Programma Netwerkevent

'Duurzaamheid als businessmodel'
Datum

donderdag 29 juni 2017

Tijd

13.45 – 18.30 uur

Locatie

NH Hotel Veluwe Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Programma
13.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur

Opening en ontvangst
Door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

14.10 uur

Interview met Adriaan Hoogendoorn (voorzitter Stuurgroep IGEV, lid DB Regio
Noord-Veluwe) en Gerrit Wielink (directievoorzitter Rabobank Noord-Veluwe)
over het belang van duurzaamheid voor de ondernemers op de Noord-Veluwe.

14.20 uur

Financiering van circulaire businessmodellen
Door Jeroen van Muiswinkel (Sustainable Business Developer, Rabobank)

14.50 uur

Duurzaamheid als businessmodel
Door Ruud Koornstra. Spreker van het jaar 2008 en
2011. Succesvol duurzaam ondernemer en sinds
begin 2017 ook de eerste Energiecommissaris van
Nederland. Ruud Koornstra neemt tijdens zijn lezing het
publiek mee in zijn zoektocht naar kansen om als
ondernemer te verdienen aan duurzaamheid.

15.35 uur

Elevator pitches van de vier ondernemers uit de deelsessies

15.50 uur

Pauze

16.00 uur

Succesvolle praktijk voorbeelden (twee parallelle deelsessies)
Sessie A
Interface (Scherpenzeel)
door Ferdy Thoonen, duurzaamheidsambassadeur
Interface is producent van tapijttegels en heeft als ambitie om elke negatieve
impact van het bedrijf op het milieu voor 2020 te elimineren. Dit betekent dat een
aardolie-intensieve tapijtfabrikant succesvol is omgeturnd is tot 's werelds eerste
milieuvriendelijke, duurzame en uiteindelijk herstellende bedrijf met goede
commerciële resultaten. Het gaat over het herdefiniëren van de toekomst en
tegelijkertijd efficiënter en effectiever op korte termijn zijn om zo een betere,
succesvolle en toekomstbestendige onderneming te bouwen.
Kuststofrecycling Van Werven (Biddinghuizen)
door Ton van der Giessen, Managing Director)
Van Werven investeerde jarenlang in iets dat nog niet bestond: restkunststoffen uit
bouwafval en milieustraten sorteren en recyclen tot een hoogwaardige grondstof.
Waar de gerecyclede kunststoffen enkele jaren geleden veelal verbrand werden, en
hooguit als goedkope tuinbanken werden hergebruikt, levert Van Werven nu aan
bijvoorbeeld Wavin, voor leidingen, maar belandt het kunststof ook in dashboards
van auto’s.

Sessie B
Van Wijnen (Harderwijk)
door Dick van Ginkel (regisseur duurzaamheid & innovatie)
Mooie resultaten zijn mogelijk als je duurzaamheid als een uitdaging ziet. In 2015
bouwde Van Wijnen de Nul-Op-De-Meter woonwijk “Groevenbeek Noord” te
Ermelo. Van Wijnen vertelt u graag meer over het proces tot realisatie, en de spinoff die dit project heeft gegeven, waardoor toekomstig gericht denken en
ondernemen dichter bij is dan dat u misschien had gedacht!
Delibugs / Insect Europe BV (Lelystad)
door Ger van der Wal (directeur/ eigenaar)
Delibugs kweekt en verkoopt eetbare insecten voor menselijke consumptie en
produceert sportvoeding en producten voor o.a. restaurants, gemaakt van Buffalo
wormen, meelwormen, krekels en sprinkhanen. Insecten als producent van dierlijke
eiwitten wordt gezien als een duurzaam alternatief voor de menselijke
vleesconsumptie en als voedsel voor de toekomst: ‘feeding the world without
consuming the earth’.

17.00 uur

Netwerkgelegenheid onder het genot van hapje en drankje

