Workshop ‘Circulaire Economie’
Met inspiratie uit de natuur (Biomimicry)
Gemeente en circulaire economie
Veel gemeenten hebben een stevige ambitie als het gaat over klimaatneutraal worden.
Duurzaam inkopen is hierbij een belangrijke stap. Wat als we ook circulair gaan inkopen? Niet
inkopen om te verbruiken, maar om te gebruiken op een manier waarbij geen waarde verloren
gaat of misschien zelfs waarde wordt gecreëerd. Welke rol heeft de gemeente in een circulaire
economie? Waar haal ik inspiratie en voorbeelden vandaan?
Deze workshop gaat over de rol van de gemeente in de circulaire economie. Met aandacht voor
het ‘grotere verhaal’ wordt het vooral praktisch en gaan we op zoek hoe ‘Circulair Inkopen’ de
gemeentelijke organisatie helpt de doelstellingen te bereiken. Op zoek naar voorbeelden maken
we een uitstapje naar de natuur (biomimicry). Daarvan leren we immers dat er wel degelijk een
circulaire wereld bestaat.
Doelen
Deelnemers aan de workshop;
- krijgen inzicht in de Circulaire Economie en de positie van de eigen
organisatie daarin.
- weten welke rol hun afdeling of team daarin kan spelen (concreet).
- kunnen concreet aangeven wat zij zelf (op persoonlijk niveau)
kunnen doen.
- zien wat er intern nodig is om stappen richting de Circulaire
gemeente.
Programma voorbeeld
13.00 Introductie (door Jaap Jan Huisman & Bowine Wijffels)
- Circulaire economie en de nieuwe rol van gemeentelijke overheid
- Circulaire Economie & inkoop
- Biomimicry, een natuurlijk perspectief op een circulaire samenleving
15.00 Casuïstiek in uw eigen gemeente (in subgroepen)
- Vanuit eigen cases (praktijk) verkennen van kansen
- Uitwerken van een aantal mogelijke acties en aanpak
- Doorkijkje en agendasetting
17.00 Afsluiting

Meer informatie:
Deze workshop is een product van Valuesupport & Cailin Partners. De kosten voor de workshop
(ochtend of middag) zijn € 1.250,- ex BTW. Heeft u interesse in deze workshop voor uw
gemeente? Op maat voor uw vraagstukken? Neem dan contact op met Jaap Jan Huisman
(jj.huisman@valuesupport.nl, 06-51051684).
www.valuesupport.nl

www.cailinpartners.nl

