Duurzaamheidsdag
Hoeksche Waard
voor ondernemers

De waarde van minder; optimaal benutten

16.10 - 17.05 uur
17.05 - 17.25 uur
17.30 - 18.20 uur
18.20 - 19.30 uur

Inloop
Welkom en aftrap met Huibert Steen (wethouder Duurzaamheid),
Rianne Koole (Actief College) en Pim Verhage (dagvoorzitter)
Thomas Rau (internationaal gastspreker)
‘Ik ben niet lui, maar bespaar energie’ met Jaap-Willem Eijkenduijn
(Energieke Regio)
Kennissessies: workshop ‘CIRCO demo’, of 2 korte
kennissessies ‘Sociale winst met SROI’ & ‘Circulaire netwerken’
Afsluiting programma met Paul Boogaard (wethouder Economie),
napraten, hapje eten & een drankje

Nieuwsgierig? Kom ook!
Wanneer

vrijdag 8 oktober 2021
van 16.00 - 19.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Waar
Actief College
Polderlaan 5 Oud-Beijerland
Aanmelden & inschrijven kennissessies via www.o-hw.nl
We houden bij de organisatie van deze dag rekening met de geldende coronaregels.
Een samenwerking van:

Naast architect is Rau een grensverleggend en
inspirerend pionier voor een economie waar grond-

hoe tijdelijk het leven is en dat we enkel te gast zijn
op aarde. Hierdoor besluit hij om een zo groot mogelijk verschil te willen maken. Als architect bouwt
hij alleen maar duurzaam. En een product ziet hij als
dienst. Als je een product niet meer nodig hebt, dan
moet je deze terug kunnen geven. Zo kan het product opnieuw gebruikt of
aarde zijn beperkt. Deze grondsto
R

Programma
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.10 uur

Thomas Rau: internationaal gastspreker

gegeven worden. Met zijn organisaties Turntoo en Madaster Foundation
en bestseller Material Matters werkt hij onder andere aan een wereld waar
wij ons lineaire economisch systeem veranderen in een nieuwe economie.
(Bron en meer info: MaatschapWij.nu)

Kennissessies

1. Workshop CIRCO demo, door CIRCO: in deze demo maak je kennis met
de CIRCO-methodiek. Stap samen in een designproces en ontdek zo
nieuwe circulaire business kansen. Dit doen we aan de hand van een
bedrijf uit de Hoeksche Waard. (50 minuten)
2a.Sociale winst met SROI, door Chris Angeles en Janey Buijk (HWwerkt! :
sociale winst binnen je onderneming, dat is Social Return On Investment.
Wat is het en hoe werkt het in de praktijk? (25 minuten)
2b.Circulaire netwerken in de Hoeksche Waard, door Jeroen Put
(Cirkellab): de komende periode zetten we in de Hoeksche Waard volop
in op samenwerking richting een circulaire economie. Waar liggen voor
jouw bedrijf de kansen en hoe doe je mee? (25 minuten)
Bij het aanmelden voor de Duurzaamheidsdag op www.o-hw.nl schrijf je je
ook in voor de sessies.
*Blijkt 1 van de 2 opties vol, dan worden de deelnemers, die zich als laatste
aanmeldden, doorgeschoven naar de andere optie.

