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SAMEN ELF STAPPEN VOORUIT 7 T/M 12 FEBRUARI

Het Friese thema voor de Week van de Circulaire Economie is ‘Elf
stappen vooruit’. Samen met alle initiatiefnemers van diverse
evenementen in Friesland willen we de Mienskip aanspreken zoals die er
ook is rond de Elfstedentocht. Heel Friesland deed mee, hielp mee en
genoot mee.
Afremmen klimaatverandering
Tijdens de Week van de CE in 2022 gaan we met elkaar ervoor zorgen dat
we de kans op een Elfstedentocht vergroten door samen in te zetten op
de duurzame en circulaire transitie. De tijd dringt. En alhoewel de transitie
naar een circulaire economie en duurzame samenleving complex en
ingrijpend is, zijn wij ervan overtuigd dat het kan én moet. Hiermee
kunnen wij met zijn allen de klimaatverandering afremmen.
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Tijdstip: 9:30 - 10:00
Locatie: it Swettehûs
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European RCE Meeting - The
imaginative power of the region:
learning for the Sustainable
Development Goals together!

Circular Benchmark Tool

Tijdstip:
9:00-17:00

Locatie: online

locatie: online
On 8 February 2022 SPARK the
Movement organizes an
interactive online meeting with
regional, national and European
educators around the question:
How can we mobilize the
imaginative power of the
region, thus learning together
how to take up global
challenges and focus on the
local impact we can make?

Tijdstip::
9:30-10:30

‘Op basis van een uitgebreid
literatuur onderzoek,
beleidsonderzoek, bestpractices en workshops in
diverse Europese regio’s is de
Circular Benchmark Tool
ontwikkeld. Deze tool – die
zelfstandig door regio’s
gebruikt kan worden – geeft
regio’s op basis van 6
praktische indicatoren en een
semi-kwantitatieve analyse
inzicht in ‘volwassenheid’ van
een regio om circulaire
economie te stimuleren.

Our conviction is that
sustainability needs to be a
part of the ‘everyday fabric of
life’, as mentioned by Arjen
Wals in the quote above. The
region seems to be the most
suitable level to examine dayto-day life and business.
Together we develop the
expertise needed to learn for
sustainable development.

In deze workshops geven we
inzicht in de achtergrond en
toepassing van de Circular
Benchmark Tool. We laten
resultaten zien, delen
praktijkvoorbeelden en geven
u instructie om zelf met de
tool aan de slag te kunnen.
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DINSDAG
Bermgras het Nieuwe Goud: de
boer als recycler
Tijdstip: 13:00-15:00
(hybride) en 15:00-16:00
(besloten)
Locatie: Biosintrum en
online
In deze bijeenkomst ontdekken
we hoe we maaisel kunnen
benutten als een waardevolle
grondstof. We kijken naar de inzet
van bermgras en bespreken het
breder regionaal sluiten van de
biogrondstofketen in de
landbouw. Als hoogtepunt wordt
de "Gouden Maaisel" prijs
uitgereikt! De sessie sluit aan op
het programma Circulair
Terreinbeheer.

DINSDAG
Circulair Beleid voor
Gemeenten - Handen en
voeten geven aan de circulaire
economie, want het is
makkelijker dan je denkt!
Tijdstip: 15:30 - 17:00
Locatie: online
Naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in
maart, grijpen we de Week van de
Circulaire Economie aan om
aandacht te besteden aan de rol
van gemeenten in de transitie
naar een circulaire economie. Op
dinsdagmiddag vinden er twee
sessies parallel aan elkaar plaats.
Een gaat in op thema’s rondom
Economische Zaken, de ander op
thema’s rondom Sport/Vastgoed.
Of je nu nog helemaal geen beeld
hebt van de circulaire economie,
of er dagelijks mee bezig bent,
deze sessie is toegankelijk voor
elke ambtenaar. Laat je inspireren
door goede voorbeelden, leer van
elkaar en kom erachter hoe je
gebruik kan maken van alle kennis
in de regio!
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DINSDAG
Webinar: Partnersessie
klimaatactie!
Tijdstip: 15:00 - 17:00
Locatie: Online
Antea Group komt in klimaatactie
en daar nemen we je graag in
mee om met jou te verkennen hoe
wij sneller stappen kunnen zetten
in de strijd tegen
klimaatverandering. Laat je
inspireren met onze gastsprekers
Reinier van den Berg
(meteoroloog) & dr. ir. Geert
Roovers (lectoraat Saxion)!
Naast een grote hoeveelheid
inspiratie door de bekende
sprekers, krijgen organisaties een
beeld van hoe SDG13 zich
vertaalt tot de organisatie: wat
doe jij al in lijn met het doel van
SDG13? Maar ook: waar zit jouw
blinde vlek? Wat is onze
gezamenlijke blinde vlek? Dit
doen wij aan de hand van een
vragenlijst, waar je kosteloos een
terugkoppeling van ontvangt.
Door samen op zoek te gaan naar
de uitdagingen en de kansen,
kunnen wij gerichte klimaatactie
bereiken zodat we samen
robuuster worden. Wij zien je
aanmelding graag tegemoet en
hopen elkaar te zien op dinsdag 8
februari!
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WOENSDAG
Congres: Inko(p)pen Biobased!
Tijdstip: 13:00-17:00
locatie: Biosintrum (max
100 deelnemers)
Een live congres voor
woningcorporaties en
samenwerkende architecten,
projectleiders, inkopers,
aannemers en beleidsmakers.
Door samen kennis te delen
maken we toepassing van
inclusief biobased en circulair
bouwen mogelijk voor bewoners
en gebruikers van
maatschappelijk vastgoed.

