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Introductie

Global Goals for Sustainable Development (SDG’s), 
grondstoffen- en klimaatakkoorden; dagelijks lezen we 
over alle ambities rondom duurzaamheid. Nederlandse 
gemeenten, ondersteund door VNG’s
Gemeenten4GlobalGoals campagne, staan voor een 
enorme uitdaging om de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.

Tegelijkertijd start 1/3 van alle nieuwe ondernemingen 
vanuit een sociale of ecologische missie. Maar deze 
ondernemingen merken vaak dat de financiering van 
hun ideeën lastig is, wat de schaal en impact beperkt.

Met de Global Goals Social Impact Challenge bieden 
BNG Bank en VNG aan alle Nederlandse gemeenten de 
mogelijkheid om samen met ondernemers aan de slag 
te gaan met de Global Goals, door impact te maken op 
met name doel 12: Verantwoorde productie en 
consumptie.

Uit een indrukwekkend aantal aanmeldingen voor de 
challenge, zijn 20 ondernemers geselecteerd om tijdens de 
halve finales op 9 en 11 oktober 2018 hun idee te pitchen. In 
dit magazine vind je alle ondernemers en een samenvatting 
van wat zij doen. 

Wil je het initiatief van een van de ondernemers naar jouw 
gemeente brengen of heb je andere ideeën om samen te 
werken? Neem gerust contact op met ons 
(GlobalGoals@VNG.nl) of de ondernemer in kwestie. 

Met vriendelijke groet, 

Het Challenge-team, 

Arthur Wiggers & Eline Vermeer (VNG) 

Frank Janse, Caspar Boendermaker & Masja Brouwer (BNG Bank) 

Krispijn Bertoen, Marit Schouten & Rachelle Meijers (Social Impact Factory) 

http://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://vng.nl/global-goals-social-impact-challenge
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
mailto:GlobalGoals@VNG.nl


Deelnemers

1. DenimX B.V.

2. Binny

3. Quickpanell (Statutaire naam: R.S. Developments BV)

4. iwell bv

5. Retourette BV 

6. Zoev City

7. Excess Materials Exchange

8. Slim opgewekt!

9. GreenHuus Technologies BV

10. Gratis drinkwater / the Blue Bottle

11. Clean City Logistics

12. PriMaFlow

13. Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom

14. Schijvens Confectiefabriek Hilvarenbeek BV

15. FLOOW2 Nederland B.V. & Stichting HeelNederlandDeelt

16. Volta Energy

17. Plennid

18. Stichting Energieke Regio

19. Rebottled B.V.

20. Kracht in de wijk
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DenimX Smart Upcycling

Profiel

Naam: Marc Meijers

Sector: Duurzame producten

Locatie: Maastricht

Website: www.denimx.nl

Email: info@denimx.nl

Telefoonnummer: 06-53531688

DenimX heeft na meer dan 5 jaar onderzoek een spectaculaire methode
ontwikkeld om afgedankt en teveel geproduceerd textiel om te zetten in nieuwe
producten met waarde. Hiermee wordt een tweede en zelfs derde leven geboden
aan materiaal dat anders veelal eindigt in de verbrandingsoven of op het stort. 
Langs deze route draagt DenimX bij aan het terugdringen van CO2 emissies en
het gebruik van kostbare materialen, energie en water. Samen met ‘De vrienden

van DenimX’ bouwen wij aan een duurzame, mooiere toekomst.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• De Challenge biedt DenimX een platform om ons uniek upcycling concept 
te presenteren aan Gemeenten en potentiële investeerders en samen te
zoeken naar mogelijkheden voor een toekomstige (financiële) 
samenwerking

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Groeien als organisatie

• Bijdragen duurzame economie

• Omzet van 150K naar 1M

• Mooie duurzame, producten
realiseren

http://www.denimx.nl/
mailto:info@denimx.nl


Binny

Profiel

Naam: Binny

Sector: Recycling, afval

Locatie: Alphen aan den Rijn

Website: www.binnyapp.nl

Email: bob@binnyapp.nl

Telefoonnummer: 0619410761

Binny geeft alle organisaties die te maken hebben met de productie, consumptie, verwerking en recycling van verpakkingen een 
gezamenlijke tool om het afvalprobleem aan te pakken. Gezamenlijk maken we de Nederlandse consument via voorlichting 
bewust van het belang van afval scheiden en geven we ze met een gebruiksvriendelijke app een handige tool om dit ook op de 
juiste manier te doen. Met Binny wordt afval scheiden leuk, zo zorgen we er voor dat afval meer én ook beter gescheiden 
wordt. 

