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1. INTRODUCTIE: Circulair ondernemen in je regio 

 

Afval kan een grondstof zijn voor nieuwe materialen. Wat waardeloos lijkt (afval) is dan 

toch waardevol. In een circulaire economie draait het om het voorkomen van afval. Via het 

praktijkverhaal uit de provincie Fryslân bekijk je wat die circulaire economie inhoudt, en 

waar die overal ontstaat. Ook bij jou in de buurt. 

 

2. ATLASOPDRACHTEN: Circulair Friesland 

 

In Friesland (Fryslân) werken bedrijven, het onderwijs en de overheid intensief samen aan 

de overgang naar een duurzame circulaire economie. Met elkaar vinden ze nieuwe 

manieren uit om spullen te maken, zonder uitputting of vervuiling van de omgeving.  

 

1. De Bosatlas van de duurzaamheid zette broedplaatsen voor een circulaire economie in 

Fryslân op de kaart. In die broedplaatsen wordt kennis uitgewisseld en samengewerkt aan 

het hergebruiken van materialen of het duurzaam opwekken van energie.  

 

a. Bekijk figuur 3 op pagina 57 van de Bosatlas van de duurzaamheid. Hoe zou die kaart 

er uitzien voor jouw woonplaats of provincie?  

Zoek op het internet naar activiteiten voor een circulaire economie in je buurt. Gebruik als 

zoekwoorden ‘circulaire economie’ en ‘circulair ondernemen’ plus de naam van je 

woonplaats en/of provincie.  

 

Noteer hieronder de namen van minstens drie activiteiten. Zet de plaats erbij en een korte 

omschrijving van de activiteit. 

Naam Waar?  Wat? 

   

   

   

   

   

 

Tip! Circulaire ondernemers gebruiken reststromen als grondstof voor hun producten. 

Ze voorkomen afval en ze verdienen geld met iets wat eerder waardeloos leek. 

Kijk voor inspiratie op https://www.circulairondernemen.nl/  

 

 

 

 

 

https://www.circulairondernemen.nl/


Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 
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b. Bespreek met je groep alle activiteiten die jullie hebben gevonden bij vraag 1a. Zet ze 

op een kaart, bijvoorbeeld met My Maps op Google Maps. Of teken die activiteiten op een 

papieren landkaart.  

 

2. In Friesland vormen zeven ‘pilaren’ de basis voor het ontwerpen van nieuwe spullen en 

productieketens in een duurzame circulaire economie.  

 

a. Bekijk figuur 1 op pagina 56 van de Bosatlas van de duurzaamheid. Noteer de titel van 

de pilaar voor elke omschrijving in kolom 1 van het schema hieronder.  

 

1. Pilaar 2. Omschrijving 3. Bijdrage aan duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 

 

……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

 

Geld is een middel om 

ecologische en sociale 

waarde te creëren 

 

People – Planet – Profit 

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

Positief bijdragen aan de 

gezondheid en het welzijn 

van mensen 

 

People – Planet – Profit  

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………  

 

 

……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

 

Vergroten van de 

soortenrijkdom van planten, 

dieren en de natuur 

 

People – Planet – Profit  

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 



Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

 

Circulair ondernemen in je regio 

Zet duurzame activiteiten op de kaart 

© Noordhoff Uitgevers bv Bosatlas Pagina 3 van 5 
 

De Bosatlas van de 
duurzaamheid 

Leerling 

 
……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

Winning met aandacht voor 

beschermen en herstellen 

van bronnen  

 

People – Planet – Profit  

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 
……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

 

Afval is altijd een grondstof  

 

People – Planet – Profit 

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

 

Alle energie komt van 

hernieuwbare bronnen zoals 

zon en wind 

 

People – Planet – Profit  

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 
……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

Positief bijdragen aan 

culturele diversiteit en 

verbindingen in de 

samenleving 

 

People – Planet – Profit 

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 
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In 2015 maakten de leiders van 193 landen afspraken met elkaar over duurzame 

ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) om te bouwen aan een 

betere wereld voor iedereen. De zeven pilaren die de basis vormen voor een circulaire 

economie in Friesland dragen bij aan deze VN-werelddoelen. 

 

b. Bekijk de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen op pagina 12 van de Bosatlas van de 

duurzaamheid. Noteer achter elke pilaar in het schema hierboven de SDG(’s) waaraan die  

kan bijdragen.  

 

Tip! SDG Nederland 

Kijk voor meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen op 

https://www.sdgnederland.nl/. Daar vind je bij elk werelddoel voorbeelden en 

praktijkverhalen, plus de concrete subdoelen.  

 

Duurzame ondernemers maken werk van positieve resultaten voor drie P’s: People-

Planet-Profit. Geld verdienen (Profit) is heel belangrijk voor de voortgang van het werk, 

maar winstmaximalisatie is hier geen doel op zich. Wat waardevol is voor de samenleving 

(People) en de leefomgeving (Planet) telt mee. Alle 3P’s zijn positief bij duurzaam en 

circulair ondernemende bedrijven.  

 

c. In kolom 2 van het schema met de zeven pilaren staat People-Planet-Profit onder de 

omschrijvingen. Omcirkel bij elke omschrijving welke van de drie P’s daarbij hoort.  

 

  

https://www.sdgnederland.nl/


Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 
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3. AFRONDING 

 

Zeventien werelddoelen, zeven pilaren en drie P’s. Ze horen bij elkaar. En ze bieden 

verschillende perspectieven op duurzaam denken en doen. Voor ondernemers in jouw 

regio en voor samenwerkingen in de hele wereld.  

 

Misschien heb je zelf een idee om iets waardevols te maken van iets wat eerder 

waardeloos leek? Afval is er (nog) in overvloed. Je creatieve duurzame ideeën om de 

wereld iets mooier te maken zijn welkom overal. Om te beginnen in je regio.  

 

Tip!  Kijk voor inspiratie op platform Voor De Wereld Van Morgen, de community met 

slimme ideeën voor een betere wereld: 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten  

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten

