
 

 

 

 Uitnodiging Eindevent Minor Green Logistics 

Stenden Hogeschool  

donderdag 16 juni 2016 

14:00-17:00 uur Kennispoort Drenthe 
Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen 

 

  
Graag nodigen we u uit voor het eind event van de minor Green Logistics 

van Stenden Hogeschool. Een minor die onderdeel uitmaakt van de studie 

Logistiek en Economie en waarin Circulaire Economie  een belangrijke 

pijler is. Studenten presenteren de resultaten van hun onderzoek bij een 

drietal bedrijven. Dr. Niels Schenk van BioBTX vertelt over  hoe hij in 

samenwerking met anderen bio-chemicaliën ontwikkelt voor de bio-

gebaseerde economie en u als bedrijf/organisatie krijgt de gelegenheid  om 

te verkennen of er mogelijkheden zijn om meer circulair te ondernemen en  

waar die kansen en mogelijkheden dan liggen.  

Circulaire Economie 
Circulaire Economie staat sinds 2010 steeds meer in de belangstelling, ook 
op Europees niveau. Om onze welvaart ook voor de toekomst te behouden 
is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te 
versterken en tegelijkertijd de afhankelijkheid van fossiele energie en 
schaarse  grondstoffen te verminderen, de zogeheten groene groei.  De 
ministeries van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben 
een Green Deal “Transitie naar een Circulaire Economie” gesloten  met als 
doel om deze transitie te versnellen door realisatie van circulaire projecten 
te bevorderen en uiteindelijk Nederland als wereldwijde hotspot in de 
Circulaire Economie te positioneren, als ‘Nederland Circulair’.  
 

Circulaire Economie in Emmen 
Emmen kan zich als satelliet van Nederland Circulair positioneren als 
Emmen Circulair. Daarvoor is het nodig een visie en strategie te bepalen en 
een roadmap op te stellen met een activiteitenprogramma. Stenden 
Hogeschool is al zeer actief op dit terrein met GreenPac  en met onze 
minor Green Logistics maar ook de gemeente Emmen die de Circulaire 
Economie heeft opgenomen in haar Economische agenda. 
In 2015  organiseerde Educohof weer de  Dag van de Duurzaamheid met 
als thema Circulaire Economie. Als spin-off van deze dag zijn er twee 

 



workshops gehouden met bedrijven en onderwijsinstellingen. Partijen 
vonden elkaar, maakten afspraken en keken wat ze voor elkaar kunnen 
betekenen in de keten.  
In Emmen is al een aantal krachtige  stakeholders  zoals Sunoil, Drentea, 
Wildlands, Area die al inzetten op de Circulaire Economie.  
 

Programma 
Het programma heeft zowel een theoretisch toegepast als een interactief 
karakter. U wordt geïnformeerd over de beginselen van de circulaire 
economie, over de noodzaak tot en de kansen die het biedt.  
In het interactieve deel van de middag wordt een  ‘checklist’ gepresenteerd 
die kan worden ingevuld door de aanwezigen bijvoorbeeld in kleine 
groepen geclusterd op sector.    
De uitkomsten geven inzicht in potentiële eerste stappen in de transitie naar 
een circulaire vorm van ondernemen in het algemeen en binnen uw eigen 
organisatie. Daarnaast kan de kennis die gezamenlijk wordt opgedaan 
worden gebruikt voor de minor van volgend jaar, met andere woorden, 
Stenden speelt graag in op de behoefte en vraag van de ondernemers. 
 
14:00 uur    Ontvangst 
14:05 uur    Circulaire Economie door Matthias Olthaar, lector Stenden 
14.15 uur    Gastspreker Dr. Niels Schenk van BioBTX 
14.35 uur    Intro workshop door Matthias Olthaar 
14.50 uur    Workshop in groepen (branche, sector, keten, afhankelijk 
                    van aanmeldingen) 
 
15.20 uur    Korte pauze 
 
15.30 uur    Onderzoeksresultaten van studenten bij drie bedrijven 
16.15 uur    Bespreken bevindingen uit workshop 
16.45 uur    Afronding plus netwerkborrel    
 

Hoe aan te melden? 
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van Circulaire Economie, wilt u de 
mogelijkheden binnen uw eigen organisatie verkennen, meldt u zich dan 
aan via educohof@emmen.nl. 
 
Wij zien er naar uit u te begroeten op 16 juni bij Kennispoort Drenthe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen Kral & Matthias Olthaar          Robert Dreier                Harriët Hof                                         
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