
UITNODIGING STARTCONFERENTIE

Upcycle Your Waste

Beste ondernemers, medewerkers van 
kennisinstellingen, bestuurders en beleidsmakers, 

Presentator en scriptschrijver Harm Edens (zie foto) neemt u op 11 februari 2021 mee
door een boeiend programma en resultaten waar u ook uw voordeel kunt doen. Laat u
inspireren door goede voorbeelden tijdens de verschillende sessies over het hergebruik
van afval, hoe u geld kunt besparen door meer te doen met uw afval en hoe
deelnemende bedrijven nog meer circulair kunnen gaan denken. 

Over Upcycle Your Waste 

Upcycle Your Waste is een gratis Europees programma om uw
bedrijf te ondersteunen bij het omgaan met afvalstromen.

Samen zetten we dit afval om in nieuwe grondstoffen,
ondersteunen we de circulaire economie en dragen we bij aan een
duurzame planeet. 

Tegelijkertijd stelt het project bedrijven in staat om
afvalgerelateerde kosten te verminderen en uw bedrijf een boost te
geven. 

Wij zijn het afgelopen jaar in de zes pilotgebieden gestart met
onder andere afvalscans en presenteren graag de resultaten aan u.

"Minimise your waste. Maximise your business."

Graag nodigen de UYW-partners u uit voor de startconferentie van het Europees
project Upycle Your Waste (UYW). U bent benieuwd naar wat wij tot nu toe hebben
gedaan binnen UYW en wat u verder van ons kunt verwachten.

IJmond Duurzaam Award

Sinds zes jaar heeft Omgevingsdienst IJmond een duurzaam
bedrijf in de regio beloond met de IJmond Duurzaam Award. 

Dit jaar laten we u kennismaken met ondernemers die met veel
passie en motivatie aan duurzaamheid in hun bedrijf hebben
gewerkt, altijd aan het pushen zijn om innovatieve technieken te
proberen en andere ondernemers te inspireren. 

Wie wint de prijs dit jaar? 

PROGRAMMA 
startconferentie

 

10.15 uur - 10.30 uur
Ontvangst

 

10.30 uur - 11.15 uur
Welkom & introductie UYW

 

11.15 uur - 11.40 uur
Eerste sessieronde

 

11.40 uur - 11.50 uur 
Koffiepauze

 

11.50 uur - 12.15 uur
Tweede sessieronde

 

12.15 uur - 12.25 uur
Uitreiking IJmond Duurzaam

Award
 

12.25 uur - 12.45 uur 
Samenvatting van de dag en

prijsuitreiking

11 februari 2021 10.15 uur - 12.45 uur digitaal (link volgt)



Grondstoffenefficiëntie in de regio.
Een bijeenkomst voor ondernemingen, bedrijfsleiders en openbare besturen om te
begrijpen waar kansen liggen in het beïnvloeden van circulaire processen.

 
Presentatie van een nieuwe opleiding over circulaire economie.
We presenteren een e-learning platform waar we trainingsmateriaal beschikbaar
stellen voor werknemers van bedrijven, studenten en professionals.

 
Een mini-hackaton als oplossing voor een afvalsoort.
We bespreken een probleem met een bepaalde afvalsoort en vinden gezamenlijk
een oplossing over hoe we dit kunnen aanpakken. 

 
Hoe krijgt u meer waarde voor uw afval?
We laten u succesvolle voorbeelden zien hoe u meer waarde aan uw afval kunt
geven. Welke organisaties kunnen u helpen? En wat levert het u op? 

 
Het ontwerpen van nieuwe manieren van werken.
Het aantal werkplekken neemt af en wat doet u met uw huidige kantoorconcept?

 
Revolutie in een verdienmodel: Een situatie in de visserijsector.
Wanneer is afval een kans om nieuw inkomen te genereren?

 
Ecopal, synergiemaker.
Ecopal maakt gebruik van een collectief afvalinkoopsysteem om bedrijven te helpen
hun afval efficiënter te beheren. Wat zijn de voordelen voor u?

Deelname is mogelijk na inschrijving.
 

Scan de QR-code of klik hier om in te schrijven en
kies meteen welke twee sessies u wil volgen.

 
Als u voor 29 januari 2021 inschrijft, ontvangt u een

leuke attentie voor tijdens de conferentie.

Aan het eind van de webinar wordt een prijs verloot onder alle deelnemers.
 

De startconferentie is volledig in het Engels. 
De sessies kunt u later terugkijken, ondertiteld in uw gewenste taal.

 
Hebt u vragen, neem dan contact op met Erna Hilbers.

ehilbers@odijmond.nl
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SESSIES

in samenwerking met

http://www.odijmond.nl/kickoff-uyw

