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Algemeen
Klik hier voor de route door Leeuwarden.

9.30 - 10.30 uur | Klik hier om aan
te melden.

18.30

Werksessie Grondstoffen Hubs

Algemeen
Klik hier voor de route door Leeuwarden.

14.00 - 15.30 uur
Klik hier om aan te melden.

De krioel-route is mogelijk gemaakt door Jouw Dagelijkse Kost.

Dit webinar wordt georganiseerd door Provincie Fryslân
en Antea Group.

Nadere uitgewerkte programma en
informatie volgt via social media en
https://biosintrum.nl/. De links naar
de livestreams zullen eind januari
gepubliceerd worden.

Panel Discussion Circularity Mentality
(ENG)
19.00 - 20.30 uur
Klik hier om aan te melden.

di
2 feb

De workshop is een initiatief van Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân
en wordt uitgevoerd in samenwerking met Studio Panda, Founded in Friesland
en CIRCO.

Dit is een initiatief van Campus Fryslân.

Webinar Circulaire economie in de Klas

Webinar Circulair Ondernemen

15.30 - 17.00 uur
Klik hier om aan te melden.

20.00 - 21.30 uur
Klik hier om aan te melden.

Dit webinar is een initiatief van de Natuur en
Milieufederaties, SPARK the movement en Circulair Friesland.

Dit webinar is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

Duurzaam Doen lezing:
Circulaire Revoluties in de
bouw

Algemeen
Klik hier voor de route door Leeuwarden.

Circulair College: Transitie in tijden van COVID

19.00 - 21.00 uur
Klik hier om aan te melden.

11.30 - 12.30 uur
Houd https://biosintrum.nl/ in de
gaten voor meer informatie en de link
naar de livestream.

De krioel-route is mogelijk gemaakt door Jouw Dagelijkse Kost.

Krioel-route: wandeling langs duurzame initiatieven
Algemeen
Klik hier voor de route door Leeuwarden.
De krioel-route is mogelijk gemaakt door Jouw Dagelijkse Kost.

21.30

19.00 - 20.00 uur

15.00 - 17.00 uur
Klik hier om aan te melden.

Krioel-route: wandeling langs duurzame initiatieven

20.30

Studenten presenteren Toegepaste Circulaire Economie

CIRCO Demo: hoe doe je circulair ondernemen?
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19.30

Deze sessie wordt georganiseerd door
Provincie Fryslân.

Krioel-route: wandeling langs duurzame initiatieven

Dit webinar wordt georganiseerd
door Provincie Fryslân.

17.30

16.00 - 17.00 uur
Klik hier om aan te melden.

14.15 - 15.00 uur
Klik hier om aan te melden.
Onderdeel van de Nationale
Conferentie Circulaire
Economie (09.00 – 17.00 uur).
De conferentie wordt georganiseerd door het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.

De krioel-route is mogelijk gemaakt door Jouw Dagelijkse Kost.

16.30
Fuck-up Sessie

Masterclass De regionale
aanpak werkt!

Krioel-route: wandeling langs duurzame initiatieven

Webinar Circulair
Inkopen

15.30

Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vijf dagen lang van 1-5 februari:
20 online activiteiten (meer info volgende blz.)
20+ organisaties
voor ondernemers, onderwijs,
overheden en inwoners

Dit programma wordt georganiseerd door Vereniging Circulair Friesland,
SPARK the movement en NHL Stenden, in samenwerking met het gloednieuwe
Jongerenplatform...shhhht…we still keep it a secret…!

Biosintrum
Biobased
Lunch:
Broodje Poep
12.30 - 13.00 uur
Link naar de
livestream wordt
bekendgemaakt
op https://biosintrum.nl/.

Circulair Inkoopevent
13.00 - 15.00 uur
Klik hier om aan te melden.

Dit evenement wordt georganiseerd
door Provincie Fryslân.

Circular Skills: Lancering Onderwijshandleiding

Samen impact leren maken!

15.00 - 17.00 uur
Klik hier om aan te melden.

19.00 - 20.30 uur
Klik hier om aan te melden.

De lancering wordt georganiseerd vanuit Circulair Friesland en SPARK the
movement in samenwerking met SME en IKcircuLEER.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Claim Your
Future, Thrive, NICE, Circulair Friesland en SPARK the
movement.

Watertech, innovatiebron
voor Circulaire Economie
16.00 - 17.00 uur
Klik hier om aan te melden.
De masterclass wordt georganiseerd
door Water Alliance.
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Webinar Circulaire Inspiratie: Opening
circulariteitenkabinet
16.30 - 18.00 uur
Klik hier om aan te melden.
Dit webinar is een initiatief van de Natuur en
Milieufederaties.

