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Hoe het eerste project 
leidde tot een 
Community of Practice 
 
• Projecten zijn ad-hoc, elkaar willen 

blijven opzoeken, helpen 

• Nieuwe vraagstukken verkennen, 

nieuwe partners en elkaar inspireren 

• Proces faciliteren 



en de Community leidde 
vervolgens tot een  
Ecosysteem 
 • +15 Cirkelsteden actief 

• +150 partners cross-sectoraal, 

van student tot multinational 

• Cirkelstad is een coöperatie 

waarbinnen publiek en privaat 

naast elkaar staan 



De lagen binnen dat ecosysteem: het ‘Huis’ Cirkelstad 

Cirkelsteden (lokaal) 

Academie 

Bouwprogramma’s (regionaal) 

Normaliseren (nationaal) 
‘Het nieuwe normaal’ ondersteund met 

Nationale werkafspraken, tooling en 

marktkracht. 

Regie op het realiseren van 

(bouw)projecten waarmee de beweging 

zich zakelijk verder ontwikkelt. 

Het ontwikkelen van een beweging van 

koplopers, gericht op ‘doen’ en met hen 

werken aan nieuwe kennis en mindset. 

Het opslaan, valideren en toegankelijk 

maken van kennis over ‘visie tot en met 

verankering’. 

Werkafspraken Convenantprogramma 

Werkconferentie 

Circulair van gas af 



Wij maken werk van steden 
zonder afval, zonder uitval 

www.cirkelstad.nl     

info@cirkelstad.nl     

085 – 105 11 70  

  



Nico van Hoogdalem 

Cirkelstad Regio-071 
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Cirkelstad Regio-071 

Raamwerk voor een circulaire en inclusieve 
bouwsector waarmee wij samen werk maken van: 

• Het delen de Circulaire en Inclusieve ambitie  

• [doen] Partners brengen ieder een case in 

• [leren] Partners delen actief kennis  

• [eigen verantwoording] Partners bepalen kwaliteit, 

tempo en de agenda 

• [juridische binding] Partners maken onderdeel uit 

van de Cirkelstad Coöperatie U.A.  

 



Raamwerk krijgt vorm 
binnen de Community of 
Practice (CoP) 
 • De CoP is cross sectoraal 

samengesteld             [publiek & 

privaat]  

• De CoP is een open platform 

[toegankelijk] 

• De CoP heeft een coördinator 

[aanjagen] 

• De CoP is regionaal georiënteerd  

• De CoP ondersteunt partijen van 

visie tot verankering     [verankering] 

 



Wie zijn de Cirkelstad partners? 
 
• Gebouweigenaren 

• Beleidsmakers 

• Opdrachtgevers 

• Interne collega’s 

• Bouwers 

• Aanleggers 

• Ontwerpers 

• Slopers 

• Zelfbouwers 

• Start Ups 

• Leerlingen 

• Weer aan het werk 

• Klant betrekken 

• Leren door te doen 

• Masterclasses 

• Nationale versnelling 

• Tooling 

• Bieb 

• Materialisering 

• Stromen 

• Regio’s 

• Hub fysiek en digitaal 

Valkenburg 

Woningbouw  

Bedrijventerreinen  



Organisatie 
Cirkelstad Regio 071  

 

• Nico van Hoogdalem: 

 Spinner en coördinator 

• Pieter Kuijt: 

Partner manager 

• Daphne Treurniet 

Opleidingen coördinator 



Trainingen Cirkelsteden Zuid-Holland 

 

 

Daphne Treurniet (daphne@icircle.nl) 



Partners Bijdrage 
Community of 

 Practice 

Samen delen en 
leren 4 

bijeenkomsten 

Regionale kennisdeling 
6 gemeenten 

Strategie 
en Groei 

 

Services  
en Innovatie 

 

Communicatie  
en Bureauzaken 

 

Onderzoek  
en Valorisatie 

 

Richting aan de opschaling Regio 071 
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Andere regio’s 

Community of Practice 4 keer per jaar 



CoP … 

CoP … 

CoP … 

CoP … 

CoP … 

CoP … 

CoP … 

CoP … 

Project 

Project Project 

Project 

Project 

Project 

Regionaal bouwprogramma start 06-11-2019 
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Andere regio’s 

Corporate programma 

Community of Practice 



MRA 

Z-H 

MUA 

Ontwikkelen 
Harmoniseren 
Innoveren 
Financieren 



Wat is uw Circulaire ambitie 
 

• Er staan 2 gebruikte deuren waar u 

uw circulaire ambitie kan delen 

• Bij Pieter kunt u uw vragen stellen 

m.b.t. een partnerschap 

• Het Cirkelstad Stadsblad kunt u 

meenemen  

• Er liggen intekenlijsten om uw 

partnerschap kenbaar te maken 

 



• Circulaire bouw- Tim Tutert 

Urban mining- Peter Kreukniet 

Innovatie en werkgelegenheid- Dick van Veelen 

Circulair aanbesteden- Sybren Bosch 

Circo track- Thirza Monster 
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• Circulaire bouw- Tim Tutert 

Circulair bouwen RVB- Peter Vermeer 

Urban mining- Erik Korenmans 

Circulair aanbesteden GWW- Marco Hofman 

Circo track- Pepijn Duijvestein 

  

Kick off Cirkelstad 071, september 2019 



 Jacco Knape, wethouder 
Economie&Toerisme, Duurzaamheid in  

Katwijk 
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Cirkelstad Regio 071 

Het fundament is gelegd, tijd voor 
opschaling! 