WOENSDAG
Circulair MKB: Tools en
Financiering
Tijdstip: 16:00 - 17:00
Locatie: Online
Ondernemer in Noord-Nederland
met een circulair businessplan of
innovatie? Maar loop je vast in de
vervolgstap? Bezoek ons event!
We maken inzichtelijk welke
regelingen en tools er zijn op dit
moment voor jou!

Met goede voorbeelden van
woningbouwcorporaties.
13:30 uur: Aftrap door Foppe de
Haan, oud bondscoach en
voetbaltrainer
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DONDERDAG
Wortels en Vleugels
Tijdstip: 10:30
Besloten
Leerlingen uit het basis onderwijs
leren in samenwerking met
Oosterwolde Plastic Industrie alles
over plastic recycling.
We weten het allemaal: kunststof
is overal. Maar wat is kunststof
eigenlijk? Waar wordt het voor
gebruikt, hoe wordt het gemaakt?
Wat het allerbelangrijkste is: hoe
kun je kunststof duurzaam
hergebruiken?
Daar weten ze over mee te praten
bij Oosterwolde Plastic Industrie
(OPI) in Oosterwolde. De grondstof
die ze hier gebruiken voor het
produceren van kunststof flexibele
verpakkingen zoals vuilniszakken
en tijdschriften-folie bestaat uit
gerecycled materiaal. Het bedrijf
laat de kinderen zien hoe deze
plastics worden geproduceerd
door ze rond te leiden in de
verschillende productieruimtes en
magazijnen.

DONDERDAG
Kick-off Noord-Nederland Verdient
Circulair / Noord-Nederlands MKB
Event

Circular Challenge
Tijdstip: 9:00 – 11:00
Locatie: online

Tijdstip: 15:00 - 16:30
Locatie: online
Het doel van deze online
bijeenkomst is om het Noord
Nederlandse overzicht van
projecten en initiatieven op te
halen, om bedrijven rond de
nieuwe markt te inspireren te
activeren. En het koppelen van
deze initiatieven en projecten aan
subsidie- en
financieringsmogelijkheden.

During the Week of the Circular
Economy, Circular Friesland invites
you to meet and engage with
Frisian organisations working in
the Circular Economy.
We organize an event where we
enable University of Groningen
Campus Fryslan Global
Responsibility & Leadership and
Sustainable Entrepreneurship
students to get in touch with
Frisian organizations, while getting
a grasp of how these businesses
embed sustainability and
circularity in their operations.
During the session, these
organizations will present a
current sustainability issue, for
which they need your help! With
your knowledge and expertise, you
are able to put a new perspective
on these issues, which assists
these organizations to develop
possible solutions. This event will
not only help organizations, but
will also give you the perfect
opportunity to experience what
entrepreneurs struggle with.

Maar daarnaast worden de
kinderen zelf aan het werk gezet.
Ze doen bijvoorbeeld een
‘escaperoom’ spel waarbij ze veel
informatie die ze hebben gekregen
over kunststof opnieuw voorbij
zien komen.
Natuurlijk wordt er ook ingegaan
op het probleem van zwerfafval.
De kinderen worden aan het
denken gezet over de enorme
impact op het milieu, op dieren
maar uiteindelijk ook op de mens.
Wat kunnen ze zelf doen?

DONDERDAG

Last but not least, it helps you to
broaden your network, while
organizations get to know super
enthusiastic and knowledgeable
young professionals.
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VRIJDAG
Circulaire lunch/diner
Nadere informatie volgt.

DOORLOPEND

DOORLOPEND

Expositie: Wij willen de winter
terug… met lisdodde! Over circulair
leren voor systeemverandering in
de waardeketen

Erasmus+ Project

Tijdstip: Dinsdag, woensdag
en donderdag. Finale
presentatie op
donderdagmiddag.

Locatie: online

Locatie: Biosintrum
Samen weten we waarom en wat
we willen bereiken. Daarom is het
ook een kwestie van gewoon
beginnen. En met wie kan je dat
beter doen dan met MBO’ers? Die
leren door te doen, dat is hun
kracht. Daarom werden studenten
van Friesland College en Friese
Poort benaderd, van de
opleidingen bouw, interieur,
styling en mode. Jongeren laten
zien hoe je van deze materialen
praktische producten kunt maken.
Ook omdat we ervan overtuigd zijn
dat het onderwijs een onmisbare
schakel is in het vinden van
circulaire systeem-oplossingen.

Tijdstip: 9 - 11 februari
2022, 09:00 - 17:00

Erasmus+ Project in which SPARK
the Movement cooperates with
Villa Zebra (Rotterdam), and
several other partners in
Denmark, Germany and Sweden
in order to find new
methodologies for strong
cooperation between primary
school teachers and art
professionals. Our aim is to
structurally strengthen the
creativity and imagination of
children (8-14 yrs) to cope with
and to contribute to the
sustainability challenges of our
time.

Tijdens de Week van de Circulaire
Economie van 7-12 feb 2022 laten
we deze producten zien, tijdens
een driedaags programma in het
BioSintrum.

MEER INFORMATIE VOLGT

MEER INFORMATIE VOLGT

MEER INFORMATIE VOLGT

SAMEN ELF
STAPPEN VOORUIT
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DOORLOPEND
Interne expositie circulaire
producten, projecten en plannen

MEER INFORMATIE VOLGT

DOORLOPEND
Klik hier voor het Inspiratie
document Circulaire Economie in
het Voortgezet Onderwijs

