
Van: Michiel.Peters@rabobank.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief CE-in-1-Day

Datum: 23 mei 2022 om 15:50
Aan: sam@matongroep.nl, NO@matongroep.nl

Beste Sam en Nino,
	
Hierbij	weer	een	update	over	de	dag	die	jullie	gaan	beleven	met	collega’s	van	mij.	Het	klopt	toch
dat	jullie	beiden	aanwezig	zijn	die	dag	he?	Het	is	nl	wenselijk	dat	er	per	onderneming	twee
mensen	zijn	en	voor	Maton/MG	stonden	jullie	namen	genoteerd,	dus	vandaar	even	deze	check-
vraag	vanuit	mij.
	
Mocht	ik	jullie	niet	meer	“live”	spreken	voordien	dan	heel	veel	plezier	toegewenst!
	
Michiel

Nieuwsbrief Circulair Ondernemen

Op weg naar de Circulair-
Ondernemen-in-1-Dag 

Beste deelnemer,

Nog een kleine maand en dan komen we samen om aan de slag te gaan met
circulair ondernemen. Heb jij er ook al zin in? De voorbereidingen zijn inmiddels in
volle gang. In deze nieuwsbrief delen we wat praktische informatie en natuurlijk
stellen we weer een aantal deelnemers aan je voor!

 

Programma 

Vanaf 08.30 uur ben je van harte welkom op de Fellenoord 17 in Eindhoven. Je
ontvangt een bezoekerspas bij de ontvangstbalie om naar binnen te gaan.  

09.00 - 09.05 uur - Aftrap door directeur Grootzakelijk Eerke Hoven 
09:05 - 09.20 uur - Wat levert circulaire economie op? 
09.20 - 10.00 uur - Inspirerende lokale praktijkvoorbeelden van ASML &
Best Wool
10.00 - 11.00 uur - Pitches deelnemers 
11.00 - 12.00 uur - Circulaire kansen in mijn branche
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11.00 - 12.00 uur - Circulaire kansen in mijn branche
12:00 - 14:00 uur - Speeddate carousel met lunch 
14:00 - 15:00 uur - Mogelijkheden voor ketensamenwerking
onderzoeken
15:00 - 16:30 uur - Aan de slag met Business Model Canvas en
‘zeepkist’

 

Om 16.30 uur sluiten we de dag af met een goed aangeklede borrel. 

Eén ding is zeker: het belooft een informatieve en inspirerende dag te worden! 

	

Parkeergelegenheid
De ingang van de parkeergarage bevindt zich aan de Vincent van den Heuvellaan.
Bij de toegangspoort kun je aangeven dat je voor het CE-in-1-Day programma
komt. Via de bezoekersingang, die zich in het midden bevindt, kun je via de trap bij
de ontvangstbalie komen.  

Allergie of dieetwensen?
Heb je allergieën, intoleranties of dieetwensen waar we rekening mee kunnen
houden? Geen probleem, laat het ons weten via
communicatie.obr@rabobank.nl voor 7 juni. 
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Een voorstelrondje met	

Dimitri Romeijnders & David Rossillion van Tenfold Group

"Op 1 maart jl. hebben wij de Tenfold Group gelanceerd, een bundeling van
krachten door de fusie van een zestal verpakkingsbedrijven. In deze wereld draait
het om de totale effectiviteit van oplossingen. Wij ondersteunen als totaalaanbieder
met elke denkbare dienst, product of oplossing onder één dak. De Tenfold Group is
daardoor volledig modulair ingericht. Op deze manier combineren we onze
specialismen met een brede kijk op verpakkingsvraagstukken, aldus Dimitri, CEO
van Tenfold Group."

David Rossillion, Technical Director bij de Tenfold Group vult zijn collega aan: “Met
bijna 30 jaar ervaring in de verpakkingswereld heb ik alles rond het thema
duurzaamheid erg zien veranderen. Ook in de verpakkingsindustrie zijn er
natuurlijk op dit thema ontwikkelingen: materialen worden milieuvriendelijker
geproduceerd en nieuwe technieken zorgen ervoor dat we met klanten steeds
meer kunnen kijken naar het complete verpakkingsproces, efficiëntie, CO2-
reductie en duurzame alternatieven. De markt wakkert de innovatiedrift van de
Tenfold Group aan. Uitdagingen in de wereldwijde Supply Chain, producten
worden technischer, de nauwkeurigheid neemt toe en alles is data-driven.
Duurzaamheid gaat in de Packaging sector een cruciale rol spelen!"

