Innoveer mee
Circulaire verpakkingen Oss:

Plasticvrije saladebakjes, recyclebare vouw
kartonnen verpakkingen, flinterdun blik én biobased
plastic…. Het zijn voorbeelden van innovatieve
en duurzame oplossingen van Osse producenten
van voedselverpakkingen. De Brabantse gemeente
loopt daarmee voorop. En als het aan wethouder
Economie & Financiën Frank den Brok ligt, blijft het
daar niet bij.

Van Bolletje tot KitKat

Dat gemeente Oss projectleider en co-financier is, is niet onlogisch.
De keukenlade en de koelkast van de gemiddelde Nederlander staan
namelijk vol met verpakkingen die in Oss gemaakt worden. “Bolletje,
Coca Cola, Lassie, KitKat en De Ruyter: verpakkingen van deze
merken rollen hier dagelijks van de band”, vertelt Den Brok. “We
hebben een cluster aan verpakkingsbedrijven om trots op te zijn.”
De HAS studenten Lisanne, Denise, Danique en Marleen organiseerden op 22 juni 2020 de eerste editie van het landelijke event Dag
van de duurzame verpakking vanuit Dome X in Oss. Het online middagprogramma trok 200 bezoekers afkomstig uit de Nederlandse
verpakkingsketen. Het geslaagde event krijgt in het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss een jaarlijks vervolg.

“In september zijn we gestart met het Innovatieprogramma Circulaire

De frisse blik van HAS-studenten

Verpakkingen Oss”, legt Den Brok uit. “Hiermee zetten we samen met HAS
Hogeschool en Osse bedrijven vol in op onderzoek, kennisdeling en samenwerking,
zodat deelnemende bedrijven op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
Maar óók meteen kunnen aanhaken bij succesvolle trends. Dit programma moet
ervoor zorgen dat de verpakkingsketen niet alleen bij afvalverwerkers eindigt, maar
hier ook begint.”

Van lokaal naar landelijk

De gemeente rolt het programma in eerste instantie lokaal
uit, maar Den Brok nodigt bedrijven uit het hele land uit om
nu al aan te haken. “Komend voorjaar starten we met het

Binnen het Innovatieprogramma Circulaire
Verpakkingen Oss is HAS Hogeschool een
belangrijke partner van gemeente Oss. In
februari 2021 starten de eerste twintig studenten
Food Innovation en Milieukunde met hun
onderzoeksopdracht bij verpakkingsbedrijven.

studenten is dit een schitterende kans: het is een actueel

“Drie projectgroepen gaan in Oss aan de slag met een

Daarbij worden ze begeleid door ervaren docenten

onderzoeksopdracht en één groep met de voorbereiding

onderzoeksprogramma vanuit Oss, een jaar later breiden we het
regionaal uit en in 2023 zelfs nationaal. Jaarlijks delen wij de
kennis uit de onderzoeken op het event Dag van de duurzame
op en geven we de duurzame economie een stevige boost. Het
deelname gratis. Innoveer dus met ons mee.”

Frank den Brok, wethouder Economie gemeente Oss

Meer weten over het
Innovatieprogramma Circulaire
Verpakkingen Oss?

Neem dan contact op met Cindy Hagenstein
via c.hagenstein@oss.nl of Natasja van AstenBloem via n.bloem@oss.nl. Volg ons ook op onze
LinkedIn-pagina Innovatieprogramma Circulaire
Verpakkingen Oss. Het innovatieprogramma
is onderdeel van het Regiodealproject Circulair
Food Center in Meierijstad.

laten zien.”
Ook voor bedrijven is de samenwerking interessant. De
studenten gaan met een jonge, frisse blik aan slag, zonder
dat ze door aannames of conventies worden geremd.
met een achtergrond in de verpakkingsindustrie. Ook
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verpakking. Zo bouwen we stapsgewijs een inspirerend netwerk
mooie is: mede dankzij de Regiodeal Noordoost-Brabant is

thema en ze kunnen zich meteen aan het bedrijfsleven

Maak kennis
met de Osse
verpakkings
industrie!

Domingo Loth, account
manager Food & Industrie HAS

Verpakking”, aldus

“De samenwerking met de gemeente Oss is veel breder en
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loopt ook al langer”, vertelt Loth. “De afgelopen drie jaar

accountmanager

hebben we bovendien samen met het Kennisinstituut

Food & Industrie bij

Duurzaam Verpakken (KIDV) al heel wat voorwerk gedaan.

de HAS. “Eind juli

Er zijn bijvoorbeeld verschillende deelonderzoeken naar

vindt de evaluatie

onder meer duurzame materialen, consumentbeleving

plaats, waarna de

en verpakken voor online uitgevoerd. We hebben er niet

volgende cyclus in

alleen veel zin in, maar zijn er ook klaar voor om samen

september weer

met gemeente Oss en bedrijven het Innovatieprogramma

start. Voor de

Circulaire verpakkingen tot een succes te maken.”