Workshop Subsidies,
Financiering en Tools
9.30 - 11.00 uur
Klik hier om aan te melden.

De workshop wordt verzorgd door Arjen Schol (Ynbusiness
en Founded in Friesland) en Sven Jurgens (Circulair
Friesland).

9.30

10.30

11.30

Webinar Circulair Koken

Krioel-route: wandeling langs duurzame initiatieven

12.00 - 13.15 uur
Klik hier om aan te melden.

Algemeen
Klik hier voor de route door Leeuwarden.

Dit webinar is een initiatief van de Natuur en
Milieufederaties.

De krioel-route is mogelijk gemaakt door Jouw Dagelijkse Kost.

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

19.30

20.30

21.30

WEEK VAN DE

CIRCULAIRE
ECONOMIE

MA 1 FEB
Masterclass De regionale aanpak werkt!
14.15 - 15.00 uur | Meld je hier aan.

Deze masterclass door Circulair Friesland is onderdeel van
de Nationale Conferentie Circulaire Economie (09.00 –
17.00 uur).
We moeten nú doorpakken om ervoor te zorgen dat
de circulaire economie dé economie wordt. De derde
Nationale Conferentie Circulaire Economie heeft als titel:
Het Kantelpunt. Onderdeel van deze conferentie is de
masterclass ‘de regio werkt echt’, door Ingrid Zeegers
(Circulair Friesland). Deze masterclass gaat over de aanpak
en werkwijze van Circulair Friesland, waarbij Heleentje
Swart van SPARK the movement als concreet voorbeeld van
de ‘Friese aanpak’ toelicht.
De conferentie (09.00 - 17.00 uur) wordt georganiseerd
door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Fuck-up Sessie

16.00 - 17.00 uur | Meld je hier aan.

Je kunt alleen succes behalen door te falen. Luister naar de
bloopers van anderen, zodat jij ervan kunt leren.
Deze sessie wordt georganiseerd door Provincie Fryslân.
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waren de uitdagingen die we als mensheid onder ogen moeten
zien zo intens en complex en eveneens waren nooit eerder de
(technische) mogelijkheden om wereldwijde verandering te
bewerkstelligen zo groot. Bij ons leidt dat tot de vraag: hoe
gaan we daarmee om in de klas?
Dit webinar is een initiatief van de Natuur en
Milieufederaties, Spark the Movement en Circulair Friesland.

CIRCO Demo: hoe doe je
circulair ondernemen?

Webinar Circulair Inkopen
9.30 - 10.30 uur

| Meld je hier aan.

Hendrik de Vries (Copper 8) inspireert, informeert en motiveert
je om ermee aan de slag te gaan.
Dit webinar wordt georganiseerd door Provincie Fryslân.

Werksessie Grondstoffen Hubs

14.00 - 15.30 uur | Meld je hier aan.
In dit webinar delen verschillende sprekers hun kennis over en
ervaringen met grondstoffen hubs, om een beeld te geven van
de mogelijkheden en om te inspireren! Met deze kennis in het
achterhoofd, wordt vervolgens gediscussieerd over hoe dit kan
worden vormgegeven in Friesland.
Dit webinar wordt georganiseerd door Provincie Fryslân en
Antea Group.

Webinar Circulaire economie in de Klas
15.30 - 17.00 uur | Meld je hier aan.

SPARK the movement en de Natuur en Milieufederaties nemen
docenten van het voortgezet onderwijs mee naar de wondere
wereld van de circulaire economie en hopen deze docenten te
inspireren dit thema op te pakken in hun lessen. Nooit eerder
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toekomst. Dat gesprek voeren we met dit panel: Hoogleraar
Jan Jonker, auteur Shinta Oosterwaal, Bork (sloop-, recyclingen saneringsbranche, Hoogeveen) en Aarden (duurzame
maatkleding, Arnhem).
Dit webinar is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

De workshop is een initiatief van Gemeente
Leeuwarden en Provincie Fryslân en wordt uitgevoerd in
samenwerking met Studio Panda, Founded in Friesland en
CIRCO.

Studenten presenteren toegepaste
Circulaire Economie
In het Biosintrum presenteren studenten van MBO en HBO
diverse projecten op het gebied van de “Toegepaste Circulaire
Economie” aan de Gemeenteraad van Oosterwolde. Ook
Houkje Rijpstra, directeur Circulair Friesland, zal aansluiten.
Nadere uitgewerkte programma informatie volgt via social
media en https://biosintrum.nl/. De links naar de livestreams
zullen hier eind januari gepubliceerd worden.

Panel Discussie Circularity Mentality (ENG)
19.00 - 20.00 uur | Meld je hier aan.

