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DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 2023 
De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek voor de 
circulaire economie. Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari 2023 zetten veel 
ondernemers en organisaties hun deuren open om andere professionals mee te nemen 
in de circulaire economie. Ook dit jaar fungeert Circl, het circulair paviljoen van ABN 
AMRO, als centrale hub, naast andere hubs in het land. Ons hoofdprogramma bestaat 
uit vier themadagen: het systeem perspectief, het business perspectief, het persoonlijk 
perspectief en circulair bouwen. Verderop in dit boek staan de themadagen en de 
programma's vermeld.

OVER CIRCL 
Bij Circl komen ondernemers, experts en financiële professionals samen om de transitie 
naar een circulaire economie te versnellen. We geloven in het delen van kennis - the 
right to copy in plaats van copyright - en in collaboratief ondernemerschap. Circl is 
een initiatief van ABN AMRO en een living lab voor circulaire innovatie. Je bent van 
harte welkom voor rondleidingen, lezingen, programma's, en workshops. 

Lees verder op www.circl.nl/wvdce of bezoek ons circulaire paviljoen op de Zuidas in 
Amsterdam. 

http://www.circl.nl/wvdce
https://circl.nl/wvdce


WAAROM DIT ACTIEBOEK 
Om de strijdkreet 'STOP, REFLECTEER, CORRIGEER EN DOOR!' kracht bij te zetten, 
heeft Circl dit actieboek ontwikkeld. Met dit actieboek word je ondersteund om 
gedurende de week te reflecteren op jouw rol als professional in de transitie 
naar een circulaire economie. Het invullen van het actieboek resulteert in een 
concreet, persoonlijk stappenplan naar een circulaire toekomst. Je kunt dit 
document gebruiken om aantekeningen te maken bij programma's, doelen 
te formuleren voor jezelf voor 2023, en om te reflecteren op jouw rol of jouw 
organisatie in de transitie naar een circulaire economie. 

Voorafgaande aan de Week van de Circulaire Economie hebben we een aantal 
vragen voor je opgesteld waarbij je even stilstaat bij jouw 
persoonlijke beweegredenen om deel uit te maken van de transitie naar een 
circulaire economie. Vervolgens geven we je tools en tricks om zoveel mogelijk 
uit de Week van de Circulaire Economie te halen qua kennis, netwerk en 
inzichten. Tenslotte geven we je een aantal vragen die je  stimuleren om 
concrete acties te formuleren voor het komende jaar met betrekking tot 
jouw bijdrage in de transitie naar een circulaire economie. 



Programmaoverzicht 

Tijdens de Week van de Circulaire Economie 2023 zet Circl volop in op 
professionele en persoonlijke ontwikkeling met vier themadagen. Zie hieronder de 
thema's en programma's per dag en check www.circl.nl/wvdce voor het digitale 
overzicht op de website inclusief tijden. 

Donderdag 

Circulair 
Bouwen

Belasting
verschuiving in de 

bouw 

Green Building 
Talks | Circulaire 
vastgoedrenovatie

Expertsessie 
losmaakbaarheid

Oogst-tijd 
6 jaar CIRCL

Purpose Winter 
School: Hoe omarm 

jij complexiteit?

Vrijdag

Persoonlijk 
perspectief

Gedragsverandering 
& positieve impact

Woensdag 

Business 
perspectief

Dinsdag 

Systeem 
perspectief 

Radicale innovatie in 
een crisissituatie

Panel: Full Circle 
Versnellen naar een 

circulair systeem

Inspiratie breakouts 
Circulair in de 

praktijk

Netwerkborrel
in de foyer

Product-as-a-Service 
Plenaire sessie + 
breakout sessies

CircuLaw: 
Regelgeving voor 

een circulaire 
economie

Financiële 
ondersteuning bij 

circulair 
ondernemen

Regie in de 
Circulaire Economie

Duurzame 
Doorbraak: 

De keten om tafel

Grondstoffen op de 
balans

Vergeet niet je aan te melden voor de programma's!

http://www.circl.nl/wvdce
https://www.circl.nl/wvdce


Uitgelicht! 
De tips van onze programmamakers. 

Ik heb ontzettend veel zin in de Week van de Circulaire Economie, maar 
in het bijzonder de Purpose Winter School op de vrijdag. Tijdens dit 
middagprogramma komen interessante sprekers, zoals Paul Beenen en 
Mirjam van Rijn, aan bod die vertellen over hoe zij impact maken te 
midden van alle complexiteit. Ook is er de mogelijkheid om actief in 
gesprek te gaan met de sprekers en de andere deelnemers. Ontzettend 
leerzaam en nuttig dus!

