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13:00 Opening

13:15

keynote 1
David Duque Lozano, Yannick Gloudemans, 
Vanderlande

Building a sustainable future. Together; Creating 
a customer-driven sustainability approach
Vanderlande is a company with growing sustainability 
ambitions. To accelerate our company’s sustainability 
goals, we have taken an approach of creating 
meaningful partnerships. In this presentation, we 
will take you through our journey to build these 
meaningful partnerships that helped shaped 
Vanderlande’s sustainability strategy.

13:55 Hans de Laat, Rioned
Elektrificatie voor het reinigen van rioleringen 
zonder nare luchtjes
Verouderde infrastructuur en wereldwijde 
verstedelijking bepalen de manier waarop rioolstelsels 
worden onderhouden. Emissie-eisen en het instellen 
van milieuzones stelt Rioned voor nieuwe een 
uitdaging en ontwikkelde  een volledige emissieloze 
propositie. We nemen u mee op een ontdekkingsreis 
van Oslo naar Amsterdam, Londen, Zurich en Parijs.

Christopher Hoeh, Royal Haskoning DHV
Building your business case – sustainability 
ambitions in building design and construction
We will examine several case studies to understand 
the opportunities and challenges facing companies 
when implementing sustainability into the design 
and construction of both new and renovations of 
existing facilities. We will also review common terms 
in sustainable construction, such as BENG, Net-Zero-
Carbon, etc.

Ron Kwaakernaat, Bosch
Bosch wereldwijd CO2-neutraal
Bij energiebesparing en CO2-reductie gaat het vaak 
over de grote maatregelen. Dat kan voor bedrijven 
een drempel opwerpen om überhaupt te beginnen. 
Maar kleine stappen kunnen al een grote verandering 
in mentaliteit bewerkstelligen, hebben ze ervaren 
bij Bosch Transmission Technology, inmiddels een 
voorloper op dit gebied.

Ronald Niënhaus, BlueTron
Circularity to offer more continuity to your 
supply chain and other advantages
Due to scarcity worldwide, the supply of 
components and end products are becoming an 
increasing problem. In his presentation, Anthony 
will give several examples of how circular thinking 
results in the practical solutions that solve 
these problems and bring many benefits to their 
customers in the electronic manufacturing industry.

14:25 Pauze

14:50 Dewi Wesselman, Laure Jacquier,
Damen Shipyards
Sailing toward a sustainable organization
Damen is an international shipyard with more than 35 
companies worldwide and has the ambition to become 
the most sustainable shipbuilder in the world. To 
achieve this a roadmap has been created which includes 
all aspects of the organization. In this presentation we 
will elaborate on this ambition and what challenges and 
successes we experience on our journey.

Michela van Kampen
Life-cycle Assessment (LCA): de heilige graal 
voor duurzame productontwikkeling?
80% van de milieu-impact van een product wordt 
tijdens het ontwerp van een product bepaald. Er ligt 
dus een belangrijke rol bij productontwikkelaars om 
productketens te verduurzamen.Maar hoe integreer 
je duurzaamheid in je product-ontwikkelingsproces? 
Hoe communiceer je resultaten naar je klanten en wat 
kunnen LCA en duurzaamheidslabels hierin betekenen? 

Hans Meeske, Holland Innovative
Vanuit je eigen passie duurzaam innoveren
Voor Johan Cruijff ArenA is een systeem ontwikkeld 
dat automatisch data verzamelt en de kwaliteit 
van het gras in het stadion voorspelt. Dit systeem 
zetten we ook in om verspillingen te voorkomen, 
minder vervangingen en een langere levensduur voor 
voetbalvelden in armere gebieden. We doen dit vanuit 
een passie en geloof dat het beter kan én moet! 

Koert van de Pest, Perfetti van Melle
Daniel Telgen, Cboost
Met AI de strijd aan tegen verspilling
In de voedselketen zetten veel organisaties zich 
om voedselverspilling te helpen voorkomen en 
verminderen. Perfetti Van Melle laat samen 
met Cboost zien hoe je door slimme inzet van 
technologie verspilling kunt tegengaan en daarmee 
een bijdrage kunt leveren aan een duurzame 
toekomst.

