
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

U wilt nieuwe duurzame producten en diensten ontwikkelen, hun milieuprestaties

verbeteren, samenwerkingen aangaan, expertise aanboren en u laten inspireren

door de ervaringen van professionals? Afspraak op 8 oktober!

ECY-TWIN SEMINARIE – 8 OKTOBER 2019 – FEDUSTRIA (GENT)

ECO-INNOVATIE IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

Zorg dragen voor het milieu wordt steeds belangrijker in de keuzes van consumenten. Daarom

worden er voortdurend nieuwe bedrijfsmodellen en meer duurzame producten bedacht. En dat vergt

een flinke dosis innovatie én de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

In het kader van het Europese Interreg-project nodigen ECY-TWIN, dat eco-innovatie in de textiel-,

hout- en meubelindustrie stimuleert, de partners van het project (CELABOR, WOOD.BE, CENTEXBEL,

FEDUSTRIA, UIT NORD, ENSAIT, ULB) u graag uit om op 8 oktober 2019 een inspirerend seminar bij

te wonen dat heel wat ideeën aanreikt voor nieuwe ontwikkelingen!

 Wat kan het Ecy-Twin-project voor u betekenen?

 Wat zijn de verwachtingen van onze sector op het gebied van eco-innovatie?

 Wat wil de consument?

 Welke aanpak moeten we hanteren en wat zijn de concrete ervaringen met ecodesign of de

functionalisering van het aanbod?

 Wat is er mogelijk om effectieve demonstratiemodellen te ontwikkelen?

Al die vragen en heel wat andere komen tijdens het seminar aan bod en worden samen met u en met

INDERA, GENTLE FACTORY, VELDEMAN BEDDING, RESORTECS, CLUB NOE, TARKETT en andere

deelnemers getoetst aan de praktijk.

Gratis deelname

Inschrijven is verplicht en kan tot 03/10

Simultaanvertaling Nederlands < > Frans

Programma & praktische informatie: zie hierna

Inschrijving: zie hierna



Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ECO-INNOVATIE IN DE TEXTIEL-,
HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

8 OKTOBER 2019

PROGRAMMA

9u30 - 10u00 Verwelkoming

10u00 – 10u20
Voorstelling van het Ecy-Twin-project - Welke kansen
en mogelijkheden? Toelichting bij het Interreg V-kader
CELABOR - Xavier JOPPIN - Department Manager

10u20 -10u40

Resultaten van het onderzoek "Uw onderneming en
duurzame ontwikkeling" – Lessen, ontwikkelings- en
onderzoekssporen
ULB - Hélie MOREAU - Onderzoeker

10u40 - 11u00

Verantwoord consumeren en een duurzaam
economisch model – verwachtingen van de consument
UNIVERSITEIT VAN LILLE - Isabelle ROBERT - Docent
managementwetenschappen

11u00 – 11u20

Ecodesign in theorie en welke strategieën zijn er in de
praktijk mogelijk?
ENSAIT - Anne PERWUELZ – Professor / CD2E – Romain
BREUIL – LCA en Ecodesign Adviseur

11u20 – 12u20
Getuigenissen van ondernemingen over ecodesign:
GENTLE FACTORY, RESORTECS, INDERA, VELDEMAN
BEDDING

12u30 – 13u30 Lunch, koffie, netwerken

13h30 – 13h45
Eerste resultaten van RETEX - een Interreg V project
gericht op de circulaire economie in de textielsector
EUROMATERIALS - Jeanne MEILLIER – Project Manager

13u45 - 14u25

Principes van de circulaire economie - Hefbomen en
valkuilen
Emmanuel MOSSAY – Circular Economy Expert, Visiting
Professor UCL, HEC, ECAM, ICHEC, EPHEC,..

14u25 – 14u45
Theorie en praktijk van de functionaliteitseconomie
CLUB NOÉ - Maxime SALLEY - Projectleider

14u45 – 15u25
Getuigenissen van ondernemingen over de
functionaliteitseconomie : TARKETT

15u25 - 16u25
Mogelijke benaderingen voor het ontwikkelen van
demonstratiemodellen



Praktische informatie

Wanneer: 8 oktober 2019
Onthaal 9u30 - einde van het seminar 16u30
Onthaal met koffie - Lunch op de middag

Waar: Fedustria Gent
Adres: Poortakkerstraat 96-98
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Gratis deelname
Inschrijven is verplicht en kan tot 03/10
Inschrijven kan via het online formulier https://forms.gle/9zmYeCNZWd3wSVU59
of via onderstaand formulier
Simultaanvertaling Nederlands < > Frans

Naam :

Voornaam :

Functie :

Bedrijf :

E-mail :

Neemt deel aan het seminarie op 8/10/2019: Ja [ ].

Terug te sturen naar het e-mailadres: gdem@fedustria.be



Routebeschrijving