Hoe gaat dit in zijn werk? De consument download de gratis Binny app en scant de streepjescode van een verpakking voordat 
hij hem weggooit. Binny geeft vervolgens een afvalscheidingsadvies afgestemd op exact deze verpakking en de gemeente 
waarin de consument woont. Zo ziet de consument snel een eenvoudig in welke afvalbak het hoort, waarom het daarin hoort 
en wat er daarna mee gebeurt. 

Waarom moeten gemeenten meedoen? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval en 
hebben met elkaar (ambitieuze) doelen voor afvalscheiding vastgelegd. Om deze doelen te behalen hebben gemeenten alle 
middelen nodig. Betrokkenheid van inwoners is cruciaal. Binny is dé tool om inwoners aan te spreken en ze te helpen hun eigen 
bijdrage te leveren aan een circulaire samenleving.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Wij willen zoveel mogelijk gemeenten meekrijgen, maar dit kan een
langdurig proces zijn. Met de betrokkenheid van de VNG hebben we de 
kans in één keer heel veel gemeenten bereiken. Op die manier wordt onze
impact enorm.

• Deze Challenge lijkt Binny op het lijf gescheven te zijn. Exact de partijen
die we nodig hebben doen mee. 

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Alle gemeenten in Nederland  
helpen de VANG-doelen te
bereiken

• De gehele keten de 
verantwoording laten nemen
voor hun bijdrage aan een
circulaire samenleving

http://www.loremipsum.com/
mailto:bob@binnyapp.nl


Inbouwpakketten: biobased & circulair

Profiel

Naam: Quickpanell

Sector: Projectinrichting

Locatie: Zwaag

Website: www.quickpanell.com

Email: info@quickpanell.com

Telefoonnummer: 06 14 30 91 02

We zijn een ‘Zero Waste hub’. We collecteren oud papier & organische 

reststromen. Hiervan maken we hoogwaardige biobased compostabele 

wandelementen.  Met onze ‘legoachtige’ wandblokjes kun je ruimtes op een 

eenvoudige wijze flexibel indelen en complete interieurmodules bouwen. Voor 

onze klanten organiseren we besparingen in geld, tijd en energie. Gemeenten 

kunnen zelf grondstoffen toeleveren voor interieurelementen die een plek kunnen 

krijgen in eigen gezonde kantoren, scholen, sportaccommodaties. Grondstoffen 

van lokale bodem zonder delfstoffen en houtkap elders op de wereld. 

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Netwerk

• Podium

• Expertise

• Financiering

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Van start-up naar scale-up

• Inbouw service abonnementen

• Lokaal plaatmateriaal produceren

• Bijdragen aan 'NL circulair 2050’



Iwell ‘de Slimme batterij’

Profiel

Naam: iwell B.V.

Sector: Duurzame energie (technologie)

Locatie: Utrecht

Website: www.iwell.nl

Email: info@iwell.nl

Telefoonnummer: 085 130 35 72

We moeten zo snel mogelijk af van het gebruiken van vervuilende
energiebronnen. Gelukkig groeit de opwek van schone energie snel, 
zonnepanelen en windmolens zie je overal geplaatst worden. Nu is het tijd om te
zorgen dat al die energie ook goed wordt gebruikt. Opslag van energie uit groene
bronnen als wind en zon is daarbij onmisbaar. De zon schijnt niet altijd en soms
is het windstil. Maar ook ons gebruik van energie kent enorme pieken en dalen
op een dag. 

Iwell plaatst daarom volledig herbruikbare batterijsystemen in 
appartementencomplexen van woningcorporaties. Iwell zorgt dat zij tegelijkertijd
hun investering slim terugverdienen. Kortom, verduurzamen én besparen. We 
gaan voor transitie naar schone energie: Huis voor huis! En u kunt ons daarbij
helpen…

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Iwell wil groeien, omdat wij geloven dat honderden, zelfs duizenden
systemen nodig zijn om de transitie naar schone energie écht te maken. 
Groei vraagt om financiering, dus doen wij mee aan de GGSI Challenge.

• Ook is de challenge een goede manier om ambtenaren op te roepen ons te
helpen! Elke gemeente heeft één of meer panden waar ons system direct 
kan verduurzamen én besparen. Woningcorporaties in uw gemeente willen
vast ook duurzamer én goedkoper. Bel of mail ons als u een kans ziet!

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• 2018: opschalen productielijn

• 2019: 350 batterijen samen
voegen tot één ‘ smart 
community’

• Eind 2020: in totaal meer dan
1.000 batterijen gerealiseerd

mailto:info@iwell.nl


Foto/plaatje van jouw 

organisatie

Retourette: “Schone” bedrijfsafvalinzameling

Naam: Retourette BV

Sector: Buitengewone afvaloplossingen

Locatie: Moordrecht

Website: retourette.nl

Email: Kors@Retourette.nl

Telefoonnummer: 06-50214731

Het elimineren van vervuilende vuilniswagens uit de winkelstraten door de 
inzameling van bedrijfsafval te verzorgen met kleinschalig, electrische
voertuigen.

