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Geen afbeeldingen? Webversie

Repair zkt Hub
What's new? What's next?
- 17.06.21

Beste partners, 

Onder de noemer 'What's new, what's next?' zal ik jullie

regelmatig op de hoogte houden van nieuws uit ons

project Repair zkt Hub en jullie medewerking vragen bij

de planning van volgende stappen.

Dit wil ik nog met jullie delen en bij jullie aftoetsen voor

we de zomervakantie in duiken: 

 

 

Succesvolle start werkgroepen

De eerste werkgroepen en het eerste kernoverleg van

Repair zkt Hub zijn achter de rug, met succes! Er werd

al volop uitgewisseld en gedeeld. 

In de werkgroep tewerkstelling werden enkele

(bestaande en hypothetische) modellen verder onder

het licht gehouden.

https://www.emeel.be/t/r-l-tlhlirll-l-y/
https://www.emeel.be/t/r-e-tlhlirll-l-b/
https://www.emeel.be/t/r-l-tlhlirll-l-r/
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In de werkgroep productstromen wordt de test rond

het bewarend inzamelen deze zomer in 4

recyclageparken verder uitgewerkt.

En in de werkgroep businessmodellen kwamen we

enkele interessante initiatieven tegen. We zetten er

voorlopig verder in op de optimalisatie van de huidige

herstelateliers, Repair-as-a service en tweedehands

onderdelen. 

Deze keer wil ik je vragen aan welke werkgroep je

graag deelneemt (productstromen, businessmodel &

opschaling of tewerkstelling & opleiding) en op welke

dagen je beschikbaar bent.

Is het mogelijk om voor 30 juni te antwoorden?

Dankjewel! 

 
 

Toegang tot Mapping / MS Teams:
onderschrijf GDPR-verklaring

In het (helaas lijvige) document ‘Informed consent

Repair zkt Hub’ krijgen jullie zicht op de verwerking

van jullie informatie en gegevens in het kader van dit

project, in lijn met de GDPR-regelgeving. 

Zodra alle deelnemers aan Repair zkt Hub dit

document ondertekend hebben teruggestuurd

(persoonlijk, niet per organisatie), voeg ik iedereen toe

in de Repair zkt Hub Microsoft Teams omgeving waar

je toegang hebt tot de mapping, verslagen, chats met

andere deelnemers etc.

Indien nodig: een handleiding voor ondertekenen met

e-ID vind je hier.

Gelieve je akkoord te verklaren met onze GDPR-

verklaring via dit document

 

 

Werkgroepen september: jouw voorkeur?

De nieuwe reeks werkgroepen van Repair zkt Hub

vindt plaats in september 2021.

https://www.emeel.be/t/r-l-tlhlirll-l-j/
https://www.emeel.be/t/r-l-tlhlirll-l-d/
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Geef je keuze en beschikbaarheid voor 30.06 door via

dit formulier

 
 

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

 

 

Geniet van het mooie zomerweer! 

Met vriendelijke groeten, 

Ellen De Craemer 

Projectcoördinator Repair zkt Hub

bij Repair&Share vzw

(Ik werk niet op do-vr)

 

 

Partners Repair zkt Hub 
Logowolk under construction - indien nog niet

voorhanden, ontvangen we graag een correct en

kwalitatief logo van elke partner voor de verdere

communicatie via ellen@repairshare.be.

https://www.emeel.be/t/r-l-tlhlirll-l-h/
https://www.emeel.be/t/r-l-tlhlirll-l-k/
https://www.emeel.be/t/r-l-tlhlirll-l-u/
mailto:ellen@repairshare.be
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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-tlhlirll-l-o/
https://www.emeel.be/t/r-u-tlhlirll-l-n/

