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Duurzame ontwikkelingen 

Als adviseur, accountmanager, facilitair manager of inkoper krijg je waarschijnlijk 
steeds vaker te maken met uitdagingen op het gebied van duurzaam en circulair 
inrichten. Hoe geef je inhoud aan circulariteit? Wat zijn duurzame keuzes? 

En hoe stimuleer je bijvoorbeeld het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van 
producten binnen je organisatie? Wat komt er kijken bij het maken van eigen 
circulaire grondstoffen? Hoe kun je samenwerken aan gesloten kringlopen? 
Herkenbare vragen? Dan is de workshop in onze Academy zeker iets voor jou.

Deze workshop wordt ongeveer 1x in de maand in onze Academy gehouden. Kijk 
voor actuele datums op https://vepa.nl/duurzaamheid/academy/

Onderwerpen die tijdens de workshop aan bod komen: 
• refurbishen en circulair inrichten 
• milieu-impact
• wetgeving en certificering
• social retrurn 
• het sluiten van kringlopen  Het programma 

12.00 uur  ontvangst met lunch en introductie 

12.45 uur  duurzaamheid; trend of blijvende verandering?
13.30 uur  Duurzaam Doen, de praktijk

14.15 uur  korte break

14.45 uur meetmethodes, normeringen en richtlijnen
15.30 uur  de circulaire transitie binnen je organisatie

16.15 uur afsluiting en borrel

Meld je aan
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link. Deze inspirerende sessie is kosteloos en 
uiteraard zorgen wij voor de inwendige mens. Het aantal plaatsen is beperkt. Wil je zeker zijn van 
deelname, reserveer dan snel je plek op jouw voorkeursdatum. 

Meer weten? 
Mail of bel dan met Erik Luisman via academy@fairfurnituregroup.nl of 06 11 00 65 75.

Dit evenement vindt plaats in onze Fair Furniture Academy in Emmen

https://vepa.nl/duurzaamheid/academy/ 
https://vepa.nl/aanmelding-event-fair-furniture-academy/


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 is onderdeel van de Fair 
Furniture Group.


