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PROGRAMMA’S CIRCULAIRE
ECONOMIE NAJAAR 2019
Benieuwd hoe de provincie jouw bedrijf kan ondersteunen om stappen te zetten richting de circulaire
economie? In de kansenkaart zijn de kansen voor de circulaire economie gedefinieerd en is er een enorm
economisch perspectief naar voren gekomen. De provincie Noord Holland biedt een breed scala aan hulpmiddelen waarmee ondernemers aan de slag kunnen in iedere fase van hun bedrijf. Wil je toegang tot
kennis en tools, je idee verder uitwerken, je verdienmodel verbeteren of ben je op zoek naar financiering
voor jouw circulaire innovatie? Bepaal op basis van onderstaand schema welk hulpmiddel past bij jouw vraag.
Bezoek daarnaast een van de evenementen die in de zomer 2019 voor ondernemers worden georganiseerd.
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Datum

Evenement

September
tot en met
20 januari 2020

Programma GO!NH Accelerator CE 2019
2e editie versnellings-programma

Oktober 2019 –
januari 2020

Voedselverspilling – Food waste:
Circulaire restaurants Haarlem
De Koplopergroep Circulaire Hotels heeft laten zien dat samenwerking
in de stad tot nieuwe circulaire kansen kan leiden.
Zoals een gezamenlijke inkoop, gezamenlijke logistiek en bundeling van
afvalstromen voor nuttige toepassingen. Samen met de gemeente Haarlem,
aansluitend op de ervaring van ‘Dutch Cuisine’, een culinaire beweging gericht
op duurzaam, lekker en gezond eten starten we de koplopersgroep Circulaire
restaurants Haarlem. De koplopergroep zal zich met name richten op minder
voedselverspilling, meer gescheiden afval, een gezamenlijk inzet voor minder
verpakkingsmateriaal en een lokale inkoop.

10 oktober 2019

Landelijke Dag van de Duurzaamheid PNH
Inspiratiesessie eigen organisatie.

10 oktober 2019

Rapportage Taskforce herijking afvalstoffen

15 oktober

Aftrap Rabobank Circulair Ondernemen Challenge Noord-Holland Noord
Op 15 oktober komt de regioscan Noord-Holland Noord beschikbaar.
Start Circulair ondernemen Challenge Noord-Holland Noord. De challenge
wordt georganiseerd door de Rabobank. Provincie Noord-Holland is partner.
Informatie: Klinkhamerj@noord-holland.nl

16 oktober 2019

Jaarevent PIM (programma investeringsgereed innovatief MKB)
Bezoek gedeputeerde aan twee deelnemende bedrijven. Netwerkbijeenkomst PIM.

25 okt, 15 & 27
nov 2019

Circo Track – Consumentenproducten Noord-Holland
Provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Samen met CIRCO
organiseert de provincie daarom een Track; een 3-daags programma waarin je
diepgaand en praktisch kennismaakt met de principes van circulair ontwerpen.
Deelname aan de Circulaire Business Design Track biedt jouw bedrijf dé kans om aan
de slag te gaan met circulair ondernemen. Design is daarbij de motor om tot
circulaire producten, diensten en businessmodellen te komen.

Locatie

Oplevering Landelijk advies herijking afvalstoffen.
Vooraf
aanmelden

Vooraf
aanmelden

Deze Track is bedoeld voor maakbedrijven en startups in de provincie Noord-Holland.
Deze editie is speciaal gericht op producenten, leveranciers en hun klanten in de
sector consumentengoederen en kunststof (o.a. meubels, textiel, recreatie en
verpakkingen). Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch
niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij
design/productontwikkeling/inkoop. Aan de Track nemen tien bedrijven deel.
Meld je hier aan.
5 november 2019

Ecosysteem Meet up – Impact Hub
Kom in contact met MKB-bedrijven met vergelijkbare uitdagingen en ga
samen in gesprek over innovatieve oplossingen om je bedrijf te laten groeien!

