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WORD SPONSOR EN ZET JOUW
ORGANISATIE OP DE KAART
ALS CIRCULAIRE KOPLOPER!
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Circulaire ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen zetten hun deuren open om andere
professionals mee te nemen in de circulaire economie.
In drie jaar tijd is de Week van de Circulaire Economie
uitgegroeid van een kleinschalig initiatief tot een
landelijk fenomeen met zo’n zeventig evenementen
door heel Nederland, duizenden bezoekers en een
mediabereik van naar schatting 200.000 Nederlanders.
In 2019 tillen we de Week van de Circulaire Economie
naar een hoger plan. We streven ernaar circulaire
economie in de volle breedte van de Nederlandse
samenleving te laten landen. De ambitie is om het
aantal evenementen, het aantal bezoekers, het bereik
en daarmee de impact van de Week van de Circulaire
Economie het komende jaar te verdubbelen.
Dit vraagt om een breed gedragen krachtsinspanning.
In deze brochure informeren we je graag over de
mogelijkheden en de kansen om de Week van de
Circulaire Economie als sponsor mogelijk te maken
en de circulaire economie in Nederland te verstevigen.
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DRAAG BIJ OP EEN MANIER DIE BIJ
JE STRATEGISCHE DOELEN PAST
We hebben drie pakketten samengesteld die in prijs verschillen, maar
bovenal een ander karakter hebben. Zet je als organisatie in voor de
circulaire economie op een manier die bij jouw cultuur en strategie past.
Alle sponsoren ontvangen daarnaast:
ONDERSTEUNING

ZICHTBAARHEID

EEN SHOWCASE

bij het organiseren

in media-uitingen

van een geselecteerd,

van (minimaal één)

van NEDERLAND

circulair initiatief uit

evenement;

CIRCULAIR!.

jouw organisatie op

Dit betekent sowieso

CirculairOndernemen.nl

je naam en logo op

WIE ZIJN DE SPELERS?
NEDERLAND CIRCULAIR! is organisator van de Week van de Circulaire

de pagina van de
Week, vermelding bij
persberichten en alle
andere uitingen;

Economie. Wij faciliteren de infrastructuur voor de evenementen en
organiseren een communicatiecampagne op basis van owned media,
mediapartners en goodwill ambassadeurs.

TIENTALLEN ORGANISATIES dragen bij door onbezoldigd een
evenement, workshop of inspiratiesessie te verzorgen en via eigen
kanalen en netwerk de Week aandacht te geven.

SPONSOREN zorgen voor de hefboom: door hun bijdrage in tijd en geld
kunnen we de impact van deze activiteiten opschalen. Zij krijgen uiteraard
de kans zichzelf extra te etaleren.
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We komen graag langs
voor een gesprek om de
vorm te onderzoeken
die het beste bij jouw
organisatie past.
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PACKAGE DEAL 1

PACKAGE DEAL 2

EXPERT

ACCELERATOR

VOOR ORGANISATIES DIE EXPERT ZIJN OP HET
GEBIED VAN CIRCULAIR ONDERNEMEN EN DIE
ANDERE PROFESSIONALS WILLEN INSPIREREN.

VOOR ORGANISATIES DIE DE
CIRCULAIRE TRANSITIE IN DE PRAKTIJK
WILLEN VERSNELLEN.

€ 15.000

€ 15.000

AMBASSADEUR VAN HET C-TEAM

CIRCULAR HACKATHON

Een EXPERTCOLLEGA maakt deel uit van het C-TEAM van circulaire

Breng als ACCELARATOR je eigen circulaire uitdaging in óf help als

ambassadeurs. Tijdens de Week trekken leden van het C-TEAM het land in

versneller mee een bestaand vraagstuk van een andere ondernemer

om hun circulaire verhaal te vertellen. Denk aan een landelijk of regionaal

op te lossen. In een pressure cooker van één dag help je mee om van

podium of een vraag-maar-raak-sessies bij beginnende ondernemers.

vraagstuk naar oplossing te komen. Dit kan gaan om één concrete
uitdaging, maar ook om een breder thema. Samen bepalen we een

RESULTAAT

passend vraagstuk, NEDERLAND CIRCULAIR! zorgt vervolgens voor het

Je werkt samen met echte koplopers. Jouw verhaal inspireert ondernemers

juiste interdisciplinaire team van experts en creatieven die plaatsnemen

door heel het land. Als C-ambassadeur krijg je een podium en een

in de pressure cooker.

geïnteresseerd publiek om jouw