
Samen werk maken van de circulaire economie



Beste founders, partners en andere betrokkenen, 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Een jaar waarvan we op voorhand 

niet hadden gedacht dat het zo zou lopen. Zowel op persoonlijk als zakelijk 

gebied heeft de coronacrisis voor sommigen grote gevolgen gehad. Voor het 

Living Lab Regio Foodvalley Circulair bracht de coronacrisis ook de nodige 

uitdagingen met zich mee. Belangrijke waarden van het Living Lab, namelijk 

elkaar ontmoeten in de regio, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en 

samen werken, moesten noodgedwongen nieuwe vormen aannemen. 

Gelukkig bleek er digitaal veel mogelijk en hebben we met extra inzet veel 

kunnen bereiken. U leest erover in dit compacte jaarverslag, waarbij we ook 

inzicht geven in de financiën en de speerpunten van 2021 toelichten. 

Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden werken we in de 

Regio Foodvalley aan een sterke, innovatieve en toekomstgerichte circulaire 

economie. Een lerende omgeving en krachtige verbindingen in het netwerk, 

daar blijven we ons voor inzetten. 

De partners  willen door samenwerking de transitie naar een CE versnellen 

door de strategische doelen: 

 1. Duurzamer gebruik van grondstoffen

 2. Meer concurrerend vermogen

 3. Regio Foodvalley als innovatieve kennisregio voor de Circulaire Economie

Ambities en speerpunten 2020
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Living Lab Regio Foodvalley 2020
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Partners

Founders en partners 2020

Founders
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Activiteiten 2020

Inspiratie en voorbeelden

 Website en maandelijkse nieuwsbrief.

 Artikelen in Groei en thematische nieuwsbrieven.

 Special in Vallei Business Magazine.

Werkplaatsen

 2x bijeenkomst van Werkplaats Bouw / Cirkelstad Veenendaal.

 2x bijeenkomst Werkplaats Voedselverspilling.

 1x bijeenkomst Werkplaats Meetbaarheid van Circulariteit.

 1x bijeenkomst Werkplaats Industrie (nieuw in 2020).

 1x bijeenkomst Werkplaats Waterstof (nieuw in 2020).

Onderzoek en onderwijs projecten

 3x Academic Consultancy Trainingprojecten (WUR).

 Afstudeeronderzoek Universiteit Tilburg i.c.m. CHE op praktijk Living Lab.

 SIA-RAAK aanvraag met verschillende onderwijspartijen.

Projecten en samenwerking

 5 nieuwe partners toegetreden tot Living Lab.

 Experttafels kunststof met RCT Gelderland en bedrijven.

 Circulair loket voor vragen en informatie.

 Proeftuin Voedselverspilling: nationale koploper.

 Toegetreden tot CIRCLES: netwerk in Gelderland en Overrijssel.

Ontmoeting

 Circulair Cafe 25 juni.

 Living Lab Day 19 november.

 2x bijeenkomst Circulaire Raad.

 Webinar Circulair voor Beginners.
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Highlights in 2020

 Nieuwe website gelanceerd op www.regiofoodvalleycirculair.nl.

 Vanuit de MKB-deal ontvangt het Living Lab de komende jaren €150.000 om te investeren in de kwaliteit van het 

 programma, realisatie van projecten en begeleiding van de werkplaatsen.

Online Circulair Café op 25 juni met verhalen van ondernemers en inspirerende projecten.

 Online Living Lab Day op 19 november, met meer dan honderd deelnemers en een prikkelende lezing van emeritus 

 hoogleraar duurzaamheid Jan Jonker.

 Aansluiting bij het netwerk CIRCLES dat in Gelderland en Overijssel verschillende netwerken en partners verbindt.

Samen werk maken van de circulaire economie

Bouw

Werkplaatsen gecontinueerd en uitgebreid:
NIEUW NIEUW

Circulaire 
Voedselketens Waterstof

Inkopen 
en Beleid Meetbaarheid Industrie

Activiteiten

 Project met 5 Technasia in Midden-Nederland rondom Voedselverspilling.

 2x webinar ‘Circulair voor Beginners’.

 Toeleiding tot financiering EFRO-REACT voor grote projecten.

 Aardappel-berg actie in Wageningen tegen verspilling.

 Deelname ‘Future of Us’.

Partners

 6 nieuwe bedrijven.

 2 bedrijven vertrokken.

Online doorgegaan tijdens Covid-19

 Circulair Café: 25 juni.

 Living Lab Day: 19 november.

 Werkplaatsen.

 Project- en werkoverleggen.

 Communicatie via film, nieuwsbrieven, sociale media.

 Artikelen in Groei, Special Vallei Business Magazine.

 Experttafel ‘precious plastic’: 6 mei.

