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12:45 - 13:30

Kenningsmakingslunch

13:30 - 14:15

Openingslezing Freija van Duijne

14:15 - 15:30

Parallelle workshops

15:30 - 16:00

Pauze en instroom KHMW-leden

16:00 - 16:30

Interactieve lezing Annick de Witt

16:30 - 17:15

Panelgesprek

17:15 - 18:00

Mark Beumer, Noor Buur, GoedGemaakt & Rosa Stapel

H. Friedl, A. Walrecht, H. Tepper, H. Schoolderman & H. De Groene

Borrel

15

MAART

HODSHON

DAGVOORZITTER:

2018

HUIS

MARK

BEUMER

FREIJA

DUIJNE

VAN

-

SPREKER

ANNICK

Freija van Duijne is futuroloog en werkte tot 2017 een
groot deel van haar tijd voor het Ministerie van
Economische Zaken. Ze is projectleider geweest van
diverse toekomstverkenningen op gebied van
voedselsystemen, consumentenproducten en energie.

ROSA

STAPEL

-

WERKSESSIE

NOOR

BUUR

-

WERKSESSIE

JESSICA

VAN

BOSSUM

-

WERKSESSIE

Jessica van Bossum is recent afgestudeerd in
Environmental studies (Master's degree). Hiervoor is ze
15 jaar werkzaam geweest in internationale
ontwikkeling en sociale verandering bij o.a. SOS
Kinderdorpen, UNDIDO en Porticus.
ARNOUD

WALRECHT

-

PANELGESPREK

Arnoud Walrecht is senior manager Sustainability bij
KPMG. Zijn ervaring in advisering op het terrein
vertaalt hij naar kansen van nieuwe circulaire
business cases. Last but certainly not least: hij heeft een
energieneutraal huis gebouwd met een warmtepomp,
driedubbel glas en LED-lampen.
HARALD

FRIEDL

-

PANELGESPREK

Harald Friedl is CEO bij Circle Economy. Hij is cofounder van Impact Hub in Yangon en hij had in
Myanmar zijn eigen bedrijf in hernieuwbare energie.
Circle Economy helpt bedrijven en overheden met
het methodes om (nog) circulairder te worden.

Erkerkamer

Bibliotheek

-

SPREKER

GEMAAKT

-

WERKSESSIE

Goed Gemaakt is een initiatief dat pleit voor een
reparatiemaatschappij. Via aanpassingen in het
belastingstelsel moeten reparaties goedkoper worden.
Het is goed voor de lokale werkgelegenheid en het
begin van een duurzame samenleving. Goed Gemaakt
is een jonge onderneming en hoopt met de werksessie
nieuwe stappen te zetten.
MARK

Noor Buur is co-founder bij BeeBlue, een
ondernemerscollectief dat bijdraagt aan de structurele
systeemverandering naar een circulaire economie.
BeeBlue ontwikkelt producten die deels gemaakt zijn
van reststromen (koffiedik, sinaasappelschillen of oud
brood). Noor stond ook op de Duurzame Jonge 100.

WITT

Annick de Witt (Ph.D) is schrijver, onderzoeker, en
consultant op het gebied van de filosofische, psychologische
en sociologische dimensies van duurzaamheid. Ze is als
adjunct assistant professor verbonden aan het Copernicus
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit
Utrecht) en heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de
verschillende wereldbeelden in de samenleving en hun
interactie met duurzame ontwikkeling.
GOED

Rosa Stapel is stedenbouwkundig ontwerper (MSc
Urbanism TU Delft) en is nu als zelfstandige o.a.
werkzaam voor het College van Rijksadviseurs. Als
urbanist is ze is geïnteresseerd in de grote transities
van onze tijd zoals duurzame mobiliteit en
verstedelijking.

DE

BEUMER

-

WERKSESSIE

Mark Beumer is dagvoorzitter, tektschrijver,
moderator
werkzaam als programmamanager
Rosa
Stapel isen
stedenbouwkundig
ontwerper (MSc bij
het
Groene
Brein.
Hij
stond
op
de
Duurzame
Urbanism TU Delft) en is nu als zelfstandige
o.a.Jonge 100
en presenteerde
bij BNR
Nieuwsradio het
werkzaam
voor hetjarenlang
College van
Rijksadviseurs.
laatste
duurzaamheidsnieuws.
Als
urbanist
is ze is geïnteresseerd in de grote
transities van onze tijd zoals duurzame mobiliteit
en verstedelijking.
HARALD

TEPPER

-

PANELGESPREK

Harald Tepper is senior director Circular Economy bij
Royal Philips (Group Sustainability) en bestuurslid bij de
KHMW. Hij is werkzaam geweest bij McKinsey &
Company en was als voorzitter van de Nationale
DenkTank betrokken bij de oprichting.
HANS

SCHOOLDERMAN

-

PANELGESPREK

Hans Schoolderman is partner van de
Sustainability group bij PwC. Hij ondersteunt al
bijna 30 jaar organisaties en overheden met hun
duurzame transitie.

HANS

DE

GROENE

-

PANELGESPREK

Hans de Groene is directeur van Vewin (vereniging
van drinkwaterbedrijven in Nederland) , heeft bij het
ministerie van Economische Zaken diverse
directiefuncties vervuld op het gebied van ruimtelijk
economisch beleid en innovatiebeleid en is werkzaam
geweest bij NWO (Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek).

Blauwe Zaal

Bestuurskamer

