
NVRD Congres 2013 

Meerwaarde
Tijdens het NVRD Jaarcongres staat het thema Meerwaarde 
centraal. Staatssecretaris Wilma Mansveld, Herman Wijffels, 
Jacques Wallage, Hans Schenk en andere prominenten leveren 
in 2013 hun bijdrage aan het NVRD-jaarcongres. Zij behandelen 
onderwerpen binnen het thema als de Meerwaarde van onze 
sector voor de maatschappij, Meerwaarde door samenwerking 
in de openbare ruimte en Meerwaarde kwantificeren in een 
marktomgeving.

NVRD Jaarcongres – zes elementen
Dagvoorzitter drs. Femke Halsema verbindt zes elementen 
rondom het thema Meerwaarde:
1.  Meerwaarde door samenwerken in de openbare ruimte – 

prof. Drs. Jacques Wallage (voorzitter Raad Openbaar Bestuur) 
n.a.v. het advies ‘Loslaten in Vertrouwen’ 

2.  Meerwaarde van de afvalsector in de brede maatschappelijke 
context – prof. Dr. Herman Wijffels (hoogleraar 
‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ Universiteit 
Utrecht)

3.  Meerwaarde kwantificeren in een marktomgeving – 
prof. Hans Schenk (Hoogleraar Utrecht University’s School of 
Economics, Universiteit Utrecht) 

4.  Hogere toegevoegde waarde uit afval – Wilma Mansveld 
(Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu)

5.  Meerwaarde, hoe ga je om met je mensen? –  
prof. Ben Fruytier (Lector Organisatieconfiguraties en 
Arbeids relaties & Universitair hoofddocent Management-
wetenschappen)

6.  Meerwaarde in de samenleving – Prof dr. Herman Pleij 
(emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde)

Tevens spreekt NVRD voorzitter Han Noten zijn jaarrede uit, is er 
tijdens het congres een debat over Markt & Overheid en wordt u 
verrast door een surprise act. Tijdens de verschillende pauzes kunt 
u zich uitgebreid laten informeren over trends en ontwikkelingen 
door de sponsoren van het congres.

Programma

Woensdag 29 mei 
Het NVRD-bestuur en De Meerlanden verwelkomen u in het 
prachtige, nieuwe designhotel I Am Amsterdam Airport in 
Haarlemmermeer. U kunt deze avond genieten van een heerlijk 
buffet met gevarieerde gerechten.

Donderdag 30 mei
• NVRD Jaarcongres - Meerwaarde
•  Feestavond - De donderdagavond staat in het teken van feest 

en ontspanning. 

Vrijdag 31 mei 
Algemene ledenvergadering NVRD

Aanmelden
Via www.meerwaarde2013.nl kunt u zich aanmelden voor het 
NVRD jaarcongres en andere programmaonderdelen. U bent van 
harte welkom op hotel- en congreslocatie Hotel Schiphol A4 in 
Haarlemmermeer.

Sponsoren
Uw organisatie kan het congres sponsoren door te kiezen voor één 
van de sponsorpakketten of sponsoring op maat. Wat uw keuze 
ook is, uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Door ons én 
door alle bezoekers die zich straks op de beurs laten inspireren. 
Wilt u sponsoren, heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? 
Aarzel dan niet en bel Remco Brommer van De Meerlanden op 
(06) 11 36 63 01. Hij helpt u graag verder.

Op 29, 30 en 31 mei 2013 organiseert de NVRD in samenwerking met De Meerlanden het NVRD 
Jaarcongres midden in de gemeente Haarlemmermeer. Het congres van de NVRD is met jaarlijks 
ruim 300 bestuurders, directeuren, managers en beleidsmakers hét podium waar wordt 
gesproken over de grote trends in het beheer van de openbare ruimte, afvalbeheer en duurzame 
energie uit afval.
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