7x
Versnellings-

kamer
2x

Circulaire 
Raad



Living Lab Regio Foodvalley 2021

Ambitie en inspiratie

  Het Living Lab speelt een belangrijke rol in de regio Foodvalley en haar rol is bekend en wordt gewaardeerd.

  Minimaal 5 nieuwe voorbeelden van circulaire ontwikkelingen worden gecommuniceerd via artikelen of video

  Minimaal 5 (thema)bijeenkomsten van derden binnen en buiten RFV waar Living Lab bij betrokken is (incl. presentaties)

Onderzoek en Onderwijs

  Minimaal 2 nieuwe projecten of onderzoeken naar verwaarding reststromen waar bedrijven bij betrokken zijn

  Het onderwijsloket laat minimaal 4 praktijkvoorbeelden van onderzoek en stages zien en biedt een ‘landingsplaats’  

  voor ondernemers en onderwijs

  Minimaal 2 trajecten waar MBO en HBO extra aandacht voor CE opneemt in onderwijs en onderzoek

  Minimaal 20 studenten betrokken bij Living Lab door stage of onderzoek

Werkplaatsen en projecten

  Minimaal 12 bijeenkomsten van de werkplaatsen

  Minimaal 150 deelnemers bij deze werkplaatsbijeenkomsten

  Minimaal 60 bedrijven uit de Regio Foodvalley actief betrokken bij ketenprojecten d.m.v. werkplaatsen, individuele 

  gesprekken, andere (thematische) bijeenkomsten etc.

  Minimaal 5 nieuwe bedrijven (die niet eerder bij het Living Lab betrokken waren) geïnteresseerd en geactiveerd

  Minimaal 5 projecten aantoonbaar een fase verder geholpen in de stappen tussen idee en uitvoering. Dit blijkt uit 

  bijvoorbeeld een business case, gespreksverslag, onderzoeksrapport, financieringsvoorstel, publicatie etc.

  Minimaal 10 bedrijven verder geleid naar activiteiten die ketenprojecten ondersteunen zoals Circo-tracks, 

  onderzoek door MBO, HBO of WO, financiers etc.

  Publicatie van minimaal 5 best-practices of projectrapportages van ketenprojecten via eigen communicatie 

  (website, nieuwsbrief, video of blog) en verder geleid via o.a. CIRCLES, Versnellingshuis, Regio Foodvalley, 

  onderwijsinstellingen, Cirkelstad, Stichting Samen tegen Voedselverspilling etc.

  De werkplaats Bouw behandeld minimaal 2 thema’s die bedrijven helpen in hun ontwikkeling en heeft vaste kern 

  van bezoekers uit gehele RFV

  De werkplaats Waterstof betrekt de sleutelbedrijven in de regio rondom transport en logistiek en er ontstaat een 

  Community of Practice met minstens 10 deelnemers en minimaal 2 concrete projecten

Samenwerking en netwerk

  Sterk netwerk van founders en partners door bijeenkomsten, excursies en ontmoetingen

  De provincies Gelderland en Utrecht zijn op concrete projecten en thema’s betrokken

  Circulaire Raad actief betrokken bij netwerk en thema’s

Living Lab olievlekwerking

  Monitoringssysteem voor CE in de regio en impact van Living Lab

  Minimaal 3 nieuwe partners aangesloten

  Gemeenten actief op circulariteit, weten waar Living Lab kan ondersteunen en versnellen en houden actief contact

  Minimaal 1 maal een (kennisdelings) bijeenkomst voor gemeente-medewerkers rondom circulair beleid  

  Living Lab actief in reflectie en delen van lessen binnen en buiten RFV
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Jaarplan 2021



Financieel resultaat 2020

 Als juridische en financiële entiteit treedt de Regio Foodvalley op, dit is een Gemeenschappelijke Regeling van acht gemeenten. 
 De financiële administratie loopt via de gemeente Ede. Het resultaat betreft de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven die in de 
 boekhouding van 2019 van de Regio Foodvalley per 1 januari 2020 zijn geregistreerd onder de kostenpost voor het Living Lab. 

Toelichting op inkomsten
 In 2020 is er minder inkomsten gerealiseerd aan de ondernemerskant, mede doordat enkele partners zich hebben uitgeschreven 

 als partner. Het Living Lab heeft verder weinig last gehad van de corona crisis aan de inkomstenkant. In totaal is er € 3.251 minder 
 aan inkomsten gerealiseerd dan begroot. 

Toelichting op uitgaven
 In 2020 is er veel aandacht besteed aan het verder professionaliseren van de communicatie. Zo is er onder andere een nieuwe 

 website gelanceerd. Aan communicatie is €6.681 meer uitgegeven dan begroot. Vanwege de corona maatregelen zijn enkele 
 werkplaatsen pas later opgestart in het jaar, waardoor er € 34.017 minder is uitgegeven aan de begeleiding van werkplaatsen dan 
 begroot. 

