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Circulair Ondernemen & Organiseren 
Incompany inspiratiesessie en workshops 

 
 
Circulaire Economie: dat is ondernemen of organiseren met een kringloop van grondstoffen, 
waarin afval niet meer bestaat. Met zo min mogelijk energie en waarmee we behalve het milieu 
ook de financiële resultaten van elke organisatie kunnen verbeteren. 
 
Ook jouw bedrijf, organisatie, gemeente, school, (zorg)instelling of (sport)vereniging kan aan de 
slag met verduurzaming in de vorm van circulaire economie. Maar… wat is circulaire economie en 
hoe pak je dit met z’n allen in jouw situatie aan? Start dan met de inspiratiesessie en/of de 
workshops ‘Circulair Ondernemen & Organiseren’ en zet met je team een eerste stap naar een 
duurzame, circulaire economie! 
De inspiratiesessie en workshops zijn een initiatief van Bascommunicatie. 
 
Inspiratiesessie en workshops 
De (incompany) bijeenkomsten bestaan uit drie verschillende onderdelen: 

• Inspiratiesessie (1,5-2 uur): een inspirerende presentatie met een uitleg over circulaire 
economie en met aansprekende voorbeelden, toepassingen in andere organisaties 

• Workshop Toepassing (2-3 uur): we verkennen interactief de eigen kansen en mogelijk-
heden voor het zelf toepassen van circulaire economie 

• Workshop Aanpak (2-3 uur): we staan uitgebreid stil bij de aanpak die het beste past bij de 
eigen organisatie, zodat elke organisatie (profit, non-profit) meteen zelf aan de slag kan 
met circulaire economie* 

De drie bijeenkomsten worden op maat gemaakt en sluiten in vorm en inhoud aan bij de orga-
nisatie, de activiteiten en het werkterrein van de opdrachtgever. De drie bijeenkomsten zijn los én 
in combinatie te boeken. Locatie: bij de opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie. 
*Dat kan de succesvolle en beproefde Scrum aanpak zijn: gestructureerd én flexibel, transparant, op concreet 
resultaat en kwaliteit gericht, met veel werkplezier. 
 
Voor wie en door wie? 
De in company inspiratiesessie en de workshops zijn bestemd voor kleine of grote bedrijven of 
organisaties (profit, non=profit, overheid, onderwijs) in alle sectoren of branches die meer willen 
weten over circulaire economie en die daarna concreet en met impact aan de slag willen met 
circulair ondernemen en organiseren.  
 
Meer informatie? 
Meer weten over Circulaire Economie? Zie dan op Startcirculair.nl en vraag de whitepaper 
‘Circulaire Economie: Wij Starten Ook’ aan. 
Je wilt meer weten over de opzet, organisatie en kosten van de inspirerende bijeenkomsten 
‘Circulair Ondernemen & Organiseren’? Neem dan contact op met Bas Douma: 
E info@Bascommunicatie.com of  M 06 – 200 11 5 11. 


