Zelf een evenement, workshop, vergadering
of sessie organiseren in Valley Beta? Dat kan
uiteraard! Neem hiervoor contact op met
Navied Tavakolly via events@valleycreators.com
of +31 6 28 07 31 02.
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Valley Bèta
Rijnlanderweg 916, 2132 MN Hoofddorp
1
Postbus 1333, 2130 EK Hoofddorp
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EXPERIENCE VALLEY
WITH THE POSSIBILITIES
OF VALLEY BETA NOW

We bieden je graag de mogelijkheid om
nu al te beginnen met het waarmaken
van je circulaire ambities
Valley Beta is nu al up and running op locatie en biedt jou:
• Fysieke plekken om te werken aan circulaire projecten,
evenementen te organiseren of meetings te houden
•

Projectondersteuning in de vorm van kennis, capaciteit en
projectmanagement

•

Business as an engine for change
‘Valley is een uniek circulair business development project
en wordt onze nationale hub voor de circulaire economie.
Een hub waar alle relevante stakeholders in de transitie naar
de circulaire economie bouwen aan een circulaire toekomst.
Daarmee is het zo veel meer dan een vastgoedconcept.
In Valley creëren we een uniek ecosysteem van supply en
reversed supply chains waarin bedrijven, overheden en
kennisinstellingen gezamenlijk werken aan het sluiten
van de regionale kringlopen. De regionale economie is de
economische motor die de innovatie drijft; business as an
engine for change. Valley wordt zo de circulaire innovatie
motor voor de Amsterdamse Metropool Regio. En met
komst van Valley Bèta zijn we vandaag al gestart.
Want samen bouwen we aan een circulaire toekomst.
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.’

Matching binnen jouw ecosysteem van partijen om
circulaire projecten te definiëren

Coert Zachariasse, initiatiefnemer Valley en

•

Toegang tot onze circulaire community

directeur Delta Development Group

•

Toegang tot bestaande en nieuwe methoden en technieken

•

Toegang tot inspiratie en academische en praktische
inzichten via de Valley Bèta events
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Evenementen oktober-december 2016
Valley Bèta als opmaat

Circular Business Development
door ondernemerschap en
experimenteerruimte
De innovativiteit van de circulaire economie
staat soms op gespannen voet met het huidige systeem. Nieuwe business modellen die
afval als grondstof zien of gebruik faciliteren
in plaats van eigenaarschap, stuiten op
diverse obstakels. Regelluwe zones zouden
pionierende ondernemers de ruimte kunnen
bieden om hun circulaire businessmodellen
versneld in praktijk te brengen. Die plek komt
er met Valley.
Met de oprichting van Valley Creators zorgen
we voor een organisatie die circulaire vraagstukken en ambities van organisaties kan
omzetten tot (innovatie)projecten. Valley Bèta
geeft ons de mogelijkheid hier nu al mee te
beginnen. In dit programmaboekje vind je
3 westas workshops. De circulaire ontwikkeling van de westas, het gebied dat van
Greenport Aalsmeer via luchthaven Schiphol,
de haven van Amsterdam tot internethart
AMX loopt, is de eerste ambitie die we met
Valley Creators willen concretiseren in tastbare projecten. Wil jij invloed nemen en
meedenken over welke haalbare projecten
hier gedefinieerd kunnen worden? Meld je
dan snel aan voor deze workshopronde.
Ik nodig je uit om met ons Valley Bèta te
maken tot een circulaire proeftuin en jouw
ondernemerschap en kennis in te zetten
om de circulaire economie te versnellen.

De deur naar Valley is geopend. Valley Bèta is dé
plaats om te starten met Valley. Wij bouwen op
een fundament van meer dan 30 circulaire koplopers samen aan doelen die we met Valley willen
bereiken. In Valley Bèta hebben we de mogelijkheid gecreëerd om vandaag te beginnen.
Onze evenementen bieden toegang tot kennis,
gebruiken co-creatie voor de ontwikkeling van
nieuwe circulaire producten, diensten en verdienmodellen en geven antwoorden op actuele vraagstukken en projecten die de circulaire economie
tot realisatie brengt.
Ik nodig je uit om in Valley Bèta de circulaire kansen
voor jouw organisatie om te zetten in resultaat.
Door deel te nemen aan activiteiten blijf je op de
hoogte van de laatste innovaties of kan je actief
meewerken aan nieuwe businesscases.
Heb jij ook ‘simpele vragen’ waar nog geen oplossingen voor gevonden zijn?
Dan denk ik graag met je mee hoe een evenement
of workshop kan bijdragen aan de oplossingsrichting. Heb je een concreet vraagstuk liggen
waarvoor je nieuwe partnerships nodig hebt om
tot een circulaire oplossing te komen? Dan breng
ik je graag in contact met de Valley Community
om hier waarde(n)volle oplossingen te komen.
Doe mee en maak Valley Bèta, samen met ons, tot
een circulaire proeftuin met de oplossingen voor
vraagstukken van vandaag en morgen.

