Uitnodiging

Najaarsvergadering VNMI op 17 november over circulaire
economie
Zoetermeer, 19 oktober 2017 – De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is
nauw betrokken bij het verder verbeteren van de circulaire economie in Nederland. Metalen lenen
zich immers zeer goed voor allerhande (nieuwe) toepassingen, bijvoorbeeld in cleantechproducten zoals windmolens, elektrische auto’s en energie-opslagsystemen. VNMI heeft een
drietal sprekers bereid gevonden om dit thema van verschillende kanten te belichten. Leden,
relaties, pers en overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Antoinette van Schaik (Dr.ir.) is directeur/eigenaar van MARAS B.V., een consultancy op het gebied
van o.a. circulaire economie, recycling en duurzaamheid. Antoinette combineert theoretische kennis
met de praktijk en informeert/adviseert zowel bedrijven als NGO’s. Ze gaat in haar bijdrage in op de
praktische kant van de circulaire economie binnen de keten van complexe producten en metalen.

Roger Steens is Director Sustainability van Tata Steel. Roger houdt zich bezig met een breed scala aan
duurzaamheidsonderwerpen, waaronder de circulaire economie. In zijn bijdrage gaat Roger
uitgebreid in op de kansen en uitdagingen van de circulaire economie vanuit het perspectief van de
ondernemer.

Tom Meulendijks is ingenieur en CEO en oprichter van Steeltrace. Met zijn bedrijf heeft Tom een
blockchain-technologie ontwikkeld die ingezet kan worden in de metaalketen, waardoor mogelijke
issues op het gebied van kwaliteit oplosbaar en inzichtelijk worden. In zijn bijdrage zal Tom hierop
nader ingaan, naast de nieuwe mogelijkheden van deze technologie op het gebied van de circulaire
economie.

Over VNMI
VNMI is in 2000 opgericht als brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen
en metaallegeringen en halffabricaten daarvan. VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in
Nederland gevestigde metallurgische industrie. Dat zijn bedrijven met rechtspersoonlijkheid en 20 of
meer medewerkers. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland
circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en een exportwaarde van 6 miljard euro (Nyfer, 2012) op
jaarbasis.
Programma
10.00 – 10.30 uur

Ontvangst

10.30 – 12.30 uur

Openbaar gedeelte (met de presentaties)

12.30 – 14.00 uur

Lunch, rondleiding en afsluiting openbare gedeelte

14.00 – 16.00 uur

Huishoudelijk (besloten) gedeelte (alleen voor VNMI-leden)

16.00 – 16.30 uur

Afsluiting besloten gedeelte

16.30 uur

Borrel

