Programma
Workshop Introductie in de Circulaire Economie - Renewi
Het doel van de workshop is overzicht krijgen van wat circulaire economie inhoudt en welke
strategieën kunnen worden ingezet om reële uitdagingen op te lossen. Deelnemers nemen
tijdens de workshop de rol van management team van een productiebedrijf en krijgen
vervolgens een aantal challenges voorgeschoteld. Door in kleine groepen met concrete
vraagstukken aan de slag te gaan die buiten het eigen werkveld liggen, ontstaan er inzichten
en creatieve ideeën die ook in de eigen omgeving kunnen worden toegepast.
In deze workshop gaat men aan de slag met:
1
challenge grondstoffen: andere materiaalprijzen / schaarste
2
challenge customers; changing customer need, bijvoorbeeld service, gemak
3
challenge governance: politiek beleid dat gaat veranderen, veranderende governance,
subsidies etc.
Presentaties
Verduurzamen monumenten - Stolker Glas Harmelen BV
Welk glas draagt bij aan een duurzamer monument? En hoe blijft het historisch karakter van
de beglazing behouden? Kan monumentenglas ook warmte-, uv- en geluidwerend zijn? En ’t
liefst ook nog extra dun veiligheidsglas. Ontdek alle mogelijkheden bij de presentatie van
Monuglas.
Meer met glastoepassingen in de bouwsector - Scheuten Glas Nederland BV
Tijdens deze presentatie zal men informatie geven over de (moderne) ontwikkelingen in de
glasbranche en hoe die bijdragen aan onder andere veiligheid, beveiliging, duurzaamheid en
de constructie en esthetiek.
De circulaire bouwplaats, een andere kijk op grondstoffenbeheer (BREEAM) - Renewi
In deze presentatie worden praktische voorbeelden gegeven om binnen de bouw meer circulair
te gaan werken.
AGC Glass Europe – Cradle to Cradle Products Innovations Institute
Remaking products for a circular world.
Vlakglas Recycling Nederland
Film over het recyclen van vlakglas in Nederland.

Minibeurs
De volgende bedrijven zullen op de minibeurs hun duurzame en circulaire producten tonen:
Bouwend Nederland vakgroep GBO
Maltha Glasrecycling Nederland BV
Renewi
Saint-Gobain Isover
Monsters, documentatie
Scheuten Glas Nederland BV
Informatie over de ontwikkelingen in de glasbranche en hoe die bijdragen aan veiligheid,
beveiliging, duurzaamheid en de constructie en esthetiek
Stolker Glas Harmelen BV
Met de producten MonuGlas, Inblindz
UpcyGran
Recycling van PVB folie uit gelaagd glas
Vlakglas Recycling Nederland
Minirecyclinglijn

