OCHTENDPROGRAMMA ‘CELEBRATING REPAIR’ - OBA THEATERZAAL – 18 OKTOBER 2019
09:00 inschrijven en ontvangst in Foyer, 6 verdieping bij Theaterzaal
e

9:30 Welkom en Introductie door dagvoorzitter en moderator Andrea van Pol
9:40 Alles van waarde. Openingslezing door prof. Tine de Moor
Tine de Moor is hoogleraar Instituties voor Collectieve Actie in Historisch Perspectief, bij de afdeling
sociale en economische geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zij plaatst de Repair Café-beweging
in een breder maatschappelijk perspectief en identificeert waar de uitdagingen en kansen van de
Repair Movement liggen om bij te dragen aan een meer circulaire en solidaire samenleving.
10:20 Een actieve reparatiecultuur: #Design
Hoe kan de kennis van de reparateur beter worden ingezet en benut om tot repareerbare producten
te komen? Welke levensduurverlengende productstrategieën hebben potentie? Als case study dient
het koffieapparaat, het product dat je in het Repair Café het vaakst tegenkomt. In gesprek met Frans
Snijders Blok (RC Bussum), Piet van der Zanden (RC Ridderkerk), Eelco Smit (directeur sustainability
bij Philips) en Marcel den Hollander (ontwerper en onderzoeker circulaire economie).
10:50 Koffiepauze in de foyer
11:20 Tien vragen aan Martine Postma door Andrea van Pol
11:35 Een actieve reparatiecultuur: #Politiek
Welke rol heeft de politiek bij het agenderen van repareren - regionaal, nationaal en Europees? In
gesprek met Carla Dik-Faber (Kamerlid ChristenUnie) en Maarten Depypere (EU policy team iFixit in
Brussel).
11:50 Een actieve reparatiecultuur: #Samenwerking
Welke nieuwe samenwerkingsvormen zijn mogelijk en hoe kunnen Repair Cafés aansluiten bij de
zorg, de inclusie-agenda en beleid om afval te voorkomen? In dit gesprek worden drie case studies
verkend. Met: Rosalie Heens (Netwerk Bewust Verbruiken Vlaanderen) over het succes van de
beweging in Gent, Sjaak Langenberg (kunstenaar) over het project Re-Creatie voor zorgcentrum
Reinaerde, en Esther Slegh (adviseur duurzaamheid gemeente Goeree-Overflakkee) en Annie van
Genugten (Repair Café Uden) over lokale samenwerking binnen een Circulair Ambachtscentrum.
12:20 Afronding plenair ochtendprogramma

