Sharing the energy of knowledge

Masterclass Waterstof
Ontdek de wereld van waterstof in één dag – met bezoek aan waterstoftankstation

23 Septermber 2020
3 December 2020

Utrecht, the Netherlands
Amsterdam, the Netherlands

Nederlands

alle niveaus

€ 600,-

Open markt

1 dag

Onderwerpen
•

Compleet overzicht van de waterstofwaardeketen

•

Reëel inzicht in de toekomstmogelijkheden van
waterstof

•

Productie van waterstof: kosten, volumes, laatste

•

Waterstof- opslag, gebruik en flexibiliteit

•

De groene waterstofeconomie

ontwikkelingen

Over het programma
Deze intensieve, eendaagse masterclass wordt gegeven door twee erkende waterstof specialisten. U krijgt een compleet
overzicht van de hele waterstofwaardeketen Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de toekomstmogelijkheden en verdienmodellen van waterstof en het perspectief op een waterstofeconomie.

Masterclass Waterstof
Wat levert het op?
Na voltooing van deze Masterclass, zullen de deelnemers in staat zijn tot:
•

Inzicht hebben in een belangrijke bouwsteen van het toekomstige
energiesysteem

•

De echte feiten achter de waterstof hype ontdekken

•

Begrijpen hoe waterstof werkt in energieopwekking, -opslag,
verwarming, industrie en mobilitieit

•

Nieuwe mogelijkheden ontdekken

•

Netwerken met experts en vakgenoten

Indentificeer nieuwe kansen in de waterstofeconomie
Netwerk met collega’s and waterstofexperts
Leer van de top waterstofexperts

Voor wie is het bedoeld?
De Masterclass Waterstof is geschikt voor professionals binnen en buiten
de energiesector die de gehele waterstof waardeketen willen leren kennen,
met bijzondere aandacht voor Noord-Nederland.

Certificatie
Deelnemers aan de Masterclass Waterstof ontvangen een certificaat van het
Energy Delta Institute. Deze Masterclass draagt bij aan uw voortdurende
professionele ontwikkeling.

€

Investering
€ 600,- (Excl. verblijf en BTW )

Energy Delta Institute (EDI) is an international energy business school. Our mission is to bring
together world-class knowledge and business skills to educate and inspire energy professionals,
so that they can become the new leaders of a sustainable energy future. The changing
energy world is forcing companies to innovate in order to stay competitive. Through a rich
variety of energy training courses and networking activities we prepare energy professionals
for challenges they face in this dynamic environment. The energy community has come to
appreciate EDI as a platform on which both partners and participants can exchange energy
knowledge. In addition, the energy sector faces the possibility of a growing shortage of
qualified personnel over the coming decades. The sector has only one choice: to invest in
knowledge. EDI was founded in 2002 by Gasunie, Gasterra, Gazprom and the University of
Groningen, and was later joined by Enagás and Shell.
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