- Geen verkeersopstoppingen meer door ladenden vuilniswagens,

- Schonere lucht in de winkelstraat,

- Geen bedrijfsafval meer opgesteld in de winkelstraat,

- Geen verwaaiing of opengescheurde vuinliszakken,

- Meer afvalscheiding door winkeliers en ondernemers,

- Betrokken winkeliers/ondernemers bij een schone winkelstraat.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Gemeente hebben last van de huidige, versnipperde manier van inzamelen
van bedrijfsafval, maar kunnen hier maar beperkt invloed op uitoefenen. 
Inzameling met kleinschalige electrische voertuigen lost dit op, maar vraagt
voor opschaling om nadere verkenning met gemeenten naar mogelijkheden
en beperkingen.

• Retourette werkt graag samen met Nederlandse gemeenten aan een
duurzame oplossing voor deze uitdaging.

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Uitbreiding pilot van 1 
winkelstraat naar total 
centrumgebied in 2019 waarbij er
sprake zal zijn van een sluitende
businesscase.

• Uitrol rest NL vanaf 2020



Foto/plaatje van jouw 

organisatie

ZOEV CITY - Bouwmaterialen en afval over het water

Naam: Bart Verweijen

Sector: Logistiek - Watertransport

Locatie: Amsterdam - Utrecht

Website: www.zoevcity.cnl

Email: Bart.Verweijen@zoevcity.nl

Telefoonnummer: 0641781126

Zoev City staat voor ‘Zorgeloze Oplossing Elektrisch Vervoer in de stad’. Wij 
verzorgen duurzaam transport van goederen en afval over het water in drukke 
binnensteden. Met onze drijvende elektrische hubs met 80 ton laadvermogen en 
lichte elektrische voertuigen kunnen wij ieder adres in de binnenstad bereiken. 
Op de terugweg neemt de HUB bovendien afval mee de stad uit; onze duurzame 
reuzen varen natuurlijk niet leeg terug. Zoev City transporteert met maximale 
efficiëntie en met minimale belasting voor mens en milieu.

Ons doel is minder belasting op de kademuren, geen CO2 uitstoot en minder 
verkeersbewegingen in de binnenstad.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• We informeren en inspireren gemeenten graag over de mogelijkheden van 
Vervoer over water in de drukke binnensteden . 

• We willen ons netwerk vergroten. We zijn opzoek naar samenwerking in de 
logistieke keten (combinatie weg en watertransport). 

• We zitten in de fase van het opschalen van ons concept. Hiervoor zijn wij
opzoek naar financiering.  

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• 2019 – opschalen bouwtransport

• 2019 – Introductie afvaltransport

• 2019 – Introductie bouwtransport

Utrecht

• 2020 – Opschalen afvaltransport



Excess Materials Exchange

Profiel

Naam: Christian van Maaren

Sector: Software

Locatie: Amsterdam

Website: www.excessmaterialsexchange.com

Email: 
christianvanmaaren@excessmaterialsexchange.com

• Een gefaciliteerde, digitale marktplaats waar bedrijven hun overtollige
materialen kunnen kopen en verkopen. We matchen actief vraag en aanbod en
materialen aan de meest hoogwaardige hergebruik opties.

• Onze missie is om het woord afval te elimineren uit het woordenboek

• Het hoogwaardig inzetten van reststromen (inclusief afval) leidt tot:

• CO2 emissie reducties

• Meer lokale / relevante banen

• Overige milieutechnische impact + economische activiteit

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• - We zien gemeentes als een belangrijke partner.

• - Mogelijkheid om samen te werken met lokale partners (bedrijven,
overheden, maar ook inwoners)

• - Mogelijkheid om samen met de Nederlandse gemeentes het
internationale netwerk te versterken

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• 400 klanten aantrekken in NL

• 1000

• Doel 3

• Doel 4
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organisatie

Profiel

Naam: Slim Opgewekt 

Sector: Duurzame energie 

Locatie: Arnhem 

Website: www.slimopgewekt.nl

Email: hilde@slimopgewekt.nl

Telefoonnummer: 06-47896777

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• De groei van Slim Opgewekt gaat hard. We zijn uiteraard heel trots dat het zo 
goed gaat. Tegelijk merken we dat we daarmee veel moeten investeren in onze 
‘reguliere’ bedrijfsgroei. Dat verplicht ons tot keuzes maken. 

• De bouw van ons sociale installatieteam is een diepe wens, die nu slechts 
mondjesmaat van de grond komt (2 vaste contracten en 1 ontwikkeltraject). 
Dankzij deze challenge verwachten we te kunnen versnellen. Zowel dankzij de 
contacten en de kennis, als de begeleiding in de business case. Daarnaast 
geloven we in de kracht van samenwerking en dat we tot een beter plan komen 
als we dit samen met gemeenten doen, dan wanneer we het alleen zouden 
proberen. 

