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De ABN AMRO Circular Food Award is een vakprijs die wordt uitgereikt tijdens het Foodservice
Instituut Nederland Zomercongres op 27 juni 2018. Voor deze prijs zijn we op zoek naar bedrijven
in de foodservice, foodretail en productie die succesvol de circulaire economie versnellen.
De winnaars krijgen niet alleen een geweldig podium ten overstaan van vijfhonderd vakgenoten
in de foodsector, maar mogen hun verhaal ook vertellen in het vakblad Foodstrategy en op de
ABN AMRO Insights pagina. Bovendien biedt ABN AMRO de winnaars de mogelijkheid om in
ABN AMRO’s circulaire paviljoen Circl een grootschalig eigen event te organiseren. Bijvoorbeeld
met afnemers, personeel of leveranciers.

Wie kan meedoen?

Voor deze verkiezing kunt u zich inschrijven als u op een innovatieve, creatieve manier
reststromen verwaardt en verspilling tegengaat. De vakjury beoordeelt de inzendingen vooral op:

` De inschrijver is actief in de Foodsector. Bijvoorbeeld een producent, retailer of
foodservicebedrijf. Of levert diensten aan deze bedrijven.
` Het initiatief wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Er is dus geen sprake van een idee of iets dat
alleen nog “op papier” bestaat.
` Het initiatief draagt daadwerkelijk bij aan de circulaire economie doordat restromen beter
worden verwaardt (upcycling). Humane of dierlijke consumptie staan hierbij centraal. Maar
reststromen mogen ook voor andere toepassingen worden aangewend. Bijvoorbeeld in nonfood producten of als energiebron.
` Verduurzaming is onderdeel van de bedrijfsstrategie en ook verifieerbaar via bijvoorbeeld een
website.
` Het initiatief is inspirerend voor ander bedrijven.
` Het initiatief is bij voorkeur in samenwerking met een andere partij gestart (dus bijvoorbeeld
een fabrikant met een foodretailer of foodservicebedrijf).

Zo schrijft u zich in

Vul bijgevoegde vragenlijst in en verstuur deze voor 11 mei 2018 naar circular.food.award@nl.abnamro.com.
U heeft ook de mogelijkheid om een korte bedrijfsfilm of vlog van maximaal drie minuten mee te sturen
waarin u uw inschrijving toelicht. Een vakjury beoordeelt de inschrijvingen en vraagt eventueel extra
informatie op bij de inzenders. Daarna wijst zij de winnaar aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Rob Morren, Sector Banker Food ABN AMRO
Telefoonnummer: 06 30 336 504
Email: rob.morren@nl.abnamro.com
Henk Hofstede Sector Banker Retail ABN AMRO
Telefoonnummer 06 53 258 324
Email: henk.hofstede@nl.abnamro.com

Veel succes met uw inschrijving!
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Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres:
Website:
Bedrijfsactiviteit:

Contactpersoon
Naam:
Functie:
Telefoonnummer:
Email:

1. Hoe verwaardt u resttromen? (maximaal 150 woorden)

2. Wat levert uw initiatief concreet op? Bijvoorbeeld in termen van CO2 reductie, minder verspilling, minder afval,
meer opbrengst etc. (maximaal 150 woorden)
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3. Met welke partner(s)werkt u samen? Zonder deze partner(s) zou u niet succesvol zijn. Bijschrijf deze partner(s)
en hun rol. (maximaal 150 woorden)

4. Hoe bent u van plan om de komende vijf jaar uw impact te vergoten/ uw initiatief op te schalen?
(maximaal 150 woorden)

5. Wat kunnen andere partijen in de foodsector van uw initiatief leren? (maximaal 150 woorden)
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