
T R AI N I N G C I R CU L AI R  B I OBA S ED  V O OR I N F R AWE RK EN 
V O O R  P R O F E S S I O N A L S  

 
 
Samen met u kunnen we de transitie naar een 
circulaire biobased economy in de infra-sector 
versnellen. Bent u een professional binnen de 
infra sector? Wilt u op de hoogte zijn van de 
laatste ontwikkelingen binnen het domein van 
circulaire biobased ontwikkelingen in uw 
vakgebied? Omdat de overheid grote ambities 
heeft met het klimaat, omdat circulair biobased 
key zijn in een duurzame transitie van de 
maatschappij of omdat u door de bomen het bos 
niet meer ziet. Deze praktijkgerichte training 
richt zich op professionals binnen de infraketen; 
producenten, aannemers, overheden, het MKB 
en grootbedrijf. 
Bent u dat? Schrijf u dan vandaag nog in! 

 
Na het deze training heeft u een goed inzicht in 
de kansen en risico's binnen de circulaire 
biobased infrastructuur en hoe dit te vertalen 
naar uw dagelijkse werkzaamheden. 
De volgende onderwerpen komen aan bod:  
De aanleiding voor duurzaamheid, circulair 
biobased definities, hernieuwbare primaire en 
secundaire grondstoffen, nieuwe circulaire 
biobased materialen, producten en showcases, 
Life Cycle Analyse (LCA), Milieu Kosten 
Indicator (MKI), duurzaam aanbesteden en 
samenwerken in de keten. Tevens is er ruimte 
voor specifieke vragen en het delen van elkaars 
ervaringen. 
Na afloop krijgt u een officieel certificaat! 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum: donderdag 4 maart 2021 

Duur klassikale cursus: 09:00 – 16:00 

(inloop vanaf 8:45 uur en 45 minuten lunchpauze) 

Waar: Natuurvezel Applicatie Centrum 

Ramgatseweg 11i, 4941 VN Raamsdonksveer 

Coronaproof workshop ruimte waar circulaire biobased materialen 

en producten aanwezig zijn. 

Kosten: € 420,- excl. 21% BTW incl. koffie, thee, water en lunch. 

 
INCOMPANY 
Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Is er behoefte aan een verdieping of het toepassen van 
kennis? Met de incompany training zit uw team medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau. 
Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 
deelnemers) en mogelijk op eigen locatie. 
 
INSCHRIJVEN 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname. Facturatie vindt plaats in de week 
voorafgaand aan de cursus. Annuleren kan kosteloos tot maximaal 1 maand voorafgaand aan de 
cursusdag. 
 
CORONAMAATREGELEN 
Het Natuurvezel Applicatie Centrum doet er alles aan om onze medewerkers en bezoekers gezond te 
houden. We hebben de volgende acties ondernomen: 
• Desinfecterende gel bij de entree 
• Stoelen 1,5 m uit elkaar (max 8 personen) 
• De mogelijkheid om een deur te openen 
• Optioneel digitaal bij te wonen 
 
CONTACT 
Neem voor meer informatie en aanmelding via het inschrijfformulier contact op met 
Leon Joore en/of Esther Stapper van het Natuurvezel Applicatie Centrum. E-mail naar 
welcome@natuurvezelapplicatiecentrum.eu of telefonisch via +31 (0)6 44 34 82 14. 


