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11 circulaire stappen

die elke organisatie kan zetten

De Week van de Circulaire Economie
Tijdens de Week van de Circulaire Economie in februari is er elk jaar volop
aandacht voor de circulaire economie. Bedrijven en organisaties uit heel
Nederland zetten hun deuren open en laten zien hoe zij bezig zijn met de transitie
naar een circulaire economie en duurzame maatschappij. De Week van de
Circulaire Economie, dit jaar van 7 tot en met 11 februari, is een mooie
gelegenheid om te laten zien wat er al gebeurt in de regio, te inspireren én nieuwe
stappen te zetten naar de circulaire economie.

samen Elf stappen vooruit
25 jaar geleden, in 1997, werd de Elfstedentocht voor de laatste keer gereden. De
KNMI geeft aan dat door klimaatverandering de kans op een strenge winter
steeds kleiner wordt en daarmee ook de kans op een Elfstedentocht. Wat als
onze (klein)kinderen nooit de kans krijgen op de Friese wateren te schaatsen?
Wat als afgelopen jaar de laatste keer is geweest?
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. Want wij zijn er van overtuigd dat wij hiermee de
klimaatverandering kunnen afremmen.
Door te doen, zetten we die verandering in gang. Ieder project, iedere innovatie,
iedere stap richting duurzaamheid is een stempel op ‘onze’ Elfsteden Kaart.

Circulaire economie: een korte introductie
Een ander woord voor circulaire economie is de 'gezond verstand economie'.
Deze tijd laat ons zien dat de manier van werken en geld verdienen zoals we dat
gewend waren, wordt ingehaald door allerlei sociale en ecologische problemen.
Dit vraagt om een aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer
bestaat, maar alleen nog grondstoffen. Ook inzet op 100% duurzame energie en
bronbehoud van water behoren tot de circulaire ontwerpprincipes waar Friesland
mee werkt, evenals optimale inzet voor biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit en
welzijn. We zien de circulaire economie als een middel om de Sustainable
Development Goals te realiseren.

TOP 11 voorbeelden - om te (her)gebruiken
De route naar een circulaire economie hoeven we gelukkig niet alleen te rijden.
Samenwerken, van elkaar leren en goede voorbeelden overnemen brengt ons
allen verder. In dit document delen we daarom tools aan de hand van een top 11
concrete voorbeelden uit de regio die je als organisatie kunt (her)gebruiken.
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1.pressure cooker circulair inkopen
Wie: Provincie Fryslân
Wat: Pressure Cooker 'Circulair in de Organisatie'
Wat: Een hele week volledig in het teken zetten om circulair denken en doen te
borgen in de organisatie? Provincie Fryslân deed het, en met succes! De Friese
overheden hebben een hoge ambitie om meer circulair in te kopen. Meer
circulair inkopen leidt namelijk tot verandering in de markt, met meer duurzame
oplossingen. De nieuwe aanpak vraagt om flinke veranderingen in een
organisatie. Provincie Fryslân zette daarom een volledige week in het teken van
circulair inkopen om gestructureerd en onder 'pressure' dit onderwerp vast te
leggen in de organisatie.

2. Duurzaamheidsjaarplan
Wie: Omrin
Wat: Maak een duurzaam jaarverslag. De Omrin heeft een digitaal verslag
gemaakt, waarin ze hun prestaties laten zien op het gebied van duurzaamheid en
hoe ze in 2019 het duurzaamste bedrijf in Nederland zijn geworden. Door open
te zijn over hoe je bezig bent geweest met duurzaamheid, kun je laten zien dat
het je oprecht raakt, kun je anderen aansporen om het goede voorbeeld te
volgen en jouw ervaringen over wat juist niet werkt te delen opdat zij ervan
kunnen leren. Wil jij je organisatie verduurzamen? Klik hier

3. CIRCO Track
Wie: CIRCO / Circulair Friesland
Wat: Tijdens CIRCO-tracks wordt er met
ondernemers gewerkt om een circulaire
business te ontwikkelen en worden bedrijven
geholpen in een gefaciliteerd design proces
met kennis, instrumenten en interactie met
andere bedrijven en ontwerpers.
Meer informatie over de CIRCO-track ? Klik
hier
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4. Uitvoeringsagenda
Wie: onder andere Gemeente Leeuwarden en
Heerenveen
Wat: Maak een uitvoeringsagenda, die weergeeft
welke gemeentelijke doelen en ambities worden
opgezet in samenwerking met ondernemers,
inwoners en andere organisaties om tot een
circulaire gemeente te komen.
Klik hier voor de uitvoeringsagenda van
Leeuwarden & Heerenveen

