
 
 

Uitnodiging themabijeenkomst | Donderdag 21 maart 2013 
 

  

Waardecreatie: MVO met een dak als geldgenerator 

Als vervolg op de succesvolle themabijeenkomst ‘innovatief gebruik van daken’ van het afgelopen jaar, 
organiseren wij op 21 maart a.s. de themabijeenkomst ‘Waardecreatie: MVO met een dak als 
geldgenerator’. Met ondernemers en studenten gaat Stichting Roof Update met het HAN Smart Business 
Center in op trends en ontwikkelingen op het gebied van energie-, groen- en leefoplossingen op daken, 
met als grote uitdaging de vraag hoe ja als duurzaam ondernemer waarde kunt creëren.   
 

Hoe een circulaire economie tot meervoudige waardecreatie kan leiden vertelt Jan Oosting, één van de 
auteurs van het in januari 2013 verschenen boek "Werken aan de Weconomy" en we laten zien  hoe je een 
dak waardevoller kan laten zijn door het slim te maken.  
 

De bedrijven Joosten Kunststoffen en Frans Romijnders Dakgroep, beide SBC leden,  zijn initiatiefnemers 
van deze stichting, die een kennisplatform is voor innovatief gebruik van de ruimte die daken en gevels 
ons te bieden heeft. De ondernemers laten u zien hoe vanuit samenwerking met specialisten uit de markt 
nieuwe daksystemen in de markt gepositioneerd worden en waarde gecreëerd wordt.  
 

Daarnaast laten wij op praktische wijze zien hoe de samenwerking tussen Stichting Roof Update,  de HAN 
en het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie invulling heeft gekregen op het gebied van 
onderzoek en onderwijs. U gaat ook een kijkje nemen op het groendak van de HAN dat met hulp van 
Stichting Roof Update tot stand is gekomen. 
 

Programma: 
16.30 uur             ontvangst  
17.00 uur             opening door  Jonathan van Deutekom 
17.10 uur             presentaties + discussie over de volgende onderwerpen: 

o ‘niet hebben, maar kunnen gebruiken heeft de toekomst’ door Jan Oosting, 
mede-auteur van ‘de Weconomy’ 

o ‘MVO met een dak als geldgenerator’ door Geert Jan Derksen, voorzitter Roof 
Update 

o ‘hoe creëer je waarde op het dak’ door Renze Hoevers  (student Embedded 
Systems) en Piet Sonneveld (lector Duurzame Energie)  

18.30 uur            bezoek groendak met testopstellingen en borrel 
  

 Geert Jan Derksen is voorzitter van Stichting Roof Update en verantwoordelijk voor innovatie bij 
Joosten Kunststoffen. 

 Jan Oosting is programmaleider Duurzaamheid bij de HAN en mede-auteur van het boek “Werken 
aan de Weconomy”. Hierin presenteren ruim 30 auteurs inspirerende denkwijzen, nieuwe 
vormen van werken en een aantal ‘verandertools’.  

 Renze Hoevers (student onderzoeker) en Piet Sonneveld (lector Duurzame Energie) van de HAN 
doen onderzoek aan het groendak vanuit de broedplaats Duurzame Energie. 

 

Wanneer         
Donderdag 21 maart van 16.30-19.00 uur 
  

Voor wie 
Het netwerk van Stichting Roof Update, Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie, HAN Smart 
Business Center en studenten van het Centrum voor Ondernemerschap 
  

Waar               
HAN (gebouw Faculteit Techniek) - Ruitenberglaan 26, 6826 CC in Arnhem 
  

Aanmelden 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Schrijf u snel in: het 
aantal deelnemers is beperkt.  
  

Met vriendelijke groeten, 
HAN Smart Business Center  
  

Jonathan van Deutekom 
Directeur 
 

https://docs.google.com/forms/d/1hsdhlmhj4zHY7jiQwoNgAwiLZYs3KtGgFAyl7seMpvI/viewform?sid=5c3524eb8b4fe148&token=5ir6ED0BAAA.YJf6R0UzV_Mrvw5wCcAviQ.Zc93hV57U7VmuGmRoSj5wQ