Deze pdf is interactief

Datum

Omschrijving

Openbaar

04 oktober

Begeleidingscommissie Circulaire Verdienmodellen
Topic: Studie circulaire verdienmodellen
Dit is een intern overleg van Stichting Management Studies

05 oktober

Board of the Future
Topic: De (nieuwe) commissaris en Circulair ondernemen
Board of the Future is een initiatief van Deloitte en
The Executive Network

06 oktober

Circular Design Lab
Circulair Inkopen
Dit kennisevent wordt u aangeboden door Desko

•

06 oktober

Netwerkborrel Euroforum Congres
Circulaire Economie in de gebouwde omgeving
Dit event wordt u aangeboden door Euroforum

•

06 oktober

Rondleiding Rabobank Brazilië
Topic: Rabobank deelt haar circulaire kennis met Brazilië
Dit is een interne bijeenkomst van de Rabobank

10 oktober

Circular Textiles
Deze inkomende circulaire textiel missie wordt u aangeboden door
Enterprise Europe Network, een samenwerking Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en impulse.brussels

•

12 oktober

Circular Business Design Track
Track #4 - workshop 3: Implement
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed
Concepts, Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van
Nederland Circulair!

•

13 oktober

DOEN-dag
Topic: Strategiebepaling DOEN
Dit is een interne bijeenkomst van de Stichting DOEN

13 oktober

Circular Design Lab
Circulaire Architectuur
Dit kennisevent wordt u aangeboden door Desko

Navied Tavakolly, evenementen coördinator en
organisator

Guido Braam, directeur Valley Creators en
initiatiefnemer Valley
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Datum

Omschrijving

20 oktober

Transformation Challenge
Topic: De Transformatie Challenge biedt de kans om te zien en
te ervaren wat het betekent als je de organisatie en de industrie
vernieuwt
Dit is een interne bijeenkomst van de Kirkman Company

28 oktober

Openbaar

Marktconsultatie Westas
Workshop 2: Validatie
Deze workshop wordt u aangeboden door Valley Creators i.s.m. met
Westas partners

02 november

Airports Going Green
Onderdeel van een driedaagse conferentie
Topic: How Circular Economy Contributes to Resilience

03 november

Eerste bijeenkomst REPAiR consortium
Topic: The core objective of REPAiR is to provide local and regional authorities with an innovative transdisciplinary open source Geodesign
Decision Support Environment (GDSE) developed and implemented in
Living Labs in six
metropolitan areas.
Dit is een interne bijeenkomst van de AMS

03 november

Route Circulair
Afvalwaardemodel & Levensduurmodel
Dit event wordt u aangeboden door Stichting Management Studies,
Kirkman Company en VNO-NCW

07 november

Citymarketing Haarlemmermeer
Deze thema- & inspiratieavond wordt u aangeboden door Citymarketing Haarlemmermeer

08 november

Wie moet je verbinden om CO2 neutraal en budget
vriendelijk te opereren?
Dit kennisevent wordt u aangeboden door Ahrend

09 november

Circular Business Design Track
Track #5 - workshop 1: Initiate
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed
Concepts, Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van
Nederland Circulair!

10 november

The Leaders Network
Topic: Circulair ondernemen op de executive agenda
The Leaders Network is een initiatief van The Executive Network
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Datum

Omschrijving

14 november

Help the Start-up
Deze dag wordt u aangeboden door Accenture

23 november

Circular Business Design Track
Track #5 - workshop 2: Ideate
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed
Concepts, Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van
Nederland Circulair!

