
DEVELOP YOUR TALENT
Levenslang leren aan de UHasselt

POM Limburg en Universiteit Hasselt nodigen uit 
in samenwerking met Greenville.

Informatieavond voor executives, eigenaars en aandeelhouders 
omtrent het potentieel van biogebaseerde en circulaire economie

Donderdag 26 maart 2020
 

“Business as usual zit in een doodlopende straat” 
Thomas Leysen

Contact
Stefan Coenen 
see@uhasselt.be - 011 26 80 40
Universiteit Hasselt School of Expert Education Private stichting
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, België
BE0564.782.696 - RPR Hasselt

Overstappen naar een circulaire en biogebaseerde economie: hoe doe je dat? Welke technologische innovaties 
helpen ons om fossiele grondstoffen op basis van olie te vervangen door biogebaseerde grondstoffen? Hoe 
kan je de materiaalkringlopen in je bedrijf terug sluiten door grondstoffen te recupereren? Wanneer is de 
omschakeling naar een biogebaseerde, circulaire economie écht beter voor het milieu? En kan je er ook een 
duurzame business case rond bouwen, m.a.w. hoe kunnen al die nieuwe businessmodellen en technologische 
innovaties zorgen voor toegevoegde waarde op economisch én maatschappelijk vlak? 
Bij deze vragen staan we stil tijdens het executive event op 26 maart 2020. Een niet te missen afspraak voor 
executives, eigenaars en aandeelhouders die meer willen weten over circulaire en biogebaseerde economie. 
Je bent van harte welkom.

• 17u30 - 18u00: Ontvangst met broodjes.
• 18u00 - 18u20: Waar liggen de uitdagingen en opportuniteiten van de circulaire economie? - Annelies 

Gorissen – POM Limburg
• 18u20 – 18u40: Postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie: op weg naar een duurzaam 

verdienmodel. - Tom Kuppens – UHasselt
• 18u40 - 19u10: Biogebaseerde en circulaire verdienmodellen in de praktijk.  Alumni van het 

postgraduaat BCE 2019 lichten hun business case toe.
 – Geert Vaes - Het BiBaCi wijnmodel
 – Birgitt Deckers - Shosa

• 19u10 - 20u00: Wat kan Greenville voor uw bedrijf betekenen? - Kris Asnong – Greenville  
Met rondleiding in Lab to Fab – The One Project met Colossus 3D printer in actie.

• 20u00 - 21u00: Netwerkdrink 

Praktische info
Datum: Donderdag 26/03/2020
Locatie: Greenville, Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren
Deelname is gratis maar online inschrijven is verplicht.
Inschrijven voor 15/03/2019 via www.uhasselt.be/BCE-event-Inschrijven

https://www.uhasselt.be/BCE-event-Inschrijven

