RIONEDdag 2022: organiseer zelf uw kennistafel!
Wat, waar, wanneer?
De RIONEDdag vindt plaats op donderdag 27 januari 2022 in het Beatrixgebouw van de
Jaarbeurs. De kennistafels staan in de Expozaal naast het Beatrix Theater. Er is plaats voor
circa 25 kennistafels. De kennistafels zijn een onderdeel van het programma waarvoor de
deelnemers zich kunnen inschrijven. Daarnaast zijn de kennistafels te bekijken tijdens de
inloop, pauze, lunch en de netwerkborrel. Of uw kennistafel ook bemand is tijdens deze uren
is volledig aan u.
Een ronde van de kennistafel duurt +/- 13 minuten. U geeft een inleiding met betrekking tot
uw onderwerp/product waarna u het gesprek met de geïnteresseerden aan gaat. Na deze 13
minuten klinkt het signaal voor uw publiek om naar een andere kennistafel te lopen.
Aanmelding (Deadline: 18 oktober 2021)
U zendt uw voorstel voor een kennistafel aan Jay Jay Kleinendorst,
JayJay.Kleinendorst@rioned.org met als titel “aanmelding kennistafel ‘onderwerp’ ”. We
ontvangen uw voorstel uiterlijk 18 oktober 2021.
Uw aanmelding bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
Uw onderwerp.
Uw kennistafelonderwerp in enkele zinnen beschreven: wat wilt u vertellen en wat
brengt het de bezoekers van uw kennistafel?
De naam van de spreker (per kennistafel krijgt één spreker gratis toegang tot de
RIONEDdag).
De betrokken begunstiger(s).
Eventueel beschrijving van ondersteunend materiaal (zoals flyers, demo’s, overig
promotiemateriaal etc.).
Voorwaarden aanmelding
Een inzending moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Presentatie door een begunstiger of geassocieerde organisatie van Stichting RIONED (zie
de begunstigerslijst:
https://www.riool.net/documents/20182/513248/begunstigerslijst.pdf/c1ad1d12-fb5145e9-8524-4267bbf355ca.
Geen pure promotie van een bedrijf of merk.
Betrekking hebbend op het vakgebied van stedelijk waterbeheer.
De naam van één presentator/presentatrice staat vermeld in de aanmelding.
Eventueel ondersteunend materiaal (flyers, maquettes, product demo’s etc.) dient in uw
aanmelding opgenomen te zijn ter beoordeling door Stichting RIONED. Reclameuitingen zijn in de basis uitgesloten.
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Selectieproces (18 oktober t/m 8 november 2021)
Stichting RIONED laat zich adviseren door een aanbevelingscommissie bestaande uit
medewerkers van gemeenten. Alle toelaatbare kennistafelonderwerpen worden gescoord
op de volgende aspecten:
vernieuwing / inspiratie / verrassing;
toepasbaarheid / voorbeeldkarakter;
relevantie / actualiteit / aantrekkelijkheid;
samenwerking van begunstigers is een bonus.
Aanvullende criteria zijn het maximum aantal kennistafels en spreiding van onderwerpen.
Selectie (Deadline: 12 november 2021)
Uiterlijk 12 november 2021 hoort u of u geselecteerd bent om uw kennistafel te verzorgen
op de RIONEDdag. U krijgt hiervoor persoonlijk per mail een bericht.
Uw kennistafel
De kennistafel bestaat uit een afgerokte statafel die door de Jaarbeurs is klaargezet. Er is
géén mogelijkheid van stroomaansluiting. U maakt gebruik van een banier om uw
onderwerp kenbaar te maken en als aanvulling op uw verhaal. Deze wordt door Stichting
RIONED bij uw kennistafel neergezet.
Uw banier (Deadline: 27 december 2021)
De presenterende organisatie zorgt zelf voor het ontwerp van een banier, Stichting RIONED
laat deze na goedkeuring produceren en neemt deze mee naar de Jaarbeurs. Bovenaan de
banier zet u het onderwerp en de presenterende organisatie(s). Verder bent u vrij om de
banier naar eigen inzicht in te delen. De exacte specificaties, afmetingen en criteria van deze
banier ontvangt u per mail wanneer de selectie bekend is. Na de RIONEDdag mag u uw
banier meenemen, deze wordt kosteloos door Stichting RIONED beschikbaar gesteld. Op
https://www.inpromoshop.nl/presentatie/roll-up-banners/ kunt u een voorbeeld van de
banier vinden (Basic, 100x210cm).
U dient het ontwerp van deze banier minimaal één maand voor aanvang van het evenement
(uiterlijk 27 december 2021) ter goedkeuring naar Stichting RIONED te sturen in PDF format.
Stichting RIONED beoordeeld de kwaliteit van de (re)productie, bruikbaarheid en controleert
deze op niet toelaatbare (bijv. commerciële) uitingen. Het is niet toegestaan om nietgoedgekeurde banier te tonen tijdens de RIONEDdag. U kunt contact opnemen met Jay Jay
Kleinendorst om uw banier tussentijds te laten toetsen.
Kwaliteitsbewaking
De inzender is verantwoordelijk voor inhoud, kwaliteit en tijdige realisatie van de banier. Als
onverhoopt de goedgekeurde presentatie toch op de RIONEDdag achterwege blijft, wordt dit
op de kennistafel vermeld. Zonder een (goedgekeurde) banier kan u geweerd worden van
uw kennistafel.
Na afloop
De gepresenteerde kennistafels worden vermeld in de terugblik op het programma op de
website van Stichting RIONED. Daarvoor is het nodig dat u uw banier in pdf-formaat zendt
aan Stichting RIONED.
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