
Detailprogramma Expeditie Ware Winst  
 

Donderdag 3 oktober 2019 (08.00 - 18.00 uur, aansluitend diner) 

 Start van de Expeditie in Amsterdam- Deloitte, The Edge 

 Toekomstvisie Nederland 2050- drs. Marcel van Marrewijk 
Het doel van de Nederlandse overheid (ministeries EZ, Landbouw) is het om in 2050, 80-95% minder   
uit te stoten. De Rijksoverheid brengt nu in kaart wat nodig en mogelijk is om dit doel te halen. Dit 
doet het Rijk in overleg met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Partijen werken 
nu aan vijf transitiepaden: Kracht en licht, Lage-temperatuurwarmte, Hoge-temperatuurwarmte, 
Mobiliteit en Voedsel en natuur.  Er wordt nagedacht over: 

o Maatregelen en instrumenten die nodig zijn om de doelstellingen te halen; 
o Technologische en maatschappelijke innovaties nodig om de doelstellingen te halen; 
o Gevolgen voor de omgeving en samenwerking tussen overheden met bedrijven,  

maatschappelijke organisaties en burgers. 

Drs. Marcel van Marrewijk is als lector verbonden aan de SDO Hogeschool voor Moderne 
Bedrijfskunde. Marcel is betrokken bij de plannen van de Rijksoverheid voor 2050 en werkt 
samen met Het Groene Brein (150 wetenschappers) aan de ontwikkeling van een nieuwe 
Master voor Sustainable  Business Administration 

 Economy for the Common Good- Estefania Matesanz Medina 
o Estefania is Senior investment officer Private Equity Triodos Bank en voorzitter van 

de Vereniging Economy for the Common Good Nederland 

 Bedrijfsbezoek bij Koninklijk Auping in Deventer 
Al meer dan 130 jaar werkt Auping aan de beste manier om uit te rusten. Auping is al jaren 
bezig met  Lean, Smart en Circulair Ondernemen. Zij hebben (veel) geïnvesteerd in een 
duurzame en slimme fabriek en werken aan een nieuw  (circulair) slaap concept.  
 

 Op weg naar Fryslân  
In 2017 is Fryslân uitgeroepen als meest circulaire regio van Nederland.  
 

 Overnachten en dineren in Hotel- Restaurant WeidumerHout 

  



Vrijdag 4 oktober (08.00 uur - 16.00 uur) 

 Bedrijfsbezoek bij OPNIEUW in Buitenpost - Douwe Jan Boersma  
Douwe Jan is de DGA en succesvolle MKB ondernemer die speciaal voor circulair 
ondernemen vanuit intrinsieke motivatie een nieuw bedrijf is gestart, ……en met succes! 
Hij vertelt over de aanleiding voor het nieuwe bedrijf Opnieuw: de missie, de visie, de 
uitdagingen in de praktijk van Circulair Ondernemen (financieel en juridisch) en we krijgen 
aansluitend een rondleiding. 
 

 Interactief Design Lab - prof. Dick de Waard, Rijks Universiteit Groningen 
Vooraf inventariseren we de vragen en uitdagingen bij u als deelnemer. Prof. Dick de Waard 
zal met deze input op interactieve wijze met u aan de slag gaan. 
Ter inspiratie: 

 
https://www.accountant.nl/opinie/2017/3/accountant-die-helpt-de-wereld-te-redden/ 

 
https://www.rug.nl/igor/blog/blog-19-04-2018-verslag-congres-de-rol-van-de-financial-in-
co2-reductie 

 

 In de bus naar Groningen met Kwartiermaker Bouwe de Boer 
Bouwe de Boer is kwartiermaker Freonen Fan Fossyl Frij Fryslân en initiatiefnemer van de 
Elfwegentocht in 2018 en 2020. In de bus geeft hij zijn visie, aanpak, doelstellingen en uitleg 
over “Geluk op 1” - titel van het bestuursakkoord 2019-2023 van de Provincie Fryslân. 
 
Geluk op 1 is de titel van het bestuursakkoord 2019-2023 van de Provincie Fryslân. Ze 
hebben de ambitie om de meest circulaire regio van Europa in 2025 te worden. 
De overheden zeggen toe dat ze geen vervoersmiddelen meer zullen inkopen die op fossiele 
brandstof rijden. Verder willen ze met ingang van 2020 van alle producten die ze gebruiken, 
van kantoormeubilair tot bijvoorbeeld damwanden, minimaal 10 procent circulair inkopen. 
Ook moet al het straatmeubilair in de provincie herbruikbaar zijn. De betrokken overheden 
kopen elk jaar voor zo'n anderhalf miljard euro aan producten en vervoersmiddelen in. 
 

 Bedrijfsbezoek bij Donkergroen Groningen – MKB bedrijf– Anja Kanters en Elwin de Vink 
Donkergroen heeft eind 2018 de internationale ELCA Trend Award gewonnen met Circl. We 
gaan dieper in op de missie en visie van deze organisatie. Hun successen en de financiële en 
juridische uitdagingen van Circulair en ethisch ondernemen in de praktijk. We gaan dieper in 
op de vraag: Hoe kunnen we versnellen? 

Daarnaast nemen we een kijkje en behandelen we een circulair project in de praktijk; 
Circulaire woonwijk Loskade  in Groningen.  

 

 Afsluiting en naar huis 
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