INNOVATIEFORUM

CIRCULARITEIT ALS BRON VOOR NIEUWE GRONDSTOFFEN
5 sessies

DOEL
In onze huidige industrie raakt de grondstoffenstroom verstoord. Sommige materialen zijn steeds minder
beschikbaar, waardoor hun prijs stijgt. Vandaar dat de maatschappij meer en meer circulaire producten op de markt
verwacht. Dit innovatieforum wil de verschillende mogelijkheden aanreiken.
AANPAK
Elke inspiratiesessie start met een toelichting door een technisch expert, gevolgd door een debat onder de
deelnemende ondernemers. Eventueel testen zij de aangeboden innovatie uit in de praktijk. Dit gebeurt steeds onder
begeleiding van een coach. In sommige sessies is een bedrijfsbezoek voorzien. Elke sessie sluit af met een
netwerkmoment.
De 5 sessies worden aangevuld met een individueel begeleidingstraject op maat en op vraag van de individuele
deelnemer. Dit traject kan tot 8 uur begeleiding omvatten. We gaan na welke kennis de ondernemer heeft opgedaan,
welke leerdoelstellingen voor zijn bedrijf bereikt zijn en of er nog werkpunten blijven. Op basis hiervan kan een
nieuwe individuele begeleiding opgestart en uitgevoerd worden door een expert van ‐ of aangesteld door ‐ het
kenniscentrum of de beroepsorganisatie.

1. Afval bestaat niet

di 27 sept 2022

Hoe afvalstromen leren herkennen en afval herwaarderen?

2. Ecodesign eenvoudig toepassen

di 4 okt 2022

Wat zijn de principes van ecodesign? Hoe ecodesign integreren in het ontwerpproces?

3. Disassembly in de metaalsector

di 11 okt 2022

Bezoek aan een metaalrecyclagebedrijf. Hoe metaalafval helpen recycleren?

4. Materialenpaspoort: de oplossing?

di 18 okt 2022

Hoe grondstoffen traceerbaar en daardoor makkelijker recycleerbaar maken?

5. Hoe maak ik mijn product circulair?

di 25 okt 2022

Met welke concrete aanpassingen een product of productieproces circulair maken?

TIJDSTIP
Telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur

INSCHRIJVEN tegen 22 september 2022
Inschrijven via www.clusta.be of via mail.

PLAATS
De locatie wordt vóór elke sessie medegedeeld
CORONA
We volgen de geldende maatregelen
DEELNAMEPRIJS
630 € (excl. BTW) per persoon, voor de 5 sessies

Het bedrijf schrijft in voor de 5 sessies. De
deelnemer(s) mag (mogen) zich laten vervangen.
U krijgt een bevestigingsmail met factuur. De
inschrijving is pas definitief wanneer de factuur
betaald is.
INLICHTINGEN
www.clusta.be of johan.dedeene@clusta.be

EDUCAM‐erkenningsnummer voor deze opleiding:
20099891

INSCHRIJVINGSFORMULIER mailen naar johan.dedeene@clusta.be

Algemene gegevens van het bedrijf
Bedrijf:

Ondernemersnummer:

Bedrijfstype:

Website:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente:

Land:

Telefoonnummer:

Aantal werknemers:

PO‐nummer:
Gegevens van de deelnemer(s)

Naam:

Voornaam:

Functie:

Mailadres:

Naam:

Voornaam:

Functie:

Mailadres:

Datum:

Handtekening:

Let op! Uw inschrijving wordt pas bevestigd na betaling van de factuur. Afmelden met crediteren van de factuur
na de definitieve bevestiging is niet mogelijk. U kan zich wel laten vervangen door een collega. Wij houden uw
gegevens bij in onze databank. Deze info wordt op uw verzoek aangepast zoals voorgeschreven door de wet.

