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Onze IMPACT
Waar gaat Circular
SME Scan over?
CIRCULAR SME SCAN (CSS)
verbindt digitalisering met een
circulaire economie. Een circulair,
duurzaam en een klimaatmilieuvriendelijk strategie binnen
het Midden en Klein Bedrijf (MKB)
resulteert
in
een
groot
competitief voordeel en draagt
tegelijkertijd bij aan een beter
milieu.
Het project is begonnen in april
2021 en loopt in totaal twee jaar.
Binnen deze twee jaren worden
tools ontwikkeld die nodig zijn
om mkb-ers te voorzien van
circulair gerelateerde materialen.
De missie van CSS is om mkb-ers
bij te scholen en te voorzien van
bruikbare informatie & praktische
materialen, zodat ze dit kunnen
toepassen
om
hun
bedrijfsstrategie meer circulair te
maken en zodoende bij te dragen
aan een groene economie.

Alle
organisaties
streven
ernaar
om
hun
bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken. Door
middel van het CSS project willen we deze bedrijven
helpen om dit voor elkaar te krijgen. We willen een
praktische, digitale scan maken, zodat ze bedrijven
hun eigen processen kunnen analyseren en
beoordelen hoe ver ze al zijn met circulariteit binnen
de bedrijfsvoering. We willen mkb-ers begeleiden
door middel van leermodules, voorbeelden en
bronnen die het meest bruikbaar zijn voor hun
situatie.
Door de juiste informatie te verstrekken, willen we
bijdragen aan een groener milieu en een duurzame
toekomst.
Lees onze e-leaflet om meer te weten te komen over
de verwachte resultaten van CSS.

UPDATES

Meet the CSS Team

Tijdens het CSS project, werken we aan 4
outputs;
1. Een framework van vaardigheden nodig
voor een circulair mkb bedrijfsvoering
2. Een zelfscan voor mkb-ers om circulaire
processen te beoordelen
3. De CSS online leeromgeving en platform
4. De stakeholder handleidingen; hoe
gebruik je de CSS tools?
Momenteel werken we aan de eerste output;
Een framework van vaardigheden nodig voor
een circulair mkb bedrijfsvoering. Ter
grondslag aan dit framework ligt een
uitgebreide research, waaronder een survey
onder mkb-ers en een desk research, gevolgd
door focusgroepen om waardevolle informatie
van de doelgroep te krijgen.

STRIA is een innovatieagentschap uit Hongarije dat actief
bijdraagt tot de ontwikkeling van lokale/regionale
bedrijven en opleidingsorganisaties op secundair en hoger
onderwijsniveau ondersteunt.
BDF,
uit
Nederland,
adviseert
bedrijven,
onderwijsinstellingen en particulieren als het gaat om
het ontwikkelen van loopbanen voor zowel starters als
gevestigde ondernemers. Onderwerpen van expertise
zijn digitalisering, duurzame groei en bedrijfsevolutie.
Avaca Technologies is een onafhankelijk Consultancy
Bedrijf in Griekenland, dat Software Gebaseerde
Technologie Oplossingen aanbiedt en een significante
lijst van cliënten in vele industrieën en marktsectoren
heeft opgebouwd.
EOLAS, uit Spanje, biedt diensten en ondersteuning aan
ondernemingen, organisaties en entiteiten op 3
hoofdgebieden, voor een breed scala van eisen en
behoeften, van ondersteuning voor projecten,
bedrijfsontwikkeling en advies tot innovatie.

De zelfscan, training en platform zal daarna worden ontwikkeld, gebaseerd op de uitkomsten van de
research. Aan het eind van dit jaar zullen we een overzicht hebben van de belangrijkste behoeftes van mkbers en zullen we gaan werken aan de zelfscan.
De CSS website
Onze Circular SME Website is net gelanceerd en kan bezocht worden op www.circularsmescan.eu en vind je
meer informatie over ons project! Voor vragen, suggesties of andere ideeën kun je een mail sturen naar
i.bos@bdfriesland.nl

Wil je up to date blijven over de resultaten van
Circular SME Scan? Wordt lid van onze CSS
community op Facebook: @CircularSMEScan
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