
Groene-voornemensGroene-voornemens
Ik ben student

Ik wil graag…

…meer weten over de circulaire economie

In het algemeen: ga naar kenniskaart circulaire economie

En de rol van design en technology:

Inclusief een duurzame supply chain?:

ga naar de online cursus Circular Economy an In-

terdisciplinary Approach

…  de duurzaamheid van mijn product(ontwerp)  

aantonen:

Door middel van een checklist:

ga naar Circularity Check, een vragenlijst waarmee  

de circulariteit van je product gecheckt wordt

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

…  meer weten over meervoudige waardecreatie en dit 

toepassen in een project

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 op basis van een binnen de Haagse ontwikkelde tool:

Ga naar info over de SDG Delta tool (goede reden ook om 

een Research Gate account aan te maken…)

…  een analyse doen van de footprint van een (productie)

proces:

Bijvoorbeeld op basis van Activity Based Footprinting:

Ga naar de EcoChain site voor meer info over deze bereke-

ning een Research Gate account aan te maken…)

…  Of wil je specifiek iets zeggen over de CO2 Performance:

Ga naar info over de CO2 Prestatieladder

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

of de BNR Duurzaam podcast

…onderwijs volgen op de Haagse over dit onderwerp

Denk dan eens aan de minor Circular Business ( van BFM)

…En tenslotte iets heel anders! Heb je ooit gedacht aan 

kleding ruilen?

Ga naar swapshop Den Haag 

Dit kan ook in Rotterdam en Amsterdam

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart/circulaire-economie/
https://online-learning.tudelft.nl/courses/circular-economy-design-and-technology/
https://www.edx.org/course/circular-economy-an-interdisciplinary-approach?source=aw&awc=6798_1637607043_ddb51d78f34a65b6e2db12f1c2330a28&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=425997_CoToNet%2C+Unip.+Lda
https://www.edx.org/course/circular-economy-an-interdisciplinary-approach?source=aw&awc=6798_1637607043_ddb51d78f34a65b6e2db12f1c2330a28&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=425997_CoToNet%2C+Unip.+Lda
https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/
http://www.circularitycalculator.com/#works
http://www.cmlca.eu
http://www.cmlca.eu
https://www.integratedreporting.org/how-practical-advice-and-tools/
https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2020/10/SDG-onderzoeksrapport_PwC.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Albert-Kraaij/publication/355207394_BM_Experimentation_A_tool_for_calculating_the_financial_and_sustainable_business_case_of_new_Business_Models_Extended_abstract_Keywords_Business_model_innovation_innovation_tools_business_case_for_sus/links/61683e8025be2600ace92d49/BM-Experimentation-A-tool-for-calculating-the-financial-and-sustainable-business-case-of-new-Business-Models-Extended-abstract-Keywords-Business-model-innovation-innovation-tools-business-case-for-s.pdf
https://ecochain.com/nl/functies/activity-based-footprinting/
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2020/documenten%202020/Prestatieladder%20Handboek%203.1_22-6-2020.pdf
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/podcast-wasted-tales
https://open.spotify.com/show/2y37nKiWpCOM42Uy2ZQ2rR
https://www.bnr.nl/podcast/duurzaam
https://swapsdenhaag.nl/
https://www.the-swapshop.com/nl/shops/

