Uitnodiging Startsessie Living Lab Circulaire Economie regio
Rivierenland vrijdag 8 oktober
De startsessie
Na de succesvolle inspiratiesessie nodigen we je graag uit voor de startsessie living lab circulaire
economie (CE) regio Rivierenland. Het haalbaarheidsonderzoek om een living lab CE op te zetten
ronden we in oktober af. We merken dat het enthousiasme in de regio groot is!
Tijdens de startsessie komt een inspirerende ondernemer zijn ervaringen uit een lopend living lab CE
delen. Daarnaast willen we samen met jou verder bouwen aan het programma. Welke casussen zou
je willen inbrengen in een living lab CE ? Welke rol zie je voor jezelf tijdens de ontwikkeling en
uitvoering? Wanneer zou je baat hebben bij een living lab CE? Bekijk ter inspiratie de video van Mark
Hofman zoals getoond tijdens de inspiratiesessie Circulaire ontwikkelingen
Samen willen we deze dag de contouren van het programma ontwikkelen waar jij straks
daadwerkelijk de vruchten van plukt. Daarnaast is er natuurlijk volop ruimte voor ontmoeting,
uitwisseling en netwerken.
Waarom een living lab CE?
Nederland heeft als doelstelling om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in
2050 een volledig circulaire economie te hebben. Circulair werken en ondernemen moet de nieuwe
norm worden. Samen staan we voor een grote opgave. Met een living lab CE beogen we de
duurzame en circulaire ontwikkeling in de regio te stimuleren en kennis en ervaring over circulair
ondernemen te vergroten en te delen. In een living lab experimenteren en leren ondernemers,
onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gezamenlijk met nieuwe en innovatieve circulaire
praktijken. Bekijk de video over Living lab CE Zwolle voor meer informatie!
Voor wie?
Ondernemers, overheden, onderwijspartners en burgerplatformen uit de regio die nadenken over
(meer) circulair ondernemen, circulair inkopen of worstelen met het steeds schaarster en duurder
worden van grondstoffen. Ben je op zoek naar handelingsperspectief en innovatieve oplossingen om
de duurzaamheidsuitdagingen om te zetten naar kansen en actie? Dan gaan we graag met je in
gesprek over de mogelijkheden en behoeften waar een living lab CE in kan voorzien.
We nodigen je van harte uit om vrijdag 8 oktober van 13:00 uur tot 14.30 uur de startsessie
Living Lab Circulaire Economie regio Rivierenland bij te wonen. Locatie: Het Groene Huis in
Zaltbommel, Hogeweg 11 Zaltbommel. Meld je aan via verhoeven@vno-ncwmidden.nl
De partners
VNO-NCW Midden, Circles, het Groene Huis, Rabobank en KplusV hebben de krachten gebundeld om
samen een bijdrage te leveren aan de versnelling naar een circulaire economie en een kansrijke basis
te bieden voor nieuwe circulaire businesscases in de regio Rivierenland.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicolette Schipper (n.schipper@kplusv.nl),
Maarten van der Westerlaken (m.vanderwesterlaken@kplusv.nl) of Tjerry Verhoeven
(verhoeven@vno-ncwmidden.nl)
Hartelijke groet,
Partners project Living Lab CE regio Rivierenland

