
De aflopen twee jaar waren spannend voor het PROVADA-

team. Het was een kwestie van voortdurend anticiperen op de 

veranderende coronaregels. ‘Maar nu ligt onze focus weer gewoon 

op wat we het liefste doen’, zegt Peter Schreuter enthousiast. 

‘Een beurs organiseren en mensen bij elkaar brengen.’ De 

voorbereidingstijd was 5 maanden korter dan normaal, dus dat was 

even schakelen, maar inmiddels ligt er een bijzonder programma. 

Het doel: een flinke steen bijdragen aan de versnelling van de reis 

richting een duurzame wereld.

Die insteek is mede te danken 

aan de pandemie, vertelt 

Schreuter. ‘Corona heeft bij 

velen een bewustwordingsproces 

in gang gezet van onze 

kwetsbaarheid als mensen en 

die van de aarde en ons laten zien dat we op een andere manier 

met de wereld moeten omgaan. Dat heeft geleid tot meer draagvlak 

voor circulaire ambities. De behoefte om te werken aan een betere, 

gezondere wereld was er al, maar ik zie nu bij heel veel mensen een 

duidelijke versnelling van de bereidheid om hier ook op te acteren.’ 

Dat geldt ook voor hemzelf. Zijn wens om met PROVADA naar 

een footprint van nul te gaan, kreeg door de pandemie een flinke 

impuls. Tijd om de sprong te maken van denken naar doen. ‘De 

grote les van corona was voor mij dat je je niet moet laten afleiden 

door de waan van de dag, maar je focus moet behouden en flexibel 

genoeg moet zijn om mee te bewegen. Het is niet meer dan logisch 

dat je als beursplatform minimaal in de maat loopt met de ambities 

van de achterban, en die liefst een slag voor blijft, omdat je mensen 

ook wil inspireren en mee 

wil nemen in je ambities. We 

hebben geen tijd te verliezen. 

Het moet nu echt gebeuren!’

Drive
Die drive is duidelijk terug 

te zien in de aanpak en de 

programmering. Het thema ‘Act 

Now for a better tomorrow’ straalt urgentie uit en dat is precies 

de bedoeling. ‘We hebben lang genoeg gepraat over wat er moet 

gebeuren. We moeten het nu gewoon gaan doen’, vindt Schreuter. 

Daarom ging hij met de standhouders het gesprek aan om te kijken 

hoe ze samen die zero footprint kunnen realiseren. Het resultaat: 

circulaire stands, duurzame mobiliteitsoplossingen, een betere 

afvalscheiding, andere catering (meer vega, minder verpakking 

en minder verspilling,) inclusiviteit in de personeelsaanname op 

de stand en een donatieprogramma voor overgebleven spullen. 

De standhouders staan er vierkant achter. Het programma 

blinkt uit in veelzijdigheid en actualiteit. De thema’s lopen van 

klimaatdoelstellingen, energietransitie en circulariteit tot gezonde 

gebiedsontwikkeling en betaalbaar wonen. Al die thema’s zijn met 

elkaar verweven. Dat is ingewikkeld. Reden te meer om samen 

naar oplossingen te zoeken, stelt Schreuter. ‘We hebben het nu in 

de volle breedte over de goede dingen: dingen die belangrijk zijn 

voor onze toekomst. Dat geeft een positieve vibe. Ik zie dat mensen 

elkaar in toenemende mate vinden in die gedeelde energie en focus.’

Hoe voorkom je dat het bij 

mooie woorden blijft?

