
Fatma Koşer-Kaya

UITNODIGING

Circulaire economie:
inspiratie met impact!

 Datum: dinsdag 25 juni 2019

Tijd: 14.30 - 18.00

Locatie: Leerhotel Het Klooster

Daam Fockemalaan 10, Amersfoort

We zijn samen hard aan het werk om Amersfoort 

meer circulair te maken. In de regio ontstaan er 

regelmatig nieuwe circulaire samenwerkingen en 

steeds meer ondernemers werken vrijwel 

dagelijks aan het vormgeven van wat we ook wel 

'het nieuwe normaal' noemen. 

Tijdens hét circulaire netwerkevent van 

Amersfoort vertellen Nederlandse topbedrijven 

wat zij doen op het gebied van 

materiaalhergebruik en circulaire economie. 

Daarnaast willen wij u aan de hand van pitches in 

een vogelvlucht op de hoogte brengen van het 

talent dat in de regio aanwezig is. Amersfoortse 

startup bedrijven pitchen hun circulaire idee en 

vragen daarbij gericht om uw hulp. Tijdens de 

bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om met 

ondernemers te netwerken die net als u ook iets 

met circulaire economie doen of willen.

Op 25 juni 2019 organiseren VNO-NCW Provincie 

Utrecht en Gemeente Amersfoort in de middag 

een bijeenkomst voor ondernemers in de regio 

Amersfoort die een (volgende) stap willen maken 

in de circulaire economie. Deze bijeenkomst 

maakt onderdeel uit van de reeks ‘Versnellen 

Circulaire Economie regio Amersfoort’. 

Uiteindelijk draagt versnelling en inspiratie bij aan 

de ambitie om in 2030 een afvalloze en CO2 

neutrale stad te zijn.

Programma:

14:30 Inloop

14:45 Welkom en inleiding

 Fatma Koşer-Kaya, Wethouder Circulaire Economie

15:00 Circular Economy at DSM-NIAGA (presentatie in Engels)

 Kelly Hall, Strategic Growth and Managing Director

15:45 Pitches van circulaire ondernemers

16:00 Pauze

16:20 Parallelle werksessies

17:10 Plenaire afsluiting met aansluitend de netwerkborrel

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, wel dient u zich vooraf aan te melden. U kunt 

zich nú alvast aanmelden voor de bijeenkomst op 25 juni door een mail te sturen naar 

degroote@vno-ncwmidden.nl o.v.v. uw naam, bedrijfsnaam en e-mail adres.

Gastspreker: Kelly Hall


