
 

 

Het Living Lab Regio Foodvalley bestaat sinds 2019 en heeft inmiddels meer dan 60 partners uit 
bedrijfsleven, onderzoek onderwijs en overheid. Gezamenlijk vormen we een sterk en actief netwerk, 
inspireren we elkaar en anderen en versnellen we de ontwikkeling van de circulaire economie in 
Regio Foodvalley. Het netwerk is succesvol in leren en experimenteren en de samenwerking leidt tot 
nieuwe verbindingen en projecten.  

Voor de komende programmaperiode van 2023-2026 is een verdere uitbouw en ontwikkeling 
gewenst. Circulaire economie raakt de hele samenleving en is urgent. Het ombuigen en rond maken 
van kringlopen maakt mens, planeet en economie toekomstbestendig en duurzaam. Concreetheid, 
impact en implementatie zijn onmisbaar om dat te gaan halen.  

Voor toekomstbestendige, winstgevende bedrijven is verduurzaming   
en circulair werken simpelweg onmisbaar.  

Circulair denken en doen is in deze tijd geen luxe of keuze meer, maar noodzaak. Door hoge prijzen 
of slechte leverbaarheid van grondstoffen en onderdelen, nieuwe regelgeving, wensen van klanten, 
boeien en binden van medewerkers en verantwoordelijkheid in de keten is het hard nodig dat alle 
bedrijven, maar ook overheden, onderwijsinstellingen en andere partijen, kennis verzamelen, 
strategische keuzes maken en aan de slag gaan.  

Met welk doel en ambitie? 
Om onze huidige omgang met energie, grondstoffen en hulpbronnen om te buigen en toe te werken 
naar een toekomstbestendige samenleving zijn fundamentele veranderingen nodig. Ondernemers, 
onderwijs & onderzoek en overheden in Regio Foodvalley zien circulaire economie als hét antwoord 
op die vraag naar verandering.  Partners in het netwerk maken circulair denken en doen de norm. 

Beoogde DOELEN zijn:  

o Duurzamer gebruik van grondstoffen 
o Meer en duurzame innovatie 
o Ontwikkelen van de circulaire economie in Regio Foodvalley  

De MISSIE van het Living Lab Regio Foodvalley is: 

LIVING LAB REGIO FOODVALLEY CIRCULAIR IS   
HÉT NETWERK IN DE REGIO FOODVALLEY DAT LEIDEND IS  

IN DE TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE SAMENLEVING. 

      Programmaplan in het kort 

2023-2026 

 



De VISIE van het Living Lab Regio Foodvalley is:  

o Circulair gebruik van materialen, groene opwek, vermindering van fossiele grondstoffen en 
energiegebruik zijn essentieel bij relevante ontwikkelingen en grote opgaven in de Regio 
Foodvalley. Zodat we stapsgewijs circulaire oplossingen ontwikkelen, toepassen en 
opschalen en circulair het nieuwe normaal wordt in de economie van Regio Foodvalley.   

o Dit lukt alleen door onderling samen te werken met krachtige partners uit bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid. We vormen daarin een triple-helix netwerk uit de drie O's: 
ondernemers, overheid en onderwijs & onderzoek. 

o Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is proactief en ondernemend. Onze aanpak is 
praktisch en resultaatgericht, we initiëren, jagen aan en onderzoeken waar nodig. Ons doel is 
om systeemveranderingen tot stand te brengen.  

o We zijn een lerend netwerk, dat gelooft dat we samen in de regio het verschil kunnen 
maken. We zijn actief bezig het netwerk uit te breiden en te versterken.  

o We versterken en versnellen de transitie naar een circulaire economie in de Regio Foodvalley 
en fungeren als knooppunt van kennis en wegwijzer voor onze partners.  

o Samen zijn we als geen ander in staat om gezamenlijk maatschappelijke opgaves aan te 
pakken, elkaar te inspireren, verandering aan te jagen en gedeelde issues op de agenda van 
beslissers te krijgen. Op deze manier transformeren we onze samenleving.  

Wat gaan we doen? 
In het programmaplan wordt een aanpak met de vier hoofdprocessen toegelicht. Hieronder staan 
deze schematisch samengevat.  

 

Voor en door wie?  
Voor veel BEDRIJVEN biedt circulaire denken en doen vele kansen, met zowel financiële als 
strategische voordelen. Door huidige en nieuwe bedrijfsactiviteiten te bekijken vanuit een circulair 
perspectief en te focussen op grondstofkringlopen komen nieuwe inzichten in beeld. Strategische 
voordelen zijn dan bijvoorbeeld nieuwe producten, andere doelgroepen, andere businessmodellen, 
betere interactie en onderhandelingsposities t.o.v. ketenpartijen, lagere afhankelijkheid 
toeleveranciers, etc.    

De OVERHEID heeft een belangrijke rol in de totstandkoming van een circulaire samenleving. Het 
zorgen voor een duidelijk visie, wettelijk kader en partnerschap van de gemeenten in de circulaire 
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2. PROJECTEN UITVOEREN
o Vooraf vastgestelde thema’s
o Nieuwe thema / projecten kiezen
o Welke rol neemt Living Lab? 
o Experimenten en implementeren
o Inspiratie 

1. AGENDA STELLEND ZIJN
o Visievorming
o Proactief op kernthema’s
o Betrokken bij relevante 

ontwikkelingen
o Circulaire ontwerpprincipes
o Bovenregionale samenwerking
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transitie geeft bedrijven handvatten om circulair te innoveren.  Gemeenten, provincies en 
rijksoverheid zetten instrumenten en regels in voor bedrijven, inwoners en allerhande organisaties, 
kopen zelf producten en diensten in, geven informatie, ondersteuning en adviezen, regisseren 
ruimtelijke projecten en zijn eigenaar of opdrachtgever van collectieve bouw- en GWW-projecten.  

ONDERZOEKS- EN ONDERWIJSINSTELLINGEN als derde poot geven kennis en ervaring mee aan jonge 
professionals en burgers, doen onderzoek, leveren capaciteit voor uitvoering van projecten, brengen 
nieuwe ideeën, kennis en innovatie in, verbinden relevante ontwikkelingen met nieuwe kennis, 
verwerken nieuwe kennis in de curricula en kopen zelf producten en diensten in.  

Samenwerking tussen die TRIPLE-HELIX PARTIJEN (bedrijven, overheid en kennis- en onderwijs), 
aangevuld met maatschappelijke organisaties is een krachtige en noodzakelijke aanjager van de 
circulaire samenleving.   

In de Regio Foodvalley zijn grote opgaven, zoals o.a. grootschalige woningbouw, energietransitie, 
klimaatadaptatie, toekomstbestendige landbouw, vermindering van stikstofuitstoot en andere 
milieuknelpunten, ruimtelijke inpassing en revitalisering van bedrijventerreinen.  Deze raken allen 
aan grondstofketens en duurzame kringlopen en daarmee aan de circulaire economie.  

Waar staan we voor?  
De praatplaat die we samen met partners hebben ontwikkeld laat zien waar we voor staan: een 
dynamische samenwerking, die ondernemers, overheid en onderwijs verbindt, vaart geeft en laat 
ontwikkelen. We pakken uitdagingen aan, sluiten aan bij relevante ontwikkelingen en thema’s, 
voeren activiteiten uit die tot impact leiden. Tegelijk is de praatplaat ook letterlijk een hulpmiddel bij 
gesprekken over de visie op Regio Foodvalley, circulariteit en gewenste richtingen. 


