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Foreland Studios challenges industry and 

society with exciting experiments and 

unexpected ideas for a better future

Wat en Waarom 

Foreland doet breed onderzoek naar de menselijke maat van technische 
innovaties. Welke maatschappelijke impact brengt een succesvolle 
implementatie van Hydrogen in de maatschappij? Wat betekent het om 
een huis als klein waterstof fabriekje te hebben en de buren niet? 
Wat doen we met al dat water wat vrijkomt? Welke kansen biedt het 
schoon verbranden van waterstof? Foreland onderzoekt de bijwerkingen 
van de waterstof industrie die misschien wel dé drijvende kracht zijn 
voor verdere innovatie en acceptatie van waterstof in de maatschappij. 
Foreland is opgericht omdat er naast de technologische ontwikkelingen 
van innovatieve industrieën zoals die van waterstof, ook moet worden 
gekeken naar de culturele acceptatie: Hoe zorgen we ervoor dat 
waterstof een onmisbaar onderdeel wordt van ons dagelijkse bestaan? 
Foreland zet de verbeelding in om waterstof zichtbaar te maken. 
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Waar 

Foreland is een initiatief van  Schipper Bosch, Bob Verheijden en 
ed van Hinte en ligt in het hart van IPKW; Foreland gaat zich vestigen 
op het IPKW midden in de innovatieve community met een zichtbare 
toegankelijke werkplaats.
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Hoe 

Foreland zet een uitgebreid programma op van masterclasses, 
workshops en bijeenkomsten waarin een interdisciplinaire groep van 
10-15 young professionals kennis maakt met waterstof. onder 
begeleiding van een team van 7 experts uit zowel de creatieve als 
de industriële sector zich verdiepen de young professionals kennis 
en kunde. alles om een breed beeld te hebben bij de techniek, de 
toepassingen, de maatschappelijke impact en waar nodig de politieke 
invloeden en het bredere spectrum en momentum waarbinnen deze 
techniek gaat landen in de maatschappij.

De onderzoeksperiode duurt drie maanden en wordt afgesloten met 
een presentatie door de deelnemers over hun bevindingen, concepten 
en ideeën of wellicht prototypes. Later in het jaar zal deze presentatie 
te zien zijn op onder andere de Dutch Design Week.
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Foreland zoekt partnerschappen en samenwerkingen met bedrijven 
die actief zijn in technische innovaties om zo het onderzoek en de 
uitkomsten zo relevant mogelijk te maken. In het bijzonder bedrijven 
op IPKW die kunnen bijdragen aan de nodige kennis over waterstof of 
de toepassingen waaraan gewerkt wordt. Bedrijven kunnen bijdragen 
door kennis te delen op een moment, netwerk in te schakelen of een 
werknemer deel te laten nemen aan het programma.  

Foreland zoekt 
partnerschappen 

en samenwerkingen 
met bedrijven
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In  Het Kort 

U kunt met uw bedrijf geheel kosteloos deelnemen als partner van het 
Foreland programma. 
Geschatte tijdsbesteding vanuit uw bedrijf aan Foreland is een totaal 
van 3 dagen in 3 maanden.

Wij nodigen u uit voor het geven van een lezing over uw bedrijf en/of 
een rondleiding, zodat de deelnemers kennis kunnen maken met uw 
bedrijf. om de communicatie te stroomlijnen vragen wij om één 
contactpersoon als aanspreekpunt om bij vragen over waterstof 
contact mee op te kunnen nemen. De tijd die besteedt wordt aan 
het beantwoorden van de vragen is uiteraard flexibel in te delen en 
inbegrepen in de drie dagen tijdsinvestering. 

U kunt van ons terugverwachten dat we uw bedrijf (als gewenst) 
communiceren als partner van het programma in alle online uitingen, 
als ook op expositieplekken als de Dutch Design Week. 
Uw personeel mag gratis deelnemen aan de openbare programma’s: 
3- 6 avonden tijdens de residentie periode. 

Foreland streeft ernaar om nieuwe perspectieven op waterstof te 
presenteren. met uw deelname, zit u op de voorste rij.  U wordt 
uitgenodigd voor de eindpresentaties en heeft hiermee de eerste 
keus op deelname aan de eventuele doorontwikkeling van de 
innovaties en concepten die uit de residentie komen. 
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ContaCt 

Heeft u interesse in deelname, of in een partnerschap? 
ook benieuwd naar en willen bijdragen aan een breder bewustzijn en 
maatschappelijke kansen en hobbels van waterstof?  We zouden graag 
langskomen om in een kort verdiepend gesprek de mogelijkheden met 
elkaar te bespreken.

Ik hoor graag of u daar voor open staat.

mede namens IPKW en Schipper Bosch dank voor uw tijd.

met vriendelijke groet,

Sabine Winters
Programmamanager FORELAND

sabine@foreland.eu
06 3002 3126