Studenten van de Green Office Campus Fryslân organiseren
een online paneldiscussie. Het thema voor de paneldiscussie
is ‘Circularity Mentality’. Het gaat dus om circulair denken:
op welke manier is het anders van lineair denken? Wat
zijn belangrijke elementen van dit denken? Bijvoorbeeld
samenwerken, creativiteit, innovatie, transitie en regeneratie.
En nog belangrijker, hoe stimuleren we dit denken in onze
samenleving? We verwelkomen Claudy Jongstra, (wereldwijd
bekende circulaire kunstenares), Bert Wassink (wethouder
bij gemeente Leeuwarden), Abe Hendriks (promovendus
aan Campus Fryslân) en Sybren Dijkhoff (master student aan
Campus Fryslân) aan de virtuele discussietafel.
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Duurzaam Doen lezing: Circulaire
Revoluties in de bouw

11.30 - 12.30 uur | Meer informatie en de livestream volgt hier.

Vanuit het Biosintrum, het kloppend hart van de biobased
economy in Ooststellingwerf, wordt een lezing gegeven over
Circulaire Revoluties in de bouw.

Circulair College: Transitie in tijden van
COVID

19.00 - 21.00 uur | Meld je hier aan.

We gaan in op de vraag welke impact de lockdown en andere
maatregelen om het COVID-virus in te dammen hebben op de
transitie richting een betekenisvolle, circulaire economie die ook
voor maart 2020 al in gang was gebracht.
Met andere woorden: Hoe vinden we onszelf opnieuw uit ten
behoeve van een leefbare wereld op een leefbare planeet? Hoe
verbouwen we de winkel terwijl de verkoop doorgaat? Hans
Stegeman (Triodos Investment Management) gaat in op de
vraag hoe we de huidige crisis in het licht van de opkomende
circulaire economie kunnen duiden. Marianne van Keep
(Verstegen Spices & Sauces) zal toelichten hoe Verstegen door
vergaande herinrichting van de keten handen en voeten geeft
aan de circulaire economie.
Dit programma wordt georganiseerd door Vereniging
Circulair Friesland, SPARK the movement en NHL Stenden,
in samenwerking met het gloednieuwe Jongerenplatform...
shhhht…we still keep it a secret…!
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Webinar Circulair Ondernemen
20.00 - 21.30 uur | Klik hier om aan te melden.

Goed geld verdienen in een circulair Nederland. Een groeiende
groep ondernemers experimenteert met nieuwe modellen
voorbij het kortetermijndenken. Zij vinden dat bedrijven een
positieve bijdrage zouden moeten leveren aan de samenleving
en de planeet. In deze meet-up gaan we aan de hand van
een drietal fragmenten uit de Tegenlichtaflevering ‘Goed
geld verdienen’ in gesprek over de ondernemer van de
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Circulair Inkoopfeest

13.00 - 15.00 uur | Meld je hier aan.
Het Circulair Inkoopfeest staat in het teken van ambities. De
ambities van het afgelopen jaar worden onder de loep gelegd en
er worden nieuwe ambities gepresenteerd.
Dit evenement wordt georganiseerd door Provincie Fryslân.

15.00 - 17.00 uur | Meld je hier aan.

Van het brouwen van frisse biertjes uit oude broodkorsten tot
het leasen van een modulaire koptelefoon. Circulair ondernemen
biedt kansen! Tijdens deze workshop kom je er achter wat deze
kansen voor jou als student of startende ondernemer kunnen
betekenen. In anderhalf uur leer je namelijk alles over circulaire
ontwerpprincipes en businessmodellen en ga je meteen circulair
aan de slag!

19.00 - 20:00 uur | Meer info volgt hier.
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Biosintrum Biobased Lunch: Broojde Poep

Vijf dagen lang van 1-5 februari:
20 online activiteiten
20+ organisaties
voor ondernemers, onderwijs,
overheden en inwoners
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tijdens dit evenement inspireren door persoonlijke verhalen van
jongeren en ondernemers over de gemaakte impact en ga het
gesprek met elkaar aan om het volledige potentieel van een
waardevolle stageplek te ontdekken.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Claim Your Future,
Thrive, NICE, Circulair Friesland en SPARK the movement.

Kijk voor actuele informatie over het Friese programma
op: www.circulairfriesland.frl

Circular Skills: Lancering
Onderwijshandleiding

15:00 - 17:00 uur | Meld je hier aan.
Welke circulaire kansen en vaardigheden hebben we nodig
als we in 2050 een circulaire economie willen hebben?
En hoe kunnen we hiermee aan de slag in het huidige
onderwijssysteem? Tijdens drie ontwerpsessies is met docenten,
studenten en experts uit de bouw- en installatiesector verkend
waarom en hoe zij bezig zijn met circulariteit. Dit resulteert in
een praktische onderwijs handleiding, met stappenplan en een
reeks inspirerende portretten.
De lancering wordt georganiseerd vanuit Circulair Friesland en
SPARK the movement in samenwerking met SME en IKcircuLEER.

