






• Gezonde leefomgeving
• Duurzaamheid in de wijk
• Circulair
• Klimaatneutraal & de energietransitie
• Bewoners van het gas



Programma circulair
17:30 Inloop – soep met een broodje
18:00 Opening Zaanse geluiden
18.30 Welke initiatieven zijn er al in Zaanstad? - Wie zijn er vanavond 
19:30 Pauze - pizza
19:45 Komende jaren: wat zijn de kansen en heeft urgentie?
20.30 Hoe kunnen we samen versnellen en versterken?
21:00 Afronding met borrel





Circulair
Nederland Circulair 
50% minder verbruik primaire grondstoffen in 2030. 

Provincie Noord-Holland 
Creatiesporen: participatietrajecten waarin iedereen met innovatieve en experimentele

methoden mee kan werken aan een circulaire Noord-Hollandse economie.

Gemeente Zaanstad
Faciliteren van initiatieven om kringlopen sluitend te maken;

Vergroten van bewustwording 

Voorbeeldfunctie gemeentelijke organisatie.



Samenwerken

Kate Raworth



Inspiratie 



Eric Klarenbeek



Koplopers



Business, Finance & Law

Assiociate Lector: Dr. Han van Kleef

Han.vankleef@inholland.nl

Business Research Centre: duurzaam 
organiseren met de menselijke maat 

Lectoraat 

Learning and Development in Organisations



Bijdrage van Lectoraat aan... 
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Onderzoek:

• Praktijkgericht onderzoek tbv ontwikkeling 
-> circulaire economie

Bedrijfsleven (MKB):

• Leerplatformen + kennis v. circulaire 
economie + netwerk

• Accelerator Circulaire Economie 

Onderwijs:

• Circulaire economie in onderwijs + netwerk



Bevindingen uit ons onderzoek naar
CE in MKB

2017   /   26 MKB’s /   regio H’lem – IJmond
EU-, NL- Prov. en Gem. beleid
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1. Wel duurzaam – niet circulair

2. Wel gemotiveerd – echter veel 
hindernissen

3. “The commons”: overheidsinterventies 
nodig



De opgave voor onderwijs
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Kennis- en methodiekontwikkeling over…

1. Circulaire economie

2. Multidisciplinair werken

3. Probleemgestuurd- & praktijkleren



Schatkaart
Waar ontstaat de circulaire economie in Zaanstad



Kansen

Welke kansen zie je voor Zaanstad 
 Geef je ideeën op post-it (aankomend jaar & 5 jaar)
 Post-its verzamelen op de sheets
Met je groep kijken naar de grote lijn
Wat is het meest urgent?
 Groepen presenteren uitkomsten



Wat heb je nodig

Wat heb je nodig om te kunnen versnellen 
 Geef aan wat je nodig hebt & kan bieden (post-it) 

bewoners – bedrijven- instellingen – gemeente

 Post-its verzamelen op de sheets
Met de groep bekijken naar de grote lijn
 Groepen presenteren uitkomsten



De route 
1 - Build a coalition for action 

front-running businesses, governments, NGOs and academics
2 - Develop a target and action agenda 

clear goal-setting, alignment SDGs & emission-reduction targets
 3 - Translate global targets into local pathways 
4 - Improve our understanding 
https://www.circularity-gap.world/




