09:30

Kick-off door dagvoorzitter, Donatello Piras

09:35

Opening door Harriët Tiemens en spreker namens de Provincie Gelderland

09:40

KEYNOTE: De winnaars van de toekomst

10:05

KEYNOTE: Auping rust de wereld uit

10:30

Circulair panel

11:15

Circulaire Espresso Break

11:45

Veel bedrijven komen met circulaire producten en diensten en consumenten omarmen steeds vaker een meer duurzame stijl van consumeren.
Anne-Marie Rakhorst ziet dat het bruist van de initiatieven en ziet enorme kansen voor ondernemend Nederland.
Anne-Marie Rakhorst is oprichter van Duurzaamheid.nl, een duurzaamheidsplatform van professionals, (maatschappelijke) organisaties en overheden.

Steeds vaker innoveren we samen met bedrijfsleven en wetenschap. Samen met DSM-Niaga realiseerden we een wereldprimeur
met de lancering van het eerste circulaire matras. Deze doorbraak werd bekroond met de Circular Business Award 2019.
Ine Stultjens is Head of Marketing bij Koninklijke Auping en deelt de ontwikkeling van het circulaire matras.

Panelgesprek over circulair ondernemen, duurzaamheid, de rol van de overheid en de doelstelling ‘Nederland circulair 2050’.
Gesprekspartners:
• Harriët Tiemens, Wethouder Duurzaamheid, Gemeente Nijmegen
• Christien Lokman, Programmamanager Sustainable Energy & Environment, HAN
• Frederike Praasterink, Lector Future Food Systems, HAS
• Antoine Driessen, Directievoorzitter, Rabobank Rijk van Nijmegen
• Spreker namens de Provincie Gelderland

CIRCULAR CITIES
CIRCULAR CITIES

INDUSTRIE & RESTSTROMEN
INDUSTRIE & RESTSTROMEN

HEALTHCARE
HEALTHCARE

FOOD
FOOD

BOUW & VASTGOED
BOUW & VASTGOED

BUSINESS CAFE
BUSINESS CAFE

Ronde tafelgesprekken

Nederland circulair:
juist door chemie!

Zorg moet en kan duurzamer

Transitieagenda Biomassa &
Voedsel

Circulair aanbestedingsrecht
en het publiekrechtelijke
bouwrecht

Maak van circulaire
businessmodellen een succes!

Wissel van gedachte over actuele
thema’s binnen de circulaire lokale
en regionale overheid:
1. Gebouwde omgeving /
gebiedsontwikkeling
2. Bedrijventerreinen
3 Inkopen en aanbesteden
4. Regionale strategieën
5. Innovatie en financiering
6. Meten en monitoren

De chemiesector is de
grondstofleverancier van onze
samenleving. Juist daarom zijn ze
essentieel in het verduurzamen van
onze samenleving. MVO-Nederland
verzorgt een interactieve
sessie samen met de Stichting
Vierdaagsefeesten over circulaire
drinkbekers.

Volgens recente schattingen
is de ‘zorg als grootvervuiler’
verantwoordelijk voor 10% van
de CO2-uitstoot. Daarnaast is er
een enorme gezondheidswinst
te behalen is als we mondiaal
een substantiële climate-change
realiseren.

Elsbeth Roelofs,
Sectormanager Chemie
MVO-Nederland

12:25

De Milenmium Goals,
de circulaire economie
en de gemeente

De gemeente speelt een belangrijke
rol in de transitie naar een
Circulaire Economie en het behalen
van de Milenmium Goals. Hoe kan
iedere gemeente bijdragen aan
de transitie naar een Circulaire
Economie? Hoe verhoudt dit zich
tot de Milenmium Goals?
Wobine Buijs
Burgemeester Oss

12:55

Sustainable Lunch

14:00

Circulair in regionale
energiestrategieën

Er is een overlap van 40% op het
gebied van fossiel energieverbruik
tussen de energietransitie en
de transitie naar een circulaire
economie. Welke rol speelt
de regio? Wat zijn nieuwste
mogelijkheden?

Spreker wordt later bekend
gemaakt.

14:40

Rotterdam gaat circulair!

