
Uitnodig ing
Woensdag 27 maart 2019 van 12.30 tot 17.00 uur  

Graag nodigen we u uit voor een symposium op woensdag 27 
maart 2019. Met het symposium willen we een unieke, bewogen 
en prachtig periode van de (ver)bouw van de Emergis kinder- en 
jeugdkliniek afsluiten. Er zijn interessante sprekers, een uitgebreid 
tafelgesprek met de bouwpartners en uiteraard kunt u uitgebreid de 
kliniek bekijken. 

We ontvangen u graag om 12.30 uur met een lunch in de theaterzaal 
van Emergis, Oostmolenweg 101 in Kloetinge. We zouden het leuk 
vinden als u er bij kunt zijn! Graag aanmelden via emergis.nl/bouw. 
 
Mede namens de samenwerkende partners, 

Dorine Peters   &  Hans Geerse 
directeur vastgoed  projectleider 

Aanmelden via emergis.nl/bouw 

http://www.emergis.nl/bouw


Programma
12.30 uur Ontvangst met lunch 

13.00 uur Opening door Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland 

13.15 uur Circulaire Bouweconomie; niet of maar hoe en wanneer! Nederland wil 100% circulair zijn in 2050.  
  Daarom is er een transitieagenda geschreven en inmiddels ook een uitvoeringsprogramma. Wat  
  houdt dat in? Door prof. ir. Elphi Nelissen, decaan faculteit Bouwkunde TU/e en voorzitter  
  transitieagenda circulaire bouweconomie

13.45 uur Circulaire ontwikkelingen in de bouw: Pieter van Os reflecteert op het circulaire bouwproces 
  van en de gekozen oplossingen door Emergis en haar partners. Dit doet hij op basis van zijn  
  ervaring in het begeleiden van meer dan 350 partijen in de bouw vanuit het circulaire  
  designprogramma Circo. Ook deelt hij ervaringen van andere partijen zoals architecten en   
  aanbieders, bouwers en opdrachtgevers op dit vlak. Door Pieter van Os, partner Reversed  
  Concepts en trainer bij Circo  
 
14.15 uur Pauze 
 
14.30 uur Project Praat: een tafelgesprek onder leiding van Ramona van Zweden met verschillende bij de  
  (ver)bouw van de kinder- en jeugdkliniek betrokken bouwpartners. Ze spreken over het proces  
  van initiatief tot contract en van uitvoering tot oplevering en vertellen waar men zoal tegen aan  
  is gelopen en wat ú nodig heeft om morgen met circulariteit aan de slag te kunnen! 
 
15.30 uur Naar de kinder- en jeugdkliniek voor een rondleiding en een gezellige borrel!

Dit 
symposium is 

interessant voor  
iedereen die een relatie 

heeft met de bouwwereld 
en morgen met 
circulariteit aan 

de slag wil!


