
 

Programma  
 

13.00 uur Inloop, inclusief lunch 

  

13.30 uur Kort welkom door dagvoorzitter Joan Hanegraaf, vicevoorzitter NRK 

  

13.30 uur Start themabijeenkomst deel 1 – Maak als ondernemer optimaal gebruik 

van de WBSO, RDA en Innovatiebox! 

  

 Het innovatiebeleid 

Jeroen Doorman, Programmaleider Innovatiebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Wat zijn de recente ontwikkelingen in het innovatiebeleid?  
Jeroen geeft deze middag een update. 

  

 De WBSO, belastingvoordeel voor innovatieve 
ondernemers 
Robert Schaart, Senior Adviseur 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 
 
Ook voor ondernemingen in de rubber- en kunststofindustrie kan 
de WBSO de kosten voor innovatieprojecten verlagen. Als uw 
bedrijf aan onderzoek en ontwikkeling doet, betaalt u dankzij de WBSO minder 
(loon)belasting. Hoe dat precies werkt, vertelt Robert in z’n presentatie.  

  

 De innovatiebox 

Eric Nelissen, Registeraccountant 
Belastingdienst 
 
De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door 
ondernemers fiscaal te stimuleren. Eric vertelt de ins en outs van 
de toepassing ervan, de vereisten en wetenswaardigheden.  

  

14.30 uur Vragen en discussie 

  

14.45 uur Korte pauze 

  

 

Locatie: RAI - vergadertoren Elicium - zaal D507  

 

 

 



15.00 uur NRK Algemene Ledenvergadering  
Agendapunten zijn onder andere de goedkeuring van de financiële stukken over 
2018, speerpunten voor de komende vijf jaar, de communicatie-strategie Rethink en 
de (her) benoeming van bestuursleden.  

  

16.00 uur Korte pauze 

  

16.15 uur Start themabijeenkomst deel 2 – Plastics en de publieke opinie 

  

 ‘Ik, Plastic’ – the making of 

Floris-Jan van Luyn, regisseur en programmamaker 
 
Zit er leven in Plastic? Voor de onlangs uitgezonden 
NPO-serie ‘Ik, Plastic’ is Floris-Jan op zoek gegaan naar 
een ander verhaal achter plastic. Het is een uitvinding 
die ons veel gemak heeft geschonken, maar door onze 
omgang ermee ook omstreden is geworden. Die tegenstelling komt naar voren in de 
gesprekken met mensen wereldwijd. De film toont hoe zij zich ieder op hun eigen 
manier met plastic hebben verbonden. 
 
Regisseur Floris-Jan vertelt aan de hand van korte gesprekken met NRK-voorzitter 
Jac. Gofers over de totstandkoming van ‘Ik, Plastic’. Zijn ervaringen worden 
geïllustreerd met filmfragmenten uit de vier afleveringen.   
Vanuit Rethink worden de opmerkingen uit de publieke opinie vervolgens vertaald 
naar acties van bedrijven. 

  

17.15 uur Vragen en discussie 

  

17.30 uur Afsluiting met een netwerkborrel 

  

18.30 uur Einde bijeenkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van de NRK houden zich aan de nationale en internationale mededingingsregels. De deelnemers aan de vergadering 

houden zich aan de NRK Richtlijnen voor naleving van deze mededingingsregels.  

 

 


