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Welkom en opening door Yvonne Lub
Het thema van vandaag is circulaire economie. Een goed 
voorbeeld is de gymzaal waar we nu aanwezig zijn. Deze 
stond op de nominatie gesloopt te worden en fungeert nu 
als broedplaats. De samenleving heeft baat bij plekken 
die je kunt gebruiken, waar je zomaar kunt binnenlopen 
en aan de slag kunt gaan. Afgelopen vrijdag is hier een 
presentatie geweest over de transformatie van Beuken-
horst West. Vandaag organiseert het Podium van Archi-
tectuur samen met InHolland deze bijeenkomst.

Het thema circulaire economie is regelmatig in het 
nieuws. Dit onderwerp vereist nieuwe manieren van 
ondernemen en waarde-creatie. Vele (grote) bedrijven 
gebruiken dit als stimulans voor hun innovatieprocessen. 
Big data zijn een belangrijke bron voor verdergaande 
innovatie op weg naar een duurzame en gezonde samen-
leving. Hoe kunnen we kennis delen? Hoe kunnen we 
bijdragen aan een betere luchthavenregio?

Toelichting programma door Associate-lector 
Han van Kleef 
Het kenniscafé gaat uit van het principe dat nieuwe 
inzichten vooral ontstaan vanuit het voeren van een 
actieve, gerichte en creatieve dialoog in een prettige 
omgeving. Na het plenaire deel starten de denksessies in 
tafelrondes.
Wethouder Ap Reinders (o.a. ondernemerschap en 
dienstverlening bedrijven) opent het Kenniscafé. 
Nanne Onland, Managing Director Cargonaut, vertelt 
over het doolhof van big data, circulariteit en een lon-
kend perspectief waarin het vinden van de juiste oplos-
sing een dagelijkse uitdaging vormt. Cargonaut is hét 
databedrijf van de luchtvaartsector.
Olaf Blaauw, Senior Strategic Consultant bij Delta Deve-
lopment Group is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van de Valley. Hoe komt dit nieuwe circulaire concept tot 
stand en hoe verloopt de zoektocht naar nieuwe verdien-
modellen? Welke rol spelen data daarbij? Valley wordt 
de eerste circulaire hub ter wereld met het complete 
scala aan benodigdheden om de transitie te realiseren: 
van werk- en ontmoetingsplekken tot makers spaces, 
fablabs en pilot plans.
Giovanni Douven, Research fellow Inholland, zal uitleg-
gen voor welke werkvorm is gekozen bij de rondetafelge-
sprekken.

Inleiding door wethouder Ap Reinders
Welkom, ook namens het gemeentebestuur. Dit is een 
hele bijzondere plek voor de gemeente Haarlemmermeer, 
hier is het proces tot transformatie begonnen. 

Twee vragen staan centraal vandaag:
1. Hoe kunnen we big data delen en wat is het  
 verdienmodel?
2. Wat betekent circulaire economie voor regio  
 Schiphol?

Big data is niet nieuw. Het is grote hoeveelheid informa-
tie die je wilt verzamelen om juist analyses te kunnen 
maken. Dan wordt data relevant en waardevol. Voor het 
maken van een lange termijn planning en toekomstvisies 
is dit erg belangrijk. De hamvraag is: ‘hoe maak je infor-
matie toegankelijk?’ 
We baseren ons beleid op deze informatie, ook voor 
ondernemers is dit belangrijk. Zij maken de keuze of een 
markt interessant is of niet. 
Beschikken over en delen van informatie kan helpen in 
het oplossen van problemen. We zijn niet meer afhan-
kelijk van plaats en tijd om efficiënt samen te werken. 
Informatie delen met grote groepen kan ook leiden tot 
nieuwe inzichten en oplossingen van complexe vraag-
stukken dichterbij brengen.

Wat betreft duurzaamheid: alle gegevens die we verza-
melen en verzameld hebben, brengen ons tot inzicht dat 
we iets moeten doen als samenleving: we moeten han-
delen. Dat inzicht hebben we nu scherper onderbouwd 
dan een aantal jaren geleden. Het is goed om tot een 
mondiale aanpak te komen; het klimaatprobleem eindigt 
niet bij de grens (gemeentegrens, landgrens). Kortom: 
delen van big data is belangrijk!

