
Geachte dames en heren,

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie komt in Nederland en Duitsland steeds beter 
op gang. Circulaire economie biedt als een belangrijke pilaar van het EU Green Deal kansen voor 
ondernemers. Tijdens het webinar in het kader van de D-NL handelsweek krijgt u als Nederlandse 
ondernemer die in Duitsland op het gebied van CE actief wil worden de gelegenheid om een kijkje te 
nemen bij onze Duitse buren. Daarbij biedt het webinar onder meer een eerste verkenning van het 
NRW CE landschap, aanknopingspunten voor nuttige netwerken, informatie over speciale instrument-
en van de overheid en natuurlijk voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Aan de hand van een best 
practice kunt u ook zien hoe het Nederlandse bedrijf Morssinkhof Plastics de stap succesvol heeft ondernomen.
U bent van harte uitgenodigd om aan het volgende programma deel te nemen:  

14:00 uur  Opening door Gijs Könings, adviseur Circulaire Economie, Nederlandse Ambassade in Berlijn  

14:05 uur  “Holland Circular Hotspot Accelerating the Circular Economy & Sharing Innovation” 
                     Lia Huybrechts, advisor and projectmanagement, Holland CircularHotspot 

14:15 uur   „Zirkuläre Wertschöpfung in NRW - wie sich Unternehmen auf den Weg machen können“  
                     Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann, Gesamtprojektleitung, Prosperkolleg 
                     Friederike von Unruh, Projektleitung, Prosperkolleg

14:25 uur   “Mogelijkheden en ondersteuning voor CE internationaal zakendoen”  
                      Jasmijn Snippe, adviseur Internationaal ondernemen, RVO

14:35 uur   “Best CE Practice”  
       Raymond Niënhuis, International projectmanager, Morssinkhof Plastics 

14:50 uur   Q&A

15:00 uur  Einde van het webinar  
Deelname is kosteloos. U kunt voor dit webinar tot 22 november inschrijven. De toegangslink voor deel-
name ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan het webinar door de IHK (hoofdorganisator D-NL Handels-
week). Voor vragen kunt u zich wenden aan Patrick Janßen, NL Consulaat-Generaal te Düsseldorf,  
p.janssen@minbuza.nl of +49 1751126588. 

Dit webinar wordt aangeboden door:
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https://www.ihk-krefeld.de/de/sites/nl-wirtschaftsforum/index.html
http://www.formdesk.com/cgdus/CEwebinar
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