‘Er gebeuren elk jaar mooie 

dingen op PROVADA. Drie 

dagen lang worden er beloftes 

uitgesproken en manifesten 

ondertekend. Maar op vrijdag 

gaat iedereen weer gewoon 

aan het werk. Dat heeft me altijd verbaasd. Om te zorgen dat die 

mooie woorden niet alleen voor de bühne zijn, zetten we nu ook 

vol in op accountability. We willen de bezoekers meenemen op een 

circulaire reis. Daarom organiseren we bijvoorbeeld tours op de 

beurs. Rondleidingen langs organisaties met een goed verhaal over 

circulariteit, die bedrijven door kunnen lichten en kunnen helpen 

om hun footprint naar beneden te brengen. We gaan het komende 

jaar op bezoek bij bedrijven om de voortgang te monitoren en 

te kijken wat ze nodig hebben om hun gemaakte afspraken na te 

komen. Zo houden we mensen bij de les en kunnen we circulariteit 

echt verder brengen. We gebruiken dit jaar om bewustwording te 

creëren. De komende edities gaan we finetunen en meten, zodat we 

concrete resultaten kunnen laten zien.’

Hoe bereid je zo’n groot event 

eigenlijk voor? 

‘De voorbereiding begint al op 

PROVADA zelf, met rondlopen, 

kijken en luisteren. Direct 

daarna komen we als team bij 

elkaar. Dan telt maar een ding: ik wil weten wat er niet goed ging. 

Het gevaar van jarenlang een goede beurs draaien is dat je gaat 

kopiëren. Als je zo lang meeloopt als wij, weet je precies wat er in de 

basis nodig is voor een geslaagde beurs. Dat is deels routine, maar 

het is de kunst het steeds opnieuw op een kwalitatieve manier in 

te vullen en mensen mee te krijgen in je ambities. Daarvoor moet 

je goed kijken waar je bij moet sturen en hoe je kunt vernieuwen. 

Dat betekent: voortdurend de vinger aan de pols houden om te zien 

welke ontwikkelingen in de markt relevant zijn voor onze branche.’

Hoe ga je die drie dagen zelf beleven?

‘Ik ben vanaf de eerste minuut aanwezig. Dat betekent van vrijdag 

tot en met maandag in werkkleding helpen met de opbouw. Dan 

dinsdag strak in het pak de opening. Daarna loop ik drie dagen lang 

zo’n 30.000 stappen per dag. Naast gesprekken met klanten ben ik 

ook achter de schermen actief met horeca en schoonmaak. Het is 

voortdurend kijken of alles goed verloopt. Zo niet, dan trek ik m’n 

jasje uit en spring ik bij.’

Waar zitten jouw momenten waar je echt naar uitkijkt?

‘Dat zijn er twee: het begin en eind. Het begin is altijd spannend. 

Kijken of iedereen er is en dan de opening. Als de kop eraf is, wordt 

het een rollercoaster. En donderdagmiddag sta ik bovenaan de 

roltrap met een lach van oor tot oor om afscheid te nemen van de 

gasten. Dat is elk jaar weer fantastisch.’

Wanneer is de PROVADA voor jou geslaagd?

‘Het is fijn als het volle bak is, maar wat voor mij echt telt, is dat er 

een goede energie hangt. Ik ben tevreden als ik hoor dat de juiste 

mensen elkaar treffen en een goed gesprek voeren; dat mensen 

energie opdoen, inspiratie krijgen en getriggerd worden om zelf aan 

de slag te gaan met circulaire bedrijfsvoering.’

Maak deze zin eens af: ‘Kom vooral, want………’
‘… het is belangrijk dat we in actie komen. Het thema is niet voor 

niets ‘Act now for a better tomorrow!’ Het momentum is nu. We 

moeten met elkaar in gesprek - liefst gisteren al. De urgentie is 

groot. Dus: als je die urgentie ziet en klaar bent om de volgende 

stap te zetten, dan is PROVADA the place to be! De mensen die hier 

rondlopen bepalen hoe we wonen, werken en winkelen en zijn zeer 

gemotiveerd. Samen kunnen we echt het verschil maken.’

