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Maandag 7 februari   •   10.00 - 14.00 uur   •   Vepa Hoogeveen

100% NL!

Tijdens onze inspirerende workshop 100% NL ontdek je alle voordelen van het duurzaam 
produceren van meubelen in Nederland. We geven inzicht in 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 ingesteld. Je deelname is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging.)

Dit evenement vindt plaats bij Vepa - Industrieweg 31 - Hoogeveen

Dit evenement vindt plaats bij Vepa - James Cookstraat 20 - Emmen

Inschrijven voor 100%NL kan hier

Dinsdag 8 februari   •   12.00 - 15.30 uur   •   Vepa Emmen

Sweet Hemp & Biobased Lunch

Onze Sweet Hemp & Biobased lunch staat volledig in het teken van de Hemp-stoel - de meest 
duurzame stoel ter wereld - en alle biobased ontwikkelingen daaromheen.
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 en na de lunch gaan we je meer vertellen over onze transitie naar een volledig circulair 
bedrijfsmodel. De Sweet Hemp & Biobased 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 ingesteld. Je deelname is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging.)

Inschrijven voor de  Sweet Hemp & Biobased Lunch kan hier

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/100nl-workshop-duurzaam-produceren-in-nederland/
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/sweet-hemp-biobased-lunch/


Woensdag 9 februari   •   11.00 - 12.00 uur   •   Online

Starten met circulair ondernemen
Webinar MVO Nederland voor het mkb

Waar begin je als je circulair wilt ondernemen? En welke kansen en uitdagingen liggen er voor 
jouw mkb-onderneming? In dit webinar geven we je praktische handvatten om zelf te starten.
Dit webinar van MVO Nederland is in samenwerking met Vepa the furniture factory en Copper8. 
Jan Willem de Kam, directeur bij Vepa the furniture factory, Cécile van Oppen, co-founder van 
Copper8 en Michel Schuurman, directeur Economie & Politiek bij MVO Nederland vertellen je aan 
de hand van ervaringsverhalen de grootste uitdagingen en succesformules.

Ontvang praktische handvatten van experts om zelf te starten met circulair ondernemen. Leer 
hoe je je werknemers, leveranciers en klanten meekrijgt.
Kom erachter waarom de juiste mindset key is en hoe je meebeweegt met de buitenwereld om 
kansen te pakken.

Donderdag 10 februari   •   14.00 - 16.30 uur   •   Online

Supporters-only* Cleanup met Vepa en Plastic Whale

Met de Company Cleanup van Plastic Whale kun jij je op coronaproof manier inzetten voor een 
plasticvrije omgeving. Iedereen apart, maar toch samen als team in een online omgeving!
De Company Cleanup is heel eenvoudig, maar vooral ontzettend leuk. Ons doel is om zoveel 
mogelijk plastic afval uit de natuur te redden, maar uiteraard ook om jou een te gek programma 
te laten beleven.
Voordat iedereen naar buiten gaat voor de Company Cleanup, laten we de hersens kraken en 
wakkeren we de onderlinge competitie aan. Daarna is het tijd om te doen en de handen uit 
de mouwen te steken! Iedereen gaat er 60 minuten in eigen buurt op uit om zoveel mogelijk 
plastic afval in de zamelen en de bingo-kaart vol te maken. Je ontvangt vooraf een cleanup-kit 
met de benodigde items.

(*) Dit event is alleen voor officiële supporters van Plastic Whale by Vepa. Opgave via onze accountmanagers.

Dit evenement vindt online plaats vanuit Vepa locatie Emmen

Dit evenement vindt online plaats vanuit Plastic Whale Amsterdam

Inschrijven voor het webinar van MVO Nederland  kan hier

Inschrijven voor de Company Cleanup via onze accountmanagers

https://www.mvonederland.nl/
https://www.copper8.com/
https://plasticwhale.com/
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/starten-met-circulair-ondernemen/


Meer informatie
vepa.nl
info@vepa.nl
+31 0528 29 71 11

Locatie Hoogeveen
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen

Locatie Emmen
James Cookstraat 20
7825 AN Emmen

Mensen willen met plezier 
werken. En gezond. In creatieve 
en innovatieve werkomgevingen,
waarbij duurzaamheid een 
belangrijke rol speelt. 

Wij begrijpen dit. Al sinds 1951. 
Dagelijks werken we aan de idealen
van morgen. Gewoon in onze 
fabrieken in Emmen en Hoogeveen.

Vepa en de Fair Furniture Academy 
zijn onderdeel van de Fair Furniture 
Group.



Donderdag 10 februari   •   14.00 - 16.30 uur   •   Online

Supporters-only*-Cleanup met Vepa en Plastic Whale

Met de Company Cleanup van Plastic Whale kun jij je op coronaproof manier inzetten voor een 
plasticvrije omgeving. Iedereen apart, maar toch samen als team in een online omgeving!
De Company Cleanup is heel eenvoudig, maar vooral ontzettend leuk. Ons doel is om zoveel 
mogelijk plastic afval uit de natuur te redden, maar uiteraard ook om jou een te gek programma 
te laten beleven.
Voordat iedereen naar buiten gaat voor de Company Cleanup, laten we de hersens kraken en 
wakkeren we de onderlinge competitie aan. Daarna is het tijd om te doen en de handen uit de 
mouwen te steken! Iedereen gaat er 60 minuten in eigen buurt op uit om zoveel mogelijk plastic 
afval in de zamelen en de bingo-kaart vol te maken. Je ontvangt vooraf een cleanup-kit met de 
benodigde items.

(*) Dit event is alleen voor officiële supporters van Plastic Whale by Vepa.

Dit evenement vindt online plaats vanuit Plastic Whale AmsterdamInschrijven voor de Company Cleanup via deze link

https://vepa.nl/aanmelding-company-cleanup/

