
FoodValley        

ondernemend circulair! 

 

UITNODIGING  
 
Werkbijeenkomst circulaire economie FoodValley op 10 juli 

Samen naar een circulaire samenleving 

 

 

 

Geachte ondernemer, bestuurder, ambtenaar, onderwijspartner of andere belangrijke partner, 

 

Doet u mee? Wij willen in FoodValley minder afhankelijk worden van grondstoffen en energie van ver weg. We 

willen naar een slimme economie waarin we minder verspillen, kosten besparen en die minimaal CO2-neutraal 

is. Zo’n circulaire economie is noodzakelijk én kan ons veel opleveren! We willen niet wachten tot het ons door 

anderen wordt opgelegd, maar zetten nu samen de schouders eronder. 

 

“We moeten het samen doen”. Dat zei u bijvoorbeeld tijdens onze inspiratie-bijeenkomst bij Firma BOOT in 

Veenendaal in oktober 2017. En bijvoorbeeld tijdens de presentatie van de RegioScan van de Rabobank, op 

afgelopen 31 mei bij Interface in Scherpenzeel. U sprak de intentie uit om samen te werken in de regio. Met 

ondernemers, overheden en onderwijs. Gebruikmakend van kennis, ervaringen, voorbeelden en hulp, zowel uit 

de FoodValley als daarbuiten. Daarom ontwikkelen wij een samenwerkingsprogramma, gericht op agendering, 

inspiratie, samenwerking en een loket voor hulpvragen. Maar ook om concrete projecten te ontwikkelen. 

Samen met u.  

 

Werkbijeenkomst op dinsdagavond 10 juli van 19.00 tot 22.00 uur  

Graag nodigen we u uit om op dinsdagavond 10 juli samen met andere belangstellenden en potentiële partners 

de basis te leggen voor coalities die op de volgende onderwerpen het verschil gaan maken: agrifood, bouw, 

circulair inkopen, industrie, transport & logistiek en ICT. Wat zijn onze circulaire ambities in deze werkvelden? 

Hoe kunnen we bestaande initiatieven versterken? Hoe concretiseren we de adviezen uit de Regioscan van de 

Rabobank?  

Deze werkbijeenkomst is onderdeel van een kwartiermakersfase om te komen tot samenwerking op circulaire 

economie. Op 10 juli spreken we de speerpunten af waarmee we samen aan de slag willen gaan, zodat we in 

september stappen kunnen zetten. “Geen tijd meer om te wachten, maar nú in beweging”. 

 

In de bijlage vindt u het programma. We nodigen u uit om deel te nemen aan de thema-tafel van uw voorkeur. 

Aanmelden kan hier!  

Ook vragen we u overige potentiële partners te attenderen op deze bijeenkomst. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefgroep;  

Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei & Rijn en namens Rabobank Gelderse Vallei), Marco Verloop (wethouder 

gemeente Veenendaal), Herman de Boon (directeur Biobased Delta en inwoner van Renswoude), Rik Eweg 

(Van Hall Larenstein), Peter van Nierop (ReFood Nederland), Martine Groenewegen (De Klik), Holmer 

Doornbos (Regio FoodValley) en Joost Tersteeg (Wing) 

 

Suzan Klein Gebbink  

Kwartiermaker Circulair Ondernemen FoodValley 

06-52519691 / suzan@wing.nl 

Wing 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/gelderse-vallei/circular-economy-challenge/
https://wingalgemeen.typeform.com/to/hsC9qL


Bijlage – Programma werkbijeenkomst 
 
Locatie   

Volgt spoedig

 

Programma 

19.00uur Inloop 

 

19.15 uur Welkom  

  door initiatiefgroep met Mariska de Kleijne, directievoorzitter Rabobank en Marco  

  Verloop, gemeente Veenendaal   

 

19.30 uur Inspiratie & update 

  inspiratie door koplopers  

  toelichting stand van zaken samenwerking circulaire economie in FoodValley 

 

20.00 uur Thema-tafels 

Hoe zorgen we ervoor dat de samenleving circulair wordt? En we tegelijkertijd FoodValley op de kaart zetten als 

circulaire topregio? Ons beoogde samenwerkingsprogramma is gericht op agendering, inspiratie, samenwerking, 

versterking van andere initiatieven en een loket voor hulpvragen. In 6 thema-tafels bepalen we de speerpunten en 

ambities waarmee we daarnaast samen aan de slag gaan en welke coalities we nodig hebben. De Regioscan van 

de Rabobank biedt hierbij input. Elke thema-tafel wordt ingeleid door een ambassadeur op dat terrein. 

