Het Intersyndicaal Milieu-Initiatief presenteert:
Studiedag
Syndicaal aan de slag met de circulaire economie
Donderdag 24 juni 2021 / online
Naar jaarlijkse traditie organiseert het Intersyndicaal Milieu-initiatief zijn studiedag
“Syndicaal aan de slag met Milieu”, ditmaal met als overkoepelend thema: de circulaire
economie. Omwille van de coronamaatregelen zal ook deze studiedag digitaal georganiseerd
worden.
Omdat grote bijeenkomsten nog een tijdje zijn uitgesloten voorzien we ook dit jaar een
digitaal alternatief. We nodigen u op 24 juni dan ook van harte uit op onze studiedag
“Syndicaal aan de slag met de circulaire economie”.
We hebben ervoor gekozen om het programma TWEE MAAL aan te bieden. Een keer in de
voormiddag en een keer in de avond. Deelnemers kunnen vrij kiezen welke sessie ze willen
volgen. Het programma is hetzelfde.
Voormiddagsessie van 09u00 - 11u20
PROGRAMMA:

Avondsessie van 18u00 - 20u20
PROGRAMMA:

9u00 - 9u25: Inleiding circulaire economie
9u30 - 10u20: Sessie Voedseloverschotten
10u30 - 11u20: Sessie Water

18u00 - 18u25: Inleiding circulaire economie
18u30 - 19u20: Sessie Voedseloverschotten
19u30 - 20u20: Sessie Water

LOCATIE
Waar je wil: aan een computer of toestel met internettoegang naar keuze.

SESSIES
INLEIDING: Circulaire economie (25 min) met medewerking van Reset.vlaanderen
De circulaire economie of kringloopeconomie is een systeem waarbij men zo bewust mogelijk
omgaat met grondstoffen. Het doel van de circulaire economie is de materialenkringloop te
sluiten en zo reststoffen maximaal opnieuw in te zetten. Met deze korte inleiding willen we
het begrip “circulaire economie” voor jou behapbaar maken.
(5 min pauze)
SESSIE 1: circulair aan de slag met voedseloverschotten (50 min)
In de kringloopeconomie moet afval maximaal vermeden worden. Vele eetbare
voedseloverschotten verdwijnen echter vandaag nog in de vuilnisbak. In heel wat bedrijven
is dit een alledaagse realiteit. In deze sessie wordt aan de hand van praktische voorbeelden
bekeken hoe je in jouw bedrijf kan helpen om voedselverspilling terug te dringen.
(10 min pauze)
SESSIE 2: circulair watergebruik (50 min)
Waterschaarste en droogte zijn de laatste jaren erg actuele thema’s gebleken in Vlaanderen
(zeker tijdens de zomermaanden). Aan de hand van voorbeelden, wordt bekeken hoe je
syndicaal rond circulair watergebruik kan werken.

INSCHRIJVEN
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Het is mogelijk om later in te pikken of niet
alle sessies te volgen.
Wie zich inschrijft krijgt een bevestigingsmail en de week vóór de studiedag een mailtje met
een link om op 24 juni in te loggen.
Inschrijven doe je bij de eigen organisatie via onderstaande emailadressen:
Voor ACV: bij fien.vandamme@acv-csc.be
Voor ACLVB: bij brecht.van.roey@aclvb.be
Voor ABVV: inschrijven via bit.ly/ISMI21abvv, info bij Katja.Mertens@vlaamsabvv.be
Syndicaal Verlof? Om deel te nemen aan één van de webinars is het interessant om bij uw
secretaris na te vragen of je dit kan doen door middel van het opnemen van syndicaal verlof
of syndicale uren (vrijstelling op het werk).