Doelen en ambities 
voor 2018-2020

• 3 tot 10 (vaste) werkplekken voor 
mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt 

• +150 scholen, sportclubs & zorg 
verduurzamen 

• Milieubesparing: 12 mln. grijze 
stroom = 6,7 kilo CO2 

Winnaar van: Hart-hoofdprijs: meest inspirerende en 

vernieuwende onderneming 
Parel van de regio

Samenvatting: wat is het idee, wat is de missie, wat is de positieve
impact die je hiermee maakt, etc.

Wij willen de aarde beter achterlaten dan hoe we haar aantroffen. Slim Opgewekt verduurzaamt maatschappelijk
vastgoed: we besparen grijze stroom, wekken zonnestroom op en creëren duurzame bewustwording. Zo
realiseerden we in ons 6 jaar bestaan al een grijze stroombesparing van 8 miljoen!

De innovatieve sleutel van het succes van Slim Opgewekt is vertrouwen. Dat klinkt heel soft, dat is het ook. En toch
is vertrouwen de innovatie waarmee wij concreet bijdragen aan de klimaatdoelen. We zijn de enige partij in
Nederland die het is gelukt om zoveel (80+) scholen vol te leggen met zonnepanelen. Terwijl we niet de enige zijn
met dit idee. Dat vertrouwen willen we uitbreiden met de bouw van ons eigen sociale installatieteam, waarbij mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt minimaal 25% van het team vormen. Hierin willen we vertrouwen centraal zetten
door nieuwe organisatievormen te onderzoeken hoe we goed doen, en goed ondernemen hand in hand kunnen laten
gaan.

De benodigde financiering zal gebruikt worden om teamleden aan te trekken met een afstand tot de arbeidsmarkt en
het opzetten van een begeleidingsteam. Zowel zakelijke begeleiding (de persoon die verantwoordelijk wordt voor het
ophouden van eigen broek), sociale begeleiding als inhoudelijke/ technische begeleiding.

Slim Opgewekt – sociaal duurzaamheidsteam 

http://www.slimopgewekt.nl/


GreenHuus Technologies BV

Profiel

Naam:GreenHuus Technologies

Sector: Bouw & Recreatie

Locatie: Gemeente Goeree-Overflakkee

Website: www.greenhuus.nl

Email: info@greenhuus.nl

Telefoonnr: +31681049782

GreenHuus is een woon- en recreatieconcept dat volledig gebouwd wordt 
volgens onze holistische ABC principes.

Zij is Autarkisch, (lokaal)Biobased & Circulair. Het resultaat is een volledig 
zelfvoorzienende en verantwoord eco-verblijf met een aantrekkelijk design.

GreenHuus maakt een positief impact en dient als voorbeeld voor sociaal-
cultureel, ecologisch en economisch kapitaal doelen binnen een gemeenschap.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Wij willen onze visie, kennis en ideeën delen.

• Wij willen onze bedrijf laten groeien.

• Wij willen jullie netwerk toevoegen aan het netwerk van GreenHuus

• Wij willen blijven innoveren en op zoek zijn naar financiering en kennis partners.

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Start exploitatie GreenHuus

Kabbelaarsbank te Ouddorp

• Verkoop en productie 200 retail

GreenHuusjes

• Ontwikkel nieuw locaties



Foto/plaatje van jouw 

organisatie

‘Gratis drinkwater’ i.c.m. the Blue Bottle

Gratis Drinkwater

Naam: Rob van Holstein

Sector: Social business

Locatie: Wateringen

Website: www.gratisdrinkwater.net

Email: info@gratisdrinkwater.net

Telefoonnummer: #31 654 355 000

Logo

Gebruik drinkwater/frisdrank in plastic flesjes en blikjes direct drastisch 

verlagen. Samen met [horeca]ondernemers opzetten van ‘n netwerk van 

drinkwaterpunten. Bezoekers vullen daar gratis hun herbruikbare drinkfles. 

GOALS: minder [zwerf]afval - gastvrije groene locatiepromotie – aanbieden 

gezond alternatief - bewustwording [on]zin drankjes in plastic flesjes en blikjes -

gedachten van de gebruikers veranderen - dé beste [thermos] drinkfles leveren 

tegen de allerlaagste prijs - maken statement! 

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• In contact komen met verantwoordelijke/beslissers bij de div. gemeenten

• Promotie en publiciteit omtrent ‘Gratis drinkwater’ en the Blue Bottle

• Financiering startkapitaal t.b.v. inkoop voorraad en marketingtools

• In contact komen met bedrijven en organisaties.

