UITNODIGING
DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:
DE TRANSITIE KOMT ERAAN !

29/05/2015 >> 8u30 >17u
8u30 : Onthaal
9u00 : Het waarom van een roadmap voor circulaire
economie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Mevrouw Fremault, Minister Van Leefmilieu,
de heer Gosuin, Minister van Economie,
de heer Vervoort, Minister-President.

9u30 :

Van lineair naar circulair : nadenken over onze
waardeketens voor een duurzaam beheer van
onze hulpbronnen.
Markus Zils, Returnity Partners (Duitsland)
Dr. Markus Zils heeft een Ph. D in operationele research in
economische modelvorming van transport en netwerk design.
Voor het stichten van Returnity Partners, was Markus senior
manager bij McKinsey & Company. Vandaag werkt Markus
met privébedrijven, publieke en academische instellingen en
investeerders samen om de toegevoegde waarde te creëren
en te delen van een versnelling van de transitie naar een
circulaire economie.

10u40 : De circulaire economie, een motor voor innovatie
in uw onderneming: ervaringen van inspirerende
ondernemingen uit Brussel en het buitenland.
Introductie en leiding van het rondtafelgesprek door
Camille van Vyve, adjunct-hoofdredactrice, Trends & 		
Patricia Foscolo, Pool Greentech, Impulse

èèWelk design en welke waarde voor onze leefruimten?

13u30 : Samenvatting van de voormiddag en introductie
van de toepassing van de circulaire economie in
steden en regio’s.
Françoise Bonnet, secretaris-generaal van ACR+, internationaal netwerk van steden en regio’s voor de promotie
van duurzame consumptie van hulpbronnen en het beheer
van afvalstoffen d.m.v. preventie, hergebruik en recyclage.

13u45 : Naar een roadmap voor circulaire economie in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : voorstel.
Marion Courtois, hoofd van het departement Economie in
transitie, Leefmileu Brussel
Caroline Valluis, adjunct-directrice, Auxilia (Frankrijk)

14u30 : Welke politiek inzake economische stimulatie
van circulaire economie? Focus op clustering.
Patricia Foscolo, Impulse

14u40 : De circulaire economie op de agenda van de
steden en regio’s: inspirerende ervaringen.
Geleid door Marion Courtois, Leefmilieu Brussel
Amsterdam
Flandre

16u00 : Rondetafel en vragen
16u30 : Europese en regionale perspectieven
Volledig programma klik hieronder

Cradle to Cradle® stimuleert innovatie.

èèWelke duurzame toegang tot grondstofvoorraden
en welke samenwerkingsverbanden behoren tot
de mogelijkheden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest?

èèWelk ontwerp voor de producten? Upcycling en de
cirkel rond maken!

Gelieve voor 22 mei in te schrijven via de
onderstaande link indien u wil deelnemen:
>> Formulier <<

èèWelke mogelijkheden voor modellen van sociale economie?

12u30 : Uitwisseling tussen Brusselse en buitenlandse
bedrijven die de principes van de circulaire economie toepassen.
12u30 : Lunchpauze.
ADRES :
Leefmilieu Brussel
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
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