15:25 Stefan Morssink, HTC PS
Een succesvolle “as a Service” propositie is én, 
én, én
HTC parking & security levert oplossingen voor het 
beveiligen en automatiseren van de voertuigentree, 
de Speedgate. Sinds 2019 is HTC het pad van circulaire 
bedrijfsvoering ingeslagen. Dit heeft geleid tot de 
Speedgate as a Service propositie. Stefan Morssink 
laat zien hoe deze én aantrekkelijk is voor klanten én 
goed voor het milieu én aantrekkelijk is voor HTC. 

Tanja Roeleveld, Lely
Werken aan Bright Farming voor Bright Business
Lely levert innovatieve oplossingen die een significante 
en positieve impact hebben op melkveehouderij, 
mensen en de planeet. Lely werkt samen met partners 
en leveranciers samen aan CO2-neutraliteit, circulariteit 
en een duurzame supply chain. Tanja gaat in hoe alle 
partijen en de interne organisatie betrokken worden in 
deze ontwikkeling.

Yvonne Boesten, HighTechXL
Embedding societal impact in the innovation 
process at HighTechXL venture builder
How can we nudge innovative solutions towards 
solving societal biggest challenges? Our venture 
builder program includes a sustainability KPI that 
integrates societal impact from scratch. We will give 
insight into relevant sustainability items for these 
tech startups and what effect we see in the startups 
graduating from our program. 

Rob Scheepers, Remade in Holland
Zo goed als circulair
Langzaamaan kun je er niet meer omheen: 
afscheid nemen van je lineaire model. Wat nou 
als die stap niet eens zo groot is? En ben je je 
ervan bewust hoeveel waarde er op dit moment 
wordt weggegooid? Ontdek, aan de hand 
van praktijkvoorbeelden, hoe dichtbij je eigen 
organisatie is en hoe je hergebruik in enkele stappen 
kunt integreren in je eigen processen.

15:55 Pauze

16:20 Tjaard Sijpkes, Ebusco
Breaking the Doctrine: Sustainable product 
design can be a logical consequence of design 
for stakeholders needs
Many product developments are a result of ruling 
doctrines, existing infrastructure and installed 
knowledge base. When the ruling doctrines are 
challenged, new opportunities are created resulting 
game changing products. In this session the approach 
to the design of the Ebusco 3.0 fully electric and 
ultralight city bus is presented.

Jeroen Rondeel, Blue Engineering
Circulair ontwikkelen van producten in de 
maakindustrie
Circulairiteit is booming. Maar hoe start ik een 
circulaire ontwikkeling of project?  Hoe meet ik 
circulairiteit en waar beoordeel ik een ontwerp op? 
Kom meer te weten over het thema circulairiteit 
en maak kennis met methodes die de circulairiteit/
duurzaamheid van je ontwerp, product of dienst 
meetbaar maken. 

Deborah Leroy, WDS
Toeleverancier als regisseur in de circulaire keten
In deze sessie verteld Deborah Leroy-Blom over de rol 
van de toeleverancier in de circulaire keten. Duurzame 
producten ontwikkelen en maken vraagt tenslotte om 
een andere blik op ontwerp en fabricage. Bijvoorbeeld 
als je een systeem een veel langere levensduur wilt 
geven. Wat betekent upgraden of refurbishen in de 
volledige circulaire keten?

Dewi Wesselman, Laure Jacquier,
Damen Shipyards
Sailing toward a sustainable organization
Damen is an international shipyard with more than 
35 companies worldwide and has the ambition to 
become the most sustainable shipbuilder in the 
world. To achieve this a roadmap has been created 
which includes all aspects of the organization. In 
this presentation we will elaborate on this ambition 
and what challenges and successes we experience 
on our journey.

16:55

keynote 2
Arjan P Ester
Hoe ontstaat een circulaire propositie?
Je concurrentiepositie versterken door een circulaire 
propositie is relatief nieuw. Vele maakbedrijven 
benaderen circulariteit vooral als een technische 
uitdaging en vergeten te onderzoeken waar de markt 
echt om vraagt. Door in te steken in een optimale 
dienstverlening propositie, kun je gedegen een 
circulaire strategie ontwikkelen die ook positief 
bijdraagt aan de winstpositie van de onderneming.

17:30 Borrel
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