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TranCiBo: Transitie circulaire bouw
In het TranCiBo onderzoeksprogramma van de TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam
beschouwen we de transitie naar de circulaire economie in de bouw als een gelaagd proces
waarin het gedrag van werknemers in de projecten, maar ook in de moederorganisaties en
tenslotte in de sector moet veranderen.
In dit onderzoeksprogramma richten we ons op TranCiBo & Cirkelstad Zuid-Holland
de samenwerking in circulaire bouwprojecten.
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Criteria waar de case aan moet voldoen
• Een bouwproject met een hoge circulaire ambitie: circulariteit is een onderdeel geweest van
de tender en is voor de opdrachtgever een significant punt.
• Een bouwproject dat in een fase tussen SO en DO is.
• Het projectteam staat open om te reflecteren op de samenwerking in de circulaire bouwketen.
• In ieder geval een van de deelnemende partijen is partner van Cirkelstad Zuid-Holland.

Opbrengsten voor het deelnemende projectteam
• Extra aandacht voor de samenwerking in het projectteam.
• Inzichten in belemmeringen en versnellers in het samenwerkingsproces.
• Ondersteuning in het reflecteren op de samenwerking in het projectteam.

Investering van het projectteam
• Toegang verlenen tot het project aan het TranCiBo onderzoeksteam.
• Tijd voor 2 tot 4 interviews met leden uit het projectteam.
• Tijd voor een reflectiesessie met de leden uit het projectteam.
• Actieve deelname tijdens de sessie van Cirkelstad op dinsdag 12 april van 15.00 tot 17.00 uur.

Doe je mee?
Geef je dan voor 18 maart op bij
Thirza Monster: thirza@icircl.nl
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