IK WIL CIRCULAIRE
PRINCIPES TOEPASSEN
IN MIJN ORGANISATIE

START

WAT GOED!
MISSCHIEN KUNNEN
WIJ JE HELPEN?

HEB JIJ EEN CONCRETE UITDAGING? STEL JE VRAAG AAN
VERSNELLINGSHUIS NEDERLAND CIRCULAIR!
IK BEN OP ZOEK NAAR...

Informatie om rustig na te lezen

Bekijk de kenniskaart van het Versnellingshuis Nederland Circulair

Publicaties en onderzoeken

Bekijk de publicaties van het PBL, het Journal of industrial
ecology of de bibliotheek van de Ellen MacArthur Foundation

Kennis en
informatie

Bekijk deze kaart met best practices

Inspirerende
voorbeelden

Een plek om in
contact te komen
met andere
ondernemers

Praktijkvoorbeelden van
circulaire ondernemers
Bekijk deze uitgebreide lijst met circulaire producten en diensten

Open netwerk evenementen

Bekijk deze lijst met belangrijke evenementen-agenda’s

Werkgroepen in de bouw

Bekijk het netwerk van Cirkelsteden om te zien waar in jouw provincie
werkgroepen en ontmoetingen worden georganiseerd.

Matchmaking op maat

Doe een verzoek voor matchmaking bij Het Versnellingshuis
Bekijk de officiële transitieagenda’s voor de Bouw, Kunststoffen,
Biomassa & voedsel, Consumptiegoederen en de Maakindustrie

Een overzicht
van lopende
programma’s
van de overheid

Bekijk de themasite voor de Circulaire Bouweconomie en de activiteiten
van de Cirkelstad-netwerken

Op basis van het
Rijksprogramma Nederland
Circulair in 2050

Bekijk de themasites voor de Circulaire Maakindustrie, Circulaire
Consumptiegoederen en Afval Circulair
Bekijk de speciale webpagina over Rijksbreed Circulair Inkopen:
De Green Deal programma’s

Hulp bij groeien
voor start-ups
en MKB

Hulp bij
vraagstukken
over

Deelnemen aan een open
ontwikkelprogramma

Bekijk hier een overzicht van groeiprogramma’s voor start-up en MKB

Deelnemen aan een specifiek
programma voor jouw keten

Bekijk hier of je kunt deelnemen aan een CIRCO track

Circulaire businessmodellen

Bekijk de sites van circulairebusinessmodellen.nl en de Kenniskaart CE

Circulair Productontwerp

Bekijk de Circular Design Guide of de Classes van CIRCO

Circulair Inkopen

Bekijk het Platform Circulair Inkopen of de pagina Maatschappelijk
verantwoord Inkopen met Impact van de overheid

Innovatie

Vind hier een lijst van partijen die kunnen helpen

Subsidies en financiële
regelingen

Bekijk de themasite van de RVO of dit overzicht met financieringen

Het meten van circulariteit

Bekijk een overzicht van 17 tools van verschillende organisaties (PDF)

Actieve regionale netwerken

Vind hier een lijst van Lokale aanjagers en Green Deals

Onderwijsinstellingen

Bekijk hier overzichten van actieve netwerken in het Basis- en
Voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO

Betaald gespecialiseerd advies

Bekijk dit overzicht van consultancybureaus met een specialisme
in de Circulaire Economie

Open vragen

Stel jouw vraag aan het Versnellingshuis Nederland Circulair
of neem contact op met het Servicepunt Circulair

Samenwerking
met

Mijn onderwerp
staat er niet
tussen!

VERSNELLINGSHUIS NEDERLAND CIRCULAIR i.s.m. PROVINCIE UTRECHT

CONTACT: HALLO@VERSNELLINGSHUISCE.NL
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