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Probleembeschrijving 

Een circulaire economie lijkt misschien nog ver weg, maar op de achtergrond zijn er veel partijen bezig 

met het leggen van het grondwerk voor deze enorme opgave. Verschillende partijen houden zich 

bezig met verschillende onderdelen van de circulaire economie. Sommigen focussen op mechanische 

of chemische recycling, anderen op het organiseren van netwerken etc. 

Deze opdracht heeft betrekking tot de materiaalstromen in het Limburgse. Het is op het moment 

onduidelijk hoe de netwerken in deze regio in elkaar steken en partijen met elkaar verbinden. Het doel 

van de opdracht is om dit in kaart te brengen. Kernvragen van dit onderzoek zijn: 

 Welke partijen zijn er allemaal betrokken bij circulaire economie in Limburg?  

 Op welke vlakken werken deze partijen samen?  

 Waar kan BISCI zich bij aansluiten?  

Tijdens dit onderzoek krijg je de kans om met veel verschillende partijen te spreken en hiermee je 

netwerk uit te breiden. Een deel van de organisaties en bedrijven zijn bij BISCI bekend en 

contactgegevens kunnen in overleg verstrekt worden.  

Door met verscheidene organisaties te spreken wordt het duidelijk hoe netwerken in elkaar steken en 

wie de stakeholders zijn. Wanneer al deze partijen in kaart zijn gebracht ga je analyseren wie deze 

partijen zijn, wat ze doen en of er een “window of opportunity” is voor BISCI om met deze partijen 

samen te werken. 

De resultaten van het onderzoek worden in de vorm van een adviesrapport gepresenteerd aan BISCI. 

In dit rapport zijn de “windows of opportunity” duidelijk geïdentificeerd en komen vervolgstappen in de 

aanbevelingen uitgebreid aan bod. 

Geïnteresseerd? 

Wil jij je in het reilt en zeilt in de netwerken van de Limburgse circulaire economie? Dan is dit project 
geschikt voor jou. Als je deel wilt nemen in dit project stuur dan een e-mail naar Leonie Geurts 
(l.geurts@fontys.nl) voor 23 december 2023 voor de contactgegevens van de persoon waar je jouw 
CV en motivatiebrief aan kunt richten. 
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