Circular Business
Design Track - Blended

Luiers en
incontinentiemateriaal

2 miljard luiers per jaar

Voor wie?

Programma

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers

Ondernemers die willen ontdekken wat Circulaire

Het programma bestaat uit drie halve dagen waarin fysiek

en incontinentiemateriaal weggegooid en als

Economie inhoudt en hoe je het abstracte concept

en online direct contact tussen de trainers en alle

restafval verbrand, ca. 400.000 ton.

praktisch inzet voor jouw product en

deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt

Doelstelling van deze CIRCO Track is om met de

businessmodel. Bijvoorbeeld:

individueel aan de eigen case gewerkt.

keten te verkennen hoe deze afvalstroom kan

•

worden omgebogen. En wat dit betekent voor de
logistiek van inzameling en verwerking. Alle routes
worden verkend: van herbruikbare producten,
biobased materialen tot recycling en vergisting.

•
•
•

Producenten en distributeurs van luiers en
incontinentiemateriaal

Dag 1 Initiate Workshop (halve dag, fysiek)

Toeleveranciers van de producenten

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van

Groot gebruikers, zorginstellingen

de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire

Inzamelaars, afvalverwerkers en recycling

waardeketen van jouw eigen bedrijf.

bedrijven
Driedaags ontwikkeltraject

Dag 2 Ideate Workshop (halve dag, online)

Circulaire Economie is een systeem waarin

Wat levert het op?

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de

hoogwaardige diensten worden geleverd en waar

•

Tijdens de blended CIRCO track ontdek je

circulaire business modellen en design strategieën,

producten langer meegaan, slim worden

samen met ketenpartners circulaire business

toegepast op jouw eigen business.

hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe

kansen en werk je er één uit tot een concreet

ontwerpen én nieuwe business modellen. Hiervoor

plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor

Dag 3 Implement Workshop (halve dag, fysiek)

zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen

je bedrijf.

We kijken daarbij naar technische en commerciële

Het samenwerken binnen de keten maakt je

haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de

ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire

Je krijgt toegang tot actuele kennis en

impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

nodig.
CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan

•
•

om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit
ieders eigen positie en businesscase op weg te
helpen en kennis op te doen van circulair

concreet bruikbare tools.

•

Daarnaast krijg je zicht op mogelijke
systeemveranderingen op lange termijn.

ondernemen en circulair design. Zo worden samen
nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire

Begeleiding

CIRCO Track

Dag 1 Initiatie

Dag 2 Ideate

Dag 3 Implement

business in gang gezet.

Deelnemers gaan aan de slag onder begeleiding

Luiers en
incontinentiemateriaal

19 mei op locatie
13-17 uur

2 juni ONLINE
13.30-17 uur

14 juni op locatie
13-17 uur

van 2 trainers met circulaire kennis van o.a.
verpakkingen en consumentenproducten.

Luiers en incontinentiemateriaal
Blended Track
Blended Track

Programma

unieke digitale leer- en werkomgeving. In de
leermodules is alle theorie en uitleg te vinden en in
MURAL werk je alles uit voor je eigen case en
organisatie.

Workshop 1 - Initiate

✔ Huidige situatie in kaart brengen (plenair, 3,5
uur)

✔ Filmpjes en opdrachten (zelf werken, 1,5 uur)
✔ Selectie van kansen (plenair, 3 uur)

Hierbij is ruimte voor individueel contact met de
trainer (zowel in 1-op-1 calls als tijdens de

Kosten
Per bedrijf wordt een bijdrage van € 1.000,-

Tijdens de Blended Track ga je aan de slag in een

gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3
volledig verzorgde workshopsessies.
Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde
tarief wordt mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat.
Deelnemers

Tussendoor

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12

workshopdagen), plenaire groepsbijeenkomsten

✔ Voorbereiding sessie 2: businessmodellen en

met onderlinge uitwisseling en online zelfwerk in

design-strategieën verkennen (zelf werken, 2

impact ten behoeve van de implementatie

leermodules. Een deel van dit zelfwerk kun je thuis

uur)

Profielen van de deelnemers: iemand met

doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

technische achtergrond (ontwerper, engineer) en
Workshop 2 - Ideate

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met
de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale

omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en

✔ Circulair businessmodel ontwikkelen (plenair,
2 uur)

✔ Zelf werken (1,5 uur)

de leermodules). Alle benodigde leermiddelen
worden vóór de start van de Track beschikbaar
gesteld.

Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale

Tussendoor

✔ Veranderingen in kaart brengen (zelf werken,
2 uur)

✔ Bespreking en aanscherping ontwikkelde
circulaire product (call met trainer, 1 uur)
Workshop 3 - Implement

✔ Plenaire uitwisseling (1 uur)
✔ Zelf werken (1,5 uur)
✔ Roadmap en pitch (plenair, 1,5 uur)

Meer informatie:
Meer informatie blended tracks

CIRCO Trainers:
Marien Korthorst
Marien@cirkeldesign.nl
06-27885996
Rick Passenier
Rick@circonl.nl
06-43754207

Aanmelden CIRCO Track:
Aanmeld LINK

iemand met commerciële achtergrond (marketing,
bedrijfskundig, inkoop)

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd in
samenwerking met Midpoint Brabant, met
ondersteuning van Rijkswaterstaat.

