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Beste collaga’s,
Imagine Circularity – het eerste wereldwijde initiatief over percepties van circulariteit – het probeert te begrijpen
hoe verschillende belanghebbenden de circulaire economie zien en voorstellen. Het doel is om een miljoen
deelnemers van over de hele wereld te betrekken bij het produceren van een representatieve steekproef van hun
opvattingen en inzichten.
Het onderzoek gaat officieel van start op 19 april 2021 en eindigt op 15 januari 2022. In maart 2022 zullen een
mondiaal rapport en een reeks op maat gemaakte rapporten over een groot aantal en een grote verscheidenheid
aan doelgroepen worden gepubliceerd. Onze open science en open data principes maken dit mogelijk baanbrekende
wetenschappelijke publicaties over de perceptie van circulariteit.
REVOLVE Circular en het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling nodigen u uit om deel te nemen aan het
wereldwijde onderzoek. Uw organisatie is een belangrijke stakeholder in de circulaire economie en het zou ons een
eer zijn als u een officiële partner zou worden.
Hoewel iedereen na de lancering in april 2021 op elk moment aan de enquête kan deelnemen, kunnen alleen
organisaties partner worden. Lokale, regionale of nationale autoriteiten, non-profitorganisaties, universiteiten,
intergouvernementele organisaties, bedrijven van elke omvang, mediaorganisaties, brancheverenigingen, denktanks,
stichtingen en andere organisaties komen in aanmerking.
Om een officiële partner te worden, kunt u kiezen uit 3 + 1 partnerschapsopties (nadat u lid bent geworden van
REVOLVE Circular) of u kunt zich aanmelden als sponsor. Wat zit er voor U in? Lees onze Partners-sectie en vind alle
relevante informatie op www.imagine-circularity.world
In maart-april 2021 zullen we vier online informatiesessies organiseren om het enquête-initiatief gedetailleerder te
presenteren en de gelegenheid te bieden om uw specifieke vragen met betrekking tot de enquête en hoe u zich bij
het initiatief kunt aansluiten. De deadline voor vroege vogels is 15 april, terwijl het enquête-initiatief open blijft voor
partners tot 30 november 2021.
Voel je vrij om deel te nemen aan een informatiesessie en raadpleeg de website van het enquête-initiatief op
www.imagine-circularity.world
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