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Beste partners,

Onder de noemer 'What's new, what's next?' hou ik jullie graag regelmatig op de hoogte
van nieuws uit ons project Repair zkt Hub.

Ik wil alle deelnemende partners danken voor hun volle medewerking en enthousiasme. 

 
 

 

Realtime Hub
hét netwerkevent over herstel van elektro  

Op 28 april vindt het B2B-event Realtime Hub plaats in TimeLab Gent waar alle
stakeholders, die werken rond herstel van elektro, samenkomen.

https://www.emeel.be/t/r-e-tyyuhrld-bjthulrgi-c/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-r/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-y/


Uit de eerste evaluaties van het
proefproject Bewarend Inzamelen op
recyclageparken blijkt dat veel apparaten
nog kunnen doorstromen naar herstel.
Hierbij is het van cruciaal belang dat
herbruikbare apparaten zorgvuldig
worden ingezameld zodat ze niet kapot
gaan door de val in een recipiënt.

Retourgoederen die worden ingezameld
door B/S/H komen terecht bij Kringwinkel
Ateljee waar 25% hersteld kan worden.
Ook retourgoederen van retailer Vanden
Borre blijken tot 40% herstelbaar. Check!

Keynote speaker: Sebb Eisenriegler, de Oostenrijkse ondernemer die met social
franchising van start ging, deelt zijn ervaring met herstelcentra in Wenen.

Kom netwerken, laat je inspireren en ontdek de laatste evoluties op vlak van onderzoek,
beleid en initiatieven binnen de sociale en reguliere economie. Breng een kapot toestel

mee en laat het realtime herstellen op onze repair hub.

Zo ben je weer helemaal mee! 

Registreren kan nog t.e.m. 21 april 2022

 

Updates
Repair zkt Hub zat de afgelopen maanden niet stil. Alle partners gingen binnen de
werkgroepen weer volop aan de slag. Een overzicht: 

 

Werkgroep Productstromen

 

 

 

https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-j/


Een infomoment over Smartloop
(Recupel) is voorzien voor alle
geïnteresseerde kringloopcentra op 19
april 2022.

Het vervolgtraject wordt samen met S-Circel
georganiseerd. Door middel van competentieprofielen
binnen de reguliere en sociale economie, gaan we op
zoek naar meer en betere herstellers voor een nieuwe
circulaire economie.

 
Werkgroep Tewerkstelling

Op 8 maart kwam de Werkgroep Tewerkstelling voor het eerst fysiek samen in het service
center van Vanden Borre! Een inspirerend bezoek voor alle deelnemers, in hun zoektocht
naar een match met hun eigen werkvloer en nieuwe jobkansen.

 

 
Een informatiesessie rond individueel maatwerk en CVO opleidingstrajecten wordt
binnenkort georganiseerd. Wil je er ook bij zijn? Mail naar ellen@repairshare.be

 
Werkgroep Businessmodellen

 

mailto:ellen@repairshare.be


We lieten ons inspireren tijdens het
bezoek aan Fédération Envie Nord in
Tourcoing, een sociaal economische
onderneming en een belangrijke speler in
Frankrijk op het gebied van verkoop van
tweedehands huishoudelijke apparaten
en onderdelen. 

Lees meer

Na de start van de herstelservice bij
Kringwinkel Antwerpen in Circuit, ging
ook Kringwinkel Ateljee in Gent volop
aan de slag met een businessmodel voor
hun hersteldienst. We kijk uit naar de
lancering van het diagnose- en
herstelcentrum voor klein elektro dit
voorjaar.

 

 

Heb je nog een vraag over de werkgroepen? Contacteer ellen@repairshare.be

 
 

And the Hub goes on...
...of tenminste, dat hopen we toch! Repair zkt Hub promotoren Herw!n en Repair & Share
dienden, samen met de Leuvens repairbeweging Maakbaar Leuven, een projectvoorstel
voor Vlaio Living Labs in. We bouwen verder op de proefprojecten van Repair zkt Hub
en nodigen alle partners - uit de hele waardeketen van elektro - uit om hieraan mee te
werken.

Interesse in het projectvoorstel? Mail naar ellen@repairshare.be

 
 

 

Agenda mei-juni 2022

Er staan weer een nieuwe reeks werkgroepen en infosessies op de planning. Hieronder
vind je een overzicht: 

https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-d/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-h/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-k/
mailto:ellen@repairshare.be
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-u/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-o/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-b/
mailto:ellen@repairshare.be


Evaluatie Bewarend Inzamelen 
19 april 2022
Infosessie Smartloop (Recupel) 
19 april 2022
Lerend Netwerk 'Realtime Hub' 
28 april 2022
Infosessie opleidingstrajecten CVO
- kringwinkels 
11 mei 2022

    Workshop competentieprofielen 
14 juni 2022
Infosessie: HGC opstarten voor
Kringwinkels  
15 juni 2022
Workshop businessmodellen -
Future Thinking 2 
17 juni 2022

 

Schrijf je hier in voor het netwerkevent Realtime Hub

 

Samen netwerken op LinkedIn

Op LinkedIn kunnen we duurzame banden smeden en ons netwerk uitbouwen. Word jij
ook lid van de LinkedIn pagina Repair zkt Hub?

 
 

 

Tot binnenkort!   
Met vriendelijke groeten, 

Ellen De Craemer  
Projectcoördinator Repair zkt Hub 
bij Repair&Share vzw

 
 

 

https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-n/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-p/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-x/


Partners Repair zkt Hub 

Missen we nog een logo in onze logowolk? We ontvangen graag een correct en kwalitatief
logo van elke partner voor de verdere communicatie via ellen@repairshare.be.

 
 

Je ontvangt dit bericht omdat je een partner bent van het project Repair zkt Hub getrokken door Repair&Share
vzw en HERW!N vzw. / Liever geen berichten? Klik hieronder op 'uitschrijven' 

Repair&Share vzw   
Edinburgstraat 26, 1050 Brussel 
02/894.46.15 
www.repairshare.be

Uitschrijven

 

https://www.emeel.be/t/r-l-tyyuhrld-bjthulrgi-m/
mailto:ellen@repairshare.be
https://www.google.com/maps/search/Edinburgstraat+26,+1050+Brussel?entry=gmail&source=g
http://www.repairshare.be/
https://www.emeel.be/t/r-u-tyyuhrld-bjthulrgi-q/