5. Inzetten Studenten op circulaire opgaves
Wie: de Friese Doorlopers als voorbeeld
Wat: Zet studenten in op circulaire opgaves. Aan de hand van
focusgroepen wordt er gewerkt aan het samenbrengen van
ondernemers, wordt er gewerkt aan netwerken en aan het
onderzoeken van oplossingen voor problemen zoals de circulaire
plastics in de Friese horeca. Op deze manier wordt er gewerkt aan
een circulaire economie in een bredere gastvrijheidssector.
Meer informatie? Klik hier of hier. Ook met studenten aan de slag?
Neem contact op met Heleentje Swart

6. Duurzame voedselsysteem
Wie: Friese Voedselbeweging
Wat: De Friese Voedselbeweging werkt aan het
vergroten van de vraag naar duurzaam lokaal
geproduceerde producten, het vergroten van het
aanbod ervan en het opzetten van korte ketens.
Iedereen kan meedoen met de Friese
Voedselbeweging en een bijdrage leveren.

Ook lokale boeren steunen en hiermee een
duurzame impact maken? Klik hier
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7. Green logistics
Wie: NHL Stenden
Wat: Binnen een lectoraat bestaande uit docentonderzoekers en studenten onderzoekt de NHL
Stenden hoe de regio en bedrijven competitief
kunnen blijven door te verduurzamen. Zo helpen ze
organisaties en bedrijven door advies te geven om
ketens te verduurzamen.
Je aanpak verduurzamen? Klik hier

8. Grondstofstromen analyse
Wie: onder andere gemeente Leeuwarden / WTTV
Wat: Om de transitie naar een circulaire economie te realiseren
richt onder andere de gemeente en het festival WTTV zich op
om de grondstoffen en het inkoopbeleid te veranderen. Zo
wordt op het festival gekeken naar verbeteren van circulaire
materialen en water gebruik en wordt het samengevoegd in een
rapport om voor de komende jaren te verbeteren.
Weten hoe je grondstoffen kan verduurzamen? Klik hier of hier

9. Zwerfafvalvrij: Friesland 100% zwerfafval vrij
Wie: Nederland Schoon, Omrin, FMF en diverse gemeenten
Wat: Met het project Friesland 100% zwerfafvalvrij werd er
in een jaar tijd 19% minder afval getroffen in de provincie en
is er een kennisdocument opgesteld met kennis en
handvatten voor het opzetten van een regionale
samenwerking.
Leren over de zwerfafvalaanpak? Klik hier
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10. co2 prestatieladder
Wie: diverse VCF-leden, o.a. HDM Pipelines
Wat: Ga aan de slag met de CO2 prestatieladder.
Hoe hoger op de ladder, hoe beter de CO2 uitstoot.
Door middel van deze ladder probeert HDM
Pipelines haar CO2 uitstoot te reduceren. Dit geeft
handvatten om bewuste keuzes te maken en
praktischer.
Meer weten of zelf aan de slag met de CO2
prestatieladder? Klik hier.

11. Green Wave
Wie: NHL Stenden
Wat: Een beweging van medewerkers en studenten
welke samen duurzaamheidsacties opzetten binnen de
organisatie. Bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een
duurzame kerstboom, of het opruimen van mondkapjes
van de straat.
Meer weten of zelf een 'Green Wave' starten? Klik hier

Ook meedoen aan de Week van de circulaire economie?
Mis je hier nog inspirerend voorbeeld? Vertel het ons via info@circulairfriesland.frl
Dit inspiratiedocument is opgezet naar aanleiding van de Week van de Circulaire
Economie (7-12 februari). Wil je ook meer weten en zelf ook iets organiseren?
Kijk op www.deweekvandecirculaireeconomie.nl
Tip! Stel je deuren open voor publiek en inspireer anderen zoals OPNIEUW! deed
in september tijdens de Open Dag. Klik hier voor de video van de open dag.