Circulair ondernemen vraagt om
een andere insteek en visie. De
gemeente stuurt en stimuleert
hierin de burger en lokale
ondernemingen. Wat houdt de
Rotterdamse aanpak precies in?

Arno Bonte
Wethouder Duurzaamheid
Gemeente Rotterdam

15:10

Powerbreak

15:20

‘Ask me anything’ panel

16:00

16:30

Innovatietafels industrie:
slim & schoon

Wordt geïnspireerd en ga in
gesprek met kennisprofessionals
van CIRCO en een aantal slimme
en schone Gelderse bedrijven! Hoe
doen zij dat eigenlijk?
Voor de volledige beschrijving van
de innovatietafels zie de website.

Cathy van Beek,
Strategisch adviseur
Duurzaamheid Radboudumc

Innovatie door de ogen
van de arts

Aan welke innovaties heeft een
arts behoefte? Welke innovaties
juist niet? De operatiekamer
is verantwoordelijk voor
ongeveer 30% CO2-uitstoot
van het ziekenhuis. Hoe wordt
deze ecologische voetafdruk
geminimaliseerd?

Door de praktijkgerichte aanpak
van ARN is de ontwikkeling van de
luierrecyclingsinstallatie vlot
verlopen. Hoe wordt gezorgd voor
een kwalitatieve input? Wat levert
het recyclen van luiers in de praktijk
op?

Willem Elsinga
Mede-ontwikkelaar
Luierrecycling met stoom

De nieuwe mogelijkheden
van luierrecycling

Een primeur in afvalland: de eerste
installatie voor luierrecycling in
Nederland ging in 2018 in bedrijf.
Op het Circulaire Economie
Festival zullen de eerste resultaten
gepresenteerd worden!

Spreker wordt later bekend gemaakt.

Emmo Meijer
Voorzitter Transitietafel
Biomassa & Voedsel

Health, food & technology

Health, food & technology. Drie
aspecten die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Door de
inzet van smart-technologieën
ontstaan nieuwe mogelijkheden
voor een duurzame en gezonde
gezondheidszorg. Waar liggen de
mogelijkheden voor een gezonde,
slimme en circulaire zorg?
Spreker wordt later bekend
gemaakt.

Ronde tafelgesprekken

Wissel van gedachte over actuele
thema’s binnen de circulaire
gezondheidszorg:
1. Mapping medical waste
2. Medische restafval bij thuisgebruik
en kleine verzorgende instanties
3. Living lab sustainable supply
chain in Healhcare
4. Medische hulpmiddelen reusable
maken
5. Herbruikbare kleding
6. Modulair vernieuwen van
technologie

De ruimte voor overheden
(aanbestedende diensten) om bij
bouwopdrachten circulariteit te
bevorderen, wordt beperkt door
het aanbestedingsrecht. Hoe kan
circulariteit en innovatie in de
bouw worden gestimuleerd?

Tony van Wijk
Bart de Haan
Dirkzwager
Legal & Tax

De transitie naar circulaire
horecaconcepten

Gezonde omgeving naar
een duurzaam interieur

Marije Vroom
CSR Manager
Vermaat Groep

Odette Ex
Oprichter
Ex Interiors

Circulaire catering en horeca is de
uitdaging van 2019. Het circulair
gebruik van food is een grote
uitdaging met nog veel grotere
kansen. Wat zijn de do en don’ts?
Waar liggen grote kansen?

Jeroen Meijerink
Hoogleraar Innovatieve
Chirurgie, RadboudUMC

Pepijn Duijvestein
Linda Louwissen
CIRCO

Circulaire modellen &
projecten met ‘afval’

Biomassa wordt zowel gebruikt
voor voedsel en veevoer als voor
textiel, bouwmaterialen en
kunststoffen. Hoe worden
de doelstellingen uit de
Transitieagenda Biomassa &
Voedsel behaald?

