VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1

HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Op dit moment werken wij als team kenniseconomie aan een internationale strategie rondom talent. Het doel
was inzichten op te halen in de best practices van andere steden en zodoende inspiratie voor het formuleren
van onze eigen koers. Daarnaast zal ook het ICP deelnemen die ons mede adviseert en uitvoering geeft aan
onze internationale talent strategie. Daarnaast wordt er op dit moment onderzoek uitgevoerd hoe we invulling
kunnen geven aan onze strategie voor het behoud van pensioenbedrijven en verzekeraars. In Kopenhagen is
een startupprogramma hierin gespecialiseerd, het doel was om ervaring en best practises op te halen.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De congreslocatie en Kopenhagen Fintech zelf

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
De belangrijkste mensen die ik ontmoet heb tijdens het congres zijn geweest:
- Mateu Hernández director van Barcelona Global
- Nikolaj Lubanski Director Copenhagen Capacity
- Ivan Jiménez Aira – Managing Director Bizkaia:talent
- Pärtel-Peeter Pere strategist Future Place Leadership
Bij Kopenhagen Fintech:
- CEO Thomas Krogh Jensen
- General Manager Oliver Sjöstedt
- Sponsorships and partners Simon Schou.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Congres Placemaking Conference
Inzicht in best practises op het gebied van regionale samenwerking, het aantrekkelijk verkopen van je stad,
innovatieve ideeen rondom branding en tips voor een krachtige basis voor het werven van talent. Daarnaast is
er middels dit congres een geschikte moderator gevonden voor ons talent event en interessante sprekers
geworven.
Kopenhagen Fintech: advies over hoe te starten, best practises, aanpak samenstelling en verdienmodel,
locatieoverwegingen en werving en potentiele samenwerkingspartner / spreker voor de toekomst.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja er zijn vervolgafspraken gemaakt met Mateu Hernández en Nikolaj Lubanski als potentiele sprekers voor het
congres in Den Haag. Eveneens is er Pärtel-Peeter Pere contact gelegd voor de moderator rol.
Ook is er een vervolgafspraak met Thomas van Copenhagen Fintech om binnenkort te spreken over zijn
ervaringen bij het opzetten van een effectief startupklimaat voor fintech waarbij de grote corporates in de stad
aansluiten.

