
Partnerbijeenkomst
29 juni 2021
CIRCULAIR AMBACHTSNETWERK REGIO ZWOLLE

Draait om kansen voor mensen en materialen

Maarten van Dongen – Coördinator WaardeRing
Projectleider CE, Natuur en Milieu Overijssel



PROGRAMMA WAARDERING 29 JUNI 2021 

• 15.00 uur | Welkom en korte introductie WaardeRing speciaal voor de nieuwkomers 

• 15.05 uur | Kick off met pitch Robert Middendorp 

• Hij vertelt over het Circulaire paviljoen in de Hessenpoort  

• 15.25 uur | Presentatie onderzoek banken en stoelen – Job Moolenaars 

• Onder andere over samenwerkingsmogelijkheden met IKEA 

• 15.45 uur | Pitch Freek Groot over Youngmade  

• 16.05 uur | Korte break 

• 16.10 uur | Uitwisseling ideeën naar aanleiding van pitches (in groepen) 

• 16.30 uur |  WaardeRing in beeld. Op beeldende wijze neemt Ellen jullie mee in een 

• overzicht van huidige circulaire projecten en implementaties van WaardeRing-partners.  

• 17.00 uur | Einde partnerbijeenkomst Waardering 





VERZAMELING INITIATIEVEN!

• Naam deelnemer: Maarten van Dongen

• Bedrijf deelnemer: Natuur en Milieu Overijssel

• Fotograaf: nvt

• Omschrijving van de situatie:

• We begonnen met een idee en kijk waar we nu staan! De verzameling van inititatieven, 

producten en projecten is echt indrukwekkend. En dit is nog maar een kleine uitsnede.



OVERZICHT 
NATUUR EN 
MILIEU 
OVERIJSSEL 



KOFFIEDIK CIRCULAIR

• Naam deelnemer: Ferna Jaling

• Bedrijf deelnemer: Windesheim Honours College | Zwolsche zwammen

• Fotograaf: schermprint van de Instagram-pagina van Zwolsche Zwammen

• Omschrijving van de situatie:

• Bijgaand een schermprint van de instagram-pagina van Zwolsche Zwammen. Op deze foto zie

je links een stammetje met een shiitake, in het midden een emmer met een ander soort

paddenstoel en helemaal rechts is Yigit zelf in beeld! Ok de titels vind ik mooi: Shrooms, 

Innovatie, Lokaal en Media. In een notendop de ondernemer van de nieuwe economie in 

beeld!



ZWOLSCHE 
ZWAMMEN



KAARSENVET HERGEBRUIK

• Naam deelnemer: Gieneke van Assen, Bertine Koks

• Bedrijf deelnemer: Kaarsenmakerij Kampen locatie WerkKracht15. Philadelphia Werk & Begeleiding.

• Fotograaf: nvt

• Omschrijving van de situatie: Ruim 3 jaar geleden kwam Wilma Voortman op bezoek bij de kaarsenmakerij. Zij zocht een bestemming 
voor de kaarsen die bij de Kringloop Zwolle werden ingebracht en niet verkoopbaar waren om zo de afvalberg kleiner te krijgen. Op 
onze kaarsenmakerij werden al jaren oude restanten tot nieuwe kaarsen verwerkt door onze deelnemers met een licht verstandelijke
beperking dus een samenwerking kwam snel van de grond.Het was even spannend in welke hoeveelheden het zou binnenkomen en of dit 
te verwerken was zonder ervaring van stress bij onze cliëntmedewerkers. Gemiddeld krijgen wij 3 containers per kwartaal binnen om te 
verwerken en dit is goed te doen. Ook de afzet van de nieuwe kaarsen was belangrijk. Onze kaarsen worden ingekocht en verkocht in de 
winkels van Kringloop Zwolle, maar inmiddels ook bij Noggus & Noggus-winkels en de Schatkamer. Een leuke samenwerking, ook voor 
onze cliëntmedewerkers die kaarsen maken met een gericht doel en het mooi vinden om te zien dat hun kaarsen een plek in de winkels 
krijgen. Door de toename van inbreng van restanten, en dus voorraad, hebben wij onze collectie inmiddels ook kunnen uitbreiden. Naast 
rustieke stompkaarsen en fakkels maken wij nu ook andere tuinkaarsen. Hierdoor hebben we een leuk assortiment van verschillende 
recyclingkaarsen waar onze cliëntmedewerkers trots op zijn en met plezier aan werken!