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Start project op 4 locaties

• 12 locaties werkzaam

• 24 locaties werkzaam

• 48 locaties werkzaam

http://www.gratisdrinkwater.net/


Clean City Logistics

Profiel

Naam: Clean City Logistics

Sector: Logistiek

Locatie: Valkenburg (LB)

Website: www.cleancitylogistics.nl

Email: saj.claassens@gmail.com

Telefoonnummer: 0623822786

0657327057

n.n.b.

Ondernemingen in de binnenstad op een schone en duurzame manier
bevoorraden, door aan de rand van de stad – op ideale afstand van zowel
snelweg als binnenstad – een distributiecentrum te plaatsen vanwaar grote
leveringen in kleinere partijen met elektrische voertuigen in het centrum worden
bezorgd. Vrijgekomen ruimte wordt in het centrum weer opgevuld met afval. 

Het is onze missie om rustigere en vooral schonere binnensteden te realiseren. 

- Steden blijven beter toegankelijk
- Klimaat in binnensteden verbeterd
- Ondernemingen zijn niet meer afhankelijk van vaste levertijden
- Ondernemingen hebben minder eigen opslagruimte nodig omdat leveringen de 

hele dag door en op afroep kunnen plaatsvinden

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• - Contacten leggen met geïnteresseerde gemeentes

• - Contacten leggen met mogelijke samenwerkingspartners

• - Mogelijkheid tot het krijgen van feedback

• - Ondersteuning krijgen bij de opstartfase

• - Financiering ophalen om snel op te kunnen starten

• - Financiering ophalen om direct op te schalen

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Doel 1: Starten in Valkenburg

• Doel 2: Minimaal 50% van alle ondernemingen in de binnenstad van Valkenburg als klant

hebben

• Doel 3: Tweede vestiging openen in een andere gemeente in Limburg

• Doel 4: Markt verkennen in België en Duitsland

http://www.cleancitylogistics.nl/
mailto:saj.claassens@gmail.com


PrimaFlow: Met lokaal geld betere grondstoffen uit afval

Profiel

Naam: PrimaFlow

Sector: Circulaire Economie

Locatie: Zuid-Nederland

Website: www.primaflow.eu

Email: info@primaflow.eu

Telefoonnummer: 06-18226422

Een sociaal werkbedrijf komt met elektrisch- of fietstransport twee maal per week 
aan huis. Bewoners ontvangen lokaal geld voor goed gesorteerd afval. Dat 
brengt het volume aan restafval enorm terug. De kwaliteit én waarde van de 
gescheiden stromen stijgt. Grondstoffen worden hoogwaardiger in de keten 
teruggebracht door gemeentes. 

Het lokale geld wordt bij ondernemers in de buurt uitgegeven. Deze ondernemers 
besteden op hun beurt lokaal geld bij hun leveranciers.
Dat stimuleert de lokale economie tot vier maal meer. 
De totale impact is gunstiger op het milieu, de lokale economie en wat betreft 
kosten voor gemeentes.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• We zijn op zoek naar een gemeente die een pilot wil uitvoeren met dit
concept. Lokaal geld en afval frequent ophalen zijn bewezen projecten, de 
combinatie is nieuw. 

• Lokaal geld vergt een community van bedrijven, de exposure in de 
challenge kan ons helpen dit op te zetten

• De opstartkosten voor de techniek van scannen en uitbetalen zijn
aanzienlijk. 

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Succesvolle pilot met hoog-

frequent afval ophalen

• Netwerk van lokaal geld actief

• Roll-out naar meerdere

gemeentes

• Regionaal lokaal geld



Foto/plaatje van jouw 

organisatie

Duurzame Energiecoöperatie Dommelstroom

Profiel

Naam: Duurzame 

Energiecoöperatie       

Dommelstroom

Sector: Duurzame energie

Locatie: Sint-Michielsgestel

Website: www.dommelstroom.com

Email: info@dommelstroom.com

Telefoon: +31 6 46188485

Onze coöperatie heeft onlangs twee succesvolle duurzame  projecten 

gerealiseerd; een waterkracht- en een zonne-energie project. Uit deze projecten 

halen wij in tweeërlei opzicht energie. Vanzelfsprekend de natuurkundige energie, 

maar meer nog de ambitie energie om met en voor onze gemeenschap meer 

uitdagingen aan te gaan. Het idee is om onze gemeente(n) te ondersteunen bij 

het willen behoren tot de top 10 van de meest duurzame gemeenten van ons 

land. 

Onze missie is dat we alle denkbare mogelijkheden van besparing van energie en 

winning van duurzame energie gaan onderzoeken en benutten. Wij bouwen ons 

draagvlak in de gemeenschap hier verder mee uit en voorzien een geweldige 

positieve impact voor alle betrokken stakeholders.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Bijdragen aan maatschappelijke integratie, duurzame productie / 
consumptie en leefbare & veilige leefomgeving.

