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Circulaire economie
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Circulaire economie is meer dan 
recyclen…..

onze aanpak richt zich 
op meerdere 
strategieën
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Hoeksche Waard circulair in 2050

• klimaatneutraal in 2050

• 5 thema’s binnen circulair: consumenten, bouw&infra, landbouw, 
zwerfafval en bedrijfsleven

• Operationele doelstelling bedrijfsleven: in 2025 zijn, op ieder 
bedrijventerrein in de Hoeksche Waard, meerdere bedrijven bezig 
met circulaire economie. 

• Aanpak eerste periode: kennis delen en elkaar inspireren, 
netwerken opzetten, samenwerking stimuleren, ontwikkelen 
handelsplatform wat aansluit bij de vraag. 
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Waarom ?

Meer business en/of kostenbesparing

Beter milieu

Koers / richting

Innovatie – sociaal en technisch
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En ook . . . 

Kansen voor werkgelegenheid en onderwijs

Professioneler en gemotiveerder personeel

Marketing waarde
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Focus Cirkellab: ‘Bedrijfsleven Hoeksche Waard Circulair ’
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• 0-meting/circulair marktonderzoek

• Inventariseren relevante stakeholders

• Onderzoeken relevante sectoren/branches

• In beeld brengen welke circulaire kansen waar zijn te identificeren én te 
realiseren

• Organiseren van kennissessies over circulaire economie

• Creëren/versterken van een effectief circulair/duurzaam netwerk

• Onderzoeken nut, noodzaak én draagvlak van een handelsplatform reststromen 

In 2025 op ieder bedrijventerrein meerdere bedrijven die bezig 
zijn met Circulaire Economie
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Waar liggen voor jouw bedrijf de kansen?
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Hoe doe je mee?



maakt circulair concreet!

Titel: 

Kennissessie ‘Circulaire Netwerken in de Hoeksche Waard’
8 oktober 2021
Tot ziens!§

17


