
DE WEEK VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE
1 tot en met 5 februari 2021 
Vijf unieke events op unieke locaties! 
 

SWEET HEMP 
LUNCH

CIRCULAIR 
KAN! 

STOP TALKING.
LET’S START 

DOING!

100% NL



100% NL! 
Bij onze inspirerende workshop 100% NL ontdek je alle voordelen 
van het duurzaam produceren van meubelen in Nederland. We 
geven inzicht hoe we ons volledige bedrijfsmodel circulair hebben 
gemaakt. 

Waarom kiezen we ervoor om alles in eigen fabrieken in 
Nederland te produceren? Welke voordelen levert ons dat op? 
Wat zijn de belangrijkste circulaire ontwikkelingen in de markt 
en welke duurzame innovaties hebben we gerealiseerd? We 
bieden inzicht in ontwerp, modulariteit, constructie, keurmerken 
en toepassingsmogelijkheden. Daarnaast informeren we je over 
mogelijkheden over hergebruik, refurbishen en het in eigen 
beheer verwerken van reststromen in onze meubelen. 

Voor dit event is een maximum aantal deelnemers gesteld. Je 
deelname is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging. 

     Industrieweg 31, Hoogeveen 

SWEET HEMP 
LUNCH
Onze Sweet Hemp-lunch bij C-Bèta in Hoofddorp staat volledig in 
het teken van onze onlangs gelanceerde, meest duurzame stoel 
ter wereld: de Hemp.

Hemp is een stoelenserie van volledig natuurlijke materialen. 
Onze ambitie om in de toekomst alleen nog maar duurzame 
circulaire meubels te maken is al meerdere malen uitgesproken 
en een 100% biologische stoel past hier perfect bij. Met het 
mooie, natuurlijke materiaal hennep en de biohars – ontwikkeld 
door Plantics – bleek dit mogelijk. 

Tijdens de lunch gaan we je meer vertellen over onze transitie 
naar een volledig circulair bedrijfsmodel. De Sweet Hemp Lunch 
(met hennep superfood) is een sessie vol leermomenten om te 
laten zien dat circulair ondernemen een kwestie is van durf, visie, 
ketensamenwerking en vooral doen. 

Voor dit event is een maximum aantal deelnemers gesteld. Je 
deelname is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging. 

  
  Rijnlanderweg 916, Hoofddorp 
 

  Maandag 1 februari   •   10.00 - 14.00 uur   •   VepaDrentea te Hoogeveen

  Dinsdag 2 februari   •   11.30 - 14.00 uur   •   C-Bèta te Hoofddorp



SWEET HEMP 
LUNCH
Onze Sweet Hemp-lunch bij Broeinest in Rotterdam staat volledig in 
het teken van onze onlangs gelanceerde, meest duurzame stoel ter 
wereld: de Hemp.

Hemp is een stoelenserie van volledig natuurlijke materialen. Onze 
ambitie om in de toekomst alleen nog maar duurzame circulaire 
meubels te maken is al meerdere malen uitgesproken en een 100% 
biologische stoel past hier perfect bij. Met het mooie, natuurlijke 
materiaal hennep en de biohars – ontwikkeld door Plantics – bleek 
dit mogelijk. 

Tijdens de lunch gaan we je meer vertellen over onze transitie 
naar een volledig circulair bedrijfsmodel. De Sweet Hemp Lunch 
(met hennep superfood) is een sessie vol leermomenten om te 
laten zien dat circulair ondernemen een kwestie is van durf, visie, 
ketensamenwerking en vooral doen. 

Voor dit event is een maximum aantal deelnemers gesteld. Je 
deelname is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging.  
 

     Zomerhofstraat 71, Rotterdam 
 

  Woensdag 3 februari   •   11.30 - 14.00 uur   •   Broeinest te Rotterdam

STOP TALKING. 
LET’S START DOING!  
Vanuit de gedachte ‘Stop talking. Let’s start doing!’ komen 
Plastic Whale en VepaDrentea samen in actie. Plastic Whale by 
Vepa is circulair kantoormeubilair gemaakt van Amsterdams 
grachtenplastic. En het plastic? Dat vissen we zelf uit de gracht. 
De afgelopen jaren hebben we met onze sloep al heel wat plastic 
uit de grachten gevist. En dit plasticvissen doen we ook graag 
samen met jou!

Wil je er alles over weten? Geef je dan snel op! Tijdens het 
plasticvissen vertellen we je alles wat je maar wilt weten van 
Plastic Whale, het plasticvissen en onze prachtige meubellijn. 

Voor dit event is een maximum aantal deelnemers gesteld. Je 
deelname is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging.

 Opstaplocatie, 
 Waterkant, Marnixstraat 24, Amsterdam

   Donderdag 4 februari   •   13.30 - 16.30 uur   •   Plastic Whale te Amsterdam



CIRCULAIR KAN! 
Circulair inrichten is inmiddels wel een heel breed 
begrip geworden. Maar welke uitgangspunten vormen 
hierbij eigenlijk de basis? Hoe helpen we je hiermee bij 
VepaDrentea? 

Wanneer is een ‘circulair project’ ook echt circulair en 
wanneer is deze geslaagd? Wat betekent ‘meten is weten’ 
en wat meten we dan? In deze workshop gaan we samen 
in op de uitgangspunten en succesfactoren. We nemen 
een aantal circulaire projecten onder de loep en krijgen 
inzicht in begrippen, mogelijkheden maar ook circulaire 
financieringsmodellen. Er kan meer dan je denkt! 

Voor dit event is een maximum aantal deelnemers gesteld. 
Je deelname is pas definitief na het ontvangen van een 
bevestiging.

     Industrieweg 31, Hoogeveen

AANMELDEN? 

Je kunt je opgeven via email: 
e.luisman@vepadrentea.nl

of ga naar: 
deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma

Let op: voor deze events zijn een maximum aantal deelnemers gesteld. 
Je deelname is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging.

  Vrijdag 5 februari   •   10.00 - 14.00 uur   •   VepaDrentea te Hoogeveen

mailto:e.luisman%40vepadrentea.nl?subject=
http://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma

