
Groene-voornemensGroene-voornemens
Ik ben docent

Ik wil graag…

… getraind worden in Circulair Ontwerp

Ga naar de CIRCO Curriculum Kit

... iets in mijn onderwijs met de duurzaamheids- 

performance van organisaties

Bijvoorbeeld op basis van de CO2 uitstoot:

EGa naar info over de CO2 Prestatieladder

Of wat algemener:

Ga naar de Milieuprestatieberekening

…  iets in mijn onderwijs met aspecten van meervoudige 

waardecreatie of bewustwording van ‘True Cost’

Bijvoorbeeld door middel van ‘Integrated Reporting’:

Ga naar Integrated Reporting voor advies en tools

Of op basis van de Sustainable Development Goals:

Ga naar dit handige overzichtsrapport van PwC

Of bewustwording kweken voor de principes van ‘True Cost’

Ga naar de overzichtspagina van de TU Delft voor  

‘Sustainability Impact Metrics’

Hier vind je overigens zowel info over het berekenen van de 

‘eco-burden’ van een ontwerp, het benaderen van de ‘eco-

costs’, maar ook de ‘eco-efficiency’; links naar online lezin-

gen en kun je databases vinden met ecodata.

… iets in mijn ontwerponderwijs met ‘footprint’ van 

producten 

Door middel van een checklist:

ga naar Circularity Check, een vragenlijst waarmee de 

circulariteit van je product gecheckt wordt

…  Of alternatief de tools van de TU Delft:

Ga naar de overzichtspagina van de TU Delft voor  

‘Sustainability Impact Metrics’

…  iets in mijn onderwijs met ‘sustainability’ van processen.

Bijvoorbeeld op basis van Activity Based Footprinting:

Ga naar de EcoChain site voor meer info over deze berekening

…  iets in mijn onderwijs met business model transformatie:

Ga naar de Circular Transition Indicator

… of iets met circulair ondernemen:

Ga naar een groot aantal voorbeelden/cases op deze site

…gratis e-boeken over dit onderwerp:

Ga naar Innoveren met Labs om inspiratie op te doen over innovatief onderwijs

Of naar de Duurzame Business Model Templates van  

oa. prof. Jonker op Nieuwe Business Modellen

Of met deze simpele rekentool:

De Circularity Calculator om op basis van je product-

massa een schatting te maken

Tenslotte kun je helemaal de diepte in met deze tool 

van de Universiteit Leiden:

De tool voor Life Cycle Analyse, Life Cycle Costing en 

Eco/Efficiency Analyses

…niet lezen maar luisteren over dit onderwerp ga naar Wasted Tales of de Regenerative education podcast 

of de BNR Duurzaam podcast

… aansluiten bij andere docenten/Haagse community,  j.m.g.coenen@hhs.nl

Of

… een suggestie doen j.m.g.coenen@hhs.nl

https://www.circonl.nl/circulair-ontwerpen-beschikbaar-voor-het-hoger-onderwijs-met-circo-curriculum-kit/
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2020/documenten%202020/Prestatieladder%20Handboek%203.1_22-6-2020.pdf
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/milieuprestatieberekening/
https://www.integratedreporting.org/how-practical-advice-and-tools/
https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2020/10/SDG-onderzoeksrapport_PwC.pdf
https://www.ecocostsvalue.com/
https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/
https://www.ecocostsvalue.com/
https://ecochain.com/nl/functies/activity-based-footprinting/
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/Circular-transition-indicators
https://www.circulairondernemen.nl/uploads/a4c93502340d4008299529b2c984ab5d.pdf
https://docplayer.nl/216718892-Innoveren-met-labs-hoe-doe-je-dat.html
https://www.nieuwebusinessmodellen.nl/
http://www.circularitycalculator.com/#works
http://www.cmlca.eu
http://www.cmlca.eu
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/podcast-wasted-tales
https://open.spotify.com/show/2y37nKiWpCOM42Uy2ZQ2rR
https://www.bnr.nl/podcast/duurzaam
mailto:j.m.g.coenen%40hhs.nl?subject=Ik%20wil%20me%20graag%20aansluiten
mailto:j.m.g.coenen%40hhs.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20suggestie%20doen

