
Voor wie :  Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen weten wat Circulaire 
Economie hen kan opleveren.

Doel :  Kennis vergroten over de Circulaire Economie. Een netwerk vormen van mensen  
die hier actief mee aan de slag willen. Ervaringen delen en met elkaar meedenken.

Datum & tijd :  Dinsdag 29 november van 16.00 - 18.00 uur.  
Overige twee bijeenkomsten in februari en mei 2017.

Plaats : Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven.

Kosten    :  Geen

Onderwerp    :   Circulair inkopen; bij de inkoop van producten en diensten er naar streven dat deze 
hoogwaardig herbruikbaar zijn. 
Mevr M.N van Dooren, stafhoofd Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel,  
werkzaam bij het RIVM zal haar ervaringen vertellen met Circulair Inkopen. 
Ons streven is dat mensen die verantwoordelijk zijn voor inkoop met elkaar in  
gesprek gaan in een zogenaamd huiskamersessie: informeel met volop ruimte  
voor dialoog.

Opgeven :  Graag voor 21 november bij Joanne Penning 
joanne@samenvoordebilt.nl • M: 06 4606 4010

Foto: MVO Nederland - Ontwerp: www.aangenaamontwerp.nl

Samen voor De Bilt organiseert ontmoetingen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Zo stimuleren wij betrokken ondernemen in de gemeente De Bilt en versterken wij de lokale samenleving.  
Wij doen dit in samenwerking met Mens De Bilt. Informatie: www.samenvoordebilt.nl

UITNODIGING  
Circulair werken voor Biltse Bedrijven 
en Maatschappelijke Organisaties

In drie bijeenkomsten maakt u kennis met Circulaire Economie. Biltse bedrijven 
delen met u wat zij hier al aan doen en wat zij nog willen bereiken. Welke kansen 
ziet u voor uw eigen organisatie? Hoe zou u bijvoorbeeld afvalstromen kunnen 
verminderen en grondstoffen kunnen hergebruiken? Op welke manier kunt u het 
beste circulair inkopen? En hoe komt u tot nieuwe vormen van samenwerking? 
Het is niet alleen kennis opdoen maar ook zelf actief aan de slag gaan.

Bij Circulaire Economie  
staat grondstoffen langer 
gebruiken centraal. Het 
gaat om de reparatie en 
het hergebruik van pro
ducten. Maar ook om het 
recyclen van onderdelen 
en het hergebruik van 
technische grondstof
fen uit een product. Dit 
alles leidt onder andere 
tot kostenbesparing en 
nieuwe kansen!

“Waar de oude lineaire  
economie leidt tot uit
putting en verspilling,  
zorgt Circulaire Economie 
voor duurzaamheid en veel 
nieuwe banen. Circulaire 
Economie maakt een  
einde aan veel opgeklopte 
businesscases en brengt 
weer balans in de relatie 
tussen mens en aarde.”
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MVO Nederland. Nu bestuurder 
en aanjager van duurzaamheid en 
maatschappelijke vernieuwing. 
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