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Beste lezer,

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.

In de afgelopen maanden heeft het partnerschap
van CSS de basis gelegd voor de zelfscan en het
platform. Partners uit Hongarije, Spanje en
Nederland hebben een diepgaand onderzoek
uitgevoerd onder de doelgroep, om de
belangrijkste indicatoren te bepalen die in de
zelfscan en het platform moeten worden
opgenomen. Daarnaast zijn er verschillende online
bijeenkomsten georganiseerd om belangrijke zaken
te bespreken over de voortgang van het project en
hoe de meest waardevolle resultaten voor
ondernemers te creëren.
In deze tweede nieuwsbrief geven wij je de laatste
updates en informatie over onze voortgang en
toekomstplannen.

ONDERZOEK
In de eerste fase van het project hebben we hard gewerkt om de basis van de (nog te ontwikkelen) zelfscan en CSS
platform neer te zetten. Voordat we de circulaire zelfscan verder uitwerken, wilden we zeker weten wat de behoeften
en wensen zijn van het (micro) mkb bij het veranderen van hun huidig business model naar een meer circulair model.
Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen;
Desk research - Onderzoeken van achtergrondinformatie en regionale initiatieven aangaande circulariteit in het
mkb
Survey - verspreiden van een survey onder verschillende ondernemers om behoeften en wensen te achterhalen
Focus groups - een reeks van 3 focusgroepen in Hongarije, Spanje en Nederland om de werkelijke behoeften van
lokale ondernemers te ontdekken en de basis voor de zelfscan vast te stellen; wat is nodig, waar moeten we ons op
richten, wat zou het niveau van circulariteit zijn, enz.
Wil je meer lezen over onze bevindingen en de resultaten van dit uitgebreide onderzoek? Download
volledige en geconsolideerde rapport.

HIER het

VOORBEELDEN
Om ondernemers te ondersteunen en aan te moedigen om circulaire kansen te benutten, heeft CSS verschillende best
practices verzameld op het gebied van circulaire strategieën voor ondernemers. Ondernemers willen geïnspireerd
worden om ervan overtuigd te zijn dat een circulaire aanpak ook voor hen kan werken. Dit is één van de belangrijkste
resultaten uit de focusgroepen. Daarom willen we deze best practices en voorbeelden uitlichten en een prominente
plek geven op ons CSS-platform.

WHAT'S NEXT?
Eind maart 2022 wordt een fysieke meeting in Leeuwarden georganiseerd. zodat het CSS partnerschap kan
brainstormen over de belangrijkste kenmerken van de zelfscan en het platform, en hoe de scan
vormgegeven kan worden om deze geschikt en van waarde te maken voor ondernemers. Na bijna een jaar
van uitsluitend online meetings, zal het partnerschap elkaar in het echt ontmoeten. Wat een effectieve en
vruchtbare ontmoeting zal dat worden!
Meer nieuws volgt snel!

Wil je regelmatig updates ontvangen?
Volg ons op Facebook!
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