• Gemeente(n) ondersteunen in het bereiken van de Global Goals met ons 
netwerk in de gemeenschap en korte lijnen met andere stakeholders.

• Hiervoor is onze coöperatieve en professionele ‘goede doelen’ organisatie 
breed ingericht; communicatief, financieel, juridisch & technisch. 

Doelen en ambities 
voor 2018-2020

• Doel 1 plan de campagne

• Doel 2 kennis en enthousiasme 
overdragen: + 2 projecten

• Doel 3 educatieve projecten (voor 
o.a. scholen) evaluatie; + 2 
projecten

• Doel 4 lange termijn perspectief; + 
2 projecten



Schijvens Corporate Fashion > Circulair workwear

Profiel

Naam: Schijvens Corporate Fashion

Sector: Bedrijfskleding

Locatie: Hilvarenbeek

Website: www.schijvens.nl

Email:     shirley.schijvens@schijvens.nl

Telefoonnummer: 013-5051111

Schijvens maakt al sinds 1863 bedrijfskleding, vooral voor retailers, industrie en 
facilitaire dienstverleners. Schijvens is een duurzaam bedrijf, Leader bij Fair 
Wear Foundation en maakt sinds twee jaar ook circulaire bedrijfskleding voor 
o.a. Hema, Etos, Kruidvat, Praxis en CSU. De oude kleding wordt opgehaald, 
gesorteerd en geschredderd en dient als nieuwe grondstof waar nieuwe
bedrijfskleding van wordt gemaakt. 

Ditzelfde principe wil Schijvens inzetten voor haar merk T’riffic dat o.a. aan 
gemeenten wordt verkocht. Omdat de textielindustrie de 2e vervuilendste
industrie ter wereld is, kunnen ook gemeenten hierdoor 40% CO2-uitstoot, 40% 
energie en 99% waterverbruik besparen door hun eigen bedrijfskleding-afvalberg
als grondstof in te zetten.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Ons circulaire concept heeft zich inmiddels al bewezen aan commerciele
markten, echter weten we dat de overheid ook staat te springen om 
circulaire oplossingen. Daarom doen we mee: om werkkapitaal te winnen
om ook gemeenten mee te kunnen laten doen wanneer onze standaard
T’riffic collectie ook circulair te bestellen is.

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• 2018: - Tier 2 inzichtelijk

- 25% circulair

• 2019: - Tier 3 en 4 inzichtelijk

- 75% circulair

• 2020: - 100% Volledig circulair



FLOOW2 : Digitale marktplaats voor aanpak afvalstromen

Profiel

Naam: Kim Tjoa

Sector: Deeleconomie

Locatie: Oisterwijk, Nederland

Website: www.floow2.com 

www.heelnederlanddeelt.nl 

Email: kim.tjoa@floow2.com

Telefoonnummer: +31(0)622789675

Idee: Het idee is om een digitale tool te ontwikkelen waardoor ongebruikte of 
overtollige producten, afvalstromen, restmaterialen en bijbehorende diensten op 
lokaal en regionaal (keten)niveau inzichtelijk, transparant en verhandelbaar
worden gemaakt voor circulaire doeleinden. 

Missie: Het sluiten van materialen- en reststromen kringlopen en een
transitieversnelling naar een circulaire economie binnen het ecosysteem van een
gemeente of regio. 

Positieve impact: Door het optimaliseren van het gebruik van bestaande 
capaciteit, reeds beschikbare grondstoffen, restmaterialen en afvalstromen door 
dit lokaal te delen en verhandelen, voorkomen we de productie van nieuwe 
producten en materialen. We voorkomen daarmee verspilling en we besparen 
energie en nieuwe grondstoffen. 

• Waarom doe je mee aan de challenge?
Deze challenge is een goede manier om draagvlak te krijgen voor de 
realisatie van dit radicaal innovatieve idee: digitale marktplaats voor aanpak
afvalstromen. Voor de verwezenlijking is niet alleen het eigen
ondernemerschap van de initiatiefnemers van belang, doch ook de 
medewerking en samenwerking met gemeenten, organisaties, private 
partijen en andere relevante stakeholders actief op het gebied van 
duurzame en circulaire economie.  Het wordt daarmee een breed 
maatschappelijk initiatief. De challenge kan daartoe het platform gaan
bieden. 

Doelen en ambities
voor 2018-2020
De transitie richting circulaire
economie, dan wel de realisatie van 
SDG 12, is in tijd & modus 
onvoorspelbaar. We spreken van 
een systeemtransformatie die wij
slechts kunnen faciliteren & 
beïnvloeden. Het zou een mooi
resultaat zijn als in 2018-2020 een
paar gemeenten als koplopers
bereid zijn om het platform in hun
gemeente ter beschikking te stellen. 



