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Wat                      
IGEV Netwerkevent 
‘Circulair ondernemen in 
5 stappen’

Waar                     
Van der Valk Harderwijk, 
Leuvenumseweg 7, 
3847 LA Harderwijk

Wanneer             
Maandag 27 november, 
14.00 - 17.30 uur.

Circulaire economie zorgt voor grote economische groei, veel werkgelegenheid en natuurlijk winst op groene en 
sociale aspecten. Steeds meer bedrijven stappen dan ook over naar een circulair productieproces. Wat zijn de 
nieuwste ontwikkelingen en welke stappen moet je nemen om circulair te kunnen produceren? Benieuwd hoe 
andere bedrijven dat hebben gedaan? Kom dan naar het netwerkevent en laat je inspireren! 

Programma
Ton Bastein (TNO) neemt u mee naar de nieuwste 
ontwikkelingen en de kansen voor de circulaire 
economie in Nederland. Bastein weet echt te inspireren 
met zijn visie en weet het concreet te maken met 
rakende voorbeelden. 

Elze van Hamelen (Sustainable Growth Associates) deelt 
haar ervaringen met en geeft inzicht in de te nemen 
stappen tot circulair ondernemen volgens The Naturel 
Step-methode. 

 
Na de pauze vertellen vier ondernemers, verdeeld over 
twee sessies, hoe zij circulair ondernemen in hebben 
gebracht. U kunt kiezen uit:

• Deelsessie A:  Closing the Loop en Stone Cycling 
• Deelsessie B:  IJslander en Nezzt.

Na afloop is er voldoende gelegenheid om, onder het 
genot van een drankje, te netwerken en met elkaar van 
gedachten te wisselen.

Van 27 tot 30 november organiseert Innovatiehuis De Diamant (ID) de Week van het ID. 
Een week boordevol inspiratie over vernieuwing in de regio.

Uitreiking Veluwse Innovatie Prijs 
De Veluwse Innovatie Prijs is op donderdagavond 30 november de feestelijke
afsluiter van de Week van het ID. De prijs wordt uitgereikt door Innovatiehuis
De Diamant (ID). IGEV is een van de organisaties die meewerkt in het ID om de
innovatieve slagkracht op de Noord-Veluwe te vergroten.

Maandag 27 november | 14.00 - 17.30 uur.

Circulair ondernemen in 5 stappen

Meld u vóór 17 november aan via: www.dediamantvanmiddennederland.nl
Alle bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken.


