
        
 

 
De Circulaire Economie krijgt groeiende aandacht. Nederland moet in 2050 “circulair” zijn. 
Maar wat is dat dan precies, circulair denken en organiseren? Wat zijn de consequenties 
als het gaat over waardecreatie en businessmodellen?  
 
Tijdens de conferentie staan businessmodellen voor de 
circulaire economie centraal. In een keynote hoort u over 
de uitdagingen van de transitie en het werkboek circulair 
organiseren. Tijdens workshops gaat u aan de slag met de 
ideeën en concepten en om te ‘sleutelen’ aan een eigen 
circulair businessmodel. 

Voor wie? 
Ondernemers, studenten en docenten 
geïnteresseerd in circulaire economie en 
gemotiveerd om vooraan te staan in de 
transitie. 

 
Wat is het programma?  
Na een plenaire opening volgt de keynote presentatie van 
prof. dr. Jan Jonker over de voornaamste uitdagingen van 
de transitie naar een circulaire economie.  Daarna kunt u 
aangeven welke twee van de vijf workshops u kiest. 
Afgesloten wordt met een plenair debat over de invulling 
van de regionale onderzoeksagenda’s op dit gebied.  
De thema’s van de workshops zijn:  
 
Innovatie & Ondernemerschap in de Circulaire Economie 
In deze workshop willen we op een interactieve manier 
laten zien hoe we op Hogeschool Windesheim in Zwolle 
studenten in contact brengen met ondernemers en 
ondernemerschap met als uitdaging voor studenten om 
zelf een nieuwe onderneming en/of businessmodel voor 
een Circulaire Economie vorm te geven.  
 
Circulaire transitie vereist een strategie van 
meervoudige waardecreatie 
In de workshop maakt u kennis met de betekenis van het 
concept van 'meervoudige waardecreatie' en de wijze 
waarop voorlopers in de circulaire economie hier aan de 
hand van concrete voorbeelden reeds nu invulling aan 
geven, met veel dialoog en uitwisseling. 

Circulair Organiseren: de uitdaging om te komen tot 
nieuwe businessmodellen 
Na een korte inleiding over waardecreatie én een 
eerste typologie van circulaire businessmodellen gaan 
de deelnemers op basis van een businessmodel 
template zelf, met een eigen ingebrachte casus, aan 
de slag met hun circulaire businessmodel.  
 
Een nieuwe MOOC als verbindend platform voor 
circulaire economie 
In deze workshop gaan we met elkaar onderzoeken 
hoe we een MOOC rondom circulaire 
businessmodellen (online cursus) als onafhankelijke 
platform kunnen gebruiken om de verbinding tussen 
onderwijs en bedrijfsleven te leggen en versterken. 
 
Techniek meets Business voor circulaire economie 
In deze workshop kijken we naar concrete 
bedrijfscases waar technologie wordt ingezet ten 
behoeve van circulariteit en bespreken we de factoren 
die tot duurzaam circulair en financieel succes leiden. 
Deelnemers verkennen hoe succesfactoren in hun 
eigen situatie georganiseerd zouden kunnen worden. 

Wanneer en waar? 
De werkconferentie vindt plaats op: 
Dinsdag 20 november van 13.00 tot 17.00 uur 
Locatie: De Gasfabriek, Zutphenseweg 6B, Deventer 
  

Aanmelding 
U kunt zich online aanmelden voor de conferentie via 
circles-werkconferentie.eventbrite.nl 
Eigen bijdrage voor deze werkconferentie bedraagt 
€50,- Studenten kunnen zich gratis aanmelden.

 

 
Uitnodiging 

Werkconferentie 
Nieuwe Businessmodellen 
in een Circulaire Economie 

20 20 november 2018 – 13.00 – 17.00 uur 

20   Deze conferentie wordt georganiseerd vanuit Circles, samen met Saxion, HAN,  Windesheim en Radboud Universiteit. 