Privacy moet hierin gewaarborgd worden. Het moet 
duidelijk zijn welke informatie voor wie belangrijk is, wie 
waarover moet beschikken. Op welke manier dit kan en 
welke risico’s er zijn, dat zullen we met elkaar moeten 
bespreken.

De betekenis van circulaire economie voor de logistieke 
sector rond Schiphol: de Haarlemmermeer presteert 
economisch bijzonder goed landelijk gezien. Voorheen 
was economische groei bijna niet mogelijk als je duur-
zaamheid belangrijk vond, maar nu zijn economische 
groei en milieubewust handelen niet langer per definitie 
tegenstellingen. Hiervoor is een programma ontwikkeld 
waarover Delta meer kan vertellen.

Big data is het instrument waarmee we elkaar kunnen 
versterken. 

BIG DATA ALS MOTOR VOOR EEN 
CIRCULAIRE SAMENLEVING
KENNISCAFÉ 16 MEI 2017
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Toelichting kenniscafé door Han van Kleef
Er is een noodzaak om te handelen, niet alleen van-
uit een bedreiging maar ook omdat er kansen liggen. 
Podium van Architectuur en Hogeschool InHolland zien 
die kansen. Veel studenten gaan werken voor bedrijven 
in de regio. Het is belangrijk om te werken aan regionale 
innovaties. Hiervoor is de werkvorm van een kenniscafé 
gekozen. 

Doel van dit kenniscafé:
1. Kennisuitwisseling over circulaire economie;
2. bijdrage aan onderzoek;
- leren innoveren voor een circulaire economie  
 voor MKB
- leren met behulp van kenniscafé 
3. netwerkontwikkeling (geen CE zonder samen 
 werking).

Het is belangrijk om contact te houden met elkaar. 
InHolland doet onderzoek naar deze werkvorm en zou 
daarom na afloop graag van een aantal van de aanwezi-
gen feedback ontvangen.

Wat is circulaire economie? 
Cruciaal: Het denken in kringlopen
• Een wake up call voor de wereld was het boek 
‘Silent Spring’ dat Rachel Carson in 1962 publiceerde. Zij 
beschreef het effect van landbouwgif op de ecologie. 
Een waarschuwing voor vergiftiging van insecten, roof-
vogels en uiteindelijk ook ons eigen lichaam. 
• Later introduceerden Mac Donough en Braun-
gart in 2002 ‘Cradle to Cradle’ waarin grondstoffen die je 
gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden.

Is circulaire economie een probleem? Nee: je kunt het 
zien als een winststrategie!

Vijf voorbeelden van businessmodellen:
1. Hernieuwbaar;
2. recycling & terugwinnen;
3. verleng de levensduur;
4. deelplatforms;
5. product ombouwen tot diensten.
 
Cruciaal om dit te realiseren is:
1. Het ontwerp;
2. samenwerking voor innovatie, welk aanbod is er,  
 wat is de kwaliteit, wat voor grondstoffen zijn er;
3. binnen en buiten ketens werken, uitwisseling  
 van gegevens.

Uitwisseling van data kan de motor zijn om deze princi-
pes en businessmodellen aan te jagen. 
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Spreker Nanne Onland 
(Managing Director bij Cargonaut)
Cargonaut heeft 16 aandeelhouders waaronder Schiphol, 
KLM en grote expediteurs. Cargonaut omschrijft zich als 
de ‘Haarlemmermeerse smeerolie’ van de luchtvracht. 
Als er een vrachtauto op Schiphol aankomt is Cargo-
naut in het hele proces betrokken; de complete aan- en 
afvoerketens.
Cargonaut beschikt over een groot databestand en ver-
zorgt ook informatie-uitwisseling. 