 

21.30 uur Van ambities naar coalities – waar willen we in september staan? 

  Over ambities en speerpunten, aandachtspunten en afspraken.    

 

22.00 uur Tot ziens en drankje 

Agri&food Voorlopers zetten al  stappen 

richting circulair ondernemen. Zowel in de 

primaire productie, het MKB en bij 

internationals. Er zijn diverse initiatieven. Er 

is circulaire winst te behalen door meer 

keten-samenwerking, innovaties en het 

stimuleren dat meer bedrijven in de 

agrifood keten circulair gaan. 

Hoogwaardige inzet van biobased 

grondstoffen, verminderd gebruik van 

materialen, energie en water, duurzaam 

gebruik van de bodem en het verlagen van 

uitstoot van broeikasgassen zijn de 

belangrijkste uitdagingen. 

Bouw Een belangrijke sector voor de 

regionale economie in FoodValley. In de 

bouw worden veel materialen gebruikt en er 

vinden al veel circulaire initiatieven plaats. 

De sector werkt aan circulair ontwerp, 

hergebruik van materialen, gebruik van 

biobased bouwmaterialen en het 

ontwikkelen van marktplaatsen voor het 

uitwisselen van materialen. In FoodValley is 

nog veel winst te behalen in de bouw en 

vastgoed, bijvoorbeeld in samenwerking 

met Cirkelstad. Welke ambitie pakken we 

als regionale partners op? 

 

Industrie De FoodValley kent een diverse 

industrie, zoals metaalindustrie, 

machinebouw en chemische industrie. Er 

zijn koplopers die het productieproces en 

productontwerp al meer circulair hebben 

gemaakt. Grote uitdaging voor de 

materiaal-intensieve industrie is het 

vervangen van materialen door afval of 

gerecyclede materialen. Dit kan 

bijvoorbeeld door stromen uit te wisselen 

op bedrijventerreinen, circulair 

productontwerp, mono-stromen creëren uit 

afval en nieuwe businessmodellen op basis 

van lease. 

 

Transport & logistiek De FoodValley 

kent een grote transportsector. Daarnaast 

komen veel transportbewegingen door de 

regio. In de sector logistiek draait het om 

een zo efficiënt mogelijke wijze van 

transporteren van goederen en personen. 

De sector werkt aan langere levensduur 

van materieel, lagere uitstoot door 

duurzame energie en licht transport en 

samenwerking voor efficiënte 

vervoersstromen. Welke ambitie gaan 

daarnaast aan? Welke logistieke 

samenwerking is daar voor nodig? 

ICT De ICT sector is van groot belang bij het 

creëren van een circulaire regio. ICT speelt 

een grote rol als ‘enabler’ van een circulaire 

economie. ICT kan er bijvoorbeeld voor 

zorgen dat productie sneller, efficiënter en 

goedkoper wordt en verspilling vermindert. 

Ook speelt ICT een belangrijke rol bij het 

verbinden van vraag en aanbod, zodat 

grondstoffen en andere reststromen met 

elkaar worden verbonden. Materiaal- en 

energiegebruik is ook onderwerp van 

initiatieven. Welke kansen willen we op-

pakken, bijvoorbeeld samen met ICT Valley?  

 

Circulair inkopen gemeenten In 1,5 uur 

horen hoe je als gemeente laagdrempelig, 

stap voor stap, aan de slag kunt met circulair 

inkopen?! Voor bestuurders, ambtenaren en 

inkopers. Aan de hand van de Wageningse 

aanpak verkennen we hoe u al doende 

pragmatisch kunt starten. Circulair inkopen 

werkt rechtstreeks door in het CO2 neutraal 

maken van uw gemeente! We eindigen met 

de vraag: klaar om de volgende stap te 

zetten? Dit kunnen we zowel regionaal als 

individueel organiseren. Met gemeente 

Wageningen en expert René de Klerk.  


