
Graag nodigen we je uit voor het Greenworks klantevent. 

Het inspirerende programma staat in het teken van  

circulair bouwen en installeren. Dit vraagt om anders  

denken, doen en nieuwe samenwerkingen. 

Onze keynote sprekers vanuit verschillende vakgebieden 

zullen je op inspirerende wijze meenemen in hun visie. 

Tijdens de workshoprondes kun je kennismaken met 

innovatieve bedrijven welke circulair bouwen en installeren 

als strategische pijler hebben opgenomen en hun visie 

graag met je willen delen.

Tijdens de innovatietafel o.l.v. moderator Jan Willem van 

de Groep kun je live discussies volgen tussen ondernemers 

uit de bouw, vastgoed en installatiebranche en inspiratie 

opdoen. 

Daarnaast heb je volop de gelegenheid om te netwerken 

met de aanwezige leveranciers, ondernemers uit de bouw- 

en installatiebranche, opdrachtgevers en architecten.

Uiteraard zullen wij goed zorgen voor de inwendige mens.

CIRCULAIR BOUWEN EN INSTALLEREN
EEN KWESTIE VAN DOEN

DONDERDAG 31 OKTOBER 2019
VANAF 14.00 UUR

Greenworks Klantevent

PROGRAMMA
14:00  Inloop 
14:30  Welkom door Bernard Wessel (Algemeen Directeur Raab Karcher) 
14:35  Rijksoverheid en de circulaire bouweconomie door Esther van ‘t Hoen  
 (Projectleider Circulaire Bouweconomie Ministerie BZK) 
15:00  Afval is materiaal zonder identiteit! door Martijn Oostenrijk   
 (Directeur Madaster Services)
15:25  Was jouw tijd ook maar circulair! door Eric van den Heuvel    
 (Senior trainer, coach en spreker bij EenHelderHoofd.nl)
15:50  Pauze mogelijkheid tot netwerken 
16:15  Greenworks circulair bouwen en installeren ‘’een kwestie van doen’’  
 door Gerhard Hospers (Adjunct Directeur Greenworks) 
16:30  Workshop carrousel: 
  1) Heijmans, strategische conceptontwikkeling binnen  
  de circulaire economie door Hanna Bakker  
  (Conceptontwikkelaar Heijmans Vastgoed)
  2) RGS, het nieuwe businessmodel ‘’Circulair slopen’’ door   
  Thijmen ter Elst (Circulaire innovator RGS Groep)
  3) Innovatietafel met ondernemers over circulair bouwen en  
  installeren met moderator Jan Willem van de Groep (Directeur  
  Factory Zero) 
18:00  Buffet / netwerkborrel 
19:00  Einde

AANMELDEN
Meld je aan o.v.v. je naam, bedrijfsnaam 
en aantal personen door het sturen van 

een e-mail naar: 
INFO@GREENWORKSACADEMY.NL

Graag voor 23 oktober i.v.m de catering.

GREENWORKS ACADEMY APELDOORN, NAGELPOELWEG 61