Nanne Onland begon bij Cargonaut op een moment dat 
het niet goed ging met het bedrijf. Hoe krijg je wat vast 
zit in een bedrijf los? Op de data moeten processen 
gemaakt, de sector moeten we helpen veranderen. Door 
snelle groei in een klein land slibt het dicht. Dit biedt 
echter de kans om te starten met ‘om-denken’. Proces-
sen die vijftig jaar geleden bedacht zijn werken niet meer 
(goed genoeg); we moeten stoppen met allemaal op ons 
eigen eiland ons ‘eigen ding’ te doen.
De taart wordt groter als we gaan samenwerken en de 
data gaan uitwisselen. 

Uitgangsvraag was: hoe krijg je vier maal zoveel vracht 
met dezelfde footprint?
Het is belangrijk om medestanders te vinden, samen een 
visie bouwen en onszelf te ‘heruitvinden’. De weg loopt 
via koplopers maar we moeten waken voor ‘polderen’. 
Innovatie past niet in het poldermodel. Er is een Innova-
tiefonds gestart dat moet zorgen dat informatie door de 
hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld 
wordt. Dat maakt de sector efficiënter en concurrerend. 
De voorspelbaarheid in het complexe logistiek proces 
wordt hierdoor aanzienlijk vergroot
KLM heeft een business case aangeleverd waarin, door 
het registeren van een truck, de tijd waarin de vracht 
door Schiphol gaat spectaculair wordt verkort. Diezelfde 
blauwdruk kun je op andere ketens toepassen. 

Het is een proces met vallen en opstaan, waken voor 
polderen, maar waarin duidelijk is dat data aan de basis 
staan van de keten. Belangrijk is cultuur, de grootste uit-
daging is sociale innovatie. Technologische vernieuwing 
vereist immers altijd sociale vernieuwing.

Nanne Onland vraagt naar reacties uit de zaal:
Vraag uit de zaal: Het is behoorlijk indrukwekkend dat je 

na een jaar al duidelijk meetbare groei kun laten zien. Is 
deze groei kwantitatief of kwalitatief? 
De heer Onland: Beiden, het spin off effect is groot. De 
manier van werken verwondert en daardoor komt er be-
weging. Geduld is belangrijk. We willen ook met fashion, 
farma en E-commerce aan de slag. Het triggert vooral 
heel veel. 

Wethouder Reinders: Je schetst wat de invloed is van 
data- en procesoptimalisatie. Wat betekent dat voor 
werkgelegenheid?
Nanne Onland: KLM heeft een documentatie afdeling 
waar mensen informatie checken, corrigeren en door-
geven. Als de informatie bij de bron beter wordt, dan 
is dat niet meer nodig. Deze mensen kunnen dan veel 
interessantere dingen gaan doen, omdat op andere ge-
bieden juist werk ontstaat. Expediteurs hebben eenzelfde 
afdeling waar bekwame mensen alleen data overtypen. 
Uiteindelijk creëer je waardevermeerdering, nl. zinvolle-
re banen en circulaire economie.

Vraag uit de zaal: Je vertelde over data en hoe je een 
slag kunt maken naar circulair economie. Hoe krijgen we 
een gezonde samenleving die duurzaam is?
Nanne Onland: de data kun je gebruiken om te sturen op 
gezondheid niet alleen op efficiency. Je kunt wel facilite-
ren maar moet ook regisseren. Consequenties: doorver-
talen van convenanten naar logistiek. Geen vrijblijvend-
heid, maar aantonen dat het werkt. Als het loopt dan kun 
je handhaven. 

Vraag uit de zaal: Hoe organiseer je dat data open of niet 
open is? 
De heer Onland: Er is vertrouwen, simpelweg omdat we 
er nooit misbruik van hebben gemaakt. Men wil er wel 
afspraken over maken, want je ziet de handelspatronen. 
De website van de Rotterdamse haven publiceert data 
van alle havens. Dit laat zien dat en waar je jezelf moet 
verbeteren. 
Het verzakelijkt wel, maar transparantie is belangrijk. 
Maak het bespreekbaar en onderneem actie. Wij hebben 
in het proces bijvoorbeeld Bits of Freedom uitgenodigd 
die opkomen voor internetvrijheid door de online grond-
rechten op communicatievrijheid en privacy te bescher-
men.
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Spreker Olaf Blaauw 
(Senior Strategic Consultant bij Delta Development 
Group)
‘Our circular future begins in valley’ De circulaire toe-
komst begint eigenlijk overal. 
We weten dat, we hebben goede redenen, maar hoe 
doen we dit? Het vraagt om systeemdenken.

