Boost your
circularity!
Inspirerende workshops voor het aanjagen en ontdekken
van de circulaire economie binnen jouw organisatie. Laat je
meenemen door jonge en gedreven duurzame ondernemers!

WHAT’S IN IT
FOR YOU?

w w w.
boostyourcircularity
.com

Duurzaam ondernemen
Circulair ontwerpen

Boost your
circularity!

Grondstofketens ontrafelen
Innovatie aandrijven
Casus gericht brainstormen

1. Let’s talk circular - kick off talk

Timmy de Vos

Timmy de Vos, oprichter en directeur van de E-waste Race, Textiel Race en mede-oprichter
van E-waste Arcades trapt af en neemt je mee op een inspiratietour over circulair ondernemen.
Wat was zijn motivatie om te starten met circulair ondernemen en hoe pakt hij dit aan? Timmy
gaat in op de positie van jouw bedrijf. Wat zijn de volgende stappen?!

2. How it’s made - Workshop

Timmy de vos

Duurzaam
Ondernemer

Joris Petterson, Timmy de vos & Noud Sleumer

De handen vuil maken én leren over de circulaire economie?! In deze workshop gaan de
handschoenen aan, brillen op en duiken we letterlijk de apparaten in. Tijdens het kijkje aan de
binnenkant van onze (oude) elektronica leer je over het ontwerp van onze IT. We onderzoeken
o.a. de verbindingen, materialen en maken een kritische analyse hoe we het product kunnen
verduurzamen.
Noud Sleumer

3. From source to scrap and back - Interactive Lecture

Noud Sleumer

Met de kennis uit de vorige workshop gaan we dieper in op de productieketens waarin
elektronische apparaten vervaardigd worden. We lichten electronica uit als voorbeeldketen,
omdat het symbool staat voor de brede waaier aan grondstof-schaarstes, illegale export
routes en gevaarlijke chemische stoffen die samenkomen in jouw smartphone. Hoeveel kilo
grondstoffen denk je dat er nodig zijn om één smartphone te produceren? We wagen ons
aan de schimmige wereld van het produceren en recyclen van elektronische apparaten, om
uiteindelijk onze eigen rol binnen deze keten te bevragen.

4. How design can contribute to circularity - Workshop

Joris Petterson

Circulair
ontwerper

Joris Petterson

Een product werd voorheen ontworpen tot aan het schap of de marketing afdeling. Hoe kunnen
we ontwerpen vanuit de gedachten van een circulaire keten? Kunnen we een product gaan
zien als een tijdelijk opslag van materiaal? Van businessmodellen tot materialen; circulair
ontwerper Joris Petterson neemt je aan de hand van de praktijk mee in hoe circulariteit onze
producten beïnvloed. Met de opgedane kennis starten we een circulaire casus voor een
product of dienst van uw organisatie.

5. Prototype your circular idea - Workshop

Ontwerper &
onderzoeker

Teun van Roessel

Uitvinder &
ondernemer

Teun van Roessel

Tijdens de afsluitende workshop gaan we de uitgewerkte casus prototypen. In co-creatie gaan
we samen brainstormen en bouwen. Per team bouw je een interactief product met de BYORtoolkit en afvalmaterialen. De elektronica van BYOR maakt jouw prototype interactief en is
ontworpen om vast te zetten op oud karton, dunwandig plastic en andere afvalmaterialen. Je
bouwt je creatie dus helemaal duurzaam op! Alle creaties worden met casus gepresenteerd
in een afsluitende pitch ronde.

Are you ready to boost your organization?

w w w.boo s t your circularity.com

