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Circulariteit provincie Overijssel

welke impact?Regionale Transitie-agenda’s

Circulaire economie Overijssel - Provincie Overijssel

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie/


Project in samenwerking met Tauw



Hoe is onze vraag vertaald naar een aanpak? 



Doelen vertalen naar kpi’s



Dashboard versus invulformat
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Uitsnede van format met 9 velden as built in te vullen door aannemer



Extern: idee ook toetsen

✓ goede feedback
✓ ja, het kan!

- schriftelijk deel
- verdiepende gesprekken



Intern: implementatie = van doel naar doen !

❑ aanpassen bestaande processen, routines en werkwijzen

❑ samenwerken tussen verschillende expertisegebieden, afdelingen en mensen

❑ leren – sturen – bijsturen



Aanbeveling

www.infrafuturelabs.nl

➢ laat zien waar je naar toe wilt
➢ deel kennis
➢ #durftevragen
➢ en werk samen!

Artikel in vakblad Land + Water juni 2022

Artikel digitaal Magazine 
Duurzaam Gebouwd 
september 2022