The system changes:
- Taking responsibility for future generations
- Regenerate and restore
- Design for disassembly; nieuwe manier van 
product- en dienstontwikkeling
- Collaborative development
- Systemwide approaches

Het is urgent! Het perspectief van economen: To start 
with, it is a breach of the economists’ standard assumpti-
on that everything is substitutable. Absolutely everything 
is, no exceptions. We might not like the substitutes, might 
positively hate them in fact, but they do exist.” 
Totdat er niets meer is om het mee te vervangen …

Op de vraag: ‘Stel dat je weet dat grondstoffen niet 
meer voorradig zijn in de toekomst. Hoe ga je daar nu 
op reageren?’ antwoordt een groot deel van de mensen: 
‘Zoveel mogelijk kopen zodat ik het in ieder geval zelf nog 
heb’. 

Alles verandert. De circulaire economie heeft oplossin-
gen voor uitdagingen waar we mee te maken hebben. De 
circulaire economie dwingt ons tot nieuwe manieren van 
werken, ontwikkelen, produceren en consumeren.

Circulaire economie is niet bedoeld om mensen angst 
aan te jagen als je het niet doet, maar om te inspireren 
het wel te doen. Als de technische levensduur langer is 
dan de duur van het gebruik, dan is het kostenefficiënt. 
Dit is te realiseren voor veel producten. Voor fast consu-
mer markt is het wat lastiger. 

De wereld heeft voorbeelden nodig die laten zien dat 
nieuwe manieren van samenwerken en ontwikkelen re-
sulteren in een beter economisch systeem. Voorbeelden 
die bewijzen dat product- en dienstontwikkeling mogelijk 
zijn vanuit een systemisch perspectief. Geen revolutie, 
maar met de spelregels van vandaag.

Binnen park 2020 wordt al vanaf 2010 geëxperimenteerd 

hoe dat dan werkt. Bijvoorbeeld niet de aannemer kiezen 
die voor de beste prijs kan leveren, maar een die met 
goede leveranciers samenwerkt en geen verspilling 
creëert. 
“You do not make a pie by putting pieces of pie together, 
rather, you add intelligence to individual ingredients and 
place these under the right circumstances to become a 
pie”
Ingredients  + Recipe + Oven = Pie
Benchmarking start het proces vanuit positie van winst 
(kwantiteit), terwijl value creation handelt vanuit waar-
den (kwaliteit). Die principes leveren een visie (wereld 
waar gebouw waarde behoudt, functionaliteit die je 
toevoegt is een grondstof op zich). 

De rol van data hierin:
• First, define The System to be integrated
• En route, define the System Interactions
• Then, define the players
• Then, evaluate Data
• Then, define the actions and deliverables

Eenheid in het proces is een noodzakelijke voorwaarde; 
wat je nodig hebt is een platform. 
We willen dat alle mensen putten uit dezelfde bron aan 
informatie. Openheid over waar bestaat mijn product uit 
en wat is de situatie in elke deel van de levenscyclus. Op 
basis van die openheid kun je nieuwe combinaties van 
materialen ontwikkelen, kun je nieuwe waardeproposi-
ties maken.

What does this mean for (biggish) data?
What are the required system changes?
- Open standards for data definition
- Dynamization of BIM
- Seamless interfaces with (digital) marketplace  
 and construction chain
- Logistics move beyond T&T to include ID

Vraag uit de zaal: zeker in circulaire economie gaat het 
veel over aanbestedingen. Wat is de invloed? De heer 
Blaauw: Allereerst dat je op kwaliteit uitvraagt en dan 
pas op prijs. Uiteindelijk kost het je dan minder. Door de 
faalkosten te verkleinen maak je winst. 