RECYCLING 
KAARSEN





DENIM HERGEBRUIK

• Naam deelnemer: Ilse Nijland

• Bedrijf deelnemer: Studio Mullland

• Fotograaf: nvt

• Omschrijving van de situatie:

• Het kopen van nieuwe stoffen voor naaiopdrachten begon mij dusdanig tegen te staan, dat ik iets minder 
dan een jaar geleden het besluit nam om alleen nog maar circulair te werken onder de naam Studio 
Mullland. Ik heb sindsdien diverse accessoires gemaakt van denim patchwork. De "stoffen" die ik hiervoor
gebruik duik ik op in de afstort trolleys bij het sorteercentrum van Kringloop Zwolle. Mijn liefde gaat uit
naar kleding maken en dat is waar ik de komende tijd mijn focus op ga leggen. Op de foto's zie je een tas
dat op 4 manieren te dragen is met bijpassende pashouder, een jas dat gemaakt is van meer dan 100 
stukken stof en de trolleys van de kringloop waar ik in mag duiken.



DENIM PATCHWORK ACCESOIRES



PATCHWORK 
DENIM



GEDRAG CONDITIONERING

• Naam deelnemer: Arno Kromdijk en 

• Project deelnemer: Hond Jutter

• Fotograaf: Arno Kromdijk

• Omschrijving van de situatie: Op foto 1 onze hond Jutter, die ik had geleerd flesjes

uit bosjes te zoeken.



ZWERFAFVAL
TERUG IN DE 
NATUUR



GEDRAG CONDITIONERING

• Naam deelnemer: Arno Kromdijk

• Project deelnemer: micro plastic recyling project

• Fotograaf: Arno Kromdijk

• Omschrijving van de situatie: Een project waar ik persoonlijk trots op ben is het micro 
plastic recyling project dat ik in 2018 gestart ben. Ontstaan vanuit een ergernis: zwerfafval, 
maar een inspiratie voor velen. Na weken lang zwerfvuil op te ruimen en thuis te verzamelen
ben ik gaan zoeken naar oplossingen en kwam uit bij het Precious Plastic project van Dave 
Hakkens. Door een aantal machines te bouwen heb ik veel geleerd over machine bouw, en 
heb veel plastic kunnen verwerken in stoeptegels met knikkerput en vogelhuisjes. Op die 
manier wilde ik het zwerfafval weer terug geven aan de natuur, maar nu met een doel.



Bakken met geshred plastic, klaar

om verwerkt te worden.

• In verband met drukke werkzaamheden

is het project in een slaapstand

gekomen. De machines staan in de 

schuur, maar ik kan er op het moment 

niet veel tijd voor vrij maken.

• De kennis die ik heb opgedaan bij het 

maken van de machines en het 

verwerken van het plastic deel ik via 

fora met enthousiaste mede- bouwers.



HOUT HERGEBRUIK

• Naam deelnemer: Jan-Willem Harwig

• Bedrijf deelnemer: goedhoutbaar.nl 

• Fotograaf: nvt

• Omschrijving van de situatie:

• Van houten tafels die niet verkocht worden bij de kringloop maken wij weer nieuwe kasten en 

keukens. Het gaat bij dit rest materiaal vaak om kleinere stukken waar we in onze ontwerpen

rekening mee houden. Perfect dus voor lades, panelen en fronten. Ons keuken concept staat

inmiddels bij de Harculo centrale op de IJSSELBIENNALE om te laten zien dat hout heel goed

te upcyclen is.

http://goedhoutbaar.nl/




NIEUWE MEUBELS VAN OUDE 
MEUBELS



KUNSSTOF PLATEN | HERGEBRUIKT

• Naam deelnemer: ICBD fase 1 Cibap vakschool voor vormgeving

• Bedrijf deelnemer: Cibap vakschool voor vormgeving

• Fotograaf: Ellen Bosman

• Omschrijving van de situatie: Studenten gaan een tool/functioneel product ontwerpen
voor een gekozen merk, gericht op sustainability. Ze gaan aan de slag met een monoproduct
uit de kunststof afvalstroom (dienbladen, snijplanken, placemats etc.) Deze kunsstof platen 
worden gebruikt voor het maken van prototypes , ipv dat ze met nieuwe materialen gaan
werken. De uitgekozen ontwerpen kunnen verkocht worden in de schatkamer van kringloop
Zwolle. Daar worden tweedehands high end ontwerpen verkocht. (re-used, re-furbisched, re-
designed)





ELISE





KAST PIMPEN

• Naam deelnemer: Wilco

• Bedrijf deelnemer: Thorbecke

• Fotograaf: nvt

• Omschrijving van de situatie:

• Op de foto staan Frank en Michelle. Zij hebben zich het afgelopen half jaar ontwikkeld

tot echte meubel pimpers. Trots zijn ze op de opgeknapte kast die een andere leerling via 

Marktplaats gaat verkopen. Een mooi samenwerking tussen Noggus & Noggus, Twijn en 

Thorbecke.



MEUBELS PIMPEN

https://waarde-ring.nl/leerlingen-van-thorbecke-sg-pimpen-
meubels-the-movie/

https://waarde-ring.nl/leerlingen-van-thorbecke-sg-pimpen-meubels-the-movie/