Ronde tafelgesprekken

Wissel van gedachte over actuele
thema’s binnen de circulaire
voedselketen:
1. Gezonde korte ketens
2. Biologisch, duurzaam of circulair?
3. Voedselverspilling door
consumenten
4. Van noviteit naar culinaire
realiteit
5. Van samenwerking naar product
6. De eiwittransitie

Food waste & circulariteit

Jaarlijks gooien Nederlandse
consumenten voor ruim 2
miljard euro aan eten weg. In de
productieketen (van oogst tot
supermarkt) wordt er nog eens voor
circa 2 miljard euro aan voedsel
verspild. Tijd voor een oplossing!

Margit van den Berg
Projectmanager
Duurzaamheid, Rabobank

De aandacht voor duurzaamheid
groeit, er ontstaat steeds meer
vraag naar duurzame interieurs.
Odette Ex (Ex Interiors) neemt je
mee in de uitdagingen waar zij als
interieurarchitect dagelijks voor
staat in het maken van duurzame
en circulaire keuzes.

De circulaire supermarkt

In Nederland zijn er meer dan
6.000 supermarkten. Niet alleen de
inhoud van de schappen kan
circulair, maar ook juist het
vastgoed. Door een supermarkt te
bouwen op basis van gerecyclede
en recyclebare materialen, kan
deze compleet circulair worden.

Constantijn Weytingh
VP Store Realization
Ahold Delhaize

Ga in gesprek met specialisten van
de Rabo Circulair Ondernemen Desk
en een aantal andere specialistische
partijen over de omschakeling van een
lineair naar circulair businessmodel.
De Rabobank Circulair Ondernemen
Desk bestaat uit een team van
specialisten die je helpen met
strategische vraagstukken rondom
circulaire businessmodellen. Zij
denken mee over de financiering
en leggen verbinding met relevante
partners.

Circulair inkopen:
hoe dan?

De overheid heeft met zijn
inkoopkracht veel invloed op de
circulaire markt. Wij laten zien wat
er mogelijk is met aansprekende
voorbeelden, wat u als overheid
of bedrijf kunt doen en hoe wij dit
vanuit de Rijksoverheid stimuleren
en ondersteunen.
Take Padding
Senior Adviseur Inkopen en
Aanbesteding, PIANOo

Start-up platform

Participeer in het interactieve startup platform met pitches van startups. Door durf te
vragenrondes wordt samenwerken
aan een circulaire oplossing nog
makkelijker.
Ga de uitdaging aan en creëer
samen nieuwe innovaties!
Start-ups worden later bekend
gemaakt.

Duurzaam en circulair
bouwen

Rekening houden met de gevolgen
van de gebruikte materialen
voor de omgeving is in deze tijd
noodzaak. Aan de hand van zes
principes wordt duurzaam bouwen
inzichtelijk en meetbaar: groen,
gezond, comfortabel, energiezuinig,
modern en plezier.
Patrick Schreven
Oprichter
ECO+BOUW

Jeroen van Muiswinkel
Manager Circulaire Economie
KPMG Sustainability

Interactief businesspanel met CEO’s en CSO’s over de uitdagingen en mogelijkheden van corporates om circulair te ondernemen.
Waar zijn we in de transitie naar circulair ondernemen? Wat hebben we al bereikt? Wat is echt nog toekomstmuziek? 		
Waar moet de komende vijf jaar de nadruk op liggen?
• Lex van den Elsen, Ambassadeur Toyota & Lexus Nederland
• Niels van den Beucken, CFO Arte
• Robert Koolen, Directeur Strategie & Beleid Heijmans
• Bernd Hendriksen, Managing Partner, KPMG Sustainability
Kom zelf tijdens dit interactieve panel aan tafel zitten en stel vragen. Beantwoord zelf ook vragen uit het publiek!

KEYNOTE: De Energietransitie komt op stoom, nu de circulaire economie nog

De klimaattafels hebben hun plannen af, de doorrekening is binnen, de Energietransitie is onderweg.
Circulariteit is minimaal zo belangrijk voor een duurzame economie als schone energie.
Toch is de politieke aandacht vele malen kleiner. Hoe komt dat? Zijn het de politici die het niet begrijpen?
Of gebeurt er in de industrie te weinig? En hoe zorgen we ervoor dat dat verandert?
Diederik Samsom, Klimaatformateur en verbinder
Supercircular Borrel & Bites

WWW.CE-FESTIVAL.NL

