
EEN 
IMPULS 
VOOR…

de 
grondstoffen

transitie



Wie zijn wij?

Peter Bijkerk

Manager Business Development 

NV Economische Impuls Zeeland

Mail: peterbijkerk@impulszeeland.nl

Mobiel: 06 5352 82 36

Albert Meiresonne

Manager FDI & International Trade 

NV Economische Impuls Zeeland

Mail: albert@investinzeeland.com

Mobiel: 06 2379 98 26

mailto:peterbijkerk@impulszeeland.nl
mailto:albert@investinzeeland.com


Impuls Zeeland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor 
Zeeland. Wij stimuleren de Zeeuwse economie en ondersteunen 
innovatieve bedrijven.

Dit doen we door het aantrekken van nieuwe bedrijven, 
internationaliseren, financieren van innovatieve startende en 
groeiende bedrijven en het ontwikkelen van projecten en programma’s 
in Zeeuwse topsectoren. Dit doen wij samen met overheden, 
ondernemers en kennisinstellingen.

Wie zijn wij?
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INNOVEREN

INVESTEREN

INTERNATIONALISEREN

Samen met bedrijven en overheden 
helpen wij ondernemers op drie pijlers:

Wat doen wij?



Wie zijn wij?Waar kan Impuls helpen in de 
grondstoffentransitie?

Ecosysteemontwikkeling

Gerichte acquisitie op bedrijven die aanvullend zijn binnen
bestaande of nieuw te ontwikkelen ecosystemen

Ontwikkelkracht organiseren (incl. financiering)

Strategisch kiezen van partners (binnen & buiten regio)



Wie zijn wij?Enkele voorbeelden

Alta Carbon Technologies



Wie zijn wij?
Wat is Circulair?

Hoe minder processtappen een materiaal moet doorlopen 

voor hergebruik, hoe hoogwaardiger het materiaal in te 

zetten is.

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. 



Wie zijn wij?
Transitie en circulaire programma’s

Met welke programma’s 
kan Impuls Zeeland 
bijdragen aan uw 

grondstoffentransitie?

CircoTrack 
De CIRCO Track is een 3-daags programma waarin je samen met andere 

ondernemers concreet aan de slag gaat met circulair ondernemen. Je maakt 

kennis met de principes van circulair ontwerpen, verkent kansen voor je eigen 

onderneming en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe 

circulaire producten, diensten en business modellen.

S4G
Symbioses for Growth (S4G) zoekt kansen voor industriële symbiose voor het 

MKB in Zeeland en West-Brabant. Door bedrijven aan elkaar te koppelen kunnen 

concrete samenwerkingskansen ontstaan om (rest)materialen, energie, kennis, 

capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen.

BioVoice
Een innovatief idee voor een nieuw biobased of circulair product of proces? Via 

BioVoice bieden grote(re) bedrijven innovatie- en businesskansen aan mkb’ers en 

start-ups.



Wie zijn wij?
Begeleiding en vouchers

Naast onze programma’s 
organiseert Impuls ook 

workshops, en bieden wij 
ondersteuning bij uw 

plannen

Vouchers
• Innovatie vouchers VTE (toekomstbestendig toerisme in Zeeland)
• Planvorming vouchers (Nadenken over de toekomst)
• Zeeland financial matching (realiseren groei en innovatieplannen)
• Energie en circulaire vouchers voor (technische) haalbaarheid

Brede Ondersteuning Impuls
• Inspiratie bijeenkomsten (webinars, brainstorm, netwerken).
• Individuele ondersteuning (sparren één op één), hulp bij opzetten 

circulaire ketens & consortia
• Introductie en verbinding met bestaande (Zeeuwse) partijen in het 

ecosysteem
• Begeleiding bij subsidies trajecten (MIT, ZIS, OpZuid etc.)
• Wijzen op financieringsmogelijkheden



Wie zijn wij?Hoe kunnen wij u verder helpen?

Peter Bijkerk Albert Meiresonne
peterbijkerk@impulszeeland.nl albert@investinzeeland.com
Mobiel: 06 5352 82 36 Mobiel: 06 2379 98 26

Bezoek de website van impulszeeland.nl voor meer 
informatie over de circulaire economie.
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