Volta Energy Naos

Profiel

Naam: Volta Energy

Sector: Energie

Locatie: Westervoort

Website: www.volta-energy.nl

Email: info@volta-energy.nl

Telefoonnummer: 026-382 65 77

Energie nodig op een off-grid locatie? Grote kans dat er een aggregaat geplaatst
zal worden. Deze aggregaten werken op benzine en zijn vervuilend, 
omgevingsonvriendelijk en duur.

Volta Energy heeft een mobiele energievoorziening ontwikkeld die werkt op 
zonne-energie en batterijcapaciteit. Een groen, stil en cheap-to-run alternatief. 
Kan volgens Arbo wetgeving getild worden en past eenvoudig achterin een
busje.

Onze missie is om de benzine-aggregaten naar de eeuwige jachtvelden te
verbannen en alle bouwplaatsen, evenementen en overige off-grid 
energievraagstukken duurzaam te kunnen beantwoorden.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Volta Energy doet mee aan de challenge om meer awareness te creeëren
voor de energietransitie die ook in de mobiele off-grid energie moet
ontstaan. 

• Daarnaast hopen we met gemeentelijke overheden in gesprek te komen
over het problem en onze oplossing.

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• Opzetten verhuurapparaat

• 25% van NL’s evenementen

• 10% van NL’s bouwbedrijven

• Internationalisering



Upcyclen met de Circulaire houtketen.

Profiel

Naam: Plennid (Niek Franken & Kees van 

Rengs)

Sector: Advies & Human Capital 

Management

Locatie: Rotterdam

Website: www.plennid.com

Email: info@plennid.com

Telefoonnummer: 0610879801 

Bomen zijn belangrijk voor de mens. Naast de toevoegingen aan de natuur zoals zuurstof en het koel houden van de 
aarde, zijn mensen ook gehecht aan bomen in hun omgeving. Het geeft sfeer en ontspanning. Helaas komt het voor 
dat deze bomen ziek worden of voor de leefbaarheid/biodiversiteit in de omgeving gekapt worden. Dit kostbare hout 
wordt op dit moment in veel gemeentes grotendeels verband als biomassa (pure downcycling). Echter door er op tijd 
bij te zijn kunnen deze bomen een tweede leven krijgen en tegelijkertijd iets betekenen voor mens, planeet en 
economie. 

Plennid implementeert houtketenplannen zodat het hout geupcycled kan worden tot hoogwaardige producten voor de 

maatschappij met inzet van sociale werkplaatsen. Een bewezen concept dat reeds bij verschillende gemeentes 

toegepast is. Door het opzetten van een circulaire houtketen zal 

het waardevolle hout door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt verwerkt worden tot bankjes, tafels, plantenbakken,

bushokjes etc. Allerlei maatschappelijke producten waar normaal 

hoge inkoopprijzen aan vast zitten. Met het geld wat hier wordt 

bespaard kan de gehele houtketen onderhouden worden: van het

rooien van de boom tot het plaatsen van nieuwe bomen en het finan-

cieren van werkplaatsen (en daarmee het creëren van werkplekken). 

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• We doen mee aan deze challenge om de juiste mensen binnen iedere
gemeente en provincie te bereiken en uiteindelijk samen met deze mensen
een klap te geven op dit project. Daarnaast is ons doel om mensen te
inspireren met deze eenvoudige maar impactvolle oplossing. De oplossing
raakt iedereen, van jong tot oud, scoort positief op zowel People, Planet, 
als Profit en kan op iedere plek direct opgestart worden. Het laat een
praktische aanpak zien van oze plannen richting een betere wereld. 

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• De complete houtketen binnen
provincies & gemeentes in 
nederland circulair organiseren

mailto:info@plennid.com


Energieke Regio – impact op verduurzaming vastgoed!

Profiel

Naam: Stichting Energieke Regio

Sector: inspiratie / verduurzamingsadvies

Locatie: Dirksland (Goeree-Overflakkee)

Website: www.energiekeregio.nl

Email: info@energiekeregio.nl

Telefoonnummer: 0187 603918 

‘Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?’ Dat is de vraag die wij
sinds 2013 vanuit onze onafhankelijke stichting aan ondernemers en 
maatschappelijke organisaties stellen. De kernwaarden van onze aanpak zijn
inspiratie, inhoudelijkheid en integriteit en … het werkt! 
De gemiddelde deelnemer aan Energieke Regio adviestrajecten investeert meer
dan 100.000 euro in het bedrijfspand! 

Waarom men dit doet? Om er financieel beter van te worden, te voldoen aan de 
wettelijke eisen en maatschappelijke wensen, subsidies en fiscale faciliteiten te 
benutten en – zonder er iets voor te hoeven laten – bij te dragen aan een meer
toekomstbestendige leef- en werkomgeving.

