PROFESSIONALISEREN

COMMUNITY
•
Groeien van 19 naar 30 leden van de coöperatie
•
MS Teams voor verslagen en contactgegevens
•
tussen de COP’s contacten onderhouden en stimuleren: waar ben je mee
bezig, bestuurlijke terugkoppeling, nog voldoende aangehaakt?, kunnen
we je helpen? etc. etc.
COÖPERATIE
•
een voltallig bestuur
•
een kascommissie
•
gemeenten leden laten worden
COMMUNICATIE
We zorgen ervoor dat we (impliciete) ervaringen expliciet maken. Dat doen we
met regelmaat op:
•
Onze website: agenda, overzicht partners en voortgang programma en
normalisatie
•
Linkedin voor nieuwsupdates en de onderlinge verbinding.
Aanhaken bij nieuwsbrieven van:
o
Regio 8RHK
o
Circles
o
Provincie Gelderland

Ontwikkelthema’s (nader te prioriteren & thema’s voor een COP):
•
Circulair renoveren
•
Circulaire buitenruimte//infra inclusief klimaatadaptatie
•
Circulaire scholen oogsten, verbouwen en ontwikkelen
•
Circulaire utiliteitsgebouwen, oa de CV ketels
•
Circulair/Flexibel bouwen voor bijzondere doelgroepen
•
Circulaire ontwikkelopgaven
•
Circulair ﬁnancieren
•
Houtbouw & constructie
•
Duurzame & inclusieve kringlopen, ketentransformatie en samenwerking
•
Design by coincidence
•
Circulaire bouwmaterialen en circulaire prestaties
•
Circulair uitvragen en aanbesteden, oa. Rapid Circular Contracting (RCC)
•
Businessmodellen, waardecreatie en van bezit naar gebruik
•
Meten en monitoren van circulariteit
•
Circulariteit en de omgevingswet
•
Biobased (ver)bouwen en natuurinclusief ontwikkelen
LANDELIJK
REGIONAAL

•
•
•
•

COP bijeenkomsten in:
Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Twente en Deventer.
De nationale werkconferentie
Leernetwerken
Lunchlezingen
Permanente marktdialogen

Programma’s en projecten:
•
Stadsmijn Achterhoek: fysieke en digitale materialenmarktplaats
•
Inventarisatie van de gebouwde omgeving
•
Inventarisatie van reststromen en restcapaciteiten

•
•
•

•
•
•

MKB programma: Cirkelstad NL- VNO-NCW
City deal Circulaire stad: een programma om een structurele vraag
naar biobased en industrieel bouwen op gang te brengen
Circulaire scholen: opschalen van het lopende programma in Zuid
Holland voor acht circulaire scholen naar 800 circulaire scholen in
Nederland.

We (mede) initieren en beheren het regionale Circulaire inspiratieboek:
een productencatalogus vol circulaire projecten, processen en producten.
We leggen Achterhoekse circulaire inkoopvoorwaarden vast.
We ondersteunen de Achterhoek monitor om ook circulaire prestaties
inzichtelijk te maken.
•

LANDELIJK
REGIONAAL

•

PROGRAMMEREN
Om te voorkomen dat circulariteit een containerbegrip gaat worden waar
‘iedereen nu al aan voldoet’, willen we (economisch) tempo maken. We nemen
zelf het initiatief om tot programma’s en projecten te komen.

Workshops/trainingen op aanvraag

NORMALISEREN

1 uur stand van zaken
1 uur anders, bijvoorbeeld:
•
Projecten met hulpvraag of voor valorisatie
•
(Studenten)onderzoek
•
Matchmaking tussen innovatoren in de regio en opdrachtgevers

1 Ledenvergadering woensdag 24 maart
1 Evenement woensdag 15 december

LANDELIJK
REGIONAAL

COMMUNITY BUILDING
In gesprek gaan met elkaar & verbinden.
De kern van Cirkelregio De Achterhoek.

•
•

Een norm waaraan iedereen zou moeten voldoen helpt om sneller naar het Kantelpunt
toe te groeien.

Community of Practice (COP)

4 digitaal op dinsdagen 9 februari, 18 mei, 22 juni en 5 oktober

•
•
•
•
•

Samen versnellen: een auditprogramma om in 2023 het convenant
‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ te kunnen afsluiten
Platform CB23
Trancibo: een vierjarig onderzoeksprogramma gericht op gedragsverandering bij de implementatie van circulair bouwen. Zowel in de
lijnorganisatie als in de ketensamenwerking
GreenPaper Omgevingswet
GreenPaper circulair ontwerpen
GreenPaper circulair inkopen

Cirkelregio De Achterhoek 2021 (versie 1 maart)