24 november

Een kijkje in de circulaire keuken van Philips
Over aangepast design, nieuwe business modellen en
reverse logistics
Dit kennisevent wordt u aangeboden door Philips

•

25 november

Marktconsultatie Westas
Workshop 3: Actie
Deze workshop wordt u aangeboden door Valley Creators i.s.m. met
Westas partners

•

25 november

Versneld naar de circulaire economie met de kracht van
ambassadeurs
Deze workshop wordt u aangeboden door Interface en
Ambassadorwise

•

01 december

Netwerkborrel Euroforum Congres
Circulaire Economie en nieuwe business-en verdienmodellen
Dit event wordt u aangeboden door Euroforum

•

02 december

SHARE MEETS
Deze netwerk- én inspiratiesessie wordt u aangeboden door SHARE
Haarlemmermeer

•

02 december

ReBlend fashion show en de lancering van interieurtextiel
Dit lanceringsevent wordt u aangeboden door Ahrend

07 december

Circular Business Design Track
Track #5 - workshop 3: Implement
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed
Concepts, Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van
Nederland Circulair!

•
•

12 december

Corporate Challenge
Deze dag wordt u aangeboden door Accenture

•

•
•
•
•

Openbaar
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Circular Design Lab:
Circulair Inkopen

Informatie:
Vrijdag 6 oktober
van 09.00 - 12.00 uur
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

De circulaire economie verandert het dagelijks werk van facilitair
managers en inkopers. Want voor veel traditionele facilitaire
producten en diensten is inmiddels vaak een circulair alternatief.
Dit geldt ook voor producten en diensten bij werkplekinrichting.

Hoe zorg je ervoor dat je van pilot naar beleid komt? en hoe zet
je dit intern op? Tijdens deze kennissessie krijgt u handvatten
aangereikt om een circulaire inrichting te verankeren in uw
organisatie.

Voor wie? Deze kennissessie is bedoeld voor Facilitair manager
en inkopers en leer hoe het inkoopinstrument een directe
bijdrage levert, om productie en (her)gebruik van circulaire
producten en diensten te stimuleren.


Dit kennisevent wordt u aangeboden door Desko.

Circulaire Economie in de
gebouwde omgeving

Informatie:
Donderdag 06 oktober
van 15.00 - 18.00 uur
Toegang is vrij

Let op, voor de evenement
is een beperkt aantal van
50 plaatsen beschikbaar
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

In de gebouwde omgeving wordt gewoond, gewerkt, gerecreërd
en geïnvesteerd in een nieuwe, duurzame toekomst. De transitie
naar een circulaire economie, is een transitie naar een nieuwe
waardesysteem. Nederland loopt al voorop in initiatieven om
de keten te sluiten. Overheid, private organisaties, start-ups en
kennisinstellingen moeten samenwerken.
Aan de hand van boeiende cases, inspirerende voorbeelden in
een setting van circulaire voorbeelden, zal Guido de discussie
leiden.
Moderator: Guido Braam, Director, Valley Creators
Panel met o.a. (onder voorbehoud van wijzigingen):
Ron van Ommeren, Director/Founder, Modulo Milieustraten
Olaf Blaauw, Consultant, Delta Development Group
John Nederstigt, Wethouder, Gemeente Haarlemmermeer


Dit netwerkevent wordt u aangeboden door Euroforum
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Circular Business Design Track:
Track #4 - workshop 3: Implement

Inkomende Circulaire Textiel
missie vanuit de regio Brussel
naar Nederland

Informatie:
Vrijdag10 oktober
van 13.00 - 17.00 uur
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Doel
Initiëren van internationale contacten met als doel samenwerking
tussen de Nederlandse en Brusselse regio’s op het gebied van
circulaire economie in de textielsector (uitwisselen van ideeën,
kennis, technologieën, producten).
Voor wie?
Voor alle Nederlandse en Brusselse stakeholders die interesse
heeft in grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
circulaire economie in de textielsector.

Tijdens een matchmaking heeft u de kans uw technologie,
product of uw kennis te delen en de mogelijkheden voor
eventuele samenwerking te onderzoeken.
Het 2-daagse bezoek zal plaatsvinden in 2 regio’s met verschillende focus gebieden.
10 oktober – regio Amsterdam (inzamelen, sorteren)
11 oktober – regio Twente (recycling)




Informatie:
Woensdag 12 oktober
van 09.00 - 17.30 uur
Toegang is vrij
Er zijn geen kosten aan
verbonden, dankzij ondersteuning van het Ministerie
Infrastructuur en Milieu

Aantal deelnemers:
Maximaal 10 bedrijven
(2 personen per bedrijf)
en 4 ontwerpers
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

CIRCO creating business through circular design versnelt de
ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor.
Bij CIRCO werken bedrijven en ontwerpers samen aan concrete
circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.
In een serie van drie workshops helpt CIRCO jou als bedrijf of
ontwerper op weg om samen nieuwe kansen te ontdekken en
circulaire business in gang te zetten. Na afloop heb je zowel een
lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen
aan te beginnen.

