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inhoud

Waar begin ik met de circulaire economie? Die vraag heeft elk lid van Vereniging Circulair
Friesland zichzelf wel eens gesteld. En dat is mooi. Want deze belangrijke vraag staat aan de
basis van het ontstaan van de vereniging. Deze vraag of andere die aan een circulaire economie
verbonden is, houdt jou wellicht ook bezig. Wij zijn nieuwsgierig naar hoe we jou daar verder
mee kunnen helpen.

Wat wij doen als vereniging en wat onze leden van elkaar verwachten, is beknopt gevat in dit
informatiepakket. Ook hebben we de praktische zaken rondom het lidmaatschap van Circulair
Friesland voor je op een rijtje gezet. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze
informatie, kun je contact opnemen met jouw contactpersoon of een mail sturen naar
info@circulairfriesland.frl

We hopen dat we jou binnenkort als lid mogen verwelkomen. 

nick.boersma@

circulairfriesland.frl 

mailto:info@circulairfriesland.frl


Wat betekent het om lid te zijn van Circulair Friesland? Om een antwoord te geven op deze vraag
kijken we eerst naar het DNA van de vereniging. Wat ons sterk en uniek maakt, is dat we als
vereniging het collectieve leerproces van deze transitie bottom-up organiseren en uitvoeren. Wij,
de leden, weten waarom een Circulaire Economie belangrijk is voor Friesland, als belangrijke pijler
van de regionale Blue Deltastrategie die gericht is op de Brede Welvaart. Circulaire Economie
biedt de maatschappij ecologische, sociale en financiële meerwaarde. We weten wat we willen
bereiken; gezamenlijk én voor onszelf.

En in de ontwikkeling naar hoe we circulaire principes toepassen in onze organisaties, leren we
van elkaar, zoeken we de samenwerking met elkaar op en zijn we ten alle tijden bereid om onze
kennis, skills, faciliteiten, contacten en ervaringen te delen met leden en daarbuiten. We werken
aan onderling vertrouwen en durven elkaar aan te spreken omdat we daar beter van worden.
Niemand is daarbij groter dan de club; we zijn dan wel niet gelijk aan elkaar, maar wel
gelijkwaardig en gunnen elkaar het succes en het podium.

Circulair denken en doen is volgens onze leden een absolute noodzaak voor een duurzame
wereld. Iedereen moet én kan bijdragen aan deze doelen en benodigde omslag. Zij zijn gedreven
om de transitie naar een circulaire economie in onze regio te versnellen. Zij willen hier in koploper
zijn en zijn sterk gericht op samenwerken. Meer over het ontstaan van de vereniging en de
noodzaak die hieraan ten grondslag ligt, lees je hier. 

ons dna

7 Pijlers als ontwerpprincipes voor een
Circulaire Economie
Bij het werken aan de transitie naar een
circulaire economie baseren we ons op de zeven
pijlers van de circulaire economie, ontwikkeld
door onszelf en Metabolic, één van onze
circulaire kennispartners. Wellicht ben je al actief
op één van de pijlers, door bijvoorbeeld
regenwater op te vangen, een circulair
businessmodel ontwikkeld of al je bedrijfsauto's
op fossiele brandstof te vervangen door
electrische auto's. Dat zijn mooie stappen. Bij
Circulair Friesland pakken we het samen met jou
breder op en staan we voor een integrale aanpak
waarin we ketens weten te sluiten en afval niet
meer bestaat, maar alleen nog grondstoffen
waarmee we zo zuinig mogelijk omgaan en die
we hoogwaardig in de kringloop houden. Ook
inzet op duurzame energie en op waterkwaliteit
en - kwantiteit behoren tot de circulaire
ontwerpprincipes waar Circulair Friesland mee
werkt, evenals optimale inzet op biodiversiteit,
sociale inclusie, vitaliteit, gezondheid en welzijn.
We willen dat iedereen de kans krijgt om met
voldoening deel te nemen aan de maatschappij.
We zien hierin de economie als een middel om
de Sustainable Development Goals te realiseren.  
Meer achtergronden over een circulaire
economie vind je hier. 

https://circulairfriesland.frl/over-ons/
https://www.metabolic.nl/news/the-seven-pillars-of-the-circular-economy/


De regionale schaal is een goede schaal om de circulaire economie te versnellen – lokaal is vaak
te klein en landelijk is te ver weg. De basis van onze ‘community’ als vereniging ligt in Friesland.
Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie, in één regio met elkaar samenwerken en zich
inzetten voor een circulaire economie. We ondernemen meteen concreet actie en voegen de
daad bij het woord. Met ons Friese DNA onderscheiden we ons. En als Noord-Nederland hebben
we een omvang waarmee we grote internationale innovaties en ontwikkelingen kunnen
opzetten en doorontwikkelen; tegelijk zijn we van een schaal dat we elkaar kennen en makkelijk
kunnen ontmoeten, wat de noodzakelijke innovatie bevordert. 

de kracht van de regio 

Regionale schaal

De vereniging met onze leden heeft in 2025 één van de meest onderscheidende circulaire
transitieagenda’s in uitvoering op een aantal specifieke thema’s die leven in de regio. Daarmee
vallen we op als krachtige transitieregio. Met onze aanpak willen wij anderen inspireren in de
regio, in Nederland en in Europa. Circulair Friesland zorgt daarbij voor regionale en
(inter)nationale zichtbaarheid en beleving van de regionale successen.