Op 14, 15 en 16 juni is het tijd voor PROVADA. 
Op de vertrouwde plek, gewoon in juni, zonder QR-code. 
Heerlijk, vindt Peter Schreuter. Maar het is zeker geen
business as usual. Er is sprake van een stevige ambitie: 
een circulaire reis en een footprint van nul. En dat moet 
ook, want: ‘Het moet niet bij mooie woorden blijven!’
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PROVADA 2022:
een ciRculAiRe Reis 
en zeRO fOOtPRint!

Peter Schreuter

Wat houd je bezig: 

Mijn gezin, vrienden 

en werk. Dat laatste is 

zeker ook een passie 

van me

Aan welk project werk je: 

De aankomende 

PROVADA

Wat wil je bereiken: 

In goede gezondheid oud 

worden en met PROVADA 

relevant blijven

Wat is je visie voor de 

toekomst: 

Op zich heb ik, ondanks 

de tijd waarin we leven, 

een optimistische kijk op 

de toekomst. Persoonlijk 

denk ik namelijk dat 

de nieuwe generaties 

het slimmer gaan 

aanpakken en het echt 

beter en duurzamer 

willen doen

Hoe oud ben je: 

52

Waar groeide je op: 

Oostvoorne 

In welke stad/dorp ligt 

je hart: 

Rotterdam

Ben je geworden wat je 

wilde worden: 

Geen idee, we zijn lekker 

op weg maar ik vraag 

me nog vaak af wat ik 

later wil worden als ik 

groot ben

Ben je geworden wie je 

wilde worden: 

Ik ben een tevreden 

mens maar stel me die 

vraag over 30 jaar nog 

eens 

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

Als ik al eens tijd voor 

mezelf nodig heb dan 

vind ik de rust het liefst 

op het water

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens 100%

Introvert of extravert: 

Extravert, ga graag 

het gesprek aan met 

iedereen 

Sporter of studiebol: 

Sporter

Socialist of kapitalist: 

Geen van beiden, maar 

als ik moet kiezen eerder 

socialist

Beste Zakenboek: 

De Platform revolutie

Risico’s mijden of nemen: 

Risico’s nemen

Luisteren of spreken: 

Spreken

Wie is je grote voorbeeld: 

Mijn vader

Werken of vrij zijn: 

Werken, als je van je 

werk houdt voelt 

het namelijk niet als 

werk

Fietsen of auto: 

Fietsen

Thuis koken of buiten de 

deur eten: 

Thuis koken

Passie voor: 

Mensen verbinden

Grootste inspiratie: 

Mijn gezin

Dit raakt mij persoonlijk: 

Ongeïnteresseerdheid en 

onrecht

Topserie Netflix: 

Breaking Bad

Favoriet vervoersmiddel: 

Benenwagen

Ultieme ontspanning:

Zeilen

Beste sportprestatie: 

Nederlands 

kampioenschap 

Catamaran zeilen

Guilty pleasure: 

De film Mamma Mia

Beste zakelijk advies: 

Hou een duidelijke focus 

voor de lange termijn 

zonder je flexibiliteit te 

verliezen

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou:

Een dag met vrienden, 

familie en gezelligheid

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar:

De gezondheid van 

‘ DE GROTE LES VAN
  CORONA WAS VOOR MIj 
DAT jE jE NIET MOET 
LATEN AFLEIDEN DOOR
 DE WAAN VAN DE DAG’

‘ CORONA HEEFT GELEID 
TOT MEER DRAAGVLAk 
VOOR CIRCULAIRE
 AMBITIES’

‘ Ik ZIE DAT MENSEN 
ELkAAR IN TOENEMENDE 
MATE VINDEN IN GEDEEL-
DE ENERGIE EN FOCUS’

‘ Ik LOOP DRIE DAGEN 
LANG ZO’N 30.000 STAP-
PEN PER DAG’

mezelf en mijn naasten

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt:

Samen met mijn vrouw 

de wereld rond zeilen

Als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn: 

Geduld

Waar ben je als je even 

tijd voor jezelf nodig 

hebt:

De tuin aan het sproeien


