
In 2050 moeten alle bedrijventerreinen circulair ingericht, groener en CO2 neutraler zijn. 
Maar hoe doe je dat? 

Bedrijventerreinen staan voor grote uitdagingen als het gaat om toekomstbestendig werken.  
Die uitdagingen bieden kansen om circulariteit te integreren. Daarom slaan de SKBN en  
C-creators de handen ineen. Vanaf 2022 start het praktijkprogramma 2.0, mits daar genoeg 
animo voor is. 
 
Wat kunt u verwachten? 
• Interessante projectvisits gedurende het jaar 

(Het aantal projectvisits is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers.  
Bijvoorbeeld bij 10 deelnemers zijn er 10 projectvisits);

• Kennisuitwisseling met andere werklocaties en organisaties;
• Delen van verslagen en handelingsperspectieven van de andere werklocaties en  

leren van elkaar door het delen van documenten en ervaringen in de community;
• Uitbreiding van uw netwerk op gebied van de circulaire transitie; 
• Oplevering van producten die als handvatten kunnen dienen;
• Op maat gegeven advies van circulaire experts.
• Een podium tijdens het BT event.

Bent u bezig met de circulaire of energietransitie? Wilt u stappen maken binnen uw gebied of 
werklocatie? Meld u dan nu aan voor versie 2.0: Aanmelden voor het praktijkprogramma.

Wat? 
We starten in het voorjaar van 2022. Op 20 januari organiseren we een voorlichtingsbijeen-
komst. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link. In de week van de circulaire economie 
zal er een kick-off worden georganiseerd waarin we terugblikken naar de geleerder lessen  
van het praktijkprogramma 1.0 en vooruitblikken naar de leerdoelen voor het nieuwe praktijk- 
programma.

CIRCULAIRE WERKLOCATIES
                                                Hoe pak je dat aan? 

https://kennislab.typeform.com/to/h4bYJkqO
https://kennislab.typeform.com/to/io3Qy1sj


Voor wie? 
Het projectprogramma is geschikt voor werklocaties die zich bezig houden met de circulaire 
transitie of geïnteresseerd daarin zijn. En het is ook voor professionals die werkzaam bij ge-
meenten en provincies zijn en zich bezig houden met de (her)ontwikkeling van werklocaties.

Kosten
Kosten voor werklocaties bij volledige deelname zijn € 10.000 per locatie bij volledige 
deelname van het praktijkprogramma dat 1,5 jaar duurt. Dit houdt in dat een werklocatie een 
projectvisit faciliteert en elk kwartaal deelneemt aan de Community of Practice bijeenkomst 
en aan een projectvisit. 

Kosten voor gemeentes en provincies en SKBN’ers die alleen bij de Community of Practice  
aanwezig zijn en de nieuwsbrief ontvangen: €2.500 per deelnemer. Deelname aan de 
maandelijkse projectvisits is mogelijk. 

Ervaringen van praktijkprogramma 1.0 

‘De gesprekken die je voert tijdens het 
praktijkprogramma hebben mij geleerd dat 
we beter moeten vertellen wat en waarom 
we dingen doen. Het is vooral heel leuk en 
leerzaam om met elkaar die gesprekken 
vanuit de praktijk te voeren.’ 
Dennis Meerburg, Lelystad Airport Businesspark 

‘Ik vond het praktijkprogramma heel leuk, 
om zo met andere bedrijventerreinen en 
gemeentes in contact te komen. Het beste 
advies wat wij hebben gehad is dat je klein 
begint met de circulaire transitie en dat 
was voor ons een belangrijke tip.’
Annelein Ouwerkerk, Lorentz Werklocatie

‘Voor ons was het kader circulaire grond-
uitgiften van enorme meerwaarde. Hierdoor 
heb je gereedschap en de kennis in handen 
om met klanten het gesprek te voeren om 
een ambitieus plan te krijgen.’
Reinier Folkerts, Polanenpark

‘Het praktijkprogramma was heel goed geor-
ganiseerd, bij elk bedrijventerrein waren er 
andere experts betrokken. Ik vond het een 
heel interessant proces om bij anderen een 
kijkje in de keuken te nemen en je leert daar 
heel veel van. Ook onze projectvisit was ge-
slaagd en daar hebben we veel van geleerd.’
Peter van Asselt, Zevenhuis


