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DOE MEE: WORD PARTNER!
MAAK DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
GROTER ÉN ZET JOUW ORGANISATIE OP DE
KAART ALS CIRCULAIRE KOPLOPER!

TOUR CIRCULAIR

Van maandag 3 februari tot en

dagingen worden besproken en

met vrijdag 7 februari vindt voor

starters krijgen concrete hand-

de vijfde keer de Week van de

vatten aangereikt om zelf aan

Circulaire Economie plaats.

de slag te gaan.

Circulaire ondernemers, organisaties
en overheidsinstellingen zetten

Het is een jaarlijkse, landelijke

in het hele land hun deuren open

campagneweek, georganiseerd

om andere professionals mee te

door het Versnellingshuis Nederland

nemen in de circulaire economie.

circulair!, het programma dat ondernemers helpt bij het succesvol

Goede voorbeelden krijgen een

ontwikkelen, lanceren en opschalen

podium, voorlopers ontmoeten

van producten en diensten in de

elkaar, succesfactoren en uit-

circulaire economie.
In vijf jaar tijd is de Week van de

In 2020 tillen we de Week van de

Circulaire Economie uitgegroeid

Circulaire Economie naar een nog

van een kleinschalig initiatief tot

hoger plan. We gaan op ‘Tour

een landelijk bekend fenomeen

Circulair’ door heel Nederland.

met ruim honderd evenementen

We streven er naar de circulaire

door heel Nederland waar

economie gemeengoed te maken

vijfduizend bezoekers op afkomen.

in de volle breedte van onder-

Via pers, on- en offline media

nemend Nederland. De ambitie is

worden 250.000 mensen bereikt.

om het aantal bezoekers, het bereik
en impact van de boodschap nog
verder te vergroten.
En daar hebben we hulp bij nodig!
We vragen jou als partner om deze
jubileumeditie van de Week van
de Circulaire Economie groter te
maken, zodat meer ondernemers
en bedrijven concreet aan de slag
gaan met de circulaire economie.
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TOUR CIRCULAIR

Vanuit een basisbudget organi-

Circl, het circulaire paviljoen aan de

seert Versnellingshuis Nederland

Amsterdamse Zuidas, fungeert als

circulair! de Week van de Circulaire

hoofdkwartier van de Week van de

Economie. Wij faciliteren de infra-

Circulaire Economie. Elke dag vinden

structuur voor de evenementen en

hier meerdere evenementen plaats,

organiseren een communicatie-

onder andere de feestelijke opening

campagne op basis van owned

van ‘de Week’.

media, mediapartners en goodwill
ambassadeurs.

Partners zorgen voor de hefboom:
door hun bijdrage in tijd en geld

Tientallen organisaties dragen bij

kunnen we de impact van deze

door onbezoldigd een evenement,

activiteiten opschalen. Zij krijgen

workshop of inspiratiesessie te

uiteraard de kans zichzelf extra te

verzorgen en via eigen kanalen

etaleren als circulaire voorloper.

en netwerk ‘de Week’ aandacht
te geven.

WIL JE PARTNER
WORDEN VAN
DE WEEK VAN
DE CIRCULAIRE
ECONOMIE?
DIT ZIJN JE
OPTIES.
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1

2
WORD CONTENT-PARTNER
VERTEL HET VERHAAL VAN
JOUW ORGANISATIE IN EEN
VERDIEPEND ARTIKEL

€ 8.000

€ 2.500

Programma-partners zijn partijen

Ondersteuning

Onder de noemer De Versnellers

Zichtbaarheid in aanloop naar én

die willen bijdragen aan het

Je kan een beroep doen op

publiceren we een verdiepende

tijdens de Week van de Circulaire

succes van de Week van de

ondersteuning bij de organisatie

artikelenreeks over mensen en

Economie 2020

Circulaire Economie en haar

van je eigen evenement.

bedrijven die op dit moment een

Artikelen worden in aanloop naar

missie om de circulaire economie

We helpen je bij het zoeken

belangrijke en inspirerende rol

én tijdens de Week uitgebreid

gemeengoed te maken in de

van sprekers en moderatoren,

nemen in de totstandkoming

gedeeld met een relevant publiek

volle breedte van ondernemend

de juiste opbouw van een

van een circulaire economie in

via de diverse (online) kanalen van

Nederland. Als programma-

programma en extra pr.

Nederland.

Het Versnellingshuis CE en haar

Extra

Een professionele journalist

artikelen samengevoegd tot een

Zichtbaarheid in aanloop naar én

Als extra mag je als programma-

interviewt en schrijft het artikel.

online-reeks. Ambitie is om de

tijdens de Week van de Circulaire

partner kiezen uit één van de

In plaats van je eigen organisatie

artikelen samen te voegen tot een

onderstaande producten:

kan je ook één van jouw klanten

digitaal magazine.

partner krijg je:

Economie 2020
Naam en logo van je organisatie
worden genoemd in alle media-

partners. Daarnaast worden de

•
•

uitingen die in het teken staan
van de Week van de Circulaire
Economie, zoals websites, video’s
en persberichten. Ook wordt je

•

Adopteer een route

of (keten)partners aandragen met

Vertel het verhaal van jouw

wie je nauw samenwerkt voor een

organisatie in een verdiepend

artikel.

artikel
Zet een klant of partner in
het (circulaire) zonnetje

organisatie of bedrijf genoemd
tijdens belangrijke evenementen

Zie optie 2, 3 en 4 voor toelichting

tijdens de Week, zoals de officiële

over deze producten.

opening.
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3

4

WORD ROUTE-PARTNER
ADOPTEER EEN ROUTE
VAN DE WEEK VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE
€ 1.500

€ 500

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder.