Vraag uit de zaal: leuk dat het ook om omdenken gaat. De 
bouw is een starre wereld. Er is zoveel beton en staal dat 
niemand zich zorgen maakt. 
De heer Blaauw: we werken in een bouwprogramma 
waarin we regionaal grote uitdagingen ondersteunen. 
Er moet een communicty gecreëerd worden waarmee je 
praat en je bewust wordt dat je onderdeel bent van een 
groter geheel. Het begint met iets dóen.
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Toelichting werkvormen door Giovanni Douven
1. Er zijn twee gespreksronden van 30 minuten elk.  
 Iedere ronde is gericht op een specifieke vraag. 
2. Aan iedere tafel een stamgast. De stamgast legt  
 de hoofdpunten van het gesprek vast op het  
 tafelkleed en koppelt deze in plenaire deel terug. 
3. Plenaire terugkoppeling.

De café-etiquette
- Iedereen is verantwoordelijk voor het proces;
- bouw voort op een ander;
- stel vragen;
- vertel wat jou bezig houdt;
- alles is goed;
- vraag naar voorbeelden als het te abstract wordt
- zorg voor jezelf;
- speel, krabbel en teken mee;
- maak plezier.

Bedanken spreker door Yvonne Lub
Yvonne dankt Olaf en Nanne voor de inspirerende pre-
sentaties over hoe wij kunnen bijdragen aan een betere 
luchthavenregio.
Om haar dank extra te onderstrepen krijgen beide heren 
het boek De Adaptieve Luchthaven van Joost van Faas-
sen en Bart de Jong uitgereikt. 

Uitwerking Vragen kenniscafe, Vraag 1: 
Wat kan circulaire economie betekenen voor de logistie-
ke sector in de regio Haarlemmermeer/ Schiphol?

Tafel 1: 
Geconstateerd werd dat duurzaamheid, circulaire 
economie al een volstrekt geaccepteerd begrip is binnen 
de Haarlemmermeer. Logistiek wordt gezien als onder-
geschikt ten opzichte van de algehele economische 
ontwikkeling. Door stijging welvaart is er een groeiende 
stijging/spanning van CO2. Het belonen van “schoon” 
gedrag is nodig om verdere stappen te ontwikkelen. Een 
halt toeroepen aan de winning van grondstoffen. Stre-
ven naar een intrinsieke motivatie om tot een gezondere 
samenleving te komen en deze niet tot stand te laten 
komen d.m.v. crises. Wellicht is het verstandig om CO2 
productie te gaan belasten.

Tafel 2:
Je zou eerst eigenlijk meer inzicht moeten hebben in de 
huidige vervoersstromen om iets over effecten te kunnen 
zeggen. Misschien dat meer transportbewegingen 
ontstaan, als producten gedemonteerd en hergebruikt 
worden. Of juist minder, als productie en consumptie in 
de ruimte dichter bij elkaar komen te liggen en cirkels 
kleiner worden. 

De vraag is: waar ken je waarde aan toe? Het herwinnen 
van materialen leidt nu ook al tot andere logistiek.
Eén ding is zeker: meer inzicht in de data rond de levens-
stadia van een product geeft de mogelijkheid tot nieuwe 
ontwerpen, het creëren van nieuwe waarde. Ook in de 
logistiek en transportsector zou moeten worden nage-
dacht over het ontwerp van transportmiddelen. En vanuit 
nieuw ontworpen producten en andere levenscycli, zal 
een effect op logistiek en transport uitgaan.

Uitwerking Vragen kenniscafe, Vraag 2: 
Hoe kunnen we data delen en wat is daarbij het verdien-
model?

Tafel 1:
We zouden op zoek moeten naar nieuwe manieren van 
data registratie gebaseerd op circulaire economische 
indicatoren (denk aan o.a. geluid, CO2). Belangrijk hierbij 
is transparantie en openbaarheid van gegevens. Het 
maximaal kunnen delen van kennis en ervaring. Deze 
data zouden ook structureel gemonitored moeten wor-
den. De overheid zou hierin een belangrijke aanjagende 
rol kunnen/moeten vervullen. Ook zou in aanbestedingen 
hierin gevraagd moeten worden. Nieuwe vormen van 
samenwerken en nieuwe vormen van verdienen zou-
den hierin van toepassingen kunnen zijn. Het hebben 
van kennis hieromtrent kan meteen weer als een motor 
dienen voor vernieuwing.

