
 
 
Aan de slag met de CIRCO-methodiek 
 
CIRCO: businesskansen door de inzet van design 
Een circulaire economie betekent dat we niet langer uitgaan van het proces van             
grondstoffen onttrekken, producten maken en -soms al na korte tijd- afval creëren. We zullen              
de waarde van producten langer moeten weten te behouden en afval voorkómen. Dat is een               
uitdaging, maar het geeft ondernemers nieuwe businesskansen. Want de vorming van           
nieuwe waarde begint immers bij ondernemers. Design speelt een belangrijk rol om te             
komen tot circulaire producten, diensten en businessmodellen.  
Om opschaling van circulaire economie te (helpen) realiseren, biedt CIRCO al sinds 2015             
een netwerk van professionals, een groeiende community om inspiratie en kennis te delen             
en een bewezen aanpak om samen aan de slag te gaan.  
 
De CIRCO-methodiek zonder winstoogmerk beschikbaar gesteld 
CIRCO inspireert en equipeert bedrijven om te komen tot nieuwe vormen van waardeketens             
en het samen optrekken van creatieve en maakindustrie, van business en design.  
De CIRCO-methodiek is een bewezen aanpak. Inmiddels hebben meer dan 1.000 mensen            
deelgenomen aan het aanbod van CIRCO. De CIRCO-methodiek wordt door CIRCO zonder            
winstoogmerk beschikbaar gesteld en kan worden ingezet in aansluiting op reeds bestaande            
programma’s van organisaties en regio’s.  
 
De CIRCO-methodiek biedt MKB'ers handvatten om hun product en/of dienst en           
businessmodel circulair te ontwerpen. Onder meer gemeenten, brancheorganisaties en         
kennisorganisaties kunnen de CIRCO-methodiek aanbieden aan bedrijven in hun netwerk.  
 
De CIRCO-methodiek sluit aan bij het overheidsprogramma Nederland Circulair in 2050 en            
het Grondstoffenakkoord en kan worden toegepast in diverse bedrijfstakken. De          
CIRCO-methodiek is opgenomen in vier van de vijf transitieagenda’s, namelijk: Bouw &            
Infra, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie.  
 

 
 

https://www.circulaireeconomienederland.nl/PageByID.aspx?sectionID=128974&contentPageID=


 
 
In onderstaand schema zie je hoe jij de CIRCO-methodiek kunt toepassen:  
 

Ik ben.... Hoe kan ik met de CIRCO-methodiek aan de slag? 

...een bedrijf ⇒ Ik kan deelnemen aan een CIRCO Demo (miniworkshop). 
⇒ Ik kan deelnemen aan een CIRCO Track. 

...een branche-/ 
ondernemers- 
organisatie 

⇒ Ik organiseer een CIRCO Kick-Off event om zo de 
CIRCO-methodiek aan meerdere relevante thema's en 
programma's te koppelen en gezamenlijk een nog te definiëren 
hoeveelheid Tracks te ontwikkelen. 
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Demo 
(miniworkshop).  
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Track voor mijn 
branche. Hierbij kan ik partijen betrekken die deelnemers werven 
(activatiepartijen). 
⇒ Ik word vriend van CIRCO en ondersteun de CIRCO 
communicatie en activatie voor langere termijn. 
 

...een decentrale 
overheid (regio of 
gemeente) 

⇒ Ik organiseer een CIRCO Kick-Off event om zo de 
CIRCO-methodiek aan meerdere relevante thema's en 
programma's te koppelen en gezamenlijk een nog te definiëren 
hoeveelheid tracks te ontwikkelen. 
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Demo 
(miniworkshop).  
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Track voor mijn 
regio. Hierbij kan ik partijen betrekken die deelnemers werven 
(activatiepartijen). 
⇒ Ik word vriend van CIRCO en ondersteun de CIRCO 
communicatie en activatie voor langere termijn. 
⇒ Ik neem CIRCO mee als een instrumentarium in het beleid.  
⇒ Ik ontwikkel een voucher model zodat regionale netwerkpartners 
een CIRCO Track kunnen organiseren.  
⇒ Ik ontwikkel een voucher model zodat bedrijven aan een CIRCO 
Track kunnen deelnemen  

