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1. Samenvatting
Het fundament is gelegd
In 2006 startten Roteb, Oranje, Den Boer beton en Woonbron het eerste Cirkelstadproject in R
 otterdam.
In de tien jaar die volgden groeide de beweging en werd ook actief in Amsterdam, Utrecht, Den Haag
en Drechtsteden. Met inmiddels meer dan 100 aangesloten partijen en met meer dan 100 uiteenlopende projecten actief.
Inmiddels is een duidelijk inhoudelijk perspectief ontwikkeld op het werk maken van steden zonder
afval, zonder uitval. Ook een veranderkundig perspectief op het bouwen van een eco-systeem van publieke en private partijen. Hoe een Community of Practice, wat Cirkelstad is, zowel op projectniveau
als op landelijk niveau de aangesloten partijen stimuleert en faciliteert.

De tijd is nu
Nu het fundament er ligt, vragen partners expliciet om opschaling. De huidige koplopers zijn gebaat
bij een groter ecosysteem, een markt waarin zij hun kennis en ervaring kunnen inzetten. Partners
willen tot meer projecten komen, services om snel aan de slag te kunnen en aansluiting bieden voor
nieuwe regio’s, nieuwe partners.
De oproep van de partners is vertaald in de groeiambitie van 5 naar 30 steden over de periode van medio 2017 tot medio 2020. Waarbij de focus op de bouwsector blijft liggen en we de innovatie opzoeken.
Deze ambitie is neergelegd in de Green Deal Cirkelstad 2.0 waarmee ook de ministeries van I&M, EZ en
BZK voor de volgende fase aangesloten blijven.

Wat staat er klaar?!
Door de jaren heen is er hard gewerkt aan een kennisinfrastructuur. Zo zijn er regionale en landelijke
events om om elkaar te leren kennen en kennis te delen. Projectvoortgang wordt gedeeld en ervaringen ontsloten. Bij open vragen wordt binnen het netwerk en in de wetenschap gezocht naar antwoorden. De academie is een digitale plaats waar tools en het smoelenboek te vinden zijn.
Met het oprichten van de Coöperatie Cirkelstad U.A. staat er een stabiele organisatie om de groeiambitie te realiseren. Met een College van Ambassadeurs voor nationale bekendheid en het verbinden van
netwerken. Een Raad van Toezicht om de koers en de groeiagenda te bewaken. En een programma
bureau met programmamanagers ondersteund door het bedrijfsbureau.

Aansluiten

•
•
•
•
•

Aansluiten bij Cirkelstad om (landelijk) netwerken te verbinden;
Aansluiten bij Cirkelstad bij een reeds actieve stad;
Aansluiten bij een nieuwe regio zonder bestaand initiatief;
Aansluiten bij een nieuwe regio met bestaand initiatief;
Nog niet in een stad of regio actief, en jij wilt graag? Dan gaan we in gesprek.
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Kickstart
Op naar een nieuwe Cirkelstad
1.	 Campagne voeren voor een bredere bekendheid en bewustwording.
Algemene sessie CE: voor een breder publiek de beginselen van de CE behandelen, de eerste sessie
waar publieke en private partijen elkaar bewust treffen.
2.	 Het uitvoeren van de projectenkalender: voor de regio in beeld brengen welke projecten er op stapel
staan en wat daar de potentie bij is in circulariteit en fte.
3.	 Het uitvoeren van een beleidsscan: voor de provincie, de regio en de stad de beleidsuitgangspunten in
beeld krijgen.
4.	 Het uitvoeren van de financieringsscan: voor de regio de mogelijke financieringsvormen in beeld krijgen.
5.	 Het uitvoeren van de grondstoffenscan: voor de regio de potentiele grondstofstromen in beeld krijgen.
Werksessie: het reeds bekende netwerk wordt uitgenodigd om projecten in te brengen die we circulair
en inclusief verder gaan brengen.
6.	 Het voeren van partnergesprekken: partijen die geïnteresseerd zijn in partner- of vriendschap worden
benaderd.
7.	 Starterspakket: Op basis van de werksessie kunnen partijen gebruik maken van het starterspakket om
projecten te initiëren.
8.	 Projectcoach: opgegeven projecten krijgen ondersteuning bij het opmaken van plannen van aanpak,
inhoudelijke bijdrage en netwerkbijdrage.
9.	 Projectaanvraag: wanneer de kans zich voordoet, kan een projectaanvraag opgesteld worden om de
projecten in de regio ook met budget te kunnen ondersteunen.
Stadsrechten: sessie om gezamenlijk te komen tot een werkprogramma voor de komende periode
waarbij partijen zich committeren aan het partnerprogramma van Cirkelstad.
10.	Start Community of Practice: Nadat de stadsrechten uitgegeven zijn, start de CoP om periodiek voortgang op projecten uit te wisselen, te leren en te versnellen.
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Wij maken werk van steden
zonder afval, zonder uitval
www.cirkelstad.nl
info@cirkelstad.nl
085 - 003 01 21

