Online inspiratiesessie
circulaire maakindustrie
Van idee naar
concrete businesskansen
Waarom is het belangrijk om mee te doen?
De nieuwe circulaire economie biedt grote kansen voor ondernemers in de Brabantse maakindustrie. Na afloop van deze
bijeenkomst weet je hoe je in vijf stappen circulaire product-,
ontwerpstrategieën en businessmodellen kunt toepassen
om nieuwe businesskansen te creëren. Je leert hoe je met
circulaire principes je concurrentiekracht vergroot en nieuwe
waarde creëert voor je bedrijf en je klanten.
De digitale bijeenkomst is een initiatief van Smart Industry
Hub Zuid-Nederland en CIRCO NL o.l.v. de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Programma
15.00 uur
Opening
15.10 uur
Showcase circulair
	Simon Rombouts van Chainable (winnaar van de
Brabantse Circulaire Innovatie Top 20) over zijn
persoonlijke ervaringen en de “do’s and don’ts”
bij het opstellen en de implementatie van een
circulair businessplan.
15.40 uur
Maak kennis met de CIRCO methode
	In vijf stappen van verspilling naar een nieuwe
businesskans. Kennismaking met de beproefde
CIRCO-methode waarin je met tien collegaondernemers werkt aan het ontwikkelen van
	nieuwe circulaire waardeproposities. Aan de
CIRCO Tracks hebben inmiddels meer dan
500 ondernemers deelgenomen.
16.00 uur
Discussie en vragen
16.10 uur
Showcase CIRCO Track
Will Hospel van IAI over zijn ervaringen met
het workshop-programma van CIRCO en de
vervolgaanpak.
16.20 uur
Afsluiting en vervolg

Inschrijven
Voor inschrijven of meer info over het webinar dat wordt gehouden
op donderdag 29 april van 15:00 tot 16:30 uur., neem contact op
met Marieke Huis in ’t Veld: mhuisintveld@bom.nl

donderdag
29 april

WEBINAR
15:00 - 16:30 uur

In de circulaire maakeconomie
draait het om hergebruik
van grondstoffen, producten
en apparaten: minimale
waardevernietiging en
maximale waardecreatie.
Belangrijk voor het bedrijf
•	Innovaties zorgen voor nieuwe verdienmodellen:
in plaats van producten, meer diensten voor
klanten die ontzorgd willen worden.
•	Minder invloed van geopolitieke spanningen
en internationale crises.
• Additionele marktwaarde: 7.3 miljard euro
per jaar.

Belangrijk voor de maatschappij
•	Steeds grotere vraag naar schaarse grondstoffen door een groeiende wereldbevolking
en meer welvaart.
• Kleinere ecologische voetafdruk.

Ambitie
• 2030: 50% minder ruwe grondstoffen.
• 2050: 100% circulair.
Kijk op Nederland circulair in 2050

Onderscheidend vermogen
De Brabantse hightech industrie staat
wereldwijd aan de top. Circulaire innovaties
in de maakindustrie dragen bij aan duurzame
bedrijfsvoering en onderscheidend vermogen.
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