...een partij binnen 
een 
georganiseerde 
keten, die circulaire 
ambities heeft 

⇒ Ik neem deel aan een CIRCO Demo (miniworkshop) 
⇒ Ik neem deel aan een CIRCO Track 
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Demo 
(miniworkshop).  
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO track voor mijn 
keten. Hier kan ik partijen bij betrekken, die deelnemers werven 
(activatiepartijen). 
⇒ ik word vriend van CIRCO en ondersteun de CIRCO 
communicatie  en activatie voor langere termijn. 

...een corporate 
partner 

⇒ Ik neem deel aan een CIRCO Demo (miniworkshop) 
⇒ Ik neem deel aan een CIRCO Track 
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⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Demo 
(miniworkshop).  
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Track. Hier kan ik 
actievatiepartijen bij betrekken. 
⇒ Ik ondersteun als actievatiepartij de netwerkpartners in de 
activatie van bedrijven voor een CIRCO track 
⇒ ik word vriend van CIRCO en ondersteun de CIRCO 
communicatie en activatie voor langere termijn. 

… een 
kennisinstituut 

⇒ Ik organiseer een CIRCO Kick Off event om zo de 
CIRCO-methodiek aan meerdere relevante thema's en 
programma's te koppelen en gezamenlijk een nog te definiëren 
hoeveelheid tracks te ontwikkelen  
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Demo 
(miniworkshop).  
⇒ Ik organiseer als netwerkpartner een CIRCO Track. Hier kan ik 
actievatiepartijen bij betrekken.  
⇒ Ik word vriend van CIRCO en ondersteun de CIRCO 
communicatie en activatie voor langere termijn. 

...een trainer ⇒ Ik word CIRCO-trainer en word hiervoor met het CIRCO 
Train-the-trainer programma opgeleid.  
Interesse? Stuur een e-mail naar info@circonl.nl om je aan te 
melden.  

...een designer ⇒ Ik neem deel aan een CIRCO Circular Design Class. 
⇒ Ik ondersteun als actievatiepartij de netwerkpartners in de 
activatie van bedrijven voor een CIRCO Track. 

… op zoek naar 
kennis 

⇒ Ik neem deel aan een CIRCO Demo (miniworkshop). 
⇒ Ik neem deel aan een CIRCO Track. 

 
Zie voor de agenda van de komende CIRCO Demo (miniworkshop) & Tracks de website              
van CIRCO: www.circonl.nl 
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Van CIRCO Demo en Kick Off Event tot Tracks en Classes 
 
CIRCO Demo (miniworkshop)  
In een CIRCO Demo maak je in korte tijd kennis met de kracht van de CIRCO-methodiek.                
Deze miniworkshop duurt ongeveer 60 minuten en kun je kosteloos organiseren. Dit is een              
workshop door een van onze trainers, in ongeveer een uur, voor jou en de mensen om je                 
heen.  
 
CIRCO Circular Business Design Track 
De Circular Business Design Track (kortweg CIRCO Track) is een driedaags programma. In             
drie dagen, binnen een periode van twee maanden, maak je kennis met de mogelijkheden              
van circulair ondernemen en ontwerpen. Je verkent kansen daarvan voor je eigen business             
en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en             
businessmodellen. Het organiseren van een CIRCO Track kost € 15.400,00. Maximaal 10            
bedrijven kunnen hieraan deelnemen.  
 
CIRCO Circular Design Class 
Ben jij een creatieve professional? Doe dan mee aan de CIRCO Circular Design Class              
(CIRCO Class). In deze eendaagse training leer je meer over circular design, oefen je              
samen de concrete toepassing ervan en krijg je inzicht in jouw rol bij het realiseren van                
circulaire producten en services.  
 
CIRCO Kick Off event  
In samenwerking met de provincie of regio is het mogelijk een CIRCO Kick Off event te                
organiseren. Geschikt voor onder meer: lokale werkgeversorganisaties, branche- en/of         
ondernemersverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen (ROM), gemeenten, natuur     
federaties, corporaties en innovatie- en kennisinstituten. Tijdens een Kick Off wordt in de             
regio geïnventariseerd welke kansen er liggen in diverse gebieden om CIRCO Tracks te             
organiseren.  
 

 



 

 
 
Mogelijke samenwerkingsvormen met CIRCO 
CIRCO is een project van Stichting ClickNL en wordt gefinancierd vanuit de Nederlandse             
overheid. De CIRCO-methodiek is voor iedereen toegankelijk en kan door iedereen worden            
ingezet. Een aantal spelregels dient als voorwaarde voor samenwerking tussen CIRCO en            
andere partijen. Zo is iedere CIRCO activiteit voor iedereen toegankelijk. Er wordt niet             
gewerkt met preferred suppliers. Wanneer een netwerkpartner of regio een CIRCO Track            
organiseert, mogen hier ook niet-leden en niet-klanten aan deelnemen.  
 

1. Als vriend van CIRCO 
Wil je meerdere keren een CIRCO Track organiseren, word dan vriend van CIRCO. Samen              
met jou kijken we hoe jij op langere termijn de CIRCO-methodiek kan benutten. Samen              
maken we een plan om onze vriendschap vorm te geven. Ook bepalen we wanneer we een                
Kick Off event organiseren en stellen we het aantal potentiële CIRCO Demo’s en CIRCO              
Tracks vast.  
 

2. Als netwerkpartner 
Een netwerkpartner is een partij die een CIRCO Track organiseert. Mogelijke           
netwerkpartners zijn lokale werkgeversorganisaties, branche- of ondernemersverenigingen,       
ontwikkelingsmaatschappijen (ROM), gemeenten, natuur federaties, corporaties en       
innovatie- en kennisinstituten. De netwerkpartner is verantwoordelijk voor het beschikbaar          
stellen van een locatie en lunch voor de drie trainingsdagen. Tevens bepaalt de             
netwerkpartner in overleg met de sectorlead en eventueel met de provincie - het thema van               
de CIRCO Track en voert de activatie van zo’n 10 bedrijven uit, in samenwerking met               
eventuele activatiepartijen. De netwerkpartner krijgt hiervoor verschillende middelen tot zijn          
beschikking, beschikbaar gesteld door CIRCO. Zoals een potentiedocument voor de regio,           
communicatiemiddelen en een stappenplan voor de uitrol. De netwerkpartner is          
verantwoordelijk voor het innen van € 500 per deelnemend bedrijf. 
 

3. Als activatiepartij 
De activatiepartijen worden in overleg met de provincie, regio of netwerkpartner gekozen. Zij             
worden opgeleid zodat zij de activatie voor de CIRCO Track(s) kunnen uitvoeren, ter             
ondersteuning van de netwerkpartner. 
 

4. Als CIRCO-trainer 
Een CIRCO-trainer is een professional die zelfstandig de CIRCO-methodiek kan          
overbrengen in een CIRCO Demo (miniworkshop), een CIRCO Class of een CIRCO Track.             
Middels het Train-the-trainers programma van CIRCO kan iedereen CIRCO-trainer worden.          
Hiervoor doorloop je een aantal trainingen en draai je een aantal proef tracks alvorens je               
zelfstandig aan de slag gaat.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aan de slag met de CIRCO-methodiek? Of andere vragen? Neem contact op: 
 
Pepijn Duijvestein pepijn@circonl.nl 06 41 33 38 89  
Iris Grobben iris@circonl.nl 06 49 32 17 26 
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