
ORGANISATOR 

Duurzaam ondernemend Westfriesland
en Vitasys
Dit is een samenwerkings verband tussen de 7 Westfriese 
gemeenten, de Westfriese Bedrijven groep, de Rabobank WF, 
het Ontwikkelbedrijf NHN en de RUD NHN.

Komt 
u ook?
Meld u dan aan 
via circulairwf.nl 
Aanmelden verplicht.

DATUM 

TIJD

LOCATIE

PROGRAMMA

MAANDAG 13 MEI
Startbijeenkomst

WBGroen: Is uw bedrijf klaar 
voor de Energietransitie?

DINSDAG 14 MEI
Rondleiding en presentatie 
EcarAccu Zwaag

Westfriesland koploper in 
hergebruik van agrostromen: 
droom of toekomstmuziek?

WOENSDAG 15 MEI
Gezamenlijke afvalinzam-
eling bedrijven

Circulair GWW: Hoe doen we 
dat in Westfriesland

Circulaire Safari

DONDERDAG 16 MEI
Circulaire Economie Booster 
Westfriesland

VRIJDAG 17 MEI
Matchmaking Bamboo Baby 

Masterclass financieren toe-
komstgericht ondernemen

Actuele programma op circulairwf.nl


	Datum 2: 17 mei 2019
	Tijd 2: 13.30–17.00 uur
	Locatie 2: Dampten 2 1624 NR Hoorn
	Titel 2: De Westfriese week van de circulaire economie
	Introtekst 2: Masterclass Financieren Toekomstgericht Ondernemen: Wees Voorbereid, De Toekomst Begint Nu! 
	Titel-achterzijde 2: Masterclass bij de RUD NHN!
	Bodytekst 2: Voor deze kennissessie vliegen we internationaal spreker Stephan van den Broek (voormalig innovator chemiebedrijf DSM) in. Stephan laat zien waarom traditionele managementmodellen die in het verleden (in een stabiele omgeving) hun nut hebben bewezen, nu niet meer werken. Hij geeft naadloos de denkfouten aan in financiële systemen en biedt praktische inzichten die meteen toepasbaar zijn. Na de energieke lessen van Stephan is er tijd om na te praten en u te laten informeren door de provincie en RVO over de subsidie- en fiscale regelingen voor circulair (toekomstgericht) ondernemen. 
	Programma-Tijden 2: 13.30 – 13.4513.45 – 14.0014.00 – 16.0016.00 – 16.1016.10 – 17.0017.00
	Programma-onderwerpen 2: Inloop Welkom & Introductie - Rob van Doorn, directeur RUD NHNWees voorbereid, de toekomst begint nu! -Stephan van den Broek, partner Management Meets SingularityWeet welke subsidie- en fiscale regelingen klaarliggen - Bouwe van den Oever, Provincie NHNetwerken & informatietafels provincie en rijk regelingenEinde
	onderwerp: TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMEN


