
Events Regio Flevoland  
 

1. Bouw: Aveco de Bondt – Quickstart ‘materialenpaspoorten voor infra & GWW’. Hoe 
kun je als opdrachtgever/nemer aan de slag? 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/quickstart-materialenpaspoorten-
voor-infra-gww/ → maandag 7 februari 14.00 – 15.00 uur online.  
 

2. Multi: Expeditie Upcyclecentrum – verspilling tegengaan door hergebruik. 
Maakindustrie/mode/onderwijs – 360 graden online rondleiding. Maandag 13.00 - 
14.30. 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/expeditie-upcyclecentrum/ 
 

3. Facilitair: Reductie en verwerking bedrijfsafval – zero waste ondernemen. → dinsdag 
8 februari 13.30 – 14.30 uur online.    

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/zero-waste-ondernemen/ 
 

4. Bestuur/financieel: Circular Economy – is our tax system ready? Focus on SDG 12 
responsible consumption and production. → dinsdag 8 februari 16.00 tot 17.00 
online.  

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/circular-economy-is-our-tax-
system-ready/ 
 

5. Multi: Grond tot garderobe – kunnen we textiel-en modesystemen opnieuw lokaal 
opbouwen door boeren, experts, makers, modebedrijven en eindgebruikers samen 
te brengen? → dinsdag 8 feb 16.00 – 17.00 uur online.  

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/grond-tot-garderobe-2/ 
 

6. Techniek: Expert café: product design – ease of disassembly – TU Delft, Phillips en 
CIRCO. → dinsdag 8 februari 16.00 – 17.30 uur online. 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/expert-cafe-product-design-ease-
of-disassembly/ 
 

7. Financieel: Financiële ondersteuning bij circulair ondernemen – informatie over 
mogelijkheden van financiële ondersteuning RVO → dinsdag 8 februari 10.30 – 12.00 
uur online. 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/financiele-ondersteuning-bij-
circulair-ondernemen-2/ 
 

8. Zorg/kinderopvang: Future Diaper Project – roadmap naar 0 impact luiergebruik → 
woensdag 9 februari 16.05 – 16.35  

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/future-diaper-project/ 
 

9. Ondernemerschap: Masterclass: Ondernemerschap in de insectenketen – Food 
Valley - voedsel en landbouw → woensdag 9 februari 15.00 – 16.30 uur online 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/masterclass-ondernemerschap-in-
de-insectenketen/ 
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10. Individuele ontwikkeling: De kunstenaarsmindset – De Groene Afslag & PRICE → 9 

februari 09.30 – 11.00 uur online. 
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/overvloed-denken-als-weg-naar-
een-duurzame-wereld/ 
 

11. Strategie: Circulaire Hubs: een knooppunt in de transitie? – PRICE → woensdag 9 
februari online. 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/circulaire-hubs-een-knooppunt-in-
de-transitie/ 

 
12. Techniek: De toegevoegde waarde van PV-panelen – milieu score PV-panelen – data 

→ woensdag 9 februari 09.30 – 10.00 online.  
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/de-toegevoegde-waarde-van-pv-
panelen/ 

 
13. Multi: Leerlijn MBO: Circulaire Regionale Economie – hoe circulair is jouw kantoor? 

Studenten Unit Green onthullen hun circulaire werkplek → woensdag 16.00 – 17.00, 
locatie MBO College Lelystad.  

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/leerlijn-mbo-circulaire-regionale-
economie/ 

 
14. Multi: Expeditie Upcyclecentrum met de klas – aan de slag met zwerfafval – 

leefomgeving schoon prikken → donderdag 10 en vrijdag 11, locatie Almere.  
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/expeditie-upcyclecentrum-met-de-
klas/ 
 

15. Multi: Leerlijn MBO: Circulaire Regionale Economie – hoe circulair is jouw kantoor? 
Studenten Unit Green onthullen hun circulaire werkplek →  donderdag 16.00 – 
17.00, locatie MBO College Lelystad. 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/leerlijn-mbo-circulaire-regionale-
economie-2/ 
 

16. Techniek: Webinar circulaire windparken – wil je meer weten over kansen en 
potentieel van circulaire windparken? → online op donderdag 10 februari  

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/webinar-circulaire-windparken/ 
 
17. Zorg: Eerste circulaire rolstoel – Medux marktleider zorghulpmiddelen & zweeds 

bedrijf Etac → donderdag 10 februari 12.00 tot 12.30 uur online. 
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/eerste-circulaire-rolstoel/ 

 
18. Docent: Scoolmakers: circulaire lesmodulen creëren en delen – lessen over (donut) 

economie, circulariteit en SDG’s ook secundair en praktijkonderwijs. – aanbod laten 
groeien → vrijdag 11 februari 15.00 – 16.00 uur online.  

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/scoolmakers-circulaire-lesmodulen-
creeren-en-delen/ 
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19. Bouw: bouwen met de natuur – bio mimicry als inspiratie – vrijdag 11 februari 10.00 
tot 11.00 uur online.  

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/bouwen-met-de-natuur/ 
 
20. Multi: The Exploded View – rondleiding locatie Hogeschool Windesheim → 

woensdag 9 februari 14.00-16.00 uur.  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6871434118018686976/ 
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