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Nationale
Conferentie
Circulaire
Economie 2022

European RCE
Meeting - learning
for the Sustainable
Development Goals
together!

Symposium
Inko(p)pen van
Biobased
Materialen en
Circulair Bouwen

Wortels & Vleugels

Opening
schillenboer: De
tocht langs 11
circulaire
restaurants

Circular
Benchmark Tool

Circulair MKB:
Tools en
Financiering

Kick-off NoordNederland
Verdient Circulair.
(Besloten)

VRIJ
Circulaire
lunch/diner

Bermgras het
Nieuwe Goud: de
boer als recycler

Circulair Beleid
voor Gemeenten Handen en voeten
geven aan de
circulaire economie

DOORLOPENDE EVENEMENTEN
Expositie: Over
circulair leren voor
systeem
verandering in de
waardeketen met
lisdodde

Interne expositie
circulaire
producten,
projecten en
plannen

Water Challenge:
wat is de waarde
van water?

Inspiratie
document
Circulaire Economie
in het Voortgezet
Onderwijs

Erasmus+ Project

WEEK VAN DE
CIRCULAIRE
ECONOMIE
TERUG NAAR DE ELFSTEDENTOCHT

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.

WEEK VAN DE
CIRCULAIRE
ECONOMIE
HET UITGEBREIDE PROGRAMMA

MAANDAG
Nationale
Conferentie Circulaire
Economie 2022
Tijdstip: 9:30 - 10:00
Locatie: it Swettehûs

DINSDAG
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:

MAANDAG
Opening schillenboer: De
tocht langs 11 circulaire
restaurants
Tijdstip: 16:00 - 17:00
Locatie:
Oldehoofsterkerkhof/Obe
-gebouw/Blokhuispoort,
Leeuwarden

DINSDAG

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.

AANMELDEN

AANMELDEN

SAMEN ELF
STAPPEN VOORUIT
HET PROGRAMMA

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!

AANMELDEN

AANMELDEN

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.
Met goede voorbeelden van
woningbouwcorporaties.
13:30 uur: Aftrap door Foppe de
Haan, oud bondscoach en
voetbaltrainer

AANMELDEN

SAMEN ELF
STAPPEN VOORUIT
HET PROGRAMMA

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!

DONDERDAG
Wortels en Vleugels

DONDERDAG

Tijdstip: 10:30

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

Locatie: Biosintrum

Tijdstip: 15:00 - 16:30

Leerlingen uit het basisonderwijs
leren in samenwerking met
Oosterwolde Plastic Industrie alles
over plastic recycling.

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.
Let op! Deze bijeenkomst is
besloten

AANMELDEN

DIT EVENT IS BESLOTEN

SAMEN ELF
STAPPEN VOORUIT
HET PROGRAMMA

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
HET PROGRAMMA

DOORLOPEND
Interne expositie circulaire
producten, projecten en plannen

DOORLOPEND
Water Challenge: wat is de
waarde van water?
Nadere informatie volgt.

Een uitdagende challenge
(bijvoorbeeld maar 5 liter water ter
beschikking hebben per dag)
maakt duidelijk wat eigenlijk de
waarde van water is. Waarvoor
gebruiken we het? Wat kunnen we
eruit halen?

MEER INFORMATIE VOLGT

MEER INFORMATIE VOLGT

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

