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Nieuwsbrief 

SMARTCirculair is de nationale ontwerpwedstrijd waarin multidisciplinaire studententeams strijden 

om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp voor een opdracht 

van hun opdrachtgever. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de uitvoering van de opdracht 

die wij, 16 studenten van verschillende opleidingen van ROC van Twente, kregen van ReintenInfra in 

Borne. 

Rondom om het coronavirus komen wij zelf met onze groep ook in de knel. 

Zo mag je niet meer dan met 5 personen samen in dezelfde ruimte zijn. Dit is 

zeer moeilijk voor onze groep aangezien we al uit meer dan 15 personen be-

staan. En daarom hebben afgelopen vrijdag onze eerste virtuele vergadering 

gehad. Dit was een hele uitdaging, niet iedereen kon hier aan deelnemen en om 

iedereen stil te houden was een nog grotere uitdaging. Maar zo hebben we wel 

onze wekelijkse vergadering kunnen houden en weet iedereen waar hij of zij de 

komende week mee bezig moet gaan.  

Workshops en presentaties 

Coronavirus 

Tijdens onze vrijdag-

middagen krijgen wij zo 

nu en dan ook een 

workshop of een pre-

sentatie. Deze worden 

gehouden door mensen 

uit het bedrijfsleven. Zo 

hebben wij ook een 

workshop Social Media 

gehad. Deze werd ge-

houden door Madelon 

Bruins. Zij is een influencer 

op Instagram. Zij heeft ons 

handige tips en tricks gege-

ven zodat wij onze social 

media nog beter kunnen 

maken. Neem een kijkje op 

haar account. Instagram: 
https://www.instagram.com/

madelonbruinss/  

Zo hebben wij laatst ook 

een presentatie gehad van 

Aniek Averesch. Zij is 
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werkzaam bij Brink Staalbouw. In deze pre-

sentatie heeft zij verteld hoe bij Brink Staal-

bouw circulariteit word toegepast in het 

bedrijf. Zo vertelde ze dat er in het bedrijf 

staal wordt gemaakt dat voor 80% circulair 

is! Ze hebben de ambitie om staalconstruc-

ties zo te ontwerpen dat ze volledig circu-

lair zijn. 

https://www.instagram.com/madelonbruinss/
https://www.instagram.com/madelonbruinss/


 

ROC van Twente 

Lansinkseweg 28A 

7553AE Hengelo 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrieven hebben wij 2 

studenten geïnterviewd, Tom Latour en Veronique Roo-

seboom.  

Ik ben Tom Latour, derdejaarstudent infra (grond-, weg- en water-

bouw) Niveau 4. Deze opleiding heb ik gekozen omdat alles wat 

met wegen te maken heeft mij heel erg interesseert, hoe mooi is het 

als je aan een ontwerp heb meegeholpen en het ook daadwerkelijk 

uitgevoerd wordt. Hoe vet is dat! Het onderwerp duurzaamheid 

sprak mij heel erg aan om een idee te bedenken wat goed is voor de 

toekomst, want het onderwerp duurzaamheid wordt steeds belang-

rijker en hoe mooi is het als ik daar aan kan meewerken. Ook heb ik 

dit project al eerder gedaan in het tweede leerjaar en omdat ik het 

zo interessant vond toen ben ik er dit jaar ook weer ingestapt en 

probeer ik ook het team van dit jaar aan te sturen om tot een nog 

beter eindresultaat te komen. In het project hou ik me bezig vooral 

bezig met het infrawerk, daarnaast ben ik ook bezig met social me-

dia. Ik heb dit jaar weer de volste vertrouwen in het project en ik 

weet zeker dat we het tot een goed eindresultaat brengen.    

Hallo ik ben Veronique Rooseboom en ik ben 20 jaar oud en ik 

volg de opleiding allround timmerman. Ik wist eerst niet wat ik wou 

worden en via een beroepskeuze test kwam het beroep timmerman 

uit. Ik ben samen met mijn klasgenoot gevraagd door Clemens 

Heuker of Hoek of wij ook wouden helpen met dit project. En in 

dit project kijken wij naar de opleiding bouw, dat wat zij ontwerpen 

haalbaar is. 

S MARTCIRCULAIR . COM  

Wij zijn met ons team genomi-

neerd voor de TIP (Team In-

novatie Prijs)! Deze prijs is be-

doeld voor teams die een bij-

zondere prestatie leveren en 

daar innovatief mee bezig zijn. 

Om deze prijs te winnen heb-

ben wij stemmen nodig, dus 

willen wij u allemaal vragen om 

op ons te stemmen dit kan via 

de link die hier onder staat.  

 

 

 

https://www.rocvantwente.nl/wie-

wint-de-team-innovatie-prijs-

2020.html  

Onze studenten Team Innovatie prijs 

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u hier 

meer over weten, stuur dan een mailtje naar: 

sc.smart2050@gmail.com. Volg ons ook op social 

media! 

SmartCirculairSmart2050  

Smart2050   

Smart Circulair Smart 2050 
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