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circulariteit & Ketenintegratie
UITNODIGING

programma

Graag nodigen wij u uit voor het Byldis Symposium op
vrijdag 28 juni 2019! Hét Symposium voor ontwikkelaars,
constructeurs en architecten. Tijdens het Byldis Symposium
delen wij de laatste kennis, trends en ontwikkelingen op het
gebied van ‘het nieuwe bouwen’.

We ontvangen u graag tussen 12.00 en 12.30 uur. Om 12.30
uur begint het Symposium. Diverse interessante gastsprekers
zullen het podium betreden als ook zullen we op locatiebezoek gaan bij Hourglass, op steenworp afstand van Circl.

Het thema van 2019:
CIRCULARITEIT & KETENINTEGRATIE

Gastsprekers
Charlotte Heesbeen, Researcher TU Delft. “De Circulaire
Economie”. Nanne de Ru, Founder Powerhouse Company.
“Ketenintegratie”. Hans Hammink, Associate bij de Architekten Cie en architect van Circl. Pablo van den Bosch, Board
Member Madaster Foundation.

Circulariteit. Er wordt veel over gezegd, maar wat houdt dit
nu werkelijk in binnen ons vakgebied? We laten ons graag
voorlichten door onze gastsprekers.
Ketenintegratie. Een nieuwe vastgoedgeneratie is op zoek
naar een samenwerkingsmodel als partners en naar integratie binnen de keten. Dit biedt kansen, maar vraagt ook om
een nieuwe manier van kijken en samenwerken.

LOCATION
CIRCL-AMSTERDAM

Tijdens de netwerklunch is er gelegenheid tot nader kennismaken. Het programma sluiten we af vanaf 17.30 uur met
een borrel & bites.

De locatie is de nieuwe hotspot Circl. Een circulair platform
op de Amsterdamse Zuidas waar maatschappij en samenleving samen in beweging komen voor een duurzame wereld.
Adres: Gustav Mahlerplein 1B Amsterdam.

Aanmelden

UITNODIGING

U kunt zich aanmelden per mail via events@byldis.com
onder vermelding van uw naam en firmanaam. Mocht u
dieetwensen hebben, dan vernemen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
De organisatie van het Byldis Symposium
Thomas de Gruijter, Carmen Schalks en Kim van Gulik
Byldis b.v.
Locht 126 - 5504 RP Veldhoven
The Netherlands

vrijdag 28 juni 2019
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