
Doe mee met de Final Footprint 
Challenge en deel jouw 

oplossing voor een duurzame 
uitvaart voor 1 januari 2018.

Kijk voor meer informatie op:
www.�nalfootprintchallenge.nl

Om duurzame uitvaarten te realiseren is er meer duurzame 
innovatie nodig in de uitvaartbranche.  Dat doen we graag samen 
met anderen, binnen en buiten de sector. Samen kunnen we de 
gehele markt duurzamer maken. 

De uitvaartbranche daagt je uit om mee te denken over hoe een 
duurzame uitvaart er in 2030 uitziet. Samen willen we onze wereld 
beter achterlaten voor huidige en toekomstige generaties.

Final Footprint 
Challenge

Help jij mee met het realiseren 
van een duurzame uitvaart?

Waarom meedoen?

kijk op www.�nalfootprintchallenge.nl voor meer informatie

Vergroten Netwerk
Maak verbinding met ondernemers en experts tijdens de meetup dagen en de 
bootcamp dagen. Daarnaast zullen de initiatiefnemers hun grote netwerk 
gebruiken om je te helpen waar dat kan.

Versnelde Markt Introductie
De winnende oplossing wordt ondersteund voor markt introductie. Dit kan 
via kennis, netwerk maar ook als launching customer.

Ondersteuning voor Doorontwikkeling
Tijdens de bootcamp dagen ontvang je € 500 om je idee verder te 
ontwikkelen en krijg je ondersteuning doormiddel van bootcamp dagen. 
De winnaar ontvangt € 5.000 euro voor verdere ontwikkeling.



Aanmelden open 
9 November

Aanmelden sluiten
1 januari

Bekendmaking 
selectie
25 januari

Start Bootcamp 
dagen
februari-maart

Demo Day
5 april

Doe mee!

Kom naar een van onze meetups, ontmoet gelijkgestemden, 
ontdek meer over de challenge en ga samen aan de slag.

Hoe kunnen we de negatieve impact 
van de huidige uitvaart verminderen?

Hoe kunnen we de positieve impact 
van de uitvaart op mens en milieu 
vergroten?

De tweede opgave draait om het vergroten van 
de positieve impact van de uitvaart. Door 
gebruik te maken van nieuwe technologische 
ontwikkelingen en vormen van 
samenwerkingen kan de uitvaart ingezet 
worden om positieve impact te creëren. 

De eerste opgave hee� als focus het 
minimaliseren van de huidige negatieve impact 
van de uitvaart. Het gaat hier om het gehele 
proces vanaf overlĳden, en om alle vormen van 
negatieve impact. Denk hierbĳ aan CO2 
uitstoot, materiaalgebruik of energiegebruik.

23 November
16:00-19:00
Eindhoven

7 December
16:00-19:00
Tu Del�

14 December
16:00-19:00
Utrecht

Schrĳf je in voor een meetup via:
finalfootprintchallenge.nl/meetup

of geef gelĳk je oplossing op via:
finalfootprintchallenge.nl/doemee

Meedoen Selecteren Ontwikkelen Lanceren

De uitdagingen:


