TOUR
CIRCULAIR
WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 2020
MAANDAG 3 T/M VRIJDAG 7 FEBRUARI

DOE MEE!
ZET JOUW ORGANISATIE OP
DE KAART ALS CIRCULAIRE
KOPLOPER!
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TOUR CIRCULAIR

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari zetten
circulaire ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen
hun deuren open om andere professionals mee te nemen in de
circulaire economie. Goede voorbeelden krijgen een podium,
voorlopers ontmoeten elkaar en starters krijgen concrete
handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.
De Week van de Circulaire Economie is een jaarlijkse, landelijke
campagneweek, georganiseerd door het Versnellingshuis
Nederland circulair!, het programma dat ondernemers helpt
bij het succesvol ontwikkelen, lanceren en opschalen van
producten en diensten in de circulaire economie.
In vijf jaar tijd is de Week van de Circulaire Economie
uitgegroeid van een kleinschalig initiatief tot een landelijk
bekend fenomeen met ruim honderd evenementen door
heel Nederland waar vijfduizend bezoekers op afkomen.
Via pers, on- en offline media worden naar schatting
200.000 mensen bereikt.
Doe je mee?
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DOE MEE

1.
ORGANISEER
EEN EVENEMENT

Of je nu koploper bent of starter: iedere organisatie die
circulaire economie in de praktijk brengt en anderen
hierin wil meenemen, is welkom om aan te sluiten.

De kern van de week wordt gevormd door evenementen die door
circulaire pioniers worden georganiseerd. Doe mee en organiseer een
activiteit. Bijeenkomsten zijn in principe gratis toegankelijk. Je bepaalt
zelf de vorm, grootte en wat voor soort evenement je wilt organiseren.
Dat kan variëren van ontbijtsessie tot rondleiding, en van workshop tot
conferentie. De bijeenkomst mag klein en diepgravend zijn, maar ook
groots en verkennend. Laat zien waar je trots op bent of deel hoe jij
barrières hebt overwonnen.
Ter inspiratie een greep uit de evenementen van vorig jaar

•

H
 et circulaire paviljoen Circl zette als hoofdkwartier haar deuren
open, met thema’s als nieuwe verdienmodellen, textiel en

•
•
1.
DOOR EEN
EVENEMENT TE
ORGANISEREN

2.
DOOR JE
VERHAAL TE
DELEN

3.
DOOR
FINANCIËLE
STEUN TE
BIEDEN

•
•

gebiedsontwikkeling.
C
 irculair Friesland organiseerde onder andere een ‘Tour de Poep’ over
het terugwinnen van mineralen uit menselijke afvalstromen.
K
 antoorinrichter Ahrend toonde tijdens rondleidingen hoe zij werken
aan circulaire bedrijfsvoering en productie.
In Flevoland konden bezoekers een kijkje nemen bij een viertal
koplopers, in onder andere biomassa en plastic.
M
 ilgro’s innovatiedivisie Wastelab organiseerde een workshop over
kansrijke business cases voor reststromen

Wil je meer weten over hoe je je evenement kunt vormgeven of wil je je
evenement aanmelden, neem dan contact op met het projectteam via
info@deweekvandecirculaireeconomie.nl.
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2.
VERTEL
JE VERHAAL

3.
WORD SPONSOR EN
MAAK DE WEEK VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE
NOG GROTER

Je kunt ook in je communicatie bijdragen aan de bekendheid van de
circulaire economie. Kondig activiteiten of de Week van de Circulaire
Economie met #WeekvandeCE actief aan in je nieuwsbrief of social
media. Door gezamenlijk op te trekken in communicatie versterken we
elkaar!

We gaan deze vijfde editie op ‘Tour Circulair’ en streven er naar circulaire
economie gemeengoed te maken in de volle breedte van ondernemend

EXTERN

Nederland. De ambitie is om het aantal bezoekers, het bereik en impact

Publiceer tijdens ‘de Week’ bijvoorbeeld een (reeds gepland) rapport of

van de boodschap nog verder te vergroten. Hier hebben we je steun voor

aankondiging die te maken heeft met je circulaire ambities. Of bied een

nodig. Sponsoren krijgen de kans een hefboomeffect te creëren: door

aantal circulaire producten of diensten aan. Je lift op die manier mee in de

hun bijdrage in tijd en geld kunnen we de impact van onze activiteiten

bredere aandacht voor circulaire economie.

opschalen.