Energieke Regio wordt lokaal georganiseerd in inmiddels 80 gemeenten.

• Waarom doe je mee aan de challenge?
Onze aanpak heeft zich de afgelopen 5 jaar bewezen en per deelnemer
flinke impact gehad. Nu wordt het tijd om de enorme landelijke potentie te 
gaan benutten en veel meer bedrijven en maatschappelijke organisaties te 
gaan helpen. Rabobank Nederland biedt ons de kans om landelijk actief te 
worden. Dat vraagt om opschaling van onze organisatie en daarom komt
deze challenge precies op juiste moment! We maken graag gebruik van de 
beschikbare middelen (voorfinanciering van onze groei), het netwerk (naar
alle gemeenten) en de begeleiding (opschalen van de organisatie).

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• organisatie opschalen

• 100 Energieke Regio’s

• 5.000 adviestrajecten per jaar

• €500.000.000 duurzame invest/jr!

mailto:info@energiekeregio.nl


Foto/plaatje van jouw 

organisatie

Rebottled

Profiel

Naam: Rebottled B.V.

Sector: Glasindustrie

Locatie: Utrecht

Website: https://rebottled.nl

Email: info@rebottled.nl

Telefoonnummer: 0612974346

Jaarlijks verbruiken we in Nederland 440 miljoen wijnflessen. 

Rebottled upcyclet deze wijnflessen tot drinkglazen samen met mensen die een

afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door de levensduur van wijnflessen te 

verlengen en er drinkglazen van te maken dringen we niet alleen het glasafval

terug, maar ook de productie van nieuw glas. 

Onze missie is om de glasindustrie te revolutioneren en de grootste producent

voor circulair glaswerk te worden. Bij onze Rebottled Factory meten we hierbij

het glasafval (in kg), energie (in J) en de uitstoot (in CO2) die we besparen. 

Hiermee zijn de factory van de toekomst.

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Financiering voor optimaliseren productieproces en nieuwe locatie.

• Netwerk van gemeentes voor groeimogelijkheden

• Bedrijven en organisaties voor afzet en samenwerkingen

• Kickstart voor de introductie van ons drinkglas

Doelen en ambities
voor 2018-2020

• 3 miljoen flessen upcyclen

• 100 mensen aan baan geholpen

• 10 miljoen mensen bereikt met onze

drinkglazen

• Een begrip worden in sociaal

ondernemerschap



Kracht in de Wijk

Profiel

Naam: Kracht in de Wijk

Sector: Energie en Maatschappij

Locatie: Nederland

Website: www.krachtindewijk.nlk

Email: lnfo@krachtindewijk.nl

Telefoonnummer: 06-51051684

Kracht
In de
Wijk

Ik ga ervoor om de belangen van de verschillende partijen bij elkaar te 
brengen. En daarvoor heb ik me verdiept in kennis, partijen, hun 
belangen…. n alles wat daarbinnen mogelijk is. Het bij elkaar brengen 
en integreren van die belangen en dat praktisch voor elkaar krijgen is 
wat kracht in de wijk krachtig maakt

• Waarom doe je mee aan de challenge?

• Kracht in de Wijk doet mee aan de challenge om VNG enthousiast te 
maken voor deze aanpak zodat we hier op korte termijn in een aantal 
gemeenten mee mogen starten. Die pilots leveren de kennis en ervaring 
om een brede uitrol in Nederland mogelijk te maken.

• Met hulp van de BNG zouden we de bouw van lokale rioolgasreactoren 
willen valideren en duurzaam financieren zodanig dat ook bewoners 
kunnen participeren.

Doelen en ambities 
voor 2018-2020

• Nu starten in 3 gemeenten

• 2019 start met 200 energie 
neutrale wijken

• 2020 start bouw 10 
rioolgasreactoren

Kracht in de Wijk creëert oplossingen voor het versneld realiseren van een 
energieneutrale wijk. Door met wijkbewoners de balans te vinden tussen 
besparen en opwekken van energie. Gas èn elektra.
Huiseigenaren kunnen met een beperkte investering ruim de helft van hun 
gasverbruik besparen en hun elektriciteit duurzaam produceren. 

De resterende helft van het benodigde gas wordt door de lokale overheid, 
bedrijfsleven en burgers geproduceerd, gebruikmakend van hun eigen afval: 
rioolslib, groen keukenafval en met waterstof uit niet bruikbare energie-pieken. 
Zo kan een wijk binnen 4 jaar energieneutraal worden. 

Circulair, Lokaal, Duurzaam, Rendabel, Inspirerend

http://www.loremipsum.com/


Meer informatie over de Challenge? 

Website

https://vng.nl/global-goals-social-impact-challenge

E-mail

GlobalGoals@VNG.nl

https://vng.nl/global-goals-social-impact-challenge
mailto:GlobalGoals@VNG.nl

