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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 de
afgelopen maanden. 

 
 

 

Geslaagde editie Realtime Hub!
 

De Realtime Hub aftermovie staat online! Met meer dan 60 deelnemers uit verschillende

https://www.emeel.be/t/r-e-tyklftt-blkhhhhzj-m/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-r/
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https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-j/


Beeld: Ecowerf (c)

Het project Bewarend Inzamelen bestaat
één jaar! Zeven werkgroepen in vier
recyclageparken delen hun eerste
bevindingen:

Het recipiënt voor het Bewarend
Inzamelen staat best naast de
traditionele boxpallet 
Beste resultaten werden
geregistreerd in minder drukke
recyclageparken

We blijven de komende maanden verder
testen en bijsturen. De eerstvolgende
bijeenkomst vindt plaats op 8 september
2022 op het Ecowerf park van Haacht! 

Beeld: Recupel (c)

De Recupel Pick-Up service werd dit
voorjaar met succes gelanceerd:
420 bedrijven boden hun oude
toestellen aan. Next up?
Hergebruik afspraken worden deze
zomer geïntegreerd in de service.

disciplines was Realtime Hub een unieke ontmoetingsplek om de toekomst van
elektroherstel verder uit te stippelen.

We lieten ons inspireren door Sebb Eisenriegler (RUSZ), de uitdagende narratives van
Kasper Ampe en talrijke andere inspirerende cases en proefprojecten.

Alle deelnemers waren het erover eens: samenwerking is key! De volgende editie van
Realtime Hub zal plaatsvinden eind november. Meer info volgt binnenkort!

 

Updates
Repair zkt Hub goes on and on. Het laatste nieuws uit de werkgroepen:

 

Werkgroep Productstromen

 

 

 

https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-k/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-u/
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https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-h/


Beeld: De Kringwinkel (c)

Succesvolle omruilstromen van
retailers VandenBorre en B/S/H: tot 47%
bleek nog herstelbaar en
herverkoopbaar bij Kringwinkels ViTes en
Ateljee!

Bekijk hier de video: felicitaties van Jo
Brouns 

Minister Jo Brouns feliciteerde onlangs
het opleidingstraject voor
elektroherstellers van het CVO en
Kringwinkel Hageland! 

Op 11 mei vond de infosessie plaats voor
deze opleidingstrajecten.
Geïnteresseerde organisaties kunnen
nog steeds contact opnemen met Ellen.

De Werkgroep Tewerkstelling kwam op
8 maart live bijeen in het repair center
van Vanden Borre. Rudi Eulaers,
manager van het atelier, presenteerde de
boeiende werking met veel
enthousiasme!

Op woensdag 12 oktober gaat bij
Kringwinkel ViTeS - en in samenwerking
met S-Cirkel - de laatste workshop rond
tewerkstelling en competentieprofielen
door.

We gaan verder met de zoektocht naar
het ideale competentieprofiel voor
herstellers als basis voor opleidings- en
tewerkstellingsprojecten.

 
 

Werkgroep Tewerkstelling

 

 

 

 

https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-o/
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Op 17 juni ging de tweede workshop
Future Thinking door met Vanden Borre,
Kringwinkels, Recupel en Herw!n.

Conclusie? Volop inzetten op Repair
as a service en op tweedehands
onderdelen ‘harvesten’.
Wat is daarvoor nodig?
Samenwerking, opleiding,
kwaliteitslabels, data,
productstromen! 

De werkgroep ‘optimalisatie elektro
ateliers’ voor Kringwinkel vergeleek de
respectievelijke productie- en
verkoopcijfers. Deze vormt de basis voor
een intervisie tussen de verschillende
werkleiders van de elektroateliers, start:
dit najaar! 

Kringwinkel Ateljee startte de dienst
‘repair as a service’ op voor intern
personeel, met massaal succes! Deze
dienst wordt in oktober gelanceerd voor
het grote publiek.

Ben je er graag bij op 12 oktober? Mail naar ellen@repairshare.be

 

 

Werkgroep Businessmodellen

 

 

 

 

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

 
 

 

Agenda
Agenda september - oktober 2022

https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-b/
mailto:ellen@repairshare.be
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Evaluatie Bewarend Inzamelen 
8 september 2022
Intervisie werkleiders HGC 
15 september 2022
Workshop tewerkstelling en
competentieprofielen 
12 oktober 2022

TBA: Tweede Lerend Netwerk 'Realtime
Hub' - eind november

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

 

Repair zkt Summer Break ;-)
Bedankt aan alle partners voor het fijne en verrijkende werkjaar! Geniet van een
deugddoende vakantie. We hubben verder na de zomer.

 

Tot binnenkort!   
Met vriendelijke groeten, 

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

 
 

 

Partners Repair zkt Hub 

https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-n/
https://www.emeel.be/t/r-l-tyklftt-blkhhhhzj-p/


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.

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?

 
 

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
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