‘Leren door te doen’
Reflectie en deelname aan
beleidsprogramma van
gemeente Amsterdam.

Kennisuitwisseling
partners

In de online omgeving van
Cirkelstad zijn de tools en het
netwerk toegankelijk.

Nationale werkafspraken

Verbinden
Kennisoverdracht inkopers
‘Circulaire markt’ in Den
Haag geprogrammeerd met
sprekers en fysieke markt.

Marktconsultatie
infrawerk

Inspiratie geleverd en partijen
verbonden aan de tender irt
een wijk in Apeldoorn.

Marktconsultatie
utiliteitsbouw

Regie op het realiseren van
nationale werkafspraken
voor een CE bouwsector.

Partijen verbonden aan
het tendertraject voor het
stationsgebied in Arnhem.

Digitaal stadsregister
Opdrachtgeverscollectief

Bijeenbrengen partijen
Cirkelstad Rotterdam als
eerste Community of
Practice, voor kennisdelen
en projecten opstarten.

Acht opdrachtgevers
uit Utrecht actief op het
gezamenlijke belang voor
CE vastgoed.

Digitaal overzicht gemaakt
aan sloop- en bouwprojecten
voor de regio Utrecht/
Amersfoort.

Masterclass CE
woningbouw
Ontwikkelen en geven van
een 5-daagse opleiding
circulaire woningbouw.

Initiatief nemen
PopUp Planbeoordeling

172 partners
20+ cirkelsteden
3 bouwprogrammas
1 nationale werkconferentie
120 sprekers/experts
80 CoP-sessies
1 academie
22 stadsblad uitgaven
1 stadsblad special edition

Ontwikkelen en toepassen
van een raamwerk om VO/
DO-plannen te beoordelen.

Bouwprogramma MRA
Initiatief om grootschalige
bouwprojecten van A t/m Z
circulair te faciliteren.

Cirkelstad maakt werk van steden,
zonder afval, zonder uitval
Groningen

REGIO NOORD

En dat doen we inmiddels in 20+
steden. Het is onze ambitie om
in 2023 een landelijk dekkend
netwerk van 50 Cirkelsteden
te ondersteunen. Waarin
publieke en private partijen elkaar ondersteunen
van visie tot en met
verankering om tot
daadwerkelijke
verandering te
komen. Het nieuwe normaal. Help jij mee
de beweging sterker en groter te maken?
Alkmaar

Groningen

Het collectief

REGIO NOORD

Het collectief is meer dan de optelsom van
de afzonderlijke partners. Met een collectief
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Stad in oprichting

Stad in oprichting

Kennis collectief maken

Wat Cirkelstad voor jou mogelijk maakt:

In de basis is elke Cirkelstad een Community of Practice.
Partijen die actief zijn in dezelfde stad, in dezelfde regio
en komen vier maal per jaar bijeen om hun voortgang te
delen. Welke vragen hebben ze, welke oplossingen zijn al
gevonden en welke nog niet. Op deze manier ontstaat er
een gezamenlijk beeld van die stad zonder afval, zonder
uitval. En hoe daar praktisch te komen. Alle inzichten en
tools slaan we op in de academie. Een digitale omgeving
waar alle partners van alle steden bij kunnen. Zo zorgen
we er voor dat praktijkkennis meer en meer tot collectieve
kennis leidt.

1 Deelnemen aan de Community in jouw omgeving
n
2 Onze Spinner die jou 1 op 1 helpt bij je kennisvragen
n
3 Toegang tot de Academie met beschikbare tools
n
4 Jouw referenties in onze Gids en Stadsblad
n
5 Eigen bijdrage Werkconferentie i.s.m. Building Holland
n
6 Deelnemen aan Bouwprogramma met projectbegeleiding
n
7 Deelnemen aan de Community of Innovation
n
8 Deelnemen aan opleidingen en inspiratiesessies
n
9 Directe toegang tot nieuwe tooling als de Helpdesk
n
10 Deelnemen aan Bouwconvenant ‘Samen Versnellen’
n

Collectieve kennis toepassen
Wanneer kennis collectief is, wordt het mogelijk om te versnellen. Deze versnelling ondersteunen wij met aanvullende diensten. Zoals de organisatie van MasterTracks waarin
wij experts uit onze partnernetwerk inzetten voor partijen
die aan de slag gaan en niet het wiel opnieuw willen uitvinden. In sommige regio’s is er zelfs sprake van een bouwprogramma. Hiermee kiezen ontwikkelende partijen om hun
projecten onder te brengen en gefaciliteerd worden bij al
hun kennisvragen. Ook kunnen alle partners zich abonneren op de helpdesk. Alle vragen kunnen gesteld worden en
de coöperatie gaat achter de antwoorden aan.

De eerste 5 punten behoren binnen de gangbare lidmaatschappen. Voor de laatste 5 punten wordt veelal een aanvullend budget gevraagd. Zodat we de uitvoerende partners ook
kunnen betalen voor hun inzet op jouw vraag.

Het jaarlijkse lidmaatschap
Partner lidmaatschap geldt voor 1 van de 6 regio’s in
Nederland. Meer over de lidmaatschappen op cirkelstad.nl
Omzet tot
½ miljoen

Omzet tot
1½ miljoen

Omzet tot
10 miljoen

Omzet boven
10 miljoen

€ 250
/jaar

€ 1.250
/jaar

€ 2.500
/jaar

€ 5.000
/jaar

MEER WETEN? Neem dan graag contact met ons op: www.cirkelstad.nl info@cirkelstad.nl 085 105 11 70

* tarieven zijn excl. btw

