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Klaar voor ‘The Big Refresh’? Op vrijdag 14 september bieden we een dag vol 

actuashots en infosessies rond verschillende thema’s. Zoals deze sessie over 

circulaire business modellen. 

Aan de hand van een aantal concrete business cases in B2B en B2B2C willen we inzoomen op de 
uitdagingen maar tegelijkertijd ook groeimogelijkheden binnen de circulaire economie dankzij het in- 
en doorvoeren van nieuwe verdienmodellen, product-dienstcombinaties, co-creatiemodellen, as-a-
service modellen.  

- e-bike as-a-service (Move the company)   
- kantoormeubilair as-a-service - BaaS* = bureau as-a-service (Buro International)  
- airline caterings trolley as-a-service  
- lighting as-a-service 
- intelligent locker as-a-service   

Voor de verschillende business cases gaan we concreet in op de uitdagingen, oplossingen en 
leerlessen. 

Spreker 

Hilde Janssens is Marketing & Communications Director Econocom Belux en is meer dan 25 jaar 
werkzaam in Marketing & Communications. Na 2 jaar in het buitenland te hebben gewerkt, startte ze 
haar carrière als assistente aan de Universiteit Gent bij het Departement 
Communicatiewetenschappen. Na 5 jaar verliet ze de academische wereld om in de privésector aan 
de slag te gaan. Hilde is sinds 2003 werkzaam bij Econocom. Ze bekleedde verschillende 
internationale marketing & communicatiefuncties binnen Econocom Group, met een jarenlange 
focus op de lease- en lifecycle asset management oplossingen. Sinds 2015 is Hilde Marketing & 
Communications Director voor de regio België en Luxemburg. Hilde is lid van het lerend netwerk 
"Green Deal", van de werkgroep financiering van de circulaire economie bij Febelfin en Circular 
Economy Connect bij Agoria en Sirris. 



Informatie en inschrijvingen 

Deze sessie maakt deel uit van ons event 'The Big Refresh' samen met tal van andere 

updates. Inschrijven kan via onze overzichtspagina waar u het volledige aanbod van The Big 

Refresh terug vindt. 

 

Opgelet, deze sessie kan niet gelijktijdig gevolgd worden met de update ‘Human Capital Trends 2018 

- The rise of the social entreprise'. 

 

Inschrijven vóór 11 september. Nog vragen? Stuur een mailtje naar team netwerking. 

 

https://www.voka.be/activiteiten/big-refresh-de-grote-najaarsupdate
mailto:netwerking.gent@voka.be?subject=The%20Big%20Refresh

