
 
 
Uitnodiging 
 

Inspiratiesessie “Open voor verandering” 
3 december 2020, 10.00 - 12.00 uur 

  
Ben jij betrokken bij de horeca en sta jij open voor verandering, dan is deze uitnodiging voor jou. 
 
We maken met z’n allen een heftige tijd door. De horeca is grotendeels dicht. Hotels kunnen 
openblijven, maar ook zij zien een groot deel van hun omzet wegvallen. Ondanks deze onzekere 
tijd is het belangrijker dan ooit om na te denken over de toekomst. Duurzaamheid krijgt meer en 
meer betekenis, zowel ecologisch, als sociaal, alsook financieel. Open kunnen zijn of blijven is 
essentieel, maar open voor wie of wat? In deze tijd moeten we ook dergelijke fundamentele 
vragen durven stellen.  
 
Deze sessie, georganiseerd vanuit de Koplopergroep Circulaire Hotels, biedt inspiratie om na te 
denken over een veerkrachtige en duurzame toekomst. 
Drie inspirerende gastsprekers zullen ons meenemen in de manier waarop zij met verandering 
omgaan, wat hun drijfveren zijn én hun perspectief. Sta jij ook open voor verandering? Meld je hier 
meteen aan. 
 
Het programma: 
Jelleke de Nooy-van Tol: Catalyst for Change, schrijver van ‘Heel de wereld’, ‘Transitie naar agro 
ecologie’ en ‘Genoeg goed voedsel voor iedereen’, medeoprichter van de Transitie Motor en met 
een schat aan ervaring rond landbouw van over de hele wereld. 

Matthijs Westerwoudt: oprichter van Ptthee (binnenkort Wilderland) en winnaar van de ASN 
bank wereldprijs in 2019. Hij herstelt Nederlandse natuur door thee te maken. 

Elke Dens: verantwoordelijk voor het internationaal zaken- en vrijetijdstoerisme in Vlaanderen. In 
een heel persoonlijk verhaal vertelt ze hoe ze de druk van transitie ervaart en wat ze als marketeer 
verandert in haar organisatie en haar sector om waardevol te blijven in de toekomst. 

Deze sessie is de eerste van een tweeluik. Hierna volgt een werksessie, waarin we aan de slag gaan 
met oplossingen voor de dilemma’s die bij deze bijeenkomst naar voren komen. 

Aanmelden 
Benieuwd en wil je meedenken? Meld je hier aan. Doe dit voor donderdag 26 november 16 uur dan 
krijg je alvast een voorproefje toegestuurd.  

Donut economie 
Voor de inspiratiesessie “Open voor verandering” wordt soms teruggegrepen naar het 
gedachtengoed van de donut economie van Kate Raworth. De gemeente Amsterdam heeft 
deze filosofie omarmd bij hun circulaire beleid. Wil je alvast meer weten, kijk dan 
bijvoorbeeld naar dit filmpje.  
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItf-6urTMtHNGuB4Y0TFE0TBeg0sZfmK8A
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItf-6urTMtHNGuB4Y0TFE0TBeg0sZfmK8A
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItf-6urTMtHNGuB4Y0TFE0TBeg0sZfmK8A
https://youtu.be/J_WPzDVpKvw


Voor vragen kun je contact opnemen met Dieuwke Reuvers 0637296007 dreuvers@hotmail.com 

Met duurzame groet, 

Froukje Anne Karsten 
Beleidsadviseur Circulaire Economie 
Gemeente Amsterdam 
 