Toelichting op jaarresultaat en balans
 In 2020 is begroot € 66.300 meer uit te geven dan de inkomsten, omdat er vanuit 2019 veel middelen zijn overgebleven. Uiteindelijk 

 is er € 41.278 minder uitgegeven dan begroot. 
 Het jaarresultaat is een negatief resultaat van €28.273. De eigen middelen bedroegen op 1 januari €83.721, op 31 december was 

 dit €55.448. 

Inkomsten Begroting Realisatie Saldo

Ondernemers € 87.500 € 79.250 - € 8.250

Onderwijsinstellingen € 15.000 € 20.000 € 5.000

Overheden € 95.000 € 94.999 - € 1

Subtotaal € 197.500 € 194.249 - € 3.251

Inkomsten Balans

Saldo 01-01-2020  € 83.721 

Saldo 31-12-2020  € 55.448 

Uitgaven Begroting Realisatie Saldo

Programmamanagement € 100.800 € 93.785 - € 7.015

Werkplaatsen € 110.000 € 75.983 - € 34.017

Circulair Loket € 20.000 € 14.403 - € 5.597

Inspiratie € 7.500 € 4.599 - € 2.901

Communicatie € 20.500 € 27.181 € 6.681

Overig & onvoorzien € 5.000 € 6.571 € 1.571

Subtotaal € 263.800 € 222.522 - € 41.278

Totaal - € 28.273
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Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is een gelijkwaardige samenwerking tussen partners uit
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden waarbij financiële verplichtingen en doelstellingen in de
samenwerkingsovereenkomst onderling zijn vastgelegd. In onderstaande overzichten laten we zien hoe 
inkomsten en uitgaven in 2020 zijn verdeeld en hoe de begroting van 2021 is. We hebben veel werk verricht in 
2020 en daarbij meer uitgegeven dan er inkomsten waren, dit was echter verwacht en levert geen problemen 
op door het batig saldo van 2019. In 2021 zijn extra inkomsten door de MKB deal en de provincie Gelderland te 
verwachten en hebben we ruimte voor extra activiteiten en intensivering op onze speerpunten. We bedanken 
al onze founder en partners hartelijk voor hun bijdragen en zetten ons in om de doelstellingen te realiseren.

inkomsten en uitgaven in 2020 zijn verdeeld en hoe de begroting van 2021 is. We hebben veel werk verricht in 
2020 en daarbij meer uitgegeven dan er inkomsten waren, dit was echter verwacht en levert geen problemen 
op door het batig saldo van 2019. In 2021 zijn extra inkomsten door de MKB deal en de provincie Gelderland te 
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Begroting 2021

 Extra middelen ten opzichte van 2020 zijn de MKB-deal (€50.000 onder 4. overig) en de subsidie van de provincie 

 Gelderland (€50.000 onder 3. overheden). 

 De MKB-deal middelen worden ingezet voor een betere verbinding tussen onderwijs en ondernemers en voor 

 innovatie in het MKB. 

 ‘De middelen van de provincie Gelderland worden voor het totale programma ingezet, met nadruk op de uitvoering 

 van de werkplaatsen en het opwerken impactvolle projecten. 

 In de begroting wordt rekening gehouden met een verlies van €8.500 , dit kan gedekt worden uit de eigen middelen.

Inkomsten Subtotaal

Ondernemers € 75.500 

Onderwijsinstellingen € 16.500

Overheden € 145.000

Overig € 55.000

Totaal € 292.000

Uitgaven Subtotaal

Programmamanagement € 110.500

Werkplaatsen € 100.000

Circulair Loket € 35.000

Inspiratie € 17.500

Communicatie € 27.500

Overig & onvoorzien € 10.000

Totaal € 300.500

Resultaat begroting € -8.500



Plannen voor 2021
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Wat kunt u van 
ons verwachten 

in 2021?

Financieringsmogelijkheden 
projecten

Makelaarsfunctie gericht op 
MKB bedrijven en onderwijs

Delen van geleerde lessen proeftuin 
Voedselverspilling

Goede voorbeelden en 
inspiratie

Innovatieprijs Regio 
Foodvalley

Communicatie gericht op concrete 
projecten en inspiratie

Sterke ontwikkeling thema’s 
waterstof en (maak)industrie

Online platform met mogelijkheid 
kennisdeling en community-building

Community-building: online 
en fysiek

Samenwerking bovenregionaal 
en internationaal

Matchmaking 
onderwijs – bedrijven

Onderzoeksprojecten

Jaarcongres 2021

Monitoring van effecten en 
voortgang circulaire economie

Cross-overs 
tussen thema’s 

Samenwerking bovenregionaal 
en internationaal

Bedrijven aanhaken als partner: 
meer thema’s (vraaggestuurd)


