campus fryslân

Wetenschapscolleges

Succesvol duurzaam
ondernemen in een
circulaire economie

www.rug.nl/cf

Succesvol duurzaam ondernemen
in een circulaire economie
Steeds meer ondernemers houden zich bezig met duurzaamheid en de circulaire economie.
Maar wat is duurzaamheid nu eigenlijk? Waar gaat de circulaire economie over? Levert het
allemaal wel geld op? Wil ik mijn bedrijf wel verduurzamen, en zo ja: hoe doe ik dat snel en
eenvoudig? Gaat duurzaamheid en circulair ondernemen niet ten koste van mijn concurrentiepositie?
Om u hierbij te helpen, biedt de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
vier wetenschapscolleges boordevol wetenschappelijke inzichten en inspiratie.
Het programma is ontwikkeld door experts in het vakgebied. Tijdens de
colleges is er volop ruimte voor discussie met gelijkgestemde ondernemers
en reflecteert u op uw organisatie en de toekomst daarvan. Met uw nieuwe
kennis kunt u stappen zetten richting een duurzame toekomst van uw bedrijf.
Na afloop van de wetenschapscolleges ontvangt u een certificaat van de
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

Onze experts

De wetenschapscolleges worden
verzorgd door experts in de verschillende vakgebieden:

Ik nodig u van harte uit deel te nemen aan onze wetenschapscolleges.
Prof. dr. Gjalt de Jong
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Voor wie

Praktische informatie

De wetenschapscolleges zijn bedoeld
voor ondernemers die hun kennis en
inzichten over duurzaam ondernemen
en de circulaire economie willen vergroten en daar wellicht mee aan de slag
willen gaan. De colleges bieden een
coherent programma over duurzaam
ondernemen in de circulaire economie.
Voorkennis is geen vereiste.

Data
- 14 maart
- 28 maart
- 4 april
- 17 april
De colleges worden gegeven van
15:30 tot 19:00 uur.

Het programma
Het programma bouwt voort op de
academische master voor studenten,
de vele lopende onderzoeksprojecten
met Friese bedrijven en beleidsmakers
en de expertise van de docenten. Het
programma bestaat uit vier wetenschapscolleges die elk een cruciaal
onderdeel van duurzaam ondernemen
in een circulaire economie behandelen.
•
•
•
•

Strategie & Leiderschap
Kennis & Technologie
Organisatie & Implementatie
Overheidsbeleid & Transitie

Locatie
Rijksuniversiteit Groningen/
Campus Fryslân
Zaailand 106
8911 BN Leeuwarden

Prof. dr. Gjalt de Jong, hoogleraar
Duurzaam ondernemen in een circulaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

Dr. Anne Beaulieu, universitair
hoofddocent wetenschap- en technologiestudies RUG/Campus Fryslân en
de Faculteit Science and Engineering
van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ir. Jaap de Vries, civiel ingenieur,
directeur DZyzzion en initiatiefnemer
Koploperprojecten.

Kosten
De collegereeks kost € 399,- (vrij van
BTW) en is inclusief studiemateriaal
en een lichte maaltijd.
Meer informatie en aanmelden
Klik voor meer informatie over de
wetenschapscolleges en voor aan
melden op deze link. Aanmelden kan
tot en met 7 maart.

Prof. dr. Caspar van den Berg,
hoogleraar Global and Local
Governance RUG/Campus Fryslân.