Data:
• Track #5: 9 november, 23 november en 7 december 2016
Workshop leiding: Reversed Concepts (Pieter van Os) en Circle
Economy (Simone Gager).
Vragen? Stuur voor vragen een e-mail naar circo@clicknl.nl.
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed Concepts,
Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van Nederland Circulair!.

Dit netwerkevent wordt u aangeboden door Enterprise Europe Network.
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Circular Design Lab:
Circulaire Architectuur

Informatie:
Vrijdag 13 oktober
van 09.00 - 12.00 uur
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Ook in de bouw- en interieursector wordt er steeds meer
gesproken over de mogelijkheden van een circulaire architectuur en inrichting waarbij grondstoffen steeds opnieuw
worden hergebruikt. Dit betekent echter niet dat de hedendaagse bouwpraktijk al op grote schaal circulair is ingericht.
Dit proces vraagt om een goede afstemming tussen de
opdrachtgever, aannemer en de architect. Tijdens deze
kennissessie krijgt u handvatten aangereikt om de theorie
ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen.
Sprekers
• Michael Kuiper, Directeur Desko
• Dennis Hauer, Director Sustainable Development bij
Urban Climate Architects.

Marktconsultatie Westas
Workshop 2: Validatie

Informatie:
Vrijdag 28 oktober
van 08.30 - 13.00 uur
Toegang is vrij
Let op, voor de evenement
is een beperkt aantal van
30 plaatsen beschikbaar
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Westas van proeftuin naar internationale circulaire werkplaats.
De Westas is geïnitieerd door 12 partners. Gezamenlijk voeren zij,
in samenwerking met externe partners zoals Valley Creators, een
Ruimtelijke Economische Verkenning (REV) uit naar de haalbaarheid van de Westas.
De verkenning bestaat uit 5 deelonderzoeken: (materiaal)stromenonderzoek, instrumentarium, ruimte & infrastructuur, werklocaties, en een benchmark. Daarnaast is er de marktconsultatie die
o.a. fungeert als portaal naar de markt voor alle deelonderzoeken
om onderzoeksresultaten te valideren en nieuwe informatie op te
halen bij experts. Als onderdeel van de marktconsultatie worden er
drie workshops georganiseerd om de markt te betrekken bij de REV.

Deze tweede workshop is bedoeld om de onderzoeksresultaten te
valideren, en de eerste pilot projecten te identificeren. Experts uit
verschillende sectoren en expertise gebieden zullen aanwezig zijn
om hun input te geven op de vraagstukken.

Voor wie?
Deze kennissessie is bedoeld voor bedrijven en belangstellende
binnen bouw- en interieurwereld. Zij kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan een circulaire economie door circulaire
architectuur te omarmen.

Deze workshop wordt u aangeboden door Valley Creators i.s.m. met Westas



partners:Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Aalsmeer,

Dit kennisevent wordt u aangeboden door Desko.

Gemeente Haarlemmermeer, Ministerie van I&M, Minisiterie van EZ, Stadsregio



Amsterdam, SADC, Greenport, Schiphol, Haven van Amsterdam, en AMS-IX.
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Route Circulair:
Afvalwaardemodel & Levensduurmodel

Informatie:
Donderdag 03 november
van 19.00 - 22.00 uur
Toegang vanaf €15,–
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Dat de circulaire economie kansen biedt is niet nieuw, maar wat
betekent dit voor jouw organisatie en hoe ga je concreet aan de
slag met circulaire businessmodellen?
Met Route Circulair krijg je antwoord op deze vragen. In een
reeks van vier sessies laten wij jou de mogelijkheden van de
circulaire economie zien en bieden wij jou praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan met een circulair businessmodel.

Tijdens deze tweede avond presenteert het onderzoeksteam
bevindingen en vertelt een participerende organisatie over het
Afvalwaarde en levensduurmodel . Hierna gaat een wisselend
expertpanel op het podium met elkaar in gesprek over deze
twee circulaire bedrijfsmodellen. Na afloop is er tijd en ruimte
om na te praten onder het genot van een borrel.


Dit event wordt u aangeboden door Stichting Management Studies,
Kirkman Company en VNO-NCW.