Tafel 2:
Het delen van data wordt nu beïnvloed door auteurs-
rechten, eigendomsverhoudingen, en waar de opbreng-
sten ervan vallen. Er worden trouwens al heel veel data 
gedeeld, en daar stemt iedereen mee in (google, face-
book). 
Er is een samenhang met ethiek: als je na het delen van 
data gemanipuleerd wordt dan verlies je vertrouwen. De 
basis van delen is dat er vertrouwen is dat er geen nega-
tieve dingen met je data gedaan worden. Opbouwen van 
vertrouwen heeft tijd nodig, en centrale grootschalige 
opslag zorgt nu voor wantrouwen bij het publiek. 
De vraag is: wie zijn de juiste organisaties om data te 
verzamelen en herverdelen, en wat is de verhouding 
tussen wat je verzamelt en de toepassing ervan? Zonder 
centrale opslag ontbreekt regie op grotere schaal. De les 
is misschien dat samenwerking voor circulaire economie 
mogelijk is als je het op kleine schaal in je eigen omge-
ving organiseert, met partijen die je vertrouwt en met wie 
je waarden deelt.

Het thema circulaire economie is regelmatig in het nieuws. 
Dit onderwerp vereist nieuwe manieren van ondernemen 
en waarde-creatie. Vele (grote) bedrijven gebruiken dit 
als stimulans voor hun innovatieprocessen. Big data zijn 
een belangrijke bron voor verdergaande innovatie op weg 
naar een duurzame gezonde samenleving. Hoe kunnen we 
kennis delen? Hoe kunnen we bijdragen aan een betere 
luchthavenregio?

Het Business Research Centre van Inholland en het Podium 
voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol organiseren 
een kenniscafé over hoe de samenleving kan innoveren in een 
circulaire economie. Centrale vragen:
- Wat kan circulaire economie betekenen voor de logistieke   
   sector in de regio Haarlemmermeer/ Schiphol?
- Hoe kunnen we data delen en wat is daarbij het 
   verdienmodel?
Het kenniscafé gaat uit van het eenvoudige principe dat 
nieuwe inzichten vooral ontstaan vanuit het voeren van 
een actieve, gerichte en creatieve dialoog in een prettige 
omgeving. Na het plenaire deel starten de denksessies in 
tafelrondes.

Na de inleiding van lector Don Ropes nemen twee  sprekers 
nemen ons mee op reis:
Nanne Onland, Managing Director Cargonaut, vertelt over het 
doolhof van big data, circulariteit en een lonkend perspectief 
waarin het vinden van de juiste oplossing een dage-
lijkse uitdaging vormt. Cargonaut is hét databedrijf van de 
luchtvaartsector. 

Olaf Blaauw, Senior Strategic Consultant bij Delta Develop-
ment Group en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Cir-
cular Valley. Hoe komt dit nieuwe circulaire concept tot stand 
en hoe verloopt de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen? 
Welke rol spelen data daarbij?
Circular Valley wordt de eerste circulaire hub ter wereld met 
het complete scala aan benodigdheden om de transitie te re-
aliseren: van werk- en ontmoetingsplekken tot makers spaces, 
fablabs en pilot plans.

D I N S D A G 
16 MEI 2017

INLOOP
vanaf 16.00 uur
START:
16.15 uur
EINDE:
20.00 uur

LOCATIE:
Gymzaal
Prins Hendrik-
laan 33,
Hoofddorp

Met lichte   
maaltijd.

We bouwen de bijeenkomst 
op met een aantal betrokken 
vertegenwoordigers en MKB-
ers uit de regio die behoeften 
en kansen in beeld brengen en 
landelijke experts die dieper in 
kunnen gaan op het onderwerp.