Watertech, innovatiebron voor
Circulaire Economie
15:00 - 17:00 uur | Meld je hier aan.

Of het nu gaat om het terugwinnen van waardevolle
grondstoffen uit afvalwater, het slim hergebruiken van water
binnen een huishouden of de industrie, watertechnologie
biedt tal van kansen en speelt een belangrijke rol in de
circulaire economie. In deze masterclass maak je kennis met
technologische innovaties die van afvalwater een bron van
grondstoffen maakt en consumenten in staat stellen hun water
slimmer te (her)gebruiken. De sprekers nemen je mee langs
de weg van innovatieketen, van toegepast onderzoek via een
start-up en doorontwikkeling naar een technologie die de
wereld verovert.
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Workshop Subsidies, Financiering en Tools
9:30 - 11.00 uur | Meld je hier aan.

Het landelijke programma voor de Week van de
Circulaire Economie vind je op:
www.deweekvandecirculaireeconomie.nl

In dit webinar nemen we circulaire ondernemers mee in het
woud van subsidie- en financieringsmogelijkheden die er zijn
voor circulaire projecten en innovaties. Ook krijg je tips en tricks
over hoe je je moet voorbereiden op een aanvraag en waar en
wanneer je hulp kan krijgen. Na het volgen van dit webinar heb
je een goed overzicht van de mogelijkheden en hoe je verder
aan de slag kan gaan met je circulaire plannen.
De workshop wordt verzorgd door Arjen Schol (Ynbusiness en
Founded in Friesland) en Sven Jurgens (Circulair Friesland).

Webinar Circulair Koken

12:00 – 13:15 uur | Meld je hier aan.

Welkom kookliefhebbers met een groen hart! Wil je minder
voedselverspilling? Tips om duurzamer te kopen en te koken?
Geïnspireerd worden om met lokale
ingrediënten aan de slag te gaan? Kom dan virtueel bij ons aan
tafel. Kijk in de pannen van onze live kokende circulaire kok
Gerard Voskuilen en zijn studenten op het ROC Friese Poort
Sneek.
Dit webinar is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

De masterclass wordt georganiseerd door Water Alliance.

Webinar Circulaire Inspiratie: Opening
circulariteitenkabinet
16:30 - 18:00 uur | Meld je hier aan.

Algemeen

Overdonderend. Verrassend. Innovatief. Dit is een webinar van
superlatieven. Laat je inspireren door circulaire hoogstandjes.
12 producten hebben een ereplek gekregen in ons
Circulariteitenkabinet. Uit elke provincie één. Wees welkom bij
de feestelijke opening. Ontmoet de makers. Doe mee aan de
Circulaire Quiz en maak kans op een circulaire prijs?

Krioel-route: wandeling langs
duurzame initiatieven

Dit webinar is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

12:30 - 13:00 uur | Meer informatie en de livestream volgt hier.

Samen impact leren maken!

Tijdens de lunch kun je live meekijken met dit programma.
Aan tafel zitten boer Pieter van der Valk, lector Emiel Elferink
en social designer Yanna Hoek. Zij zullen onder leiding van
gastheer en gastvrouw Sven Jurgens en Petra Boorsma in
discussie treden over de circulaire waarde van jouw stoelgang.

Van meelopen naar vooroplopen! Dit evenement staat in het
teken van een co-creatie tussen jonge innovatievelingen en
ondernemers die samen maatschappelijke impact willen creëren.
Samen gaan we in vogelvlucht op zoek naar wat een stage of
praktijkopdracht betekenisvol maakt voor beiden. Dus, laat je

19:00 - 20:30 uur | Meld je hier aan.

Algemeen | Klik hier voor de route.

Wil je na deze week nóg meer inspiratie van circulaire
ondernemers in de regio? Trek dan je wandelschoenen aan
en neem een lege rugzak mee voor de Krioel-route! Dit is een
wandelroute door Leeuwarden langs allemaal leuke plekjes (van
nog leukere mensen) die iets te maken hebben met duurzaam
leven en ondernemen. Het is een enorme inspiratiebron voor
wie wil zien wat de circulaire economie in de praktijk inhoudt.
Daarnaast ook gewoon super tof om op deze manier de stad
te verkennen of te herontdekken. Kortom, nummer 1 activiteit
voor op je lijst wanneer de winkels weer open zijn!

Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