Citymarketing Haarlemmermeer
Inspiratieavond Circulaire Economie

Informatie:
Maandag 07 november
van 19.00 - 22.00 uur
Toegang is vrij
Marketing managers van
verschillende bedrijven
uit Haarlemmermeer zijn
benaderd om deel te nemen.
Bent u verbonden met onze
regio en wilt u graag (lokale)
evenement organisatoren een
ondersteuning bieden bij hun
evenement? Meld u dan aan.
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Jaarlijks worden er in Haarlemmermeer ruim 80 evenementen
georganiseerd, van groot tot klein, waarvan Mysteryland de
grootste en meest bekende is. De financiën rondom dit soort
grote en kleine evenementen is iets wat veel organisatoren
lastig vinden om aan te pakken.
Veel evenementorganisatoren kloppen aan bij gemeente
Haarlemmermeer voor financiële ondersteuning, terwijl er
juist veel ondernemers in onze polder gehuisvest zijn die zich verbonden voelen met onze regio en graag willen bijdragen bij
dit soort vraagstukken, ook wel social responsibility genoemd.
Citymarketing Haarlemmermeer wil graag bijdragen aan deze
verbondenheid en organiseert daarom op 7 november 2016 in
Circular Expo een bijeenkomst waarbij zij de vraag vanuit evenementorganisatoren en het aanbod vanuit bedrijven samenbrengen.
Tijdens deze sponsormarkt zal Lyke Poortvliet, sustainability
manager bij ID&T, meer vertellen over het betrekken van lokale
bedrijven bij een evenement en maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waar kan dit beter dan op een unieke duurzame
locatie als Circulair Expo in Hoofddorp. Lyke is verantwoordelijk
voor alle duurzame projecten op Mysteryland.
Deze workshop wordt u aangeboden door Citymarketing Haarlemmermeer.
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Wie moet je verbinden om CO2
neutraal en budget vriendelijk te
opereren?

Informatie:
Dinsdag 08 november
van 08.30 - 12.00 uur
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

CO2 neutrale gebouwen zijn geen toekomstmuziek meer in
veel nieuwbouwprojecten. Bestaande gebouwen CO2 neutraal
maken is al wat lastiger en nog lastiger is het CO2 neutraal
maken van een gehele productiefaciliteit. Het vinden van juiste
partners, juiste financiële argumenten en een enthousiast
team, heeft ervoor gezorgd dat we bij Ahrend in 2016 weer een
enorme sprong voorwaarts hebben gemaakt door het plaatsen
van ruim 2500 zonnepanelen met ruim 500.000 kwh.
Vanuit de ambitie om CO2 neutraal te produceren vertelt Gerard
Raaijmakers van Ahrend de route naar het reduceren van de CO2
uitstoot met ruim 80%. Frank Heijckmann van KiesZon en Frank
Tollenaar van Laadpunt.nl vertellen elk vanuit hun expertise
hoe het samenbrengen van partners, binnen en buiten de
keten, kan leiden tot een bijzondere bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.
Tijdens deze ochtend is er veel gelegenheid tot het stellen van
vragen en het voorleggen van dilemma’s. We delen graag onze
ervaringen met u!

Circular Business Design Track:
Track #5 - workshop 1: Initiate

Informatie:
Woensdag 09 november
van 09.00 - 17.30 uur
Toegang is vrij
Er zijn geen kosten aan
verbonden, dankzij ondersteuning van het Ministerie
Infrastructuur en Milieu

Aantal deelnemers:
Maximaal 10 bedrijven
(2 personen per bedrijf)
en 4 ontwerpers
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

CIRCO creating business through circular design versnelt de
ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor.
Bij CIRCO werken bedrijven en ontwerpers samen aan concrete
circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.
In een serie van drie workshops helpt CIRCO jou als bedrijf of
ontwerper op weg om samen nieuwe kansen te ontdekken en
circulaire business in gang te zetten. Na afloop heb je zowel een
lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen
aan te beginnen.

Data:
• Track #5: 23 november en 7 december 2016
Workshop leiding: Reversed Concepts (Pieter van Os) en Circle
Economy (Simone Gager).
Vragen? Stuur voor vragen een e-mail naar circo@clicknl.nl.
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed Concepts,
Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van Nederland Circulair!.


Dit kennisevent wordt u aangeboden door Ahrend.
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Circular Business Design Track:
Track #5 - workshop 2: Ideate

Help the Start-up

Informatie:
Maandag 14 november
van 09.00 - 18.00 uur
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Tijdens dit event brengt Accenture het hele start-up ecosysteem
samen om gezamenlijk (circulaire) vraagstukken te kraken.
Het volgende hot topic: ‘Connecting sustainability & business:
Grow and do more with less’

Open programma
09.00 - 12.00
Accenture Workspot
		
Ervaar het werken in de Circular EXPO en bouw
		
samen een circulaire economie (15 flexplekken
		
beschikbaar)
12.00 - 13.00
Lunch met themaspreker als opwarmer voor
		
de Corporate Challenge

Programma op basis van uitnodiging
13.00-18.00
Help the Start-up
		
Het Accenture start-up ecosysteem kraakt
		
circulaire vraagstukken

Deze dag wordt u aangeboden door Accenture.


Informatie:
Woensdag 23 november
van 09.00 - 17.30 uur
Toegang is vrij
Er zijn geen kosten aan
verbonden, dankzij ondersteuning van het Ministerie
Infrastructuur en Milieu

Aantal deelnemers:
Maximaal 10 bedrijven
(2 personen per bedrijf)
en 4 ontwerpers
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

CIRCO creating business through circular design versnelt de
ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor.
Bij CIRCO werken bedrijven en ontwerpers samen aan concrete
circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.
In een serie van drie workshops helpt CIRCO jou als bedrijf of
ontwerper op weg om samen nieuwe kansen te ontdekken en
circulaire business in gang te zetten. Na afloop heb je zowel een
lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen
aan te beginnen.

Data:
• Track #5: 7 december 2016
Workshop leiding: Reversed Concepts (Pieter van Os) en Circle
Economy (Simone Gager).
Vragen? Stuur voor vragen een e-mail naar circo@clicknl.nl.
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed Concepts,
Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van Nederland Circulair!.
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Een kijkje in de circulaire keuken
van Philips

Informatie:
Donderdag 24 november
van 15.00 - 18.00 uur
Toegang is vrij
Interessant voor Real estate
managers, Facility managers,
Sustainability managers.
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Energie besparing is een belangrijk thema en in gebouwen zorgt
conventionele verlichting tot wel 70% voor het energieverbruik.
Dit kan drastisch worden verlaagd. Hierdoor speelt Philips
Lighting een grote rol in het verduurzamen van onze gebouwen.
Maar er is meer. We moeten naast energiebesparing ook zorgen
voor een efficient gebruik van grondstoffen. En hier kunnen we
twee vliegen in een klap slaan.
Doordat Philips de licht installatie van klanten overneemt en
moderniseert is er geen investering nodig én in dezelfde
beweging blijft Philips eigenaar van de producten en neemt
verantwoordelijkheid voor de grondstoffen. Klanten kopen dus
licht in plaats van lampen. Hiermee is Philips één van de
circulaire pioniers. In deze sessie delen wij graag welke lessen
wij hebben geleerd en welke verbeteringen we voor de toekomst nog zien. We nodigen u van harte uit om dit te beluisteren maar vooral, denk en praat met ons mee!
Dit kennisevent wordt u aangeboden door Philips.

Marktconsultatie Westas
Workshop 3: Actie

Informatie:
Vrijdag 25 november
van 08.30 - 13.00 uur
Toegang is vrij
Let op, voor de evenement
is een beperkt aantal van
30 plaatsen beschikbaar
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Westas van proeftuin naar internationale circulaire werkplaats.
De Westas is geïnitieerd door 12 partners. Gezamenlijk voeren zij,
in samenwerking met externe partners zoals Valley Creators, een
Ruimtelijke Economische Verkenning (REV) uit naar de haalbaarheid van de Westas.
De verkenning bestaat uit 5 deelonderzoeken: (materiaal)stromenonderzoek, instrumentarium, ruimte & infrastructuur, werklocaties, en een benchmark. Daarnaast is er de marktconsultatie die
o.a. fungeert als portaal naar de markt voor alle deelonderzoeken
om onderzoeksresultaten te valideren en nieuwe informatie op te
halen bij experts. Als onderdeel van de marktconsultatie worden er
drie workshops georganiseerd om de markt te betrekken bij de REV.

Deze derde workshop is bedoeld om de eerste voorstellen tot pilot
projecten verder te identificeren. Daarnaast zal ieder deelonderzoek de voorlopige resultaten presenteren. Experts uit verschillende sectoren en expertise gebieden zullen aanwezig zijn om hun
input te geven op de vraagstukken.


