
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

We hebben het einde
van ons project bereikt
ONS PROJECT IS NU AFGEROND!
BEN JE KLAAR OM TE ZIEN WAT WE HEBBEN BEREIKT ?

12 opleidingsmodules met gebruiksklare informatie over de circulaire economie,

samen met een instructieboekje.

Een marktonderzoek naar de mogelijkheden voor ondernemerschap in een

Circulaire Economie.

Een catalogus van functieprofielen waarnaar waarschijnlijk meer vraag zal zijn in

een Circulaire Economie-context.

Een selectie van 13 case studies om ondernemers en geïnteresseerden te inspireren

om de volgende stap te zetten om circulaire praktijken in hun bedrijven te brengen.

Een trainershandleiding met daarin verschillende concepten, aspecten en de stand

van zaken rondom circulaire economie onderwerpen, en trainingsmethodieken,

methoden en oefeningen die u kunnen inspireren bij uw eigen activiteiten.

Our U-Eco project has now come to its end, but the achievements and material we've

developed within it will remain available!

The U-Eco partnership hopes our project can help bridging what you want to do, and the

skills and knowledge that you might need to get there. 

For this reason, gathering partners from Sweden, Spain, Romania, Poland, and Belgium,

the U-Eco project has brought to everyone:

Het is allemaal gratis beschikbaar op de website van elke partner!

We nodigen jullie allemaal van harte uit om ze te bekijken! 

We horen graag wat u ervan vindt.
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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:



Wat komt er nu?
LESSEN VAN DIRECTE DEELNEMERS
AAN ONZE ACTIVITEITEN

Tijdens ons project zijn veel interessante informatie en

innovatieve Circulaire Economie-perspectieven

verzameld. De effecten daarvan zijn te zien in de

testfasen en de slotevenementen die in elk partnerland

hebben plaatsgevonden. In totaal hebben 225 mensen

hun mening gegeven over ons materiaal en hebben 278

mensen deelgenomen aan de 17 evenementen die in

het hele U-Eco-consortium zijn gehouden. 

In het algemeen werd het materiaal zeer positief

onthaald door de directe deelnemers aan onze

activiteiten, wat erop wijst dat U-Eco ook na de twee

jaar van uitvoering nog effect zal sorteren.

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

EN WAT NU?
Wij geloven dat de circulaire economie de toekomst is - er

kan geen groei meer bestaan zonder rekening te houden met

de planetaire grenzen. Het is nu tijd om na te denken over

hoe we hulpbronnen in de kringloop kunnen houden door

circulaire economie toe te passen. 

Degenen die aan onze activiteiten hebben deelgenomen,

hebben ons zelfs gevraagd om meer soortgelijke

evenementen en inhoud, waaruit blijkt dat meer van ons ook

geloven in een circulaire toekomst. 

Het U-Eco consortium ziet deze ontwikkelingen en is aan het

denken over manieren om nieuw materiaal en informatie

naar jullie allemaal te blijven brengen via andere projecten!

Dus blijf ons volgen om updates te ontvangen!

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)
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