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Cirkelstad Jong 

 

 

Waarom dit jongerennetwerk? 

Cirkelstad Jong is een netwerk voor young professionals werkzaam in de circulaire 

bouweconomie. We delen ervaringen, carrière-vraagstukken en focussen op persoonlijke 

ontwikkeling, terwijl we een parallel maken aan inhoudelijke circulaire thema's. Op deze manier 

houden we vast aan onze eigen circulaire ambities en laten we ze niet verwateren door de waan 

van de dag. We laten ons graag leiden door positieve oplossingen in het verwezenlijken van 

gezamenlijke impact in de transitie die ons te wachten staat. 

 

Voor wie is dit netwerk? 

Primair is Cirkelstad Jong georganiseerd voor en door partners (iedere partner kan 1 of 2 young 

professionals afvaardigen), maar we staan voorlopig ook open voor anderen wanneer zij door huidige 

Cirkelstad Jong leden geïntroduceerd worden. Hierbij hanteren we het criterium dat je jezelf 

identificeert als ‘young professional’ en werkzaam bent in de circulaire en inclusieve bouwsector. Ook 

kan je als huidig lid altijd een introducee meenemen bij een evenement, en kennis laten maken met het 

netwerk. Je kan je kosteloos aansluiten, op voorwaarde dat je je houdt aan het verwachtingspatroon 

qua tijdsinvestering. 

 

Wat gaan we doen? 

We organiseren 5 à 6 evenementen per jaar, opgesplitst in de werklijnen: 

- Persoonlijke ontwikkeling (soft skills) 

o E.g. leiderschap, framing, overtuigen van de ‘grijze garde’ 

- Inhoudelijke kennisdeling, waarbij we deelbaar, toepasbaar materiaal opleveren. 

o E.g. ketensamenwerking, inclusiviteit, case/pressure cooker sessie door 

partnerbedrijven of één van ons 

 

De invulling van onze jaarkalender zal gebaseerd worden op de behoeften van onze leden, die wordt 

gepeild tijdens enkele vergadermomenten in het jaar. Dan wordt ook de voorlopige werkverdeling 

bepaald. Bij ieder evenement zal er ruimte zijn om informeel te ‘bonden’ en verbinden, zodat we de 

basis leggen om ook buiten de evenementen om elkaar te kunnen bereiken met vraagstukken of om 

ervaringen te delen. 

 

Verwachtingspatroon 

Er geldt een vrijwillige inzet o.b.v. gemaakte uren in voorbereiding, vergaderingen en aanwezigheid bij 

evenementen à 0.5-1 dag per maand (afhankelijk van je beschikbaarheid), 9 dagen per jaar. 

Vanzelfsprekend zal bij een grotere groep de tijdsdruk per persoon wat afnemen. De Coöperatie 
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Cirkelstad faciliteert 1 uur per week een young professional. 

 

Financieel 

We realiseren onze evenementen waar mogelijk kostenneutraal door deze online of fysiek bij 

partnerbedrijven te organiseren. Mochten er onderdelen zijn waar budget voor gewenst is, is dat 

bespreekbaar met het Cirkelstad kernteam, maar per evenement bekeken en toegezegd. Sprekers 

zoeken we in eerste instantie in de pool van Cirkelstad. 

 

Vervolgplannen 

We breiden ons netwerk langzaam uit en zoeken verbinding met universiteiten en hogescholen om de 

circulaire ambitie te promoten en te voeden. We zoeken studenten/recent afgestudeerden om te 

plaatsen bij partnerbedrijven voor stages/traineeships/starters functies. Daarnaast zullen we sessies 

organiseren waarbij we door de actieve rol die de studenten zullen innemen in het netwerk, 

bijgespijkerd kunnen worden met de meest recente kennis ‘vers uit de collegebanken’. 

 