Tip van Tessa (programmamaker van de vrijdag)

De hele donderdag is zo ingericht dat je bij alle programmaʼs kan aansluiten zonder 
te hoeven haasten om bij de volgende sessie te zijn, eigenlijk geen excuus om je dus 
voor maar één sessie aan te melden! Maar als ik je dan toch één tip mag geven dan 
is het wel ʻOogst-tijd | 6 jaar CIRCLʼ. Na al die tijd is het mooi om stil te staan bij ons 
bijzondere gebouw en de impact die het heeft gegenereerd. Daarnaast blikken we 
ook vooruit op wat de toekomst CIRCL zal brengen.

Tip van Egidio (programmamaker van de woensdag)

Tip van Rico (programmamaker van de dinsdag)

Tip van Sjors (programmamaker van de donderdag)

Waar ik erg naar uitkijk is de presentatie van het Circularity Gap Report. In dat 
rapport wordt namelijk gepresenteerd hoe groot het circulaire aandeel is van de 
Nederlandse economie én – veel belangrijker nog - waar we de komende jaren 
de grootste winsten kunnen behalen. Het rapport is richtinggevend voor de vele 
systeemveranderingen die nodig zijn om naar een volledig circulaire economie 
te gaan in 2050. Het is de ideale voedingsbodem voor de gesprekken die we 
daarna op deze systeemdag gaan voeren met economen, denkers en doeners. 

Pff…dit wordt een geweldige dag voor ondernemers en de business professional! 
We hebben deze dag talrijke programmaʼs over onderwerpen als circulair 
ondernemen en het Product-as-a-Service verdienmodel, financiering, regelgeving, 
en ketensamenwerking! Genoeg om je te inspireren, informeren, stimuleren en 
aan te zetten tot het maken van impact. Maar als ik je dan toch één tipje van de 
sluier mag geven, dan zeg ik: kom naar ʻRegie in de circulaire economieʼ.  
Het belooft wat moois te worden!



Allereerst 
Allereerst vragen we je even kort te reflecteren op jouw persoonlijke 
beweegredenen en uitdagingen om aan de slag te zijn/gaan met de Circulaire 
Economie. 

De reden waarom ik geloof in 
de Circulaire Economie is .. 

De grootste zorg die 
ik heb met betrekking 
tot de Circulaire 
Economie is ... 

Op deze persoonlijke bijdrage aan een 
Circulaire Economie ben ik trots ... 

De grootste uitdaging die 
ik voor mezelf zie om 
meer bij te dragen is ... 



Notities ... 



Mijn persoonlijke doelen als professional in de transitie naar een 
Circulaire Economie zijn ... 

l 
-------

TIP: Begin jouw WvdCE met een duidelijk beeld van je skills en vind uit wat jouw 
sterke punten zijn https://www.njr.nl/nl/verhalen/ontdek-je-sterke-punten/

http://www.njr.nl/nl/verhalen/ontdek-je-sterke-punten/
https://www.njr.nl/nl/verhalen/ontdek-je-sterke-punten/


Notities ... 



Aan de slag 
Het onderstaande gedeelte bestaat uit een aantal vragen en een grote ruimte 
voor inspiratie en aantekeningen. Noteer hier je belangrijkste opbrengsten uit 
de sessies waaraan je deze week deel neemt. 

Belangrijke inzichten waren voor mij deze week ... 



Notities ... 



Inspirerende sprekers en organisaties 

Met betrekking tot de bijdrage van mijn eigen organisatie in de transitie naar de 
Circulaire Economie zie ik de volgende kansen:



Notities ... 



En nu? 
Naar aanleiding van wat je de afgelopen week gehoord en ontdekt hebt, geven we je 
in dit laatste onderdeel een aantal vragen die je kunnen stimuleren om tot concrete 
acties te komen voor het komende jaar met betrekking tot jouw bijdrage in de 
transitie naar een circulaire economie. 

Ik ga me verdiepen in ... 

Ik ga contact leggen met ... 



Notities ... 



Dit ga ik komend jaar oppakken ... 



Notities ... 



Colofon 

Dit actieboek is gemaakt door team Circl 
Vormgeving: Noeske Kaesler 
Co auteurs: Hilda Akkermans en Noeske Kaesler 

De week van de Circulaire Economie bij Circl is in samenwerking georganiseerd met: 
Alba Concepts, de Architekten Cie., Amsterdam University of Applied Sciences, Avex, 
CE Delft, Circle Economy, Circularities, Copper8, Curiosity Studios, DGBC, DGTL, Digital 
Society School, the Ex'tax Project, FNV, Gemeente Amsterdam, Het Groene Brein, 
Impact Institute, Katapult, KPMG, Local2Local, ManpowerGroup, Marcelien Bos - de 
Koning, MVO Nederland, New Horizon, NUR, Nyenrode Business University, Off the 
Fence, Pakhuis de Zwijger, ROC Flevoland, RVO, Soapbox, Stibbe, SUSC, Sustainability 
University Foundation, Thrive Institute, Versnellingshuis Nederland Circulair, VNO-NCW, 
VU - Sustainability Leadership Hub.

Circl is een initiatief van 
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