
Whitepaper 3 (samenvatting)

Versnellen van de overstap naar een 
Circulaire Economie in de toerisme- en 
vrijetijdssector: 3-M Kader als basis voor 
Circulair Ondernemerschap    

Een Circulaire Economie

Het Interreg 2 Zeeën-project FACET (waarbij FACET staat voor ‘Facilitating the Adoption of 
Circular Entrepreneurship in the Tourism and Leisure Sector’), heeft verschillende strategieën 
ontwikkeld om toeristische ondernemers in het 2 zeeën-gebied in Frankrijk, Nederland, België 
en Engeland te ondersteunen bij het toepassen van oplossingen uit de circulaire economie. 
Bij de circulaire economie gaat het erom het huidige ‘business-as-usual’ lineaire systeem van 
productie en consumptie te vervangen door een systeem van gesloten kringlopen waarin 
grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Dit is in het 
belang van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het witboek biedt een leidraad 
voor succesvol circulair ondernemerschap in de toerisme- en vrijetijdssector, en brengt de 
belangrijkste factoren in kaart. Het bouwt voort op de ervaringen van het EU Interreg 2 Zeeën-
project FACET, en verwijst naar de relevante literatuur over circulair ondernemerschap. Het 
is vooral bedoeld als informatiebron voor ondernemers in de toeristische sector die willen 
bijdragen aan de circulaire economie en duurzame ontwikkeling. Dit witboek beschrijft een nieuw 
3-M kader (het creëren van betekenis (‘Meaning’), zich vaardigheden meester maken (‘Mastering 
skills’) en lidmaatschap van circulaire gemeenschappen (‘Membership of communities’) als basis 
voor circulair ondernemerschap.

Why do you want to be Circular?
Heart: love, compassion, emotional connection
Head: knowledge about climate change, it’s 
impacts and severity

Participate & influence communities
Value Chain
Trade associations and joint purchase
Quadruple helix & wider

Building capabilities within 
the business
Leader & Champion of CE
Knowledge about:
• Circular Economy & law/guidelines
• Footprints of the opeerations
• CE solutions/practices/technologies
Skills - implementation & managing
Training for staff
Communicating CE to customers
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Membership of 
Communities
Membership 

of Communities
Membership of 
CommunitiesMastery

Membership of 
CommunitiesMeaning
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Het 3-M kader



De betekenis die ondernemers geven aan het 
overstappen op een circulaire economie 
De betekenis achter het overstappen op een circulaire economie is cruciaal voor ondernemers. 
Het is belangrijk dat ondernemers het nut en de waarde zien van het toepassen van oplossingen 
uit de circulaire economie. De mate waarin ondernemers de waarde ervan inzien hangt af van 
hun rationele instelling, hun vaardigheden en hun besef van het vermogen van de circulaire 
economie om voordelen op te leveren voor het bedrijf en de bredere gemeenschap - in het 
gebied van vestiging en daarbuiten.

Meer over het project: www.facetwiki.eu

Versnellen van de overgang naar een Circulaire Economie in de toerisme- en vrijetijdssector (FACET) is een project van Interreg 2 Seas (2014 – 2020). Interreg 2 Seas (Interreg 

2 Zeeën) is een Europees samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België. FACET heeft subsidie ontvangen uit het Interreg 2 Zeeën programma 

2014 – 2020 dat medegefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Zich vaardigheden meester maken op het 
gebied van de circulaire economie 
In het witboek bevelen wij aan dat ondernemers vaardigheden op het gebied van de 
circulaire economie ontwikkelen en zich eigen maken, waaronder op technisch, financieel en 
marketinggebied. Nieuwe vaardigheden verwerven is essentieel. In de circulaire economie is het 
namelijk noodzakelijk om nieuwe manieren van werken te omarmen, zowel intern als extern, 
bijvoorbeeld in relaties met leveranciers.

Lidmaatschap van circulaire 
gemeenschappen 
In het witboek raden wij ondernemers en organisaties aan lid te worden van sector-
overschrijdende netwerken en gemeenschappen voor innovatie in de circulaire economie. Door 
deel uit te maken van deze gemeenschappen kunnen bedrijven in de toeristische sector kennis 
over de circulaire economie delen en opdoen, en samenwerkingsverbanden aangaan voor het 
invoeren en duurzaam toepassen van circulaire initiatieven.
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 Download het volledige witboek

https://www.facetwiki.eu/

