
Over het Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparaten:  
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken het Groene Brein en 
Turntoo aan de totstandkoming van het transitieplan voor de branche elektrische huishoudelijke 
apparaten richting een circulaire economie. De doelstelling is om te komen tot een door de 
branche gedragen plan waarin concrete acties en doelstellingen voor de komende jaren worden 
gedefinieerd om als branche en individuele organisaties de stap te maken richting circulaire 
producten en bedrijfsmodellen. Door dit als branche te doen in samenspraak met de 
Rijksoverheid ontstaat er een stappenplan waarlangs de branche kan bewegen die in lijn is met 
de doelstellingen van de Rijksoverheid, zoals gesteld in de transitieagenda Consumptiegoederen 
en Nederland Circulair 2050.  
 
Na de startbijeenkomst op 29 september vinden er nog 3 bijeenkomsten plaats met 
vertegenwoordigers uit de branche en keten. Doel is om het transitieplan vanaf 2022 tot 
uitvoering te brengen. 
 

Over de Transitieagenda Consumptiegoederen: 
De transitieagenda consumptiegoederen is opgesteld in 2018 om voor consumptiegoederen in 
brede zin te komen tot concrete acties en doelstellingen richting een circulaire economie in 2050. 
Er wordt o.a. gekeken naar circulair ontwerp en gebruik van producten, recycling, en nieuwe 
bedrijfsmodellen. Thema’s binnen de agenda variëren van meubilair, tot textiel tot elektrische 
huishoudelijke apparaten. De transitieagenda is hier te downloaden.  
 

Over de Circulaire Economie: 
Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin 
grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare 
energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Door deze manier van 
werken ontstaan er voor bedrijven nieuwe bedrijfsmodellen zoals ‘producten als een service’ en 
het bieden van terugkoop garanties. Meer informatie over circulaire economie vindt u hier. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-2-transitie-agenda-consumptie-goederen
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/is-definitie-circulaire-economie/


Sprekers: 
Roald Lapperre:  
Directeur-Generaal Milieu en Internationaal, Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 
Sinds 2015 werkzaam binnen het Ministerie van I&W en daarvoor diverse 
functies vervuld bij het Ministerie van Economische Zaken op het gebied 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Roald studeerde 
Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit. 
 
Stefan Verhoeven 
CEO Miele Nederland, Voorzitter APPLiA Nederland, bestuurslid Stichting 
Open 
Sinds december 2015 is Stefan voorzitter van APPLiA Nederland 
(voorheen VLEHAN). Vanuit die rol zet hij zich in voor de 
belangenbehartiging van producenten en leveranciers van elektrische 
huishoudelijke apparaten.  
 
Antoine Heideveld 
Antoine Heideveld is vice-voorzitter van de Transitieagenda 
Consumptiegoederen. De transitieagenda komt voort uit het 
grondstoffen akkoord en is gevormd in samenwerking met bedrijven, 
wetenschappers & overheden. Deze partijen werken aan concrete pilots 
en onderzoeken voor een circulaire economie. Daarbij is hij directeur van 
Het Groene Brein - een netwerk van 160 wetenschappers die zich inzetten 
voor een nieuwe, duurzame economie." 
 
Thomas Rau  
Is (internationaal) top spreker, ondernemer, architect, innovator, 
inspirator auteur en visionair, oprichter van RAU architecten en 
medoprichter van Turntoo en Madaster. Circular Hero 2021. 
 
 
 

 
Sabine Oberhuber 
Is medeoprichter van Turntoo en werkt samen met organisaties aan het 
ontwikkelen van circulaire business cases en strategieën. Samen met 
Thomas Rau schreef ze het boek Material Matters een bestseller over de 
circulaire economie, die inmiddels in vier talen is verschenen. 
 



Organisatoren:  
Het Groene Brein 
Het realiseren van een circulaire, inclusieve economie – dát is de missie 
van Het Groene Brein. Met de laatste kennis uit de wetenschap helpen 
we bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren. 
 
 
 
 

 
Turntoo 
Turntoo faciliteert de transitie naar een circulaire economie en werkt al 
meer dan 10 jaar samen met uiteenlopende organisatie om creatieve 
oplossingen te vinden en te implementeren met impact op de circulaire 
economie. Turntoo biedt een ander perspectief maar altijd met een 
focus op een positieve business case.  
 
 

In opdracht van het Ministerie van I&W 
In samenwerking met APPLiA Nederland 
 
 