Deelnemers ontvangen een 
verslag van de bijeenkomst. De 
uitkomsten worden gebruikt in 
het onderzoek: ‘innoveren met 
nieuwe verdienmodellen gericht 
op een circulaire economie’ Dit 
kenniscafé is het derde van een 
serie met het thema circulaire 
economie.

Doorsturen van de uitnodiging 
stellen we op prijs.

BIG DATA ALS ‘MOTOR’ VOOR EEN 
CIRCULAIRE SAMENLEVING

KENNISCAFÉ

UITNODIGING 

D I N S D A G 
16 MEI 2017
16.15 UUR

‘ Wat wil je bereiken – 
Geloof erin – 
Hoe kom je er ’
Nanne Onland

Het thema circulaire economie is regelmatig in het nieuws. 
Dit onderwerp vereist nieuwe manieren van ondernemen 
en waarde-creatie. Vele (grote) bedrijven gebruiken dit 
als stimulans voor hun innovatieprocessen. Big data zijn 
een belangrijke bron voor verdergaande innovatie op weg 
naar een duurzame gezonde samenleving. Hoe kunnen we 
kennis delen? Hoe kunnen we bijdragen aan een betere 
luchthavenregio?

Het Business Research Centre van Inholland en het Podium 
voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol organiseren 
een kenniscafé over hoe de samenleving kan innoveren in een 
circulaire economie. Centrale vragen:
- Wat kan circulaire economie betekenen voor de logistieke   
   sector in de regio Haarlemmermeer/ Schiphol?
- Hoe kunnen we data delen en wat is daarbij het 
   verdienmodel?
Het kenniscafé gaat uit van het eenvoudige principe dat 
nieuwe inzichten vooral ontstaan vanuit het voeren van 
een actieve, gerichte en creatieve dialoog in een prettige 
omgeving. Na het plenaire deel starten de denksessies in 
tafelrondes.

Na de inleiding van lector Don Ropes nemen twee  sprekers 
nemen ons mee op reis:
Nanne Onland, Managing Director Cargonaut, vertelt over het 
doolhof van big data, circulariteit en een lonkend perspectief 
waarin het vinden van de juiste oplossing een dage-
lijkse uitdaging vormt. Cargonaut is hét databedrijf van de 
luchtvaartsector. 

Olaf Blaauw, Senior Strategic Consultant bij Delta Develop-
ment Group en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Cir-
cular Valley. Hoe komt dit nieuwe circulaire concept tot stand 
en hoe verloopt de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen? 
Welke rol spelen data daarbij?
Circular Valley wordt de eerste circulaire hub ter wereld met 
het complete scala aan benodigdheden om de transitie te re-
aliseren: van werk- en ontmoetingsplekken tot makers spaces, 
fablabs en pilot plans.

D I N S D A G 
16 MEI 2017

INLOOP
vanaf 16.00 uur
START:
16.15 uur
EINDE:
20.00 uur

LOCATIE:
Gymzaal
Prins Hendrik-
laan 33,
Hoofddorp

Met lichte   
maaltijd.

We bouwen de bijeenkomst 
op met een aantal betrokken 
vertegenwoordigers en MKB-
ers uit de regio die behoeften 
en kansen in beeld brengen en 
landelijke experts die dieper in 
kunnen gaan op het onderwerp.

Deelnemers ontvangen een 
verslag van de bijeenkomst. De 
uitkomsten worden gebruikt in 
het onderzoek: ‘innoveren met 
nieuwe verdienmodellen gericht 
op een circulaire economie’ Dit 
kenniscafé is het derde van een 
serie met het thema circulaire 
economie.

Doorsturen van de uitnodiging 
stellen we op prijs.

BIG DATA ALS ‘MOTOR’ VOOR EEN 
CIRCULAIRE SAMENLEVING

KENNISCAFÉ

UITNODIGING 

D I N S D A G 
16 MEI 2017
16.15 UUR

‘ Wat wil je bereiken – 
Geloof erin – 
Hoe kom je er ’
Nanne Onland


