
Masterclass 
Circulaire Steden / Provincies
Het nieuwe Regeerakkoord en Klimaatwet als circulaire aanjager

#Exchange
climate-kic.nl

Highlights Regeerakkoord / Klimaatwet
Kansen voor uw stad / provincie

Samenwerking in de circulaire economie
Hoe nu verder?

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze 
stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na 
te leven. Maar is het genoeg? Neemt de overheid de juiste maatregelen? En wat 
kunnen steden c.q. provincies doen? De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 
met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd 
in een Klimaatwet. Hoe kunt u het Regeerakkoord en deze wet doorvertalen naar 
circulaire kansen binnen uw gemeente / provincie?

Vele vragen waar u in deze Masterclass antwoorden op krijgt. Wij combineren 
theorie met inspirerende voorbeelden van startups. Climate-KIC experts delen 
de ontwikkelde Circulaire Methodiek met u. Vervolgens geeft u er een praktische 
invulling aan en dagen ‘peers’ u hierop uit. Laat het nieuwe Regeerakkoord en de 
Klimaatwet voor u werken om uw circulaire doelen te behalen en meld u aan voor 
deze Masterclass via www.climate-kic.nl.

Datum: 11 december 2017 
Locatie: Climate-KIC - Learning Space, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht 
Tijd: 13.30 - 21.00 uur (inclusief diner) 
Kosten: € 299,- (exclusief btw)

https://www.climate-kic.nl/professionals/masterclass-circulaire-steden-en-regio-s/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-masterclass-circulaire-steden-provincies-39082063504?aff=eac2


Programma 
Masterclass Circulaire Steden / Provincies

13.30 - 14.00 Welkom 
14.00 - 15.30 Setting-the-scene 
    • Interessante uitdagingen van het nieuwe Regeerakkoord    
    • Veranderen is nodig: een overzicht van game-changers     
    Erick Wuestman, Voorzitter Stichting Circulaire Economie 
15.30 - 16.00 Climate-KIC - De kracht van een Europese community 
    Martine van Veelen, Deputy Director Climate-KIC Benelux 
16.00 - 17.30 Inspiratiesessie & Interactie 
    Sladjana Mijatovic, Innovatie Officer Circulair, Gemeente Amsterdam 
17.30 - 18.30 Diner 
18.30 - 19.15 De rol van start-ups in de transitie 
    Claire Teurlings, CircularIQ 
    Sasa Marinic, Antecy 
19.15 - 20.30 Aan het werk volgens de Circulaire Methodiek 
    Gerard Roemers, Metabolic 
20.30 - 21.00 Wrap up 
    De oogst en een dynamische, plenaire uitwisseling 
21.00   Einde


