
Er zijn 12 trainingsmodules gemaakt met als doel de vaardigheden en competenties van

deelnemers te verbeteren om in een circulaire context te kunnen werken, waardoor

ondernemers een diepgaand begrip krijgen van het verschil tussen de lineaire en de

circulaire economie, inclusief de economische, sociale en ecologische voordelen die

ermee samenhangen, alsook de circulaire modellen en ook de risico's voor onze

samenleving van het model van nemen-maken-weggooien. Bovendien stellen de

trainingsmodules potentiële ondernemers in staat om de gebieden te identificeren met

het hoogste groeipotentieel in een circulaire economie en de beroepsprofielen waar in

het komende decennium steeds meer vraag naar zal zijn. Ten slotte kregen

ondernemers de mogelijke belemmeringen te zien waarmee ze te maken kunnen

krijgen in het ondernemerschapsproces met betrekking tot regels en regulering. De

trainingsmodules worden momenteel getest onder eindgebruikers, met als doel hun

inhoud te verbeteren.

U-Eco ("Bijscholing voor een

creatievere circulaire ECOnomie") is

een project dat zich richt op het

overgangsproces naar een circulaire

economie, via het aanpakken van de

behoefte aan een specifieke circulaire

economie opleiding die de

inzetbaarheid en zelfstandigheid kan

vergroten, en tegemoet kan komen

aan de vraag naar nieuwe profielen op

de arbeidsmarkt..

Een circulaire economie brengt een heel nieuw systeem met zich mee voor hoe we creëren en consumeren. Dit

vertaalt zich vervolgens in een behoefte aan innovatieve professionele figuren die nieuwe vacatures in een circulaire

economie context kunnen invullen. Hiervoor is er een catalogus opgesteld met 15 functieprofielen die waarschijnlijk

in het komende decennium noodzakelijk zullen zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe vraag naar

arbeidskrachten in de gebieden die wij identificeerden als zijnde die met het hoogste groeipotentieel . De catalogus

is hier beschikbaar.

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring 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).
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Op 17 september namen alle U-

Eco partners deel aan de online

meeting voor tussentijdse

projectevaluatie. 

CATALOGUS VAN JOBPROFIELEN

 DE PROJECT-
PARTNERS

Meer informatie kan je vinden op de

websites van de projectpartners.

WAT IS U-ECO?

TRAINING MODULES EN TEST FASE

MEEST RECENTE EVENEMENT

https://www.swideas.se/
https://www.bioazul.com/
https://defoin.es/
http://www.eurada.org/
https://cpip.ro/
http://www.arid.org.pl/

