
      De demo is gratis. wanneer je besluit je aan

te melden voor de track kost dit  €1500. 

In Noord-Nederland zetten we volop in op de circulaire economie. Eén van de
belangrijkste sectoren in deze regio is de bouw. Hier liggen tevens veel kansen voor
verduurzaming en circulariteit. Daarom organiseren we voor bedrijven in Noord-
Nederland een CIRCO Track Bouw: Het ontwikkelen van Noord-Nederlandse Circulaire
Bouwproducten. De focus ligt op het regionaal werken aan circulaire
(bouw)producten. Het gaat hier over de gehele keten; van telers, architecten en prefab
bouwers tot aan installatiebedrijven, aannemers en woningcorporaties. Iedereen is
welkom! 

Ben je geïnteresseerd in circulariteit, wil je nieuwe kennis opdoen en jouw circulaire
netwerk verrijken? En ben je benieuwd wat voor kansen circulair ondernemen jou kan
bieden? Dan kan de CIRCO-methode je hierbij helpen! Kom kennismaken met de
CIRCO-methode tijdens de (gratis) Demo. Ben je overtuigd? Dan kun je verder met de
3-daagse CIRCO Track Bouw. 

NB: Voor een circulair product zijn (keten)samenwerkingen essentieel. Nodig je
partners en leveranciers dus ook uit voor de demo!

aanmelden? klik hier

CIRCO DEMO BOUW

Inspiratie nodig? Klik hier 

kom op 29 september naar het biosintrum!

ecomunitypark 5, oosterwolde

HET ONTWIKKELEN VAN NOORD-NEDERLANDSE
CIRCULAIRE BOUWPRODUCTEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-CIEbQl7oxhZCeFNEpaFpk5XWRTxHwxptj20txIi0cmqR5g/viewform?usp=send_form
https://circulairfriesland.frl/themas/bouw/


Jan Slagman van Europrovyl deed samen met collega Erik Fledderus
mee aan de CIRCO Track Bouw in het najaar van 2021: “Je moet vooral
inzicht hebben in de materie waar je je mee bezig houdt. Ik denk dat als
we terugkijken naar een jaar geleden, we nu aanzienlijk meer kennis
hebben over circulariteit en duurzaamheid. De CIRCO Track waar we
aan hebben meegedaan, heeft ons enorm geholpen. We hebben hier
onze kennis over circulariteit verbreed en hebben meer houvast
gekregen.” Erik Fledderus: “Dit is dus ook de tip voor anderen: probeer
te begrijpen waar je het over hebt! Verdiep jezelf in de materie en neem
al je medewerkers mee in dit verhaal. Je kunt het niet als individu
allemaal veranderen, maar door te delen en samen te werken, kan het
écht anders.”

Meer weten? klik hier

DE ZEVEN STAPPEN VAN DE CIRCO TRACK

friese ervaringen met de CIRCO Track bouw

https://circulairfriesland.frl/door-te-delen-en-samenwerken-kan-het-echt-anders/