Tijdens de week van de Circulaire

Zichtbaarheid in aanloop naar én

Economie vinden er meer dan

tijdens de Week van de Circulaire

100 evenementen plaats. Om

Economie 2020

bezoekers te helpen met hun

De routes krijgen een prominente

De circulaire economie gaat over

van LoopedGoods (naar keuze)

keuze, zullen we vanuit de

plek op de website van de Week

samenwerking. Over moedige

aan een klant of partner van

organisatie dit jaar verschillende

van de Circulaire Economie.

partijen die samen voorbij

jouw organisatie die voor jullie

speciale routes cureren. In deze

Duidelijk wordt gemaakt dat

bestaande drempels en barrierès

van belang is om de circulaire

uitgestippelde routes krijgen

jouw organisatie een bepaalde

durven kijken en zo vernieuwing

economie naar een hoger plan te

bezoekers highlights mee uit het

route heeft geadopteerd. Deze

realiseren. Wij willen deze samen-

tillen. Dit gebeurt tijdens de Week

gehele programma van de Week

wordt in aanloop naar én tijdens

werkingen tijdens de week in het

van de Circulaire Economie.

van de Circulaire Economie. Dit kan

de Week uitgebreid gedeeld

zonnetje zetten.

op onderwerp, regio of sector.

met een relevant publiek via

Het Versnellingshuis Nederland
circulair! bezorgt persoonlijk
een circulair cadeaupakket

Zichtbaarheid in aanloop naar én

de diverse (online) kanalen van

Welke bijzondere samenwerkingen

tijdens de Week van de Circulaire

Als route-partner krijg je de

Het Versnellingshuis CE en haar

ben jij aangegaan in een circulair

Economie 2020

kans om zelf een route samen te

partners.

project of programma, bijvoorbeeld

Via de social media van de Week

stellen, bijvoorbeeld binnen een

met een klant of (keten)partner?

van de Circulaire Economie wordt

voor jou belangrijke regio of op

En wie zou je tijdens de Week

bericht over dit feestelijke moment

een specifiek thema waarin je zelf

willen laten weten dat je deze

en zetten we jullie klant of partner,

actief bent. Uiteraard is het ook

samenwerking enorm waardeert?

en daarmee jullie samenwerking,

mogelijk je eigen event in de route

in het zonnetje.

op te nemen.
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FACTS & FIGURES

DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 2020
ORGANISATIE

MISSIE

EVENEMENTEN

Bedrijfsleven en organisaties

Evenementen op 100+

(www.versnellingshuisce.nl). Dit programma wordt ondersteund door

INFORMEREN over

locaties in Nederland

het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Uitvoerende partijen

de kansen van circulair

georganiseerd door

zijn Het Groene Brein, Holland Circular Hotspot, MKB-Nederland,

ondernemen en

circulaire koplopers.

MVO Nederland, RVO.nl en VNO-NCW.

ACTIVEREN om circulaire

Gratis toegankelijk voor

principes toe te passen in

de doelgroep. Bedrijven

hun businessmodel.

en organisaties vertellen

Versnellingshuis Nederland circulair!

hun verhaal over hun
transitie naar een circulaire

HET CONCEPT

CAMPAGNE

De Week van de

Een gezamenlijke (landelijke)

Circulaire Economie is

communicatiecampagne

DÉ LANDELIJKE
CAMPAGNEWEEK
VOOR DE CIRCULAIRE
ECONOMIE . De Week

ACTIVEERT
POTENTIËLE
DEELNEMERS EN
VRAAGT AANDACHT

geeft een podium aan

voor de even kansrijke als

bedrijven en instellingen

urgente transitie naar

die circulaire voorlopers

de circulaire economie.

economie. Do’s and don’ts.

DATA

MA 3 T/M VRIJ 7
FEBRUARI 2020

Best and worst practices.

BEREIK: > 5.000
BEZOEKERS die circulair
willen ondernemen.

CIRCULAR AWARDS

zijn. Goede voorbeelden

Organisatie en uitreiking van de Circular Awards aan dé circulaire

worden getoond, circulaire

koplopers in Nederland en aan de meest vooroplopende gemeente.

voorlopers ontmoeten

Georganiseerd i.s.m. het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

elkaar, circulaire zoekers
kunnen aan de slag met
concrete handvatten.

TAAL
NL

EDITIE
VIJF

EDITIE 2019: > 700 AANWEZIGEN bij de uitreiking uit handen
van staatssecretaris Stientje van Veldhoven en landelijke aandacht
in de media.
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NEEM CONTACT MET ONS OP
JAN HEIJNS
jan.heijns@hetgroenebrein.nl

PETRA KERSTE
p.kerste@mvonederland.nl

06 111 44 106

06 163 53 958

HELP MEE DE
CIRCULAIRE ECONOMIE
TE ACCELEREREN!
OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.DEWEEKVANDECIRCULAIREECONOMIE.NL
#WEEKVANDECE

