
ANDERS
DOEN!

OOK JIJ
KUNT HET

PROGRAMMA MET DANK AAN DE SPONSOREN VAN 
DOE MAAR DUURZAAM

14.15   Inloop / kennisplein

14.45  START PROGRAMMA 
Gert van den Ham, Wethouder 
gemeente Alphen aan den Rijn, 
Frank Ponsioen, Voorzitter 

                  EDBA,  lancering Circulair Platform

15.00  Spreker Jan Jonker, Hoogleraar 
Duurzaam Ondernemen

15.30  Spreker Jaap Korteweg, 
De Vegetarische Slager

16.15  PAUZE 
Bezoek kennisplein

16.30  Sprekers Arnoud van Vliet, 
                  MVO Manager van het Jaar, 
                  Zeeman Textiel Super

17.00   Paneldiscussie met Alphense 
ondernemers onder leiding van 
dagvoorzitter Yvette Watson

17.30  KENNISPLEIN EN BORREL, 
AANGEBODEN DOOR PREZERO

19.00  Sluiting

KENNISPLEIN
Op het kennisplein staan actieve, 
duurzame ondernemers met 
praktische oplossingen. Zet de 
eerste stap en laat u inspireren en 
informeren.

DOE MAAR 

KENNISPLEIN 

VOAONLINE.NL

“Duurzaamheid heeft bij de gemeente de hoogste prioriteit. 
We zien in de nabije toekomst veel kansen voor versterking 

van de lokale ‘groene’ economie”

Gert van den Ham, wethouder duurzaamheid gemeente Alphen aan den Rijn.

MARCO POLS PREZERO

SPONSOR VOA-NETWERKBORREL

Marco is lid van de VOA commissie 
Duurzaamheid en op actieve wijze betrokken 
bij het onderdeel circulair ondernemen.  
Marco: “Bij PreZero geloven we in een 
toekomst waar alle afval waarde heeft. Zero 
Waste noemen we dat”. Een uitgelezen 
kans om deel te nemen aan de kennisbeurs 
tijdens Doe Maar Duurzaam en uiteraard 
ook met elkaar het glas te heffen op een 
duurzame toekomst voor ondernemend 
Alphen aan den Rijn. “Heel graag tot 
donderdag 6 oktober bij de VOA-borrel”.

DO. 6 OKTOBER 2022

DO. 6 OKTOBER 2022
  



VRAAG DE 

GEMIDDELDE 

ONDERNEMER 

OF HIJ/ZIJ 

DUURZAAMHEID 

BELANGRIJK 

VINDT EN 95% 

VAN ONS ZEGT 

ZEKER JA!

SPREKERS

JIJ KOMT 

TOCH OOK?   

DOE MAAR 

AANMELDEN 

JAAP KORTEWEG

DE VEGETARISCHE SLAGER

YVETTE WATSON

DAGVOORZITTER

JAN JONKER 

HOOGLERAAR

DUURZAAM ONDERNEMEN

ARNOUD VAN VLIET

DUURZAAMHEID MANAGER

BIJ ZEEMAN

We zijn het er namelijk allemaal over 
eens; verduurzamen is een must. Het 
klimaat verandert, de vervuiling neemt 
toe en ook opdrachtgevers stellen 
(duurzame) eisen aan product en 
dienst. Maar wat zijn de mogelijkheden; 
wat levert het op en – niet onbelangrijk 
– wat kost het verduurzamen van mijn 
bedrijfsvoering eigenlijk?
 

“ Ondernemen is vooruitdenken. 
Ben jij er klaar voor?  
Ga nu aan de slag, loop 
voorop, groei sneller.”

 

INFORMEREN, ACTIVEREN, 

ENTHOUSIASMEREN 

Drie specialisten op het gebied
van duurzaamheid vertellen ons op 
donderdag 6 oktober a.s. tijdens
 Doe Maar Duurzaam over 
duurzaamheid, een eerlijke wereld
en ervaringen in de praktijk.
Op het kennisplein tal van collega 
ondernemers die zich al dagelijks 
bezig houden met duurzaamheid. Ter 
inspiratie en ontmoeting.
 
Aansluitend aan het event vindt de 
maandelijkse VOA-netwerkborrel 
plaats waar op duurzame wijze verder 
genetwerkt kan worden. Deze wordt u 
aangeboden door PreZero.

Jaap Korteweg is negende 
generatie boer en founding 
father van De Vegetarische 
Slager, opgericht op Dierendag 
in 2010. Inmiddels is het een 
bedrijf met een omzet van 
zo’n 25 miljoen euro en 4.000 
verkooppunten in 17 landen. 
Samen met de Nederlands-Britse 
multinational Unilever aan wie 
Jaap Korteweg zijn bedrijf in 
2018 verkocht, wil hij de grootste 
slager ter wereld worden.

Yvette Watson is een duurzame 
ondernemer in hart en nieren. Met 
het bedrijf PHI Factory, ondersteunt 
zij organisaties bij het realiseren van 
hun duurzame en circulaire ambities 
en daagt ze marktpartijen maximaal 
uit om echte systeemverandering te 
realiseren. Daarnaast heeft zij het 
gamified leerplatform, The 2B Collective. 
Dé community tool voor het activeren 
van grote groepen mensen om duurzaam 
te gaan denken en doen. Hiermee wil zij 
echte schaal gaan maken om de duurzame 
omslag van de maatschappij te realiseren.

Jan Jonker is hoogleraar 
Duurzaam Ondernemen aan 
de Radboud Universiteit 
Nijmegen (Nijmegen School 
of Management). Zijn tijd en 
energie gaat uit naar duurzaam 
ondernemen en de strategische, 
organisatorische en 
veranderkundige vragen die daar 
bij horen. Hij staat bekend als een 
activistische en ondernemende 
hoogleraar met ‘haast’. Jan 
Jonker wil graag ‘radicaal’ werken 
aan duurzaamheidsvraagstukken 
en hij wil het ‘nu’.

Transparantie en samenwerken: dat zijn 
volgens Duurzaamheidsmanager Arnoud van 
Vliet bij Zeeman belangrijke vereisten om de 
kledingindustrie te verduurzamen. “Met onze 
transparante houding willen we een voorbeeldrol 
aannemen om de andere kledingbedrijven mee 
te krijgen.” Er zijn enorm veel uitdagingen in de 
sector om te verbeteren, maar Arnoud gelooft 
zeker dat een duurzame kledingindustrie 
bestaat. Verantwoord ondernemen raakt volgens 
hem aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. 
“Het mooiste is als het uit bedrijven en mensen 
zelf komt, maar als het niet op die manier werkt, 
hebben we Europese wetgeving nodig om te 
versnellen en om een gelijk speelveld te creëren”.

Op het Dak van het Huis van
de Duurzaamheid (duurzaam 

gebouwd parkeerdak boven de 
bibliotheek op de 5e verdieping)

LOCATIE

AARPLEIN 12

MVO 

MANAGER 

VAN HET JAAR 

IN 2019 EN 

2021


