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Reisprogramma tafelsessie nr. 1

In deze reiskoffer vind je de reisbescheiden om je  voor te bereiden op de tafelsessie. 
 Te  beginnen met  achtergrondinfo over deze reis. Je kan op alle documenten in de koffer klikken om ze te bekĳken. Mĳn persoonlĳke stip op de horizon is dat iedereen in 2030 weet hoe verander- kracht in te zetten met inkoop  om een ketenversnelling op gang brengt naar een duurzame wereld.’ Ik ben trots of Provincie Zeeland en jullie om hierin voorop te willen lopen en kennis te delen wereldwĳd.

We starten met een korte check-in waarbij  iedereen de tĳd krĳgt om zich voor te stellen aan de hand van  antwoorden op de instapkaart. We adviseren je om hier alvast over na te denken voor je instapt. 

 Je treft een Ticket naar de Toekomst aan waarop we de reisdoelen voor 2030 formuleren. Aan het einde van onze reis zullen we alle reiservaringen ordenen om te komen tot een concreet advies aan de inkopers van Provincie Zeeland om positieve impact te maken op SDG 1 en SDG 3 voor inkopen in 2020-2023. 

Wil je zowel de instapkaart als het Ticket naar de Toekomst uitprinten voor deze sessie?In het nieuwe jaar vervolgen we onze reis om eind maart op onze eindbestemming aan te komen.

Het begin met inzicht in elkaars ambities. Laten we samen op avontuur gaan naar een duurzaam Zeeland 2030’! 

Mariska van Dalen, je reisbegeleider
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Smart Delta resources biopark

Zeeuws zeewier een bronVan eiwitten

Information signs biobased 
producten

Nieuw lectoraat voor ontwikkeling 
circulair en biobased business

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
Kies een foto die je inspireert en neem mee...

klik op
de foto’s
voor de 
verhalen

Inspiratie voor
verandering
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