Programma Netwerkevent

'Circulair ondernemen in 5 stappen'
Datum

maandag 27 november 2017

Tijd

14.00 – 17.30 uur

Locatie

Hotel Harderwijk, Leuvenumseweg 7, 3847LA Harderwijk

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 en burgemeester gemeente Oldebroek) en Christiaan Lorist (programmamanager Circles)

14.20 uur

Circulaire economie: de nieuwste ontwikkelingen en
kansen voor NL BV
Nationaal en internationaal is Ton Bastein (TON) betrokken bij
talrijke circulaire en grondstof-analyse-projecten en hij is auteur
van vele publicaties. Hij was onder meer medeoprichter van het
Platform Materiaalschaarste. Hij is als onderzoeker betrokken bij
recente analyses van de potenties van de circulaire economie in
Amsterdam, Flevoland en Nijmegen en is medeauteur van het
rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’. Eind
2017 start hij het Gelders onderzoek ‘van smart industrie naar
een circulaire economie’.

15.00 uur

Duurzaam ondernemen in 5 stappen
Als duurzaamheidsconsultant begeleidt Elze van Hamelen
(Sustainable Growth Associates) bedrijven in de transitie naar
toekomstbestendig ondernemen. Ze neemt u mee in de te
nemen stappen tot circulair ondernemen volgens The Natural
Step-methode. De TNS-methodiek versterkt de Circulaire
Economie: het fungeert als een kompas om beslissingen te
maken tussen conflicterende doelen en oplossingen, en helpt
tegelijkertijd toekomstbestendig te plannen op de korte en
lange termijn.

15.40 uur

Pauze

15.55 uur

Succesvolle praktijk voorbeelden (twee parallelle deelsessies)

Sessie A
Closing the Loop
door Joost de Kluijver (directeur)
Closing the Loop (CTL) is een Nederlandse social enterprise die
tot doel heeft het gebruik van mobiele telefoons duurzamer te
maken. CTL koopt en verzamelt end-of-life mobiele telefoons in
emerging markets om deze verantwoord te laten recyclen. Dit
vermindert de negatieve gevolgen van elektronisch afval, zoals
gezondheidsschade die veroorzaakt wordt doordat het afval
verbrand wordt om enkele grondstoffen terug te winnen.
Daarnaast zorgt CTL dat schone, urban-mined materials beschikbaar worden voor de
grondstoffenmarkt, wat uiteindelijk leidt tot afname van reguliere mijnbouw.
StoneCycling
door Jasper Brommet (commercieel directeur)
Stonecycling maakt van bouw-, sloop- en industrieel afval
bakstenen. De bakstenen zijn gemaakt van 60% tot 100%
gerecyclede materialen en het afval hoeft 200 tot 300 graden
minder warm te worden gebakken. Esthetiek is belangrijk, maar
het gaat ook om de verduurzaming van de bouwsector. In 2016
bouwde StoneCycling de eerste woning van de zogenaamde
WasteBasedBricks en in 2018 verwacht het bedrijf ruim
1.000.000 kilo afval te upcyclen. Ook won mede-oprichter Tom van Soest in 2016 de
Young Designer Award tijdens de Dutch Design Week.
Sessie B
IJslander
door John Franken (Managing Director IJslander B.V)
IJslander produceert duurzame sport- en speeltoestellen. Na
afschrijving worden deze toestellen hergebruikt volgens het
Cradle-to-Cradle principe. Materiaal of grondstoffen krijgen via
‘upcycling’ en tweede leven. Door het duurzame productieproces
en gebruik van 100% herbruikbare materialen kunnen de
ontworpen toestellen worden hergebruikt voor andere artikelen,
met een minimale milieubelasting en geen grondstof verspilling.
Nezzt
door Dennis Bol (Hoofd Communicatie en Marketing)
NEZZT bouwt op een circulaire en modulaire manier waardoor
gebouwen na een periode eenvoudig weer hergebruikt kunnen
worden op andere locaties. Dennis Bol: “Alles wat we bij NEZZT
doen, staat in het teken van aanpasbaarheid en circulair bouwen.
Op deze manier kunnen wij onze bijdrage leveren aan een
duurzamere wereld en altijd betaalbare huisvesting bieden,
precies daar waar het op dat moment nodig is.”.

17.00 uur

Netwerkgelegenheid onder het genot van hapje en drankje

