
Blijf onze partners volgen op sociale media om eerstehands informatie te
kunnen krijgen over de komende evenementen in uw land.

Het U-Eco-consortium is onlangs online bijeengekomen om zijn trainers in Circulaire Economie op te
leiden, die evenementen op lokaal niveau zullen organiseren in België, Polen, Roemenië, Spanje en
Zweden. Deze training activiteit heeft de uitwisseling van kennis bevorderd en het
overdraagbaarheidspotentieel onder de deelnemers gestimuleerd. Die kon ook rekenen op de deelname
van twee deskundigen in de Circulaire Economie die hun ervaring met projecten ter bevordering van
circulariteit en optimalisering van het gebruik van hulpbronnen in Spanje deelden.

Nu is het aan u om deel te nemen aan onze activiteiten en meer te weten te komen over de Circulaire
Economie en over de interessante vondsten van het U-Eco project!
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ONZE TRAINERS ZIJN KLAAR! BEZOEK ONZE EVENEMENTEN VOOR EEN ZALIGE
ERVARING

WAT IS U-ECO?

 PROJECT PARTNERS EN HUN
SOCIALE MEDIA KANALEN

U-Eco ("Bijscholing voor een
creatievere circulaire economie") is

een project dat zich richt op het
overgangsproces naar een

circulaire economie, via het
aanpakken van de behoefte aan

een specifieke circulaire economie
opleiding die de inzetbaarheid en
zelfstandigheid kan vergroten, en

tegemoet kan komen aan de vraag
naar nieuwe profielen op de

arbeidsmarkt.
 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geengoedkeuring van de inhoud die alleen de standpunten weerspiegelt van
de auteurs, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin staat.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus+ programma KA204 - Strategische partnerschappen voor
volwasseneneducatie-2019-1-SE01-KA204-060530)

Voor verdere informatie, kijk even naar
de websites van onze partners.

https://www.facebook.com/swideasab/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.linkedin.com/company/swideas-ab/
https://www.youtube.com/channel/UCW4nrf56M_GMXlRkDQ1_fAQ
https://swideas.se/
https://www.facebook.com/defoinespana
https://www.instagram.com/defoinespana/?igshid=ydbmwzy8jxol
https://www.linkedin.com/company/defoin?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es
https://defoin.es/
https://www.linkedin.com/company/bioazul-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCmzxb1DDzI0otGnb1VPOPGw
https://www.bioazul.com/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
https://twitter.com/eurada_rdas
https://www.flickr.com/photos/eurada_rdas/
https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/lacjum/
https://www.linkedin.com/company/association-arid/
http://www.arid.org.pl/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://twitter.com/Eurada_RDAs

