
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

Ons laatste doel, de ontwikkeling van een handleiding voor trainers met informatie,

methodologieën, suggesties voor oefeningen en hulpmiddelen, is bijna voltooid! We

leggen nu de laatste hand aan het verzamelen van feedback van verschillende

personen en belanghebbenden om het zo interessant en relevant mogelijk te maken. 

Binnenkort zal alle ontvangen feedback in onze handleiding worden verwerkt. 

Maar maak je geen zorgen! U kunt de eerste versie al online bekijken op de websites

van onze partners!

Huidige status van het project

WIJ ZIJN BIJNA KLAAR OM HET PROJECT AF TE RONDEN.
ZOU JE WILLEN ZIEN WAT WE TOT NU TOE BEREIKT HEBBEN?

We zijn blij te kunnen meedelen dat we de laatste aanpassingen aan ons U-Eco-

handboek nu aan het afronden zijn. Maar het eerste ontwerp ervan is, samen met al

onze eerdere resultaten, al beschikbaar op onze officiële websites, in het Engels en in

elke taal van de partners.

Naast het handboek gaat het om opleidingsmodules met kant-en-klare informatie over

de Circulaire Economie; een selectie van functieprofielen waar waarschijnlijk meer

vraag naar zal zijn; een selectie van casestudies om ondernemers en geïnteresseerden

te inspireren om de volgende stap te zetten om circulaire praktijken in hun bedrijf in te

voeren; en nog veel meer interessante informatie die gedurende ons project is

verzameld.

En we hebben nog meer toe te voegen - ze zijn allemaal gratis beschikbaar! 

Mis deze uitnodiging niet om ze te bekijken en ons te laten weten wat je ervan vindt!
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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)

10 SEPTEMBER 2021
LAATSTE VERGADERING VAN DE PARTNERS
Het consortium maakt zich op voor de laatste transnationale

partnerbijeenkomst van de U-Eco, die zal worden gehouden

in Brussel, België. 

Het consortium is verheugd om dit project persoonlijk te

kunnen afronden en de kans te krijgen om na te denken over

de verwezenlijkingen ervan. 

De slotbijeenkomst zal ook samenvallen met een evenement

voor het publiek om meer te weten te komen over ons

project. Als u meer informatie wenst, kunt u contact

opnemen met onze partners in België van EURADA.

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

9 SEPTEMBER 2021
U-ECO EVENEMENT IN BRUSSEL

EU overleg over onderwijs voor duurzaamheid om

beleidsvorming te informeren

Circulair ontwerp door gebruik van papier in

ontwerponderwijs

Bedrijfstrainingen om circulaire agrofoodbedrijven

te helpen groeien

Samen met onze laatste vergardering in Brussel wordt 

 een fantastisch evenement georganiseerd. Het zal tellen

met de deelname van interessante sprekers, spreken

over:

Registreer hier: https://site.evenium.net/u-eco-2nd-

multiplier-event/registration

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://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
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/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://twitter.com/eurada_rdas