INTERN

ALS SPONSOR HELP JE MEE DE CIRCULAIRE ECONOMIE TE VERSNELLEN

Vergroot de aandacht voor circulaire economie binnen je eigen

Als dank ontvangen sponsoren in ieder geval:

organisatie: Organiseer bijvoorbeeld een challenge onder je medewerkers
om een circulaire hoofdbreker op te lossen, zet een circulaire pionier

•
•

o
 ndersteuning bij het organiseren van één evenement;
e
 xtra zichtbaarheid in media-uitingen van het Versnellingshuis

binnen je bedrijf in het zonnetje, of organiseer een prijsvraag, zoals ‘Het

Nederland circulair!. Dit betekent sowieso je naam en logo op de pagina

Beste Circulaire Idee voor ons Bedrijf’.

van de Week, en waar mogelijk vermelding bij persberichten en alle
andere uitingen.

Om je bij je PR te helpen, ontwikkelt het Versnellingshuis Nederland
circulair! een PR-toolkit met tips én kant en klare formats voor

We komen graag bij je langs om de mogelijkheden door te spreken!

nieuwsbrieven, uitnodigingen en social media. Je kunt de toolkit in

Neem hiervoor contact op met het projectteam via

aanloop naar ‘de Week’ downloaden op de website, onder het kopje

info@deweekvandecirculaireeconomie.nl.

veelgestelde vragen.
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‘Wanneer moeten de activiteiten plaatsvinden?’
De Week van de Circulaire Economie 2020 is van maandag 3 tot en met
vrijdag 7 februari. Daar ligt het accent voor communicatie. Evenementen
die tot drie dagen ervoor of erna worden georganiseerd, nemen we mee
in de agenda.

Wat voor evenement kan ik organiseren?’
Dit bepaal je helemaal zelf. Laat vooral zien waar jij trots op bent of
waar je zelf van hebt geleerd. Een kijkje in de keuken, een rondleiding
of workshop voor een beperkt aantal personen of doelgroep zijn voor
bezoekers interessant. Het projectteam van de Week van de CE
denkt ook graag met je mee! Neem contact op via

‘Hoe kan ik mijn evenement aanmelden?’

info@deweekvandecirculaireeconomie.nl.

Wil je een eigen evenement organiseren of op een andere manier deel
uitmaken van de Week van de Circulaire Economie? Dat kan! Kijk op onze
website hoe je meedoet, of neem contact op met het projectteam.

‘Waar vinden de evenementen plaats?’
Er is geen vaste locatie voor evenementen. De evenementen vinden
plaats door heel Nederland, van Groningen tot Limburg, en vaak bij de

‘Wanneer kan ik meedoen?’

organiserende partijen in huis.

Evenementen worden georganiseerd door organisaties die actief op weg
zijn naar een circulaire bedrijfsvoering. Elke organisatie die zich hiermee
kan identificeren, is van harte welkom om mee te doen, of je nu starter

‘Zijn er criteria?’

bent of expert.

Natuurlijk gaat een evenement inhoudelijk altijd over circulaire economie.
En bij voorkeur…

‘Hoe ondersteunen jullie bij PR?’
Naast gezamenlijke landelijke communicatie en een plaats voor je
evenement op ons platform, biedt het Versnellingshuis Nederland
circulair! ondersteuning bij PR in je eigen netwerk. Op de site is in aanloop
naar ‘de Week’ een PR-toolkit te downloaden met kant-en-klaar formats
en logo’s om je op weg te helpen met je PR.

•

… r icht een evenement zich primair op ondernemers (B2B) en

•

…b
 iedt een evenement concrete handvatten die participanten

•

…b
 evat je activiteit zoveel mogelijk interactie en praktijkelementen

•

…g
 eef je follow-up aan de deelnemers.

organisaties;
activeren;
waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan;
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FACTS & FIGURES

DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
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.

TOUR CIRCULAIR

Versnellingshuis Nederland circulair!
www.versnellingshuisce.nl
Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ondernemers en
coalities van ondernemers met het ontwikkelen en opschalen van
hun investeerbare, circulaire initiatieven.
Versnellingshuis Nederland circulair! wordt ondersteund door het
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Uitvoerende partijen zijn
Het Groene Brein, Holland Circular Hotspot, MKB-Nederland,
MVO Nederland, RVO.nl en VNO-NCW.

VRAGEN? MEEDOEN?
Het projectteam van de Week van de Circulaire Economie bestaat uit:
JAN HEIJNS
jan.heijns@hetgroenebrein.nl
06 111 44 106
PETRA KERSTE
p.kerste@mvonederland.nl
06 163 53 958
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HELP MEE DE
CIRCULAIRE ECONOMIE
TE VERSNELLEN!
OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.DEWEEKVANDECIRCULAIREECONOMIE.NL
#WEEKVANDECE