Deze workshop wordt u aangeboden door Valley Creators i.s.m. met Westas
partners:Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Aalsmeer,
Gemeente Haarlemmermeer, Ministerie van I&M, Minisiterie van EZ, Stadsregio
Amsterdam, SADC, Greenport, Schiphol, Haven van Amsterdam, en AMS-IX.
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Versneld naar de circulaire
economie met de kracht
van ambassadeurs

Informatie:
Vrijdag 25 november
van 13.30 - 16.00 uur
Toegang is vrij
Na afloop bent u van harte
welkom aan te sluiten voor
de borrel
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Circulair ondernemen vraagt om innovatief ondernemen,
niet alleen in de eigen organisatie, maar ook in de keten.
Ambassadeurschap is een effectieve manier gebleken om
met huidige, bestaande resources tot nieuwe oplossingen
te komen. Ambassadeurs maken organisaties slimmer,
verantwoorder en daarmee waardevoller. Uiteindelijk wordt
75% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale
innovatie en slechts 25% door technische innovatie.
In deze interactieve workshop ontdekt u samen met Charlotte
Extercatte van Ambassadorwise en Geanne van Arkel van
Interface hoe ambassadeurs de basis kunnen vormen voor
co-innovatie zowel intern als extern.
Deze workshop wordt u aangeboden door Interface en Ambassadorwise.

Netwerkborrel Euroforum Congres
Circulaire Economie en nieuwe
business-en verdienmodellen

Informatie:
Donderdag 01 december
van 15.00 - 18.00 uur
Toegang is vrij
Let op, voor de evenement
is een beperkt aantal van
50 plaatsen beschikbaar
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Om aan circulair zakendoen waarde te hangen, is het noodzakelijk dat er nieuwe businessmodellen, financieringsmodellen
en verdienmodellen in business worden gehanteerd. Een aantal
van die modellen worden al jaren in de praktijk getoetst en
andere modellen zijn nog in een concept-of onderzoeksfase.

Deze discussie zal vooral gaan over de modellen die al succesvol
in de praktijk getoetst zijn of over de modellen die naar aanleiding van een onderzoek van VNO-NCW, Management Studies
en Kirkman Companye naar voren gebracht worden.
Aan de hand van boeiende cases, inspirerende voorbeelden in een
setting van circulaire voorbeelden, zal Guido de discussie leiden.
Moderator: Guido Braam, Director, Valley Creators
Het panel met wordt op een later tijdstip online gepubliceerd.


Dit netwerkevent wordt u aangeboden door Euroforum.
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SHARE MEETS


Informatie:
Vrijdag 02 december
van 09.30 - 11.30 uur
aansluitend is een lunch
beschikbaar
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Voorafgaand aan SHARE HAARLEMMERMEER 2017 bent u vrijdag
2 december 2016 van harte welkom bij SHARE MEETS. Een netwerk- én inspiratiesessie in kleine kring voor duurzame pioniers
in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam.
SHARE MEETS is gericht op de transitie naar een circulaire
samenleving. Centraal staat duurzame vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Een unieke kans voor u om in contact te komen met
de beste spraakmakende en veelbelovende ideeën, potentiële
partners en investeerders. De setting is interactief.Samen
concreet zoeken naar verbindingen. Slimme innovaties vertalen
naar winstgevende businesscases. Nieuws, kennis en ervaringen
delen. Daarmee biedt SHARE MEETS niet alleen een inspirerende
ochtend maar ook een perfect business platform in HLMRMEER
en metropoolregio Amsterdam.

ReBlend fashion show en de
lancering van interieurtextiel

Informatie:
Vrijdag 02 december
van 13.00 - 16.30 uur
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

In Nederland verdwijnt jaarlijks 200 miljoen kilo textiel naar
laagwaardige toepassingen. Terwijl tegelijkertijd de productie
van nieuw textiel enorme negatieve ecologische impact met
zich meebrengt.
In 2013 zijn we als ReBlend een initiatief gestart om textiel in
de keten te houden en te gebruiken als grondstof voor hoogwaardig textiel voor zowel mode als interieur. Afgelopen
voorjaar hebben we in samenwerking met voorlopende
partners uit de keten een eerste batch van 6000 kilo garen
geproduceerd. Een eerste modecollectie van dit garen is
succesvol geïntroduceerd via een kickstarter campagne.
Ervaar hoe mooi, comfortabel en duurzaam 100% gerecycled
textiel is bij onze ReBlend fashion show en lancering van
interieurtextiel!

Deze netwerk- én inspiratiesessie wordt u aangeboden door



SHARE Haarlemmermeer.

Dit kennisevent wordt u aangeboden door Ahrend.
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Circular Business Design Track:
Track #5 - workshop 3: Implement

Informatie:
Woensdag 09 december
van 09.00 - 17.30 uur
Toegang is vrij

CIRCO creating business through circular design versnelt de
ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor.
Bij CIRCO werken bedrijven en ontwerpers samen aan concrete
circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.

