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Circulaire Excursie 

Deze vijfdaagse excursie is het logische vervolg op de Inspiratie 
workshop. We werken toe naar een daadwerkelijk lancering van 
jouw circulaire (pilot) dienst/product waarmee je impact wilt 
realiseren:
• Dag 1: Circulariteit, Big 

Picture (door NIBE),  
bewustwording en impact

• Dag 2: Circulaire 
salesaanpak

• Dag 3: Circulair 
organiseren, in- en extern

• Dag 4: Circulaire 
salesgesprekken

• Dag 5: Lancering circulair 
aanbod

Onderwerpen die daarbij aan 
bod komen:
• Het 10 R-model
• Technische circulaire 

kennis
• Regelgeving
• Ketensamenwerking
• Circulair organiseren
• Businessmodel
• Lancering circulaire 

oplossingen

We richten ons op organisaties die een bijdrage kunnen leveren 
aan een circulaire bouwsector:
• Architecten
• Gemeenten
• Producenten
• Vastgoed
• Woningcorporaties
• Aannemers & Installateurs

Mag je als retailer of logistiek bedrijf dan niet  
bij ons aankloppen? Natuurlijk wel. We heten  
je van harte welkom en gaan graag met je  
in gesprek.

• Bewustwording van de commerciële kansen van een 
circulaire economie naar opdrachtgevers, leveranciers en 
binnen de eigen organisatie

• Startpunt om circulariteit in het beleid op te nemen
• Verhoging van het benodigde kennisniveau
• Inspiratie van vanuit concrete voorbeelden
• Je staat circulair ‘aan’

Circular 
Education

New Horizon helpt 
organisaties met circulaire 
ambities te starten, 
innoveren en transformeren. 
Door onvoorwaardelijke 
kennisdeling vanuit New 
Horizon en haar partners 
binnen het Urban Mining 
Collective leren we door 
te doen. Brengen we 
ecologie en economie in 
harmonie en realiseren we 
concrete oplossingen. Een 
daadwerkelijk doen met grote 
impact! 

We zijn er om groot en klein 
te laten bouwen aan de 
circulaire economie.
Van laagdrempelige 
introductieprogramma’s, 
tot activerende circulaire 
excursies. En van steuntje 
in de rug, tot fundamenteel 
organisatieadvies. Zodat jij 
goed van start kunt. Lees hoe 
onze programma’s jou verder 
kunnen helpen: 

www.newhorizon.nl.

Programma

Resultaat

Voor wie


