
Circulaire kansen voor afval gezocht!

Gelderland heeft de ambitie om de eerste afvalloze provincie van
Nederland te worden. Elke inwoner is momenteel goed voor 8.000 kilo
afval per jaar. Dat moet anders: bijvoorbeeld door het verminderen van
afval, hergebruik, circulair ontwerpen of het delen van producten.

De Provincie Gelderland is op zoek naar circulaire toepassingen voor een
aantal lastige afvalstromen. Denk aan kunstgras sportvelden, matrassen,
zonnepanelen of asbest. Wat kan er met het afval gedaan worden? Welke
nieuwe producten en diensten zijn mogelijk? Welke partijen zijn hiervoor
nodig? Hoe maak je daar een bedrijf van?

Wij zoeken vernieuwende ideeën en organiseren daarom in opdracht
van de provincie een Challenge voor 3e en 4e jaars studenten.
De resultaten worden gedeeld met Provinciale Staten van Gelderland,
om de koers te bepalen voor investeringen in de circulaire economie.

Programma van de Challenge

Kick-off op 2 mei De deelnemers komen bij elkaar in Arnhem om kennis
te maken met een aantal afvalstromen en hun uitdagingen. Twee korte
trainingen volgen: ‘innovatief probleemoplossend werken’ en ‘circulaire
economie’. Teams van drie of vier studenten gaan daarna aan de slag,
onder begeleiding van experts uit de praktijk. In een brainstorm worden
circulaire ideeën ontwikkeld.

Onderzoek en uitwerking In de twee weken erna werkt ieder team de
ideeën verder uit, onder meer door specifieke informatie te zoeken en te
bepalen wat er elders in de wereld al gebeurt. Er wordt gekozen voor het
meest kansrijke idee, waarvan de circulaire mogelijkheden, kosten, baten
en succesfactoren worden bepaald.

Business case en presentatie Tijdens het Circulaire Economie Festival
op 16 mei in Nijmegen komen de teams weer bij elkaar. Met hulp van
consultants werken de teams een business case uit. De teams bereiden
een pitch voor die ze voor een jury presenteren. Het beste plan mag
gepresenteerd worden tijdens het plenaire programma van het festival.
Hier zijn diverse kopstukken aanwezig uit het bedrijfsleven, de politiek en
van belangenorganisaties.

Wie zoeken we?

Studenten die:
• in het 3e of 4e jaar van hun bachelor of master zijn;
• een opleiding doen die gerelateerd is aan circulariteit, 

duurzaamheid, productontwikkeling, recycling of het 
ontwikkelen van nieuwe business;

• creatief en betrokken zijn;
• meer willen leren over de circulaire economie en er concreet 

aan willen bijdragen;
• twee dagen (2 en 16 mei) beschikbaar zijn.
Ben jij dit of wil jij dit? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat krijg je?

Je krijgt gratis toegang tot het Circulaire Economie Festival op
16 mei in Nijmegen, begeleiding door experts tijdens de
Challenge, twee trainingen en de kans om te presenteren voor
een publiek van vooraanstaande bedrijven en organisaties in de
circulaire economie.

CIRCULAR CHALLENGE

Deelnemers kunnen zich aanmelden tot 19 april 2019 via 
deze link.

Wil jij meewerken aan versnelling
van de circulaire economie? 

Doe dan mee aan de CIRCULAR CHALLENGE op
donderdag 2 mei van 9.30 tot 16.00 in Arnhem
en op
donderdag 16 mei van 9:30 tot 16:00 in Nijmegen
tijdens het Circulaire Economie Festival 
https://www.smart-circle.org/circulareconomy/

We dagen studenten van hogescholen en 
universiteiten uit om circulaire kansen voor 

afval te ontwikkelen.

Geen afval meer in 2030

Voor vragen: k.joosten@baxcompany.com

https://goo.gl/forms/5m0JpWs7li6wu1Ex2
https://www.smart-circle.org/circulareconomy/

