
Circular Business Design Track

Hubs voor een circulaire bouw
Bouwers, slopers, leveranciers, start-ups, logistieke bedrijven, 
duurzaam vervoer en overige initiatiefnemers uit de keten.
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Wat

De regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen die 
samen toewerken naar een circulair georganiseerde regio. Zo is de Alliantie Cirkelregio Utrecht de drijvende kracht 
achter deze CIRCO Track. Circulaire economie is een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden 
hergebruikt en gerecycled. Of waar, in plaats van producten, diensten worden aangeboden. Dit vraagt om nieuwe 
ontwerpen én nieuwe business modellen. In Utrecht worden allerlei initiatieven ondernomen om vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen middels (bouwmaterialen) hubs. Eén van deze initiatieven is een CIRCO training.

CIRCO biedt een driedaagse training aan om jou als bedrijf op weg te helpen en kennis op te doen van circulair 
ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en 
wordt circulaire business in gang gezet. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet 
plan om morgen mee te beginnen.

Wie 

Bedrijven uit de regio Utrecht uit de bouw en logistiek die op zoek zijn naar nieuwe business kansen en hun rol in het 
succesvol verbinden van vraag en aanbod van bouwmaterialen in Hubs voor circulaire bouw. En bedrijven die op 
weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere 
bedrijven en ontwerpers. 

Hoe
Aanmelden kun je via deze link:
Aanmelden Circo Track

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het 
gedachtengoed van de circulaire economie. 
Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen 
hoe je tot innovatieve businessmodellen en 
productontwerpen kunt komen door de 
toepassing van circular design-principes.

Dag 2: Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met 
de circulaire businessmodellen en 
designstrategieën. De kansen uit de voorgaande 
workshop worden opgepakt en verder verkend 
en inzichten verwerkt tot potentiële circulaire 
producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van 
waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische 
en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan 
voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. 

https://m1.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=yACnCytvL4&wpMessageId=2084&userId=40390&command=viewPage&activityId=test&encId=1


Meer informatie:
Erik Bronsvoort (trainer)
Erik@circonl.nl
06 - 81118061

Irene ten Dam
irene.tendam@economicboardutrecht.nl
06 - 33679256

Waarom meedoen?

• Circulair ondernemen biedt nieuwe business 
kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je 
creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je 
klanten. Bovendien is het een innovatieve 
herijking van je business model. Is deze 
toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn 
er op dit gebied?

• CIRCO maakt door samenwerken binnen de 
keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf 
of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door 
kruisbestuiving en ketensamenwerking 
worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

• Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis 
en tools.

• Je ontwikkelt plannen die op korte termijn 
realiseerbaar zijn voor je bedrijf , en krijgt 
zicht op mogelijke systeemveranderingen op 
lange termijn.

• Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor 
aanhaken op een breed netwerk, contact met 
andere sectoren en een groeiende 
community.

• Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling 
van een circulaire economie, waarin 
producten en materialen worden hergebruikt 
en grondstoffen hun waarde behouden.

• De CIRCO track wordt verzorgd door oa. een 
ervaren trainer van Things get Real en wordt 
georganiseerd in samenwerking met EBU en 
de Alliantie Cirkelregio Utrecht.

• One time opportunity: dit is een uniek project, 
en een kans om deel uit te maken van een 
groep koplopers!

Plaats hier een foto

Door te investeren in circulaire business draag je 
bij aan de ambities van het kabinet binnen het 
Rijksbrede programma circulaire economie: 
• In 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren 

van 50% minder verbruik van primaire 
grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

• Meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapport
en/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-
2050

Investering

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,-
gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 
volledig verzorgde workshopdagen volgen.

(Feitelijk kosten zijn € 2.000. Het 75% kortingstarief 
wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat). Aantal deelnemers 
per serie: Max 10 bedrijven  (2 personen per 
bedrijf)

Ambities Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050

