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Nieuwe masterclass

Werk maken
van Circulaire
Economie
In 2050 is de Nederlandse economie volledig circulair. Dat is
de nationale doelstelling waar ook de Leidse regio aan moet
én wil bijdragen. We gebruiken dan alleen nog duurzaam
geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen. We gaan dan efficiënt met grondstoffen om.

Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar we hebben
ook nog een lange weg te gaan. Hoe brengen
we deze ambitie in de praktijk? Hoe zorgen
we met elkaar voor inspirerende voorbeelden
zonder verhoging van regeldruk? Kortom, hoe
maken we werk van Circulaire Economie?
Om deze vragen te beantwoorden en om van
theorie naar praktijk te komen, organiseren
Economie071 en de gemeente Leiden een
concrete Masterclass Circulaire Economie voor
ondernemers, gemeenten en de onderwijs- en
kennisinstellingen uit de Leidse regio. Dit doen
zij samen met de specialisten op dit terrein van
de Universiteit Leiden (René Kleijn en Benjamin
Sprecher) en het bedrijf Copper8.
Masterclass Circulaire Economie

Yvonne van Delft (Wethouder Economie
Gemeente Leiden en initiatiefnemer van de
Masterclass Circulaire Economie): “Tijdens de
Masterclass wordt kennis gedeeld en komt er een
regionaal netwerk tot stand van ondernemers
en organisaties die op het gebied van circulaire
economie concrete stappen willen zetten. Naast
aandacht voor de theorie gaat de groep ook
concreet aan de slag.”
Veel expertise

Vanuit de Universiteit Leiden is het Centrum
voor Milieukunde (CML*) aangehaakt,

Yvonne van Delft (Wethouder Economie Gemeente
Leiden en initiatiefnemer van de Masterclass Circulaire
Economie): “De opgave voor een Circulaire Economie
is zo groot dat we elkaar nodig hebben om dit voor
elkaar te krijgen. Gelukkig heeft de Universiteit Leiden
veel kennis ter beschikking die zij graag wil delen. Ik
hoop van harte dat veel bedrijven aanhaken.”

een wereldwijde pionier op het gebied van
levenscyclusanalyse en materiaalstroomanalyse.
Experts vanuit het CML nemen de deelnemers
mee in de theorie. Daarna gaat Copper8 met
de groep concreet aan de slag. Copper8 zijn
echte doeners, met veel ervaring rondom het
concretiseren van de circulaire economie.
* Het CML is onderdeel van het Centre for
Sustainability (CfS), een samenwerkingsverband
tussen Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus
Rotterdam.
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Expat Centre Leiden
in de finale
Het Expat Centre Leiden behoort tot
de laatste drie in de verkiezing PubliekPrivate Samenwerking 2018 (PPS2018)
georganiseerd door stichting CLOK. Uit
meerdere inzendingen werd het Expat
Centre Leiden al eerder geselecteerd als
kanshebber in deze verkiezing met als
resultaat nu een finaleplaats. De gekozen
winnaar moet innovatief en grensverleggend
zijn, met een meetbare prestatie in een
afgerond of operationeel project op het
gebied van publiek-private samenwerking.
Op 1 november – de Nationale Dag
van Economische Zaken – maakt de
driekoppige jury de winnaar bekend.
Wat kan men verwachten?

Trots

De Masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten. Er
wordt in de eerste twee sessies ingegaan op wat
circulaire economie is, hoe dit zich verhoudt tot
duurzaamheid in het algemeen en welke kansen
er liggen. Daarna wordt het concreet. Aan de orde
komen circulaire businessmodellen en inkoop- en
aanbesteding. Deelnemers gaan vervolgens onder
begeleiding van Universiteit Leiden en Copper8
actief aan de slag met een eigen casus.

Het Expat Centre Leiden (ECL) is trots
op de nominatie en de top drie positie.
“We timmeren met het ECL hard aan de
weg, maar dat we binnen de korte tijd
dat we in de huidige vorm actief zijn, nu
al bij de laatste drie projecten staan in
deze verkiezing, is een enorme opsteker”,
aldus Corine van der Ceelen, manager
van het ECL. Volgens Jacqueline Ton van
het LUMC (Leiden Universiteit Medisch
Centrum) staat het Expat Centre niet voor
niets in deze top vijf. “Door internationals
te ondersteunen in de coming to en settling
in fase, faciliteert het ECL veel bedrijven
en kennisinstituten in de Leidse regio. Het
Expat Centre Leiden ontzorgt en verbindt,
bij uitstek het voorbeeld van publiekprivate samenwerking met partners zoals de
regiogemeenten, de ondernemersvereniging
van het Leiden Bio Science Park (LBSP),
LUMC en de Universiteit Leiden. Met
recht een finaleplaats”, aldus Ton.

Interesse? Meld je aan!

De Masterclasses zijn steeds van 14.30 tot
17.30 uur op de volgende data:
• Donderdag 8 november (de theorie)
• Dinsdag 27 november (de verdieping)
• Dinsdag 18 december (best practices en
aan de slag met je eigen casus)
• Dinsdag 15 januari (afronden eigen casus)
Je kunt kiezen voor het volgen van sessie 1 en
2, de sessie 3 en 4 of voor de hele Masterclass.
Aanmelden kan via www.economie071.nl.
Locatie

De bijeenkomsten zijn in PLNT, Centrum voor
Innovatie en Ondernemerschap, Langegracht
70, 2312 NV Leiden. Elke Masterclass wordt
afgesloten met een netwerkborrel.

* Het Expat Centre Leiden is een project
van Economie071, het economische
samenwerkingsverband in de Leidse
regio van ondernemers, gemeenten en de
onderwijs- en kennisinstellingen.

Tot slot

Deelnemen aan de Masterclass is gratis, maar
niet vrijblijvend. Van deelnemers wordt
verwacht dat zij actief meedoen en eigen kennis
en inzichten delen met de andere cursisten.

Meer info op www.economie071.nl
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