Business kansen door verduurzaming

Ontwikkel jouw circulairder business model gedurende een 3-daagse workshopcyclus

Driedaagse Cicrular Business Design track

Wat levert het je op?

Dag 1 Initiate Workshop | 5 oktober 2022

Dag 1. Initiate | 1 dagdeel

Je streeft naar kostenreductie in je

Het eindresultaat van de cyclus is een degelijk plan

Tijdens deze eerste dag duik je in het

Globale tijdsverdeling

bedrijfsprocessen? Naar een toekomstbestendiger

van aanpak en een eerste gerealiseerde stap naar een

gedachtengoed van de circulaire economie. Samen

business model? Naar een sterkere positie in de

duurzamere onderneming. Voor opvolging van dit plan

met andere bedrijven en ontwerpers wordt waarde

markt? Én je vraagt je af op of dat ook op een

van aanpak wordt binnen de Green Deal gezorgd en

vernietiging in de huidige lineaire keten in beeld

duurzame manier kan?

pakken we samen met jou op!

gebracht en per deelnemende onderneming de

Dan is deze workshopcyclus bij uitstek geschikt

Tijdens deze zogenaamde CIRCO track gaan we aan

voor jou. Wij inspireren en ondersteunen je om in

de slag om duurzame business te ontwikkelen en word

jouw bedrijf kansen te zien en te benutten en

je op weg geholpen en ondersteund in het ontwerp van

Dag 2 Ideate Workshop | 19 oktober 2022

stappen te kunnen zetten op het gebied van

een circulair bedrijfsproces, met kennis, instrumenten

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag

verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit

en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

met de circulaire businessmodellen en design






Plenair:

1 uur

Zelf werken:

1 uur

Plenair terugkoppeling:

1 uur

Voorbereiding dag 2:

1 uur

circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.
Locatie: binnn Sittard-Geleen
Dag 2. Ideate | 1 dagdeel
Globale tijdsverdeling

 Plenair uitwisselen:
 Zelf werken:

2 uur
1 uur

strategieën gericht op jouw bedrijf. Jouw meest

en groei. Dit vraagt om andere producten,
materialen, diensten én business modellen. Maar

Na afloop heb je zowel een duurzame lange termijn

kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop

hoe maak je dit nu concreet en zet je dit om in de

visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen

wordt in detail uitgewerkt. Dit resulteert in een

Dag 3. Implement | 1 dagdeel

praktijk?

mee te beginnen.

circulaire klantpropositie met een business

Globale tijdsverdeling

model, product (re)design en aanvullende diensten.
LIOF en Rabobank organiseren samen met de

Voor wie?

overige drie initiatiefnemers van de Green Deal

Bij voorkeur MKB ondernemingen die gevestigd zijn op

Sittard-Geleen een driedaagse workshop om jou

een van de bedrijventerreinen in Sittard-Geleen, willen

Dag 3 Implement Workshop | 9 november 2022

op weg te helpen. Het unieke aan dit programma

verduurzamen en die circulariteit willen inbedden in

Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar

is, dat je dat samen doet met andere bedrijven uit

bedrijfsmodel.

realisatie van circulaire producten, diensten en

Locatie: online

businessmodellen. We kijken daarbij naar

jouw regio. Vanuit ieders eigen positie en
businesscase kun je kennis opdoen van circulair

Bij voldoende deelname van MKB ondernemingen zijn

technische en commerciële haalbaarheid van de

ondernemen en – (re-)design, maar denk ook aan

niet-MKB ondernemingen (uit de regio) dan welkom.

resultaten van de vorige workshop, de gevolgen

re-use, reduce en repair bijvoorbeeld.

 Plenair uitwisselen:
1 uur
 Zelf werken:
1 uur
 Plenair roadmap & pitch: 2 uur

Tevens is er ruimte voor 1 op 1
begeleiding vanuit de trainers, zowel
tijdens de workshopdagen als in de
periodes tussen de workshops.

hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Na de workshops zullen we de

De workshop wordt afgesloten met een compacte

vervolgstappen van het plan van aanpak

pitch om ook anderen te overtuigen van de kracht

binnen de Green Deal Sittard-Geleen

van de uitkomsten.
Locatie: binnen Sittard-Geleen

samen oppakken.

CIRCO track:
Business kansen door verduurzaming

Ontwikkel jouw circulairder business model gedurende een 3-daagse workshopcyclus
Waarom meedoen?

Wat levert het op?

Jouw investering

•

•

•

▪

▪

Circulair ondernemen biedt nieuwe business

met je collega ondernemers plannen die op

Track € 550,- incl. BTW. Voor dit bedrag

creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je

korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf,

kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde

klanten.

waarbij je hulp krijgt tijdens het programma,

Het is een herijking van je business model. Is

maar ook nadien via de partners van de Green

deze toekomstbestendig en welke nieuwe

Deal Sittard-Geleen hulp kunt krijgen bij de

Echter LIOF neemt via het programma

visies zijn er op dit gebied?

realistie en implementatie naar een duurzame

Limburg Toekomstbestendig 75% van die

Duurzame bedrijven groeien sneller, zijn

toekomst.

een betere uitgangspositie in deze

systeemveranderingen op lange termijn.

kosten voor haar rekening.

•

Deze korting is alleen geldig voor Limburgse
MKB ondernemingen. Is jouw bedrijf geen
MKB onderneming of geen Limburgs bedrijf

Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om

dan ben je ook van harte welkom om deel te

aan te haken op een breder netwerk, contact

nemen maar betaal je de werkelijke kosten.

(regionale) community.
Samenwerken –binnen en buiten
ketenverband- maakt ideeën slimmer én beter
uitvoerbaar.

•

Daarnaast krijg je zicht op mogelijke

De werkelijke kosten zijn € 2.200 per bedrijf.

dynamische tijden.

met andere sectoren en een groeiende

•

•

workshops volgen.

•

Je krijgt toegang tot actuele kennis en
concreet bruikbare tools met inhoudelijke
experts

Partners

Meer informatie

Per bedrijf kost de deelname aan deze CIRCO

kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je

aantrekkelijker voor werknemers en hebben

▪

Tijdens de CIRCO track ontwikkel je samen

Rabobank
Richard van der Snoek
06 12345678
LIOF
Charles Mevis
06 11368781
MKB Green Deal
Sittard-Geleen
Marcel Stukker
06 11223344
CIRCO Trainers
Bas Hillerström
bas@circonl.nl
Aanmelden:
Klik op deze link