Najaar 2019

Keten van houtachtige biomassa
Resultaat uit het MRA onderzoek ‘Hoogwaardige inzet biomassa MRA’ is
houtachtige biomassa één van de meest kansrijke verwaardingsroutes.
We gaan twee pilots organiseren om de ketens te sluiten van Boom naar Bouw
(het kappen van (stads/afval)bomen tot veel voorkomende balken) en van Balk naar
Balk (het verwerken van restbalken uit slooppanden die qua spanning, lengte en
dikte sterk genoeg zijn om in een ander gebouw een tweede leven te krijgen).

Januari 2020

Circo Track voor de agro sector
Een (vernieuwde) Circo Track in de Agro sector samen met LTO Noord
en Greenport. CIRCO is een drie-daags programma voor de Agro-sector waarin
de principes van de circulaire economie aan bod komen voor bedrijven in de agro
sector. Daarbij worden de mogelijkheden van circulair ondernemen ontdekt en
nieuwe business modellen plus slimme ontwerpstrategieën verkend.
Kernwoorden zijn meer circulair ondernemen, meer kringlooplandbouw, beter
bodemgebruik, minder kunstmest, meer natuurlijke bemesting, mogelijk
aansluiten met natuurinclusieve landbouw. doelmatiger bodemgebruik (meer
landbouwgronden gebruiken voor menselijke consumptie in tegenstelling tot
dierlijke consumptie).
Informatie en aanmelding: vriesma@noord-holland.nl

Locatie
volgt

Vooraf
aanmelden
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CIRCO: Ontwerp je product of dienst circulair
Concreet en snel je product of dienst zo maken dat het circulair wordt
zodat je daarmee meer kan verdienen aan je huidige productportfolio?
De Circulaire Business Design Track is een 3-daags programma waarin
je samen met andere ondernemers aan de slag gaat met circulair ondernemen.
Door middel van de door de TU Delft ontwikkelde products that last
designprincipes verken je kansen voor je eigen business en zet je concrete stappen in de ontwikkeling
van nieuwe circulaire producten, diensten en businessmodellen. In een CIRCO track leer je hoe jij jouw
product of dienst circulair kan ontwerpen. Meer dan 350+ bedrijven hebben inmiddels deze methodiek
toegepast en zijn zo onderdeel geworden van een koplopers netwerk.

GO!-NH: Zet je circulaire product/dienst in de markt
Heb je een nieuw product/dienst ontwikkeld en wil je deze in de markt zetten?
In een programma van drie maanden leer je hoe je valideert, hoe jouw
product/dienst aansluit bij de markt en hoe je deze bestormt met jouw
innovatieve oplossingen! Je komt in aanraking met je eerste klanten en
leert hoe je je propositie nog beter laat aansluiten. GO!-NH biedt een programma met trainingen, tools
en professionele ondersteuning van experts voor het versnellen van MKB en startups. In september 2019
start de GO!-NH Accelerator Circulaire Economie 2019.
Data en duur programma: start in september, iedere twee weken een training in een periode
van drie maanden.
Inschrijven en extra informatie: Inschrijving sluit 9 september, zie agenda voor overige data.
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Icoonketens – Verken de kansen in jouw keten met nieuwe partners
Ontdekken welke waarde er in jouw reststromen zit en hoe je samen met je partners in
de keten aan de slag kan om deze economische kansen te benutten? De provincie is partner
en bemiddelaar bij de totstandkoming van ketens. Meer weten over de kansen die er liggen
in jouw keten? Neem contact op met Pepijn Duijvestein.
Data en duur programma: Gehele periode 2019 mogelijk
Inschrijving en extra informatie: E-mail oeverj@noord-holland.nl

PIM-NH: Programma Investeringsgereed Innovatief MKB –
Antwoord op al je vragen over financieringsmogelijkheden
Innovatieve of duurzame plannen en op zoek naar financiering of een regeling? Met het
het programma PIM Noord-Holland helpen de uitvoerders KplusV, Haarlemvalley en
ACE mkb’ers met financieringsvragen, maatwerkadvies, masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten. Wil jij ondersteuning in het aantrekken van financiering, het opzetten
van een crowdfunding campagne of heb je een aanbestedingsvraag? Neem dan contact
op met PIM NH voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Data en duur programma: Gehele periode 2019 mogelijk
Inschrijving en extra informatie: Website www.pimnh.nl

Innovatiefonds Noord-Holland – Ontwikkelbudget voor
je ‘proof of concept’
Financiering voor je ‘proof of concept’ nodig? Innovatiefonds Noord-Holland biedt
innovatieve startups en mkb’ers een converteerbare lening om je nieuwe idee uit te werken
tot een proof-of-concept. Doe de quickscan om te ontdekken of jouw idee aanspraak kan
maken op het innovatiefonds.
Data en duur programma: Gehele periode 2019 mogelijk
Inschrijving en extra informatie: Website www.innovatiefondsnoordholland.nl

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland – Financiering voor
duurzame economische ontwikkelingen in Noord-Holland
Richt jouw bedrijf zich op de reductie van het gebruik van grondstoffen, toepassing van
alternatieve grondstoffen of ketenoptimalisatie en heb je behoefte aan financiering?
PDENH biedt financieringen in de vorm van seed capital, projectfinanciering aanloopkapitaal en expansiekapitaal.
Data en duur programma: Gehele periode 2019 mogelijk
Inschrijving en extra informatie: Website www.pdenh.nl

MKB Innovatiestimulering Topsectoren – Verbetert innovatiekracht,
werkgelegenheid en omzet in topsectoren
Als mkb’er samen met anderen toewerken naar innovatie over regiogrenzen heen? De MIT
biedt in samenwerking met het Rijk subsidies aan projecten van het MKB en zorgt voor een
betere aansluiting bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren Agri & Food, Biobased economy,
Chemie, Creatieve industrie, Energie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.
Weten of jij aanspraak kan maken op deze financiering?
Data en duur programma: Gehele periode 2019 mogelijk
Inschrijving en extra informatie: Website www.noord-holland.nl/loket
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Impact Hub – Werk samen met andere MKB’ers aan
een circulair ecosysteem
Kom in contact met MKB’ers met vergelijkbare uitdagingen en ga samen in gesprek over circulaire oplossingen om je bedrijf te laten groeien. Samen met de Impact Hub werkt de provincie Noord-Holland aan
het verder opbouwen van een circulair ecosysteem in de regio. Er worden masterclasses ’georganiseerd
en er is ruimte voor uitwisseling en het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Loket wet- & regelgeving – Meld belemmerende wet- en regelgeving
Om inzicht te krijgen in belemmerende wet- & regelgeving is er in samenwerking tussen de provincie NoordHolland, Flevoland, de MRA het Rijk en de omgevingsdiensten een loket opgericht waar ondernemers hiervan
melding kunnen maken. Samen zoeken we naar oplossingen, óók als deze belemmeringen voortkomen uit nationale- of zelfs Europese wet- en regelgeving (bijvoorbeeld via lobby). Belemmerende wet- en regelgeving melden?
Data en duur programma: Gehele periode 2019 mogelijk
Inschrijving en extra informatie: https://mraduurzaam.nl/wet-en-regelgeving-4/
Interesse in een van de bovengenoemde hulpmiddelen of andere ideeën en innovatieven voor circulaire
economie Neem dan snel contact op met betreffende en ontdek wat de provincie voor jou kan betekenen!

Team Circulair Provincie Noord-Holland
Franck Kuiper

Jessica Schonewille

kuiperf@noord-holland.nl

schonewillej@noord-holland.nl

Teamcoordinator Circulaire

Innovatie en belemmerende

Economie

regelgeving
GO!NH Accelerator, Impacthub

Joop Klinkhamer

Bouwe van den Oever

klinkhamerj@noord-holland.nl

oeverj@noord-holland.nl

Innovatie & Ondernemerschap

Innovatie & Ondernemerschap

CIRCO-Tracks

Icoonketens, PIM-NH

Marten de Vries

Hans Vonk

vriesma@noord-holland.nl

vonkjw@noord-holland.nl

Projectleider Biomassa

Ruimte en circulaire werklocaties

CIRCO-Track Agro sector
Matthijs Vos

Gerard Ballast

vosm@noord-holland.nl

ballastg@noord-holland.nl

Inkoop adviseur

Circulair bouwen en gebouwde
omgeving

Petra Augustijn

Jan van Asten

augustijnp@noord-holland.nl

astenj@noord-holland.nl

Communicatieadviseur

Technisch Adviseur