Ambitie

Wij zijn er van overtuigd dat elke Friese organisatie circulair kan handelen. De circulaire
economie is geen concept, maar een tastbare, duurzame economie waarmee bedrijven met
circulaire businessmodellen geld verdienen en banen creëren. Dat laten de bedrijven die lid zijn
van Circulair Friesland vol trots zien. 

In deze opgave werken deze bedrijven samen met het aanstormend circulair talent,
ondersteund door onderzoekers van de kennisinstellingen die zijn aangesloten bij onze
vereniging. Jongeren hebben de schouders van ervaren reuzen nodig om te reiken naar hun
toekomst, in plaats van zelf het circulaire wiel opnieuw uit te vinden. Zij kunnen op hun beurt de
bedrijven nieuwe invalshoeken en toepassingen aanreiken. 

Met hun maatschappelijke verbinding en strategische positie als inkopers, vormen de regionale
overheden, als leden van de vereniging, geschikte launching customers voor bedrijven met
circulaire producten 

Meer over hoe wij overheden en opdrachtgevers stimuleren om circulair in te kopen? 
Klik dan hier. 

Elke Friese organisatie kan circulair handelen

https://circulairfriesland.frl/circulair-inkopen/


Met deze overtuiging en samenhang nemen onze leden en de vereniging een belangrijke plek in
in de Friese regio. Samen vormen we het leiderschap die richting en bekendheid geeft aan de
collectieve Friese ontwikkeling op circulariteit. Naast dat we de kracht van de Friese regio
benutten, zoeken we samen met onze leden de regionale schaal Noord-Nederland op daar waar
het bijdraagt aan de versnelling van de transitie. 

In veel van onze projecten nemen we samen met de leden het voortouw in de transitie van
ketenverbanden. Om drastische veranderingen door te kunnen voeren, moet je namelijk
samenwerken in de keten, die onze regio soms overstijgen. En om zaken te doorbreken is het
soms nodig om branie tonen!

Wil je meer weten over met welke projecten we op dit moment bezig zijn? Klik dan hier. 

Circulair leiderschap in de regio

"Waar begin ik' stond al in het voorwoord. Daar kunnen wij je bij helpen. Met een individueel
startgesprek, de groepsgewijze ambitiegesprekken en bijvoorbeeld een CIRCO track kan jouw
circulaire vraagstuk worden verhelderd of aangescherpt. 

Onze ervaring is dat veel impactvolle veranderingen plaats moeten vinden in een keten van
toeleveranciers, klanten, maar ook onderwijs en overheid. Binnen onze vereniging ontmoeten
deze groepen elkaar informeel tijdens bijvoorbeeld Circulaire Cafés, Circulaire Expedities en
persoonlijke introducties. Daar ontstaan ontmoetingen, ideeën en de eerste 'vonken'. En waar
veel energie van leden op zit, helpen we hun via gezamenlijke projecten om ideeën en pilots uit
te bouwen tot een nieuwe circulaire werkelijkheid. 

Wij zijn benieuwd naar wat jij wil inbrengen in de vereniging. Want circulair worden doe je niet
alleen. Dat doen we samen!

Samen in de versnelling 

https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2022/05/Samen-werken-aan-een-Circulair-Friesland-2021-2022-22.pdf


Je wordt onderdeel van de vereniging en krijgt hiermee toegang tot een nieuw netwerk
waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk bouwen aan een circulaire
economie. De vereniging is daardoor bij uitstek de plek om ketenoverstijgend verandering
op gang te brengen;
Je sluit je aan bij (andere) voorlopers van de nieuwe economie. Je kunt van elkaar leren,
elkaar helpen en zo het ecosysteem versneld verbeteren;

Je steunt de regionale, nationale en Europese lobby voor verbetering van regelgeving en
vergroten van kansen voor circulaire ondernemers en initiatieven;
Als lid denk je mee in de strategie van de vereniging;

