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Biobased Inkopen:
Zo doe je dat!
De Provincie Zeeland stimuleert in 2016 bij alle inkoop- en
aanbestedingstrajecten inkopers en leveranciers op zoek te
gaan naar biobased producten. Daarvoor heeft de Provincie
een aantal ‘tools’ ontwikkeld om vraag (inkopers) en aanbod
(ondernemers) bij elkaar te brengen. Enerzijds om biobased
inkopen te stimuleren en anderzijds om de meerwaarde van
biobased producten beter zichtbaar te maken.
Deze ‘tools’ presenteert de Provincie Zeeland op donderdag
21 januari om 13.30 uur op de Abdij in Middelburg tijdens de
bijeenkomst “Biobased Inkopen: Zo doe je dat!”.
De bijeenkomst is bedoeld voor inkopers, leveranciers,
producenten van biobased producten en politiek bestuurders.
U bent van harte welkom.
Aanmelden:
http://www.formdesk.com/provinciezeeland/biobased_inkopen

Dagvoorzitter: Douwe Frits Broens, Centre of Expertise Biobased Economy
13.30 uur Opening
door gedeputeerde Harry van der Maas, portefeuillehouder inkoop
13.45 uur Biobased inkopen: Dit gaan we doen!
Martin Scherpenisse - senior strategisch inkoper
3 pitches door inkopers
14.35 uur Biobased producten: Hoe vind je die?
Willem Böttger - lector biobased bouwen, Centre of Expertise
Biobased Economy
3 pitches door ondernemers
15.00 uur Pauze
15.15 uur Biobased producten: Hoe beoordeel je meerwaarde?
Mariska van Dalen - senior consultant sustainability Tebodin
15.30 uur Hoe verder met biobased inkopen?
Jacques Reijniers - emeritus buitengewoon hoogleraar
inkoopmanagement aan Nyenrode Business Universiteit
15.40 uur Panel discussie
Ben de Reu, Jacques Reijniers, Mariska van Dalen, Martin Scherpenisse
en Jan Jurriëns - lector Sustainable Strategy and Innovation,
Avans Hogeschool
16.00 uur Sluiting
door gedeputeerde Ben de Reu, portefeuillehouder biobased economy

De Provincie Zeeland werkt samen met het Centre of Expertise
Biobased Economy van Avans Hogeschool en de HZ University
of Applied Sciences aan Biobased Inkopen en maakt hiervoor
gebruik van de expertise van Tebodin.

16.10 uur Netwerkborrel
in de Kloostergangen
Van 12.00 tot 13.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur kunt u kennis maken met
biobased producten in de Kloostergangen.

