
 

 

 
 
Hei- en Boeicop, 9 maart 2017  
 
 
Beste geïnteresseerde in circulair ondernemerschap, 
  
Nogmaals hartelijk dank dat je samen met ons een vervolg wilt geven aan de succesvolle aftrap van 
het Convenant Circulair Ondernemerschap op 23 januari jl. Stichting Blauwzaam is blij dat veel 
organisaties zich al dezelfde avond als belangstellende voor het convenant hebben opgegeven. Een 
aantal anderen heeft zich kort daarop aangemeld. Daarmee is er meer dan voldoende basis om het 
convenant verder uit te werken. 
  
Via de Datumprikker hebben we met jullie enkele weken geleden een datum geprikt voor de 
vervolgbijeenkomst. De details van die bijeenkomst vind je hieronder:  
 
Datum:  donderdag 23 maart 2017 van 15:30 - 17:30 uur 
Locatie:  Restaurant Metropole, Melkpad 3-5 in Gorinchem 
Gastheer:  Jeroen Andriesse (B-ALL) 
  
Omdat we met elkaar een nieuw avontuur aangaan, lijkt het ons goed om ter kennismaking en 
inspiratie eerst stil te staan bij de persoonlijke motivatie en zakelijke ambities rondom het thema 
Circulaire Economie. Zo schetsen we ons eigen circulaire landschap en zorgen we er tevens voor dat 
de inhoud van het convenant aansluit bij de verwachtingen en ambities van de deelnemers. Daarom 
vragen wij jullie om in een pitch van maximaal 5 minuten in te gaan op de volgende vragen: 

 Wie ben je en wat doet je organisatie? 

 Wat is je persoonlijke motivatie voor het thema Circulaire Economie? 

 Waar liggen je zakelijke en/of persoonlijke ambities met betrekking tot het convenant en wat 
doe je al? 

 
Het lijkt ons wat veel om tijdens één bijeenkomst alle deelnemers aan het woord te laten. Daarom 
komt de helft de eerste bijeenkomst en de andere helft de tweede bijeenkomst aan het woord. De 
voorlopige lijst van deelnemers is hieronder toegevoegd. Daarin staat ook aan wie wij vragen op 23 
maart zijn of haar pitch te houden.  
 
Het eerste deel van de bijeenkomst op 23 maart a.s. wordt dus gevuld met 8 pitches. In het tweede 
deel gaan we met elkaar aan de slag om de pijlers van het convenant te bepalen. Deze pijlers worden 
in de daaropvolgende bijeenkomst aangevuld en verder geconcretiseerd. 
  
De werkgroep  kijkt uit naar een constructieve middag waarin we weer de nodige Blauwe stappen 
zullen maken. Mocht u bedrijven in uw netwerk kennen die wellicht geïnteresseerd zijn om aan te 
sluiten bij het convenant, laat het ons dan even weten.  
  
Tot 23 maart! 
 
Aad den Boer, Gerard de Winter, Lisanne Addink, Remco Dupuis, Jeroen Andriesse, Rolia 
Wiggelinkhuijsen 
 
Voor vragen:  
Gerard de Winter 
06 38610455 
gerard@koncerna.nl  
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  Naam Bedrijf E-mailadres Pitch * 

1 Lisanne Addink Verdraaid Goed / Blauwzaam lisanne@blauwzaam.nl 23-3-2017 

2 Gerard de Winter Koncerna | marketeer van betekenis gerard@koncerna.nl   

3 Remco Dupuis Circuwear remco@outfit.nl 23-3-2017 

4 Aad den Boer DB Holding aad.den.boer@dbholding.eu   

5 Sjaak Kreeft Wellantcollege i.kreeft@wellant.nl   

6 Pieter Jan de Winter Nationale Bomenbank P.J.deWinter@nationalebomenbank.nl   

7 Arie den Boer Manege Alblasserdam arie.den.boer@planet.nl   

8 Arie Pols De Lek Beton ac.pols@delekbeton.nl 23-3-2017 

9 Tommy van der Giessen Lumeco t.vandegiessen@lumeco.nl   

10 Frits van Santen EM Kantoorinrichting frits@emleerdam.nl   

11 Esteban van Zeijl Hermeta evanzeijl@hermeta.nl 23-3-2017 

12 Cora de Groot Mourik cdegroot1@mourik.com 23-3-2017 

13 Gea van Andel Balans & Motivatie info@balans-motivatie.nl   

14 Mark Timmer Van der Wal Interieurs mark@vanderwal-interieurs.nl 23-3-2017 

15 Jeroen Andriesse B-ALL jeroen@b-all.nl 23-3-2017 

16 Martijn Hol meubelmaker Martijnhol@outlook.com   

17 Arie Korevaar Korenet ackorevaar@korenet.nl 23-3-2017 

          

  Rolia Wiggelinkhuijsen Stichting Blauwzaam info@blauwzaam.nl   

  Jan Brandwijk Stichting Blauwzaam brandwijk@freeler.nl   

          

* Degenen achter wie geen datum staat, krijgen de volgende bijeenkomst de gelegenheid om hun ambities te pitchen. 

 