Via het Circulair Café, Circulaire Expedities, social media, nieuwsberichten en andere
initiatieven houden we jou op de hoogte van ontwikkelingen, belangrijke publicaties, kansen
in het veld en interessante evenementen;
We bieden leden ondersteuning via de individuele startgesprekken, de ambitiegesprekken in
kleine groep, CIRCO tracks, etc;
We bieden ondersteuning voor het versnellen van de aanbodzijde van Circulaire Economie,
vanuit het ambitiedocument Circulair Inkopen. Daarvoor is de Fryske Circulaire Inkoop
Academie (FCIA) ontwikkeld, die jaarlijks in het najaar wordt georganiseerd. Ook werken we
samen met gemeenten, provincie en woningcorporaties aan de invulling van Circulair
opdrachtgeverschap in de bouw en verzamelen we voorbeelden voor circulair beleid die
iedereen kan volgen;
We betrekken het onderwijs structureel bij de beweging richting een circulaire economie. Via
Spark the Movement, onderdeel van de vereniging,  kan een onderwijsinstelling een zelfscan
uitvoeren, wordt er samen gewerkt aan een circulair curriculum en verbinden we regionale
bedrijven en lokale overheden met hun circulaire vraagstukken aan jongeren om met hen
mee te leren en te onderzoeken. Daarvoor verzamelen we concrete voorbeelden;
Als lid kun je projecten initiëren, ketensamenwerkingen starten en de verbinding met andere
leden zoeken. Het team van VCF kan hierbij helpen;

Door onderdeel te zijn van de vereniging, is jouw impactvolle organisatie beter herkenbaar
voor klanten, relaties, stakeholders of investeerders;
Je kan een podium krijgen om je zichtbaarheid te vergroten.

We zetten nog even kort op de rij wat het lidmaatschap van Circulair Friesland je kan brengen: 

Community & netwerk

Belangenbehartiging & lobby

Ondersteuning & inspiratie

Zichtbaarheid & waardering

lid zijn van de vereniging 



Een lidmaatschapsbijdrage van €5000 per jaar
Inbreng van een circulair project of actief bijdragen aan een bestaand project (bijvoorbeeld
optreden als launching customer)
Een proactieve, nieuwsgierige en open houding

<3 fte en <300.000 omzet: €500
<10 fte en <1 miljoen omzet: €1.500
<25 fte en <2 miljoen omzet: €2.500
≥25 fte en ≥2 miljoen omzet: €5.000

Partnerlidmaatschap: €15.000

Verwachtingen
Van leden wordt verwacht dat zij binnen zes maanden na start van het lidmaatschap een circulaire
ambitie hebben uitgesproken. Ook hebben we als vereniging de ambitie dat een nieuw lid binnen
drie jaar een circulaire routekaart voor zijn/haar organisatie heeft opgesteld en gerealiseerd, die
concreet en meetbaar is. Daarnaast zetten leden zich in voor de ontwikkeling en stimulatie van jong
talent door jaarlijks één of meer studenten in te zetten voor de circulaire ontwikkeling van de
organisatie en/of in projecten, en/of bieden zij jongeren werk aan in de vorm van een bijbaan - in
een CE gerichte omgeving.

Lidmaatschapsbijdrage 
Elk lid levert een lidmaatschapsbijdrage aan de vereniging. 

Het is voor kleinere organisaties ook mogelijk om deel te nemen voor een bedrag à €500, €1.500 of
€2.500. Hierbij gelden de volgende criteria als richtlijn:

Het is ook mogelijk om een partnerlidmaatschap aan te gaan met de vereniging. Wil je meer weten
over het partnerlidmaatschap? Neem dan op met Nick Boersma. 

De lidmaatschapsbijdrage draagt op verschillende manieren bij aan het versnellen van de transitie
naar een circulaire economie. De bijdrage zal worden gebruikt voor het bijeen brengen van leden
om samen te werken aan een circulaire economie, het ontwikkelen van tools en workshops én het
bieden van zichtbaarheid aan verschillende circulaire initiatieven die er zijn door het (met leden)
organiseren van o.a. circulaire café's en expedities. Ook wordt de bijdrage ingezet voor het initiëren
en opzetten van meerjarige programma's om de circulaire transitie te versnellen en voor (co)
financiering van circulaire projecten en samenwerkingen.

lidmaatschapsreglement

jitske.schippers@

circulairfriesland.frl 

meer

informatie?
Looptijd lidmaatschap
Het lidmaatschap heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks
stilzwijgend verlengd met één jaar. Opzeggen dient voor 1 oktober
schriftelijk te gebeuren. Dit kan gemaild worden naar Jitske Schippers. 

Lidmaatschapsbijdrage voor nieuwe leden in het eerste jaar 
Bij inschrijving van januari tot en met maart betaalt het nieuwe lid voor
de drie resterende kwartalen. Bij inschrijving van april tot en met juni
betaalt het nieuwe lid voor twee resterende kwartalen en bij
inschrijving in juli tot en met september één resterend kwartaal. Bij
inschrijving van oktober tot en met december betaalt het nieuwe lid
vanaf 1 januari van het volgende jaar. 

mailto:nick.boersma@circulairfriesland.frl
mailto:jitske.schippers@circulairfriesland.frl

