
SHELL TRENDS & 
TECHNOLOGY SYMPOSIUM
CHALLENGING THE FUTURE TOGETHER
6 MAART 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor het Shell Lubricants Trends & Technology Symposium in het Noord-Brabantse Heeze op         
6 maart 2018.

Op het prachtige landgoed Kapellerput trakteren wij u op een dag vol inspiratie. We gaan in op trends, technologie en 
innovaties die u een andere kijk op smeermiddelen zullen geven. We delen onze visie op de toekomst en geven u unieke 
inzichten in hoe we uitdagingen rondom de energietransitie samen kunnen vertalen naar efficiënte(re) oplossingen in uw 
dagelijkse bedrijfsvoering.

Astronaut André Kuipers en Ewald Breunesse, Manager Energie Transities bij Shell geven een wervelende presentatie. 
Beiden hebben een boodschap die inspireert en aanzet tot nadenken over ons vakgebied. In de middag leert u alles over 
onze nieuwste producten en de laatste technologische ontwikkelingen. Tevens zal Marjan van Loon, President Directeur van 
Shell Nederland BV, deze dag aanwezig zijn.

Geachte heer, mevrouw,
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Ontvangst

Opening

André Kuipers, Nederland’s meest bekende astronaut: 
Technologie en innovatie / Energie en de toekomst

Marjan van Loon, President Directeur Shell Nederland BV: New Energies

Netwerklunch 

Ewald Breunesse, Manager Energie Transities Shell: 
Energie Transitie en Lubricants Business

Ed van Schaik, OEM Approvals Manager & Maarten Beckers, Technical Specialist            
Automotive: Trends in de BNL Lubricants business

Nieuwste product ontwikkelingen per sector

Afsluiting

PROGRAMMA*

* De diverse presentaties worden simultaan vertaald van het Nederlands naar het Frans. 

Met vriendelijke groet,

namens uw Shell Lubricants team,

AANMELDEN
We kijken ernaar uit u deze dag als gast te ontvangen. Vriendelijk verzoeken wij u het bijgaande aanmeldingsformulier in te 
vullen en uiterlijk voor 16 februari 2018 te zenden aan info@sttsymposium.nl.  

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@sttsymposium.nl.

Graag tot ziens op landgoed Kapellerput!

Nicole Nitsche

Marketing Specialist B2B Industry Lubricants, BeNeLux

Paul de Heij

Sales Manager Lubricants, BeNeLux

Arts en ESA-astronaut André Kuipers (1958) heeft 
tot twee keer toe - elf dagen in 2004 en maar 
liefst 193 dagen tussen december 2011 en juli 
2012 - vanuit de ruimte de immense schoonheid 
van de aarde ervaren. Na jaren van training in 
Houston, Moskou, Keulen, Montreal en Tokio werd 
André, samen met een Russische en Amerikaanse 
collega, op 21 december 2011 voor de tweede 
keer gelanceerd met een Russische Soyoez-raket. 
Twee dagen later arriveerde hij in het internationale 
ruimtestation ISS om daar een half jaar te wonen 
en te werken. Aan boord was hij niet alleen arts 
en wetenschapper, maar ook boordingenieur 
en onderhoudsmonteur. Op 1 juli 2012 keerde 
André terug en landde met zijn ruimtecapsule in de       
Kazachse steppe.

Ewald Breunesse (1955) studeerde ruimtelijke en 
bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit. In 1995 
promoveerde hij aan de VU op het proefschrift 
‘Visie op pensioenen in de 21ste eeuw’. Hij be-
gon zijn loopbaan als marktonderzoeker bij SRV, 
gevolgd door de NMB Bank en trad in 1983 
bij Shell in dienst. Daar was hij achtereenvolgens 
hoofd marktonderzoek, strateeg bij het Shell pensi-
oenfonds, scenario planner en change manager. 
Van 2000 tot 2005 was hij General Manager van 
de business unit elektriciteit van Shell. Momenteel is 
hij Manager Energie Transities en focal point voor 
de communicatie van Shell’s lange termijn scena-
rio’s naar de media, overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstituten.

ANDRE KUIPERS EWALD BREUNESSE