 

Een voorstelrondje met 
Kas Peters & Stijn Bloebaum van Rotodyne Asselbergs ventilatoren

"Beiden zijn we respectievelijk verantwoordelijk voor inkoop en lange termijn
verbetertrajecten. We ontwerpen en leveren maatwerkventilatoren voor specifieke
toepassingen in een breed spectrum van industriële sectoren. Deze filosofie maakt
een hoger niveau van circulariteit zeker een uitdaging. Door de hoge
recyclewaarde die een gebruikte ventilator heeft, is circulariteit vooralsnog
onderbelicht. Desalniettemin zijn circulariteit en duurzaamheid thema’s die steeds
meer aan bod komen. Vooral omdat het belangrijk is om voor te sorteren op wat
komen gaat. Momenteel zijn we vooral geïnteresseerd in het in kaart brengen van
een CO2-voetafdruk voor onze ventilatoren. Om dit in een later stadium uit te
breiden naar een levenscyclusanalyse. Verder willen we kijken in hoeverre wij
informatie over de bouwstenen van onze ventilatoren kunnen meegeven bij de
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informatie over de bouwstenen van onze ventilatoren kunnen meegeven bij de
levering van het product. Deze inzichten zullen ons een beter beeld geven over
hoe we een hoger niveau van circulariteit kunnen bereiken, deelt Kas."

Een voorstelrondje met

Dave Meevissen & Roger van Moerkerk van WP-Haton

Dave vertelt: "WP-Haton is een begrip in de broodwereld en staat bekend om haar
‘tailor-made’ (industriële) broodlijn-concepten. Als innovatieve machinebouwer
denken wij niet in staal maar in brood (het eindproduct van onze klanten). In co-
creatie met de klant slagen we middels ontwikkeling, bouw en onderhoud van onze
‘deegvriendelijke’ geautomatiseerde proceslijnen, in het beste eindproduct te
produceren voor onze klanten.Vanuit mijn rol als Manager Operational Excellence
geef ik leiding aan Operations & Service en zorg er samen met de verschillende
afdelingen voor dat wij, rekening houdend met de veranderende marktvraag, onze
interne dienstverlening en processen evenals de ontwikkelde
servicedienstconcepten blijvend optimaliseren en verder door ontwikkelen. Op die
manier dragen we samen actief bij aan het maximaliseren van de klantwaarde en
tegelijkertijd het minimaliseren/bestrijden van alle vormen van verspilling in het
proces." 

 

"WP-Haton is als premium OEM-machinebouwer wereldwijd partner van industriële
broodbakkerijen. Samen met onze klanten zoeken wij naar oplossingen rond
thema’s als houdbaarheid, gezondheid, energieconsumptie en voedselverspilling.
Samen met mijn Team “Control & Support” ondersteun ik als financieel directeur de
kerncompetenties van WP-Haton, licht Roger toe."   
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Terugkommiddag
We organiseren op dinsdag 13 september de vervolgbijeenkomst. Het thema van
deze middag is leiderschap in een circulaire omgeving. Ook willen we ervaringen
met elkaar uitwisselen. Graag laten we deze middag plaatsvinden bij één van de
deelnemers op locatie. Lijkt het je leuk om jouw medekandidaten te ontvangen om
te laten zien hoe jouw bedrijf circulair ondernemerschap toepast in de praktijk? 
Maak dit dan kenbaar bij je accountmanager. Reserveer deze datum alvast in je
agenda! 

	

We verwelkomen je graag op dinsdag 14 juni. Tot dan!

Wil je deze mails niet meer ontvangen? Meld je dan hier af. Lees in ons privacy statement hoe
wij omgaan met jouw gegevens.

Blijf alert op fraude!

Rabobank vraagt je nooit om vanuit een e-mail, sms, of WhatsApp-bericht direct in te
loggen in Rabo Online Bankieren of om geld over te maken.
Rabobank vraagt je nooit naar inlog- of signeercodes. Dus ook niet via e-mail, telefoon,
sms of WhatsApp.
Rabobank vraagt je nooit om je betaalpas en/of pincode af te geven.
Rabobank vraagt je nooit om jouw laptop over te nemen.

Meer informatie over het herkennen en melden van fraude? Ga naar rabobank.nl/veilig
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