
 

Verdiepingssessie 1. Next step circulaire economie 
Wat zijn de vragen en behoeften van het mkb bij de transitie naar een circulaire 

economie?  

Dinsdag 24 mei, 9.00u tot 10.30u. Aanmelden kan via deze link.  

Programma  
8:45u Inloop 

9:00u Welkom en introductie – Joost van Hoorn (Platform31) in gesprek met Roeland van Delden 

(Leadax) en Friso Douwstra o.v.b. (gedeputeerde Provincie Friesland) over de vraag waarom het 

zo belangrijk is om beter inzicht te ontwikkelen in de wensen en behoeften van ondernemers 

t.a.v. de circulaire transitie.  

9:10u Toelichting op discussienotitie: achtergrond, aanleiding en doel bijeenkomst – Willem Huntink 

9:20u Verdiepend gesprek in 3 groepen. Geen indeling vooraf, deelnemers kiezen zelf aan welke 

groep ze deelnemen. De groepsindeling is als volgt: 

 
 

Iedere groep gaat in gesprek aan de hand van de volgende vragen: 

1. Welke vragen, opgaven, uitdagingen en kansen t.a.v. circulair komen mkb-ondernemers 

tegen? 

2. Aan welk type ondersteuning hebben ondernemers behoefte op het gebied van circulair? 

Wat helpt hen vooruit? Bijvoorbeeld informatie. Waar is die informatie te vinden? Moeten 

we daarbij aansluiten op netwerken, contacten of op een andere manier? 

3. Zijn ondernemers bekend met (een deel van) het (ondersteunings)aanbod op het gebied 

van circulaire economie? Wat zijn de ervaringen? 

4. Hoe kan het mkb voor de transitie naar een circulaire economie het beste worden 

benaderd en bereikt? Wat is er voor nodig om ondernemers een (volgende) stap richting 

circulair te laten zetten? Waar liggen (economische) kansen of oplossingen voor problemen 

met circulariteit? 

5. Wat loopt in het huidige regionale en nationale aanbod van initiatieven/ondersteuning/info 

goed en moeten we verder uitbouwen? Wat kan in het huidige aanbod beter/anders? Waar 

moeten we mee stoppen? 

 

Input wordt live verwerkt op een Miro board dat zichtbaar is voor alle deelnemers.  

https://www.kennisnetwerkregionaleeconomie.nl/do/eventreadpublic?id=147540-6576656e74


 

10:20u Plenaire reflectie en vooruitblik op vervolg 

Welke tips en suggesties kunt u ons meegeven voor meenemen mkb in de CE transitie? Waar 

ziet u lacunes of mogelijkheden voor verbetering? Waar bent u het meest mee geholpen? 

Wrap-up en toelichting op vervolgproces.  

10.30u Afronding 