Er zijn geen kosten aan
verbonden, dankzij ondersteuning van het Ministerie
Infrastructuur en Milieu

In een serie van drie workshops helpt CIRCO jou als bedrijf of
ontwerper op weg om samen nieuwe kansen te ontdekken en
circulaire business in gang te zetten. Na afloop heb je zowel een
lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen
aan te beginnen.

Aantal deelnemers:
Maximaal 10 bedrijven
(2 personen per bedrijf)
en 4 ontwerpers

Workshop leiding: Reversed Concepts (Pieter van Os) en Circle
Economy (Simone Gager).
Vragen? Stuur voor vragen een e-mail naar circo@clicknl.nl.
CIRCO is een project van CLICKNL | DESIGN, Circle Economy, Reversed Concepts,

Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Nuovalente, Partners for Innovation en is onderdeel van Nederland Circulair!.

Corporate Challenge


Informatie:
Maandag 12 december
van 09.00 - 18.00 uur
Toegang is vrij
Aanmelden:
events@valleycreators.com
www.circularvalley.com/events

Tijdens dit event nodigen we gasten uit voor de Corporate
Challenge: een interactieve sessie waarbij experts uit het
innovatie-ecosysteem hun kennis delen en in gesprek gaan over
uitdagende circulaire onderwerpen die spelen binnen het bedrijfselven. Gedreven door een klantvraag. Denk daarbij aan toekomstige trends op het gebied van; duurzaam innoveren, cradle
to cradle binnen corporates, robotica, de relatie tussen blockchain en circulairity, duurzaam verdienmodel opzetten, ect.

Open programma
09.00-12.00 Accenture Workspot
Ervaar het werken in de Circular EXPO en
bouw samen een circulaire economie (15 flexplekken beschikbaar)
12.00-13.00 Lunch met themaspreker als opwarmer voor de
Corporate Challenge

Programma op basis van uitnodiging
13.00-18.00 Accenture Corporate Challenge
Waar zorgvuldig geselecteerde partners meewerken aan oplossingen voor een corporate
klantvraag
Deze dag wordt u aangeboden door Accenture.
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Evenementen met deelname op
uitnodiging van organisator
Transformation Challenge
Gedurende deze evenementen is Valley Bèta toegankelijk

Begeleidingscommissie Circulaire
Verdienmodellen

Donderdag 20 oktober
Topic: De Transformatie Challenge biedt de kans om te zien en te ervaren
wat het betekent als je de organisatie en de industrie vernieuwt

Dit is een interne bijeenkomst van de Kirkman Company

Airports Going Green

Dinsdag 04 oktober
Topic: Studie circulaire verdienmodellen

Dit is een intern overleg van Sitchting Management Studies

Woensdag 02 november
Topic: How Circular Economy Contributes to Resilience

Deze bijeenkomst is onderdeel van de driedaagse conferentie
Airports Going Green

Board of the Future

Eerste bijeenkomst REPAiR consortium

Woensdag 05 oktober
Topic: De (nieuwe) commissaris en Circulair ondernemen

Board of the Future is een initiatief van Deloitte en The Executive Network

Donderdag 03 november
Topic: The core objective of REPAiR is to provide local and regional authorities
with an innovative transdisciplinary open source Geodesign Decision Support
Environment (GDSE) developed and implemented in Living Labs in six metropolitan areas.

Dit is een interne bijeenkomst van de AMS

Rondleiding Rabobank Brazilië
Donderdag 06 oktober
Topic: Rabobank deelt haar circulaire kennis met Brazilië

Dit is een interne bijeenkomst van de Rabobank

DOEN-dag

The Leaders Network
Donderdag 10 november
Topic: Circulair ondernemen op de executive agenda

The Leaders Network is een initiatief van The Executive Network

Donderdag 13 oktober
Topic: Strategiebepaling DOEN

Dit is een interne bijeenkomst van de Stichting DOEN
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Initiators
Valley is een initiatief van Delta Development Group,
VolkerWessels en de Reggeborgh Groep. Deze partijen
zijn eveneens initiatiefnemers van het succesvolle
Park 20|20, het eerste full service kantorenpark ter
wereld dat gebaseerd is op de Cradle to Cradle® filosofie.

Valley Bèta partners

De gedrukte versie van deze
brochure is gedrukt op:
MISCQ Olifantengraspapier
uit de Haarlemmermeer
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