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Introductie

Achtergrond transitie agenda’s/ circular skills

Aan de slag

Nabeschouwing
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• Coöperatie Leren voor Morgen
• Nederland Circulair
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• Groene Groei
• CB●NN
• Circulair Friesland 
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Rijks-breed programma NL circulair in 2050
- Vijf transitie- agenda CE aangeboden aan Kabinet, de provincies, 
VNO/NCW, MKB-Nederland, de gemeenten, de waterschappen, 
NGO’s en de vakbonden

- Thema’s: bouw, voedsel en biomassa, consumptiegoederen, 
maakindustrie en kunststoffen 
(in Friesland ook: water, landbouw, energie en mobiliteit)

Onderwijs belangrijke pijler – maar hoe aanvliegen?

De transitie naar een circulaire economie gaat gepaard 
met ingrijpende veranderingen in 

sociale en economische verhoudingen. 

Dit heeft consequenties voor mensen in hun rol 
als professional, als ondernemer, als werknemer, als gebruiker, 

als consument en als burger. 

Startnotitie `Kennis voor CE’, Rathenau Instituut, aug 2018





… breder kijken naar de keten en naar waar welke 
effecten optreden …

… bedrijven (mensen) moeten bij elkaar komen, 
en kennis en data willen en durven delen…

… met de hele keten afspraken maken

… veel kennis en overtuigingskracht nodig!...



• Holistische kijk ontwikkelen 
- bigger picture, samenhang, relaties, netwerken, inzicht in ketens

• Toekomstgericht leren denken 
- voorbij de korte termijn

• Van perspectief kunnen wisselen
- inleven in anderen, emotionele intelligentie ontwikkelen, 
reflectie op eigen handelen

• Actiebereidheid
- Persoonlijk initiatief, leiderschap, sfeer van invloed ontdekken

• …?
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ChecK MBO-panel….

1. Wat zijn in jullie ogen belangrijke vaardigheden waar huidige/ toekomstige werknemers over 
moeten beschikken? 

2. Wat vinden jullie goede ideeën om te doen als er een landelijk programma zou komen rond CE Skills? 
Waar is behoefte aan?



Bedankt voor jullie aandacht!

Op ontdekkingstocht?
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-
economie/is-rol-onderwijs/

https://vimeo.com/208119433 = SDG’s en CE

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/is-rol-onderwijs/
https://vimeo.com/208119433


We hebben een mooi rijtje opgenoemd vanochtend. Goed 
vond ik ook de conclusie dat elke context om andere skills 
vraagt: het is geen eenduidig en lineair rijtje, maar een fluide
reeks van oriënterende of richtinggevende vaardigheden - ze 
zijn geen doel, maar uitgangspunt. 

Bijlage 1



Bijlage 2


