Kansen benutten door verduurzaming
in de Tuinbouwketen
Driedaagse track

Wat gaan we doen?

Dag 1 Initiate Workshop | 15 september 2022

Dag 1. Initiate | 1 dagdeel

In de tuinbouwketen – van zaad tot consument –

Tijdens deze CIRCO-track gaan we aan de slag met

Tijdens deze eerste dag duik je in het

Globale tijdsverdeling

liggen waardevolle kansen om te verduurzamen en

circulaire kansen voor jouw bedrijf en word je op weg

gedachtengoed van de circulaire economie. We

daarmee jouw bedrijf duurzamer en

geholpen en ondersteund in het ontwerp van een

analyseren de huidige lineaire waardeketen.

toekomstbestendiger te maken. Denk bijvoorbeeld

circulair bedrijfsproces, met kennis, instrumenten en

Verder geven we inzicht in circulaire business-

▪ Plenair:
▪ Zelf werken:
▪ Plenair terugkoppeling:

aan het reduceren van afvalstromen, het gebruik

interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

modellen en producten in relatie tot tuinbouw-

van biobased grondstoffen of het verwaarden van
restromen verderop in de keten.

1 uur
1,5 uur
1,5 uur

reststromen.
Na afloop heb je zowel een duurzame lange termijn

Locatie: Rabobank Venlo | Noorderpoort 15 | Venlo

visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen
Samenwerking tussen de opeenvolgende partijen

mee te beginnen.

in de tuinbouwketen is essentieel om deze kansen

Dag 2 Ideate Workshop | 29 september 2022

Dag 2. Ideate | 1 dagdeel

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag

Globale tijdsverdeling

▪ Plenair uitwisselen:
▪ Zelf werken:

te benutten en stappen te kunnen zetten op het

Voor wie?

met de circulaire businessmodellen en design

gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische

Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de

strategieën gericht op jouw bedrijf maar steeds ook

stabiliteit en groei. Dit vraagt om nieuwe producten,

tuinbouwketen

in relatie tot het effect in de keten. De kansen uit de

diensten én nieuwe business modellen.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

LIOF en Rabobank organiseren daarom in
samenwerking met CIRCO een driedaagse track
om ketenpartners bij elkaar te brengen en op weg
te helpen. Vanuit ieders eigen positie en

Veredelingsbedrijven en plantenkwekers

voorgaande workshop worden opgepakt en verder

Teeltbedrijven; voedingstuinbouwproducenten

verkend.

Toeleveranciers in de keten

Locatie: Rabobank Venlo | Noorderpoort 15 | Venlo

2 uur
2 uur

Dag 3. Implement | 1 dagdeel

Verwerkers van tuinbouwproducten
Groothandel en retail in AGF

Dag 3 Implement Workshop | 6 oktober 2022

Horeca

Tijdens de laatste workshop maken we de stap

Globale tijdsverdeling

▪ Plenair uitwisselen:
2 uur
▪ Zelf werken:
1 uur
▪ Plenair roadmap & pitch: 1 uur

businesscase kunnen deelnemers kennis opdoen

naar realisatie van circulaire producten, diensten

van circulair ondernemen en circulair design.

en businessmodellen. We kijken daarbij naar

Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt

technische en commerciële haalbaarheid van de

circulair ondernemen naar een volgend niveau

resultaten van de vorige workshop, de gevolgen

gebracht.

hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire

track zal er ook nog een 1 op 1 trainers-

impact.

call plaatsvinden met elke deelnemende

Locatie: Rabobank Venlo | Noorderpoort 15 | Venlo

onderneming.

Elke track start met een intakegesprek
met de CIRCO trainer. Gedurende de

CIRCO track:
Kansen benutten door verduurzaming in de Tuinbouwketen
Waarom meedoen?

Wat levert het op?

Jouw investering

•

•

•

Circulair ondernemen biedt nieuwe business

met ketenpartners plannen die op korte termijn

Track € 550,- incl. BTW. Voor dit bedrag

creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je

realiseerbaar zijn voor je bedrijf.

kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde

•

Het is een herijking van je business model. Is

Daarnaast krijg je zicht op mogelijke
systeemveranderingen op lange termijn.

workshops volgen.

•

deze toekomstbestendig en welke nieuwe

▪

Limburg Toekomstbestendig 75% van die

Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om

maken maar realiseer je ook:

kosten voor haar rekening.

aan te haken op een breder netwerk, contact

•
•

Samenwerken binnen de keten maakt ideeën
slimmer én beter uitvoerbaar.

•

Je krijgt toegang tot actuele kennis en

Rabobank
Mireille Schreurs
06 30991524
Merijn Luijkx
06 10557399

Echter LIOF neemt via het programma
Daarmee kun je jouw bedrijf niet alleen duurzamer

community.

•

De werkelijke kosten zijn € 2.200 per bedrijf.

visies zijn er op dit gebied?

met andere sectoren en een groeiende

Meer informatie

Per bedrijf kost de deelname aan deze CIRCO

kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je
klanten.

▪

Tijdens de CIRCO track ontwikkel je samen

•

minder kosten, want minder afval.

•

Deze korting is alleen geldig voor Limburgse

meer omzet, door verwaarding van

MKB ondernemingen. Is jouw bedrijf geen

reststromen.

MKB onderneming of geen Limburgs bedrijf

een sterkere positie in de keten door jouw

dan ben je ook van harte welkom om deel te

‘license to produce.

nemen maar betaal je de werkelijke kosten.

LIOF
Sjaak Berden
06 11855332
Charles Mevis
06 11368781
CIRCO Trainers
Bernd Teule
bernd@circonl.nl

concreet bruikbare tools.
Aanmelden:
Klik op deze link

Partners

