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Wereldlezing | Transitie naar een duurzame mode-industrie,
hoe dan?
Op donderdag 14 november 2019 vindt er weer een Wereldlezing plaats met als thema "Transitie
naar een duurzame mode-industrie, hoe dan?" U kunt luisteren naar interessante sprekers en
daarna in gesprek gaan met de sprekers en met elkaar. Na olie is textiel de meest vervuilende
industrie. Verduurzaming is het sleutelwoord voor de toekomst van de mode-industrie, maar hoe
moet dat? In deze wereldlezing geven de sprekers hun perspectief op de transitie die nodig is. De
volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:• Beperken/hergebruiken van afvalproducten•
Gebruik van andere materialen, innovaties in grondstoffen voor textiel• Transitie naar circular
design• Verandering van consumentengedrag• Perspectief vanuit het
bedrijfslevenProgramma18.00 Ontvangst en eenvoudige maaltijd19.00 Welkom & opening door
voorzitter
Marcel Schuttelaar19.15 Korte pitches van drie sprekers:
Kim Poldner
(WUR),
Paulien Harmsen (WUR)
Ariane Biemond
(Corporate Responsibility,
PVH)20.00 Discussie21.00 Drankje en gelegenheid tot napraten21.30 Einde programmaMeer
informatie vindt u op de website. RegistratieDe wereldlezing is gratis, maar aanmelden is
verplicht.
***** Doel van de WereldlezingenDe Wereldlezingen zijn een initiatief van
KLV en Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Deze
lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie
vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en
relevante trends/ontwikkelingen De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar
georganiseerd. Voor een overzicht kunt u onze eventkalender raadplegen. De toegang tot de
wereldlezingen is gratis dankzij ruimhartige sponsoring van de Wageningen AmbassadorsEr is
plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Snelle inschrijving vergroot kans op
plaatsing.Aanmelding via het registratieformulier is echter verplicht.
Locatie / location: Impulse, gebouw 115 op Wageningen Campus
Datum / date: 14-11-2019, 18:00
Prijs leden / price members: Free
Prijs niet-leden / price non-members: Gratis

