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Geen afbeeldingen? Webversie

Repair zkt Hub
What's new? What's next?
- 23.08.21

Beste partners, 

Hopelijk hadden jullie een deugddoende vakantie?  

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 en vraag ik jullie medewerking

bij de next steps. Vandaag staat de verspreiding van

onze kleine enquête voorop. Onderaan vinden jullie de

kalender van werkgroepen dit najaar. 

 

 

Vandaag lanceren we een publieksenquête
over businessmodellen repair

De werkgroep businessmodellen wil via een kleine

publieksenquête de haalbaarheid van enkele

businessmodellen toetsen bij een ruimer publiek.

Vandaag lanceren we de enquête 'Kapotte toestellen

(laten) repareren: welke herstelservices wil jij?' via de

sociale mediakanalen van Repair&Share. Samen met

HERW!N roept Repair&Share alle betrokken partners

op om de enquête zo veel mogelijk te delen via eigen

kanalen, in nieuwsbrieven enz. De enquëte invullen

https://www.emeel.be/t/r-e-trlrukik-l-n/
https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-r/
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Deel de enquête via Facebook

Deel de enquête via Twitter

Deel de enquête via LinkedIn

Hier vind je de enquête

De werkgroep productstromen koos unaniem voor een

proefproject ‘bewarend inzamelen’. Daarbij

duurt slechts 3 minuten; we ronden af op 9

september. 

Foto: HERW!N

 

 

 

IOK en Kringwinkel WEB startten al met
bewarend inzamelen

https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-y/
https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-j/
https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-d/
https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-h/
https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-k/
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voorzien de deelnemende recyclageparken aparte

karren en communicatie om herstelbaar of

herbruikbaar elektro in te zamelen zonder

stukgaan.

De deelnemers zijn IOK in Turnhout (i.s.m. Kringwinkel

WEB), Ecowerf in Tienen (i.s.m. Kringwinkel Hageland)

en Haacht (i.s.m. Kringwinkel Vites), en ILVA in

Herzele (i.s.m. Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen). IOK

ging al in juli van start, de andere centra mikken op

installatie  in september. Veel succes!

Foto: IOK Turnhout

Werkgroep bewarend inzamelen:

6 september 2021 - 10u30

Werkgroep businessmodellen  en opschaling:

10 september 2021 - 9u

Werkgroep productstromen:

10 september 2021 - 13u30

Werkgroep opleiding en tewerkstelling:

14 september 2021

 

 

Mapping en verslagen nu op MS Teams

Normaalgezien hebben alle projectpartners van Repair

zkt Hub nu toegang tot de Microsoft Teams omgeving

waar we informatie delen zoals de mapping, verslagen

van meetings, chats met andere partners enz. 

Geen vlotte toegang tot MS Teams? Contacteer

ellen@repairshare.be

 

 

Agenda werkgroepen september

De nieuwe reeks online werkgroepen van Repair zkt

Hub vindt plaats in september 2021. Dit is onze

kalender: 

mailto:ellen@repairshare.be
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De link naar de online meeting kregen de leden van

elke werkgroep toegestuurd in een meeting request.   

Heb je nog een vraag over de werkgroepen?

Contacteer ellen@repairshare.be

 

 

Samen netwerk uitbouwen op LinkedIn

Op LinkedIn kunnen we duurzame banden smeden en

ons netwerk uitbouwen. Word jij ook lid van de

LinkedIn pagina Repair zkt Hub?

Hier vind je 'Repair zkt Hub' op LinkedIn

 

 

Tot binnenkort!  

Met vriendelijke groeten, 

Ellen De Craemer 

Projectcoördinator Repair zkt Hub

bij Repair&Share vzw

(Ik werk op ma-di-wo)

 

 

Partners Repair zkt Hub 

https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-u/
mailto:ellen@repairshare.be
https://www.emeel.be/t/r-l-trlrukik-l-o/
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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-trlrukik-l-b/
mailto:ellen@repairshare.be
https://www.emeel.be/t/r-u-trlrukik-l-p/

