
U-ECO RICHT ZICH OP HET
TRANSITIEPROCES NAAR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE,
WAARBIJ WORDT
INGESPEELD OP DE
BEHOEFTE AAN SPECIFIEKE
CIRCULAIRE ECONOMIE
OPLEIDINGEN DIE
INZETBAARHEID EN
ZELFSTANDIG
ONDERNEMERSCHAP KUNNEN
STIMULEREN EN TEGEMOET
KUNNEN KOMEN AAN DE
NIEUWE EISEN VAN DE
ARBEIDSMARKT .

Kort over het project:

U P S K I L L I N G  F O R
M O R E  C R E A T I V E

C I R C U L A R  E C O N O M Y

De laatste etappen van het project zijn nu op gang. Onze trainingshandleiding is al

klaar om gedownload te worden in zijn Engelstalige versie. De Nederlands-, Frans-,

Pools-, Roemeens-, Spaans- en Zweedstalige versies zullen daar binnenkort na

volgen!

Deze handleiding inhoudt richtlijnen en trainingsadvies die de trainers mogen

gebruiken in hun activiteiten, inclusief een overzicht van de circulaire economie.

De 13 casestudy's en goede praktijken van U-Eco zijn al klaar voor het publiek! 

Zij werden gekozen uit zowel Europese als wereldwijde exemplaren binnen de vijf

vakgebieden die we eerder hebben geïdentificeerd als die met de grootste potentieel

voor ondernemerschap in een steeds circulairdere toekomst. Deze casestudy's bieden

innovatieve examplaren aan van ondernemingen die gebruik maken van circulaire

princiepen en practiijken op een inspirerende manier binnen de volgende vakgebieden:

Voeding en Biomassa (Landbouw, Bosbouw, Voeding en Energy); Bouw en Demolitie;

Digitalisatie, Deelplatformen en Dientsen; Plastieken, Secundaire Materialen en

Innovatie; en Behandeling en Hergebruik van Water.  

U-Eco nadert nu zijn slotfase. De partners werken juist nu met de vertaling van de U-

Eco trainershandleiding, die onze eindgebruikers zullen doorkijken om commentaren

te geven zodat we verbeteringen kunnen maken. 

Daarna zullen de partners deelnemen in een training voor trainers. Nadien worden

evenementen geörganiseerd om de hoofdinzichten van het project tebreed te delen

evenals om al materiaal te presenteren, dat daardoor gemaakt is geworden. 

Blijf onze partners op sociale media volgen om nieuws over de volgende stappen te

krijgen!

Prestaties van het project
CIRCULAIRE CASESTUDY'S EN GOEDE PRAKTIJKEN
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Huidige status



Wat komt er nu?

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geengoedkeuring van de inhoud die alleen de standpunten weerspiegelt

van de auteurs, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin staat.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus+ programma KA204 - Strategische partnerschappen voor

volwasseneneducatie-2019-1-SE01-KA204-060530)

MEI 2021
TRAINING VAN DE TRAINERS
De consortium maakt zich klaar voor de training van de  trainers, een interne

vergadering die plaats moet vinden in Mei 2021, geörganiseerd en gevoerd door onze  

partner Defoin uit Spanje.

P R O J E C T  P A R T N E R S
V O L G  O N S :

MEI 2021 - SEPTEMBER 2021
U-ECO EVENEMENTEN
De U-Eco partners zijn blij om evenementen te beginnen organiseren, waardoor we

inzichten en materialen zullen delen, die we binnen het project  hebben  been

developed within our project.

https://www.facebook.com/swideasab/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.linkedin.com/company/swideas-ab/
https://www.youtube.com/channel/UCW4nrf56M_GMXlRkDQ1_fAQ
https://swideas.se/
https://www.facebook.com/defoinespana
https://www.instagram.com/defoinespana/?igshid=ydbmwzy8jxol
https://www.linkedin.com/company/defoin?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es
https://defoin.es/
https://www.linkedin.com/company/bioazul-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCmzxb1DDzI0otGnb1VPOPGw
https://www.bioazul.com/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
https://twitter.com/eurada_rdas
https://www.flickr.com/photos/eurada_rdas/
https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/lacjum/
https://www.linkedin.com/company/association-arid/
http://www.arid.org.pl/

