PGHW!: Dé aanjager om ook jouw circulaire ambities te realiseren!
Circulariteit, samenwerking en ambitie zijn dé sleutelbegrippen om een

Uit een samenwerking op economisch

prachtig product of dienst in de markt te zetten. Platform Groene Hart

gebied in de gemeenten Alphen aan den

Werkt! helpt daarbij. Een netwerk, nieuwe mogelijkheden, ingang bij

Platform Groene Hart Werkt! ontstaan.

overheidsinstellingen en contact met onderwijsinstellingen, het Platform

Inmiddels heeft het PGHW! tien ge-

ondersteunt ondernemers die concreet aan de slag willen met circulair

weten te binden. Wat begon als een
puur bestuurlijke samenwerking is in-

Groene Hart in 2050.
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middels uitgegroeid tot een praktisch
(ondernemers, overheid, onderwijsinstellingen) vele initiatieven op circulair

Heb je als ondernemer ook
duurzame ambities? Maar weet
je niet hoe je dat kan aanpakken?
Of wil je als docent meer circulariteit inbrengen in je lessen?

ANIMATIE ‘PARKSHARING/FLOOW2’

meenten in het Groene Hart aan zich

ondernemen. Met als doel een volledig circulaire economie in het
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Tips

Rijn, Gouda en Woerden is in 2014 het

1. Bezoek onze website
www.groenehartwerkt.nl voor
meer informatie en inspiratie.

gebied in het Groene Hart ondersteunt.
Samenwerken loont

Een project dat recent is gestart,

Aanjager

Maar hoe doe je dat als je ruim

is Parksharing. Dit is een digitaal

Drijvende kracht achter het platform is

500 partners hebt uit hele ver-

platform waar lokale bedrijven en

programmamanager Yolanda Ledoux.

schillende bedrijfstakken, overheids-

organisaties samenwerken en onge-

Of het nu gaat over bodemdaling, water-

diensten en onderwijsinstellingen?

bruikte bedrijfsmiddelen, faciliteiten,

stof of hergebruik van organische rest-

reststromen, diensten en personeel

2. Neem contact met ons op!
Wij zetten ons netwerk graag
in om ook jou te helpen.
E yledoux@alphenaandenrijn.nl
Facebook.com/groenehartwerkt
Twitter.com/@groenehartwerkt
Linkedin.com/platform-groenehart-werkt

stromen, als het om duurzaamheid gaat,

Als belangrijkste uitgangspunten

met elkaar gaan delen. PGHW! heeft

staat Yolanda vooraan. Samen met haar

gelden het duurzaam ondernemen

dit initiatief bij de aangesloten ge-

programmateam probeert zij overal ver-

en het mogelijk maken van samen-

meenten onder de aandacht gebracht

bindingen te leggen. Een ‘mensenmens’

werking aan circulaire initiatieven

en stimuleert hierdoor op een prakti-

dus. Partijen weten haar inmiddels al

om de regionale economie te ver-

sche manier het circulair ondernemen.

te vinden. Zij kloppen bij haar aan als

sterken en de arbeidsmarkt te

In de Groene Hart-regio zijn Alphen

ze op zoek zijn naar een specifieke

verbeteren. Om dit te bereiken

aan den Rijn en Zuidplas inmiddels

partner voor hun circulaire ideeën en

ondersteunt PGHW! verschillende

gestart met dit online deelplatform.

producten. Het netwerk van PGHW!

projecten en organiseert het plat-

En wat te denken van Veezel©,

groeit dan ook flink. Het Platform

form kenniscafés, innovatiereizen

het papier waarop dit magazine is

Twee drukkerijen uit Alphen aan den

vertolkt een lokaal activerende rol.

of platformbijeenkomsten. Inspireren,

gedrukt? Een aantal jaren geleden

Rijn raakten met elkaar in gesprek

Een aanjager om duurzame ambities

verbinden en faciliteren staan daar-

organiseerde PGHW! een kenniscafé

over hun ambitie om natuurvezels

te realiseren zou je kunnen zeggen.

bij centraal.

over (het gebruik van) natuurvezels.

van lokaal bermgras te gebruiken in

www.groenehartwerkt.nl

Programmateam Platform Groene Hart Werkt! samen met EDBA
V.l.n.r.:
Ingrid de Galan / communicatie en organisatie
Johan van Veen / projectleider
Joost Berkhout / directeur Economic Development Board Alphen a/d Rijn
Yolanda Ledoux / programmamanager
(op de foto ontbreekt Anne Margreet Hazekamp / office management)
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een nieuwe circulaire papiersoort.
Een ketensamenwerking van lokale
partners heeft ervoor gezorgd dat
Veezel© inmiddels is geboren.
Deelnemende gemeenten:
Alphen aan den Rijn, BodegravenReeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem,
Krimpenerwaard, Molenlanden,
Nieuwkoop, Waddinxveen, Woerden
en Zuidplas.
G-KRACHT DUURZAAM 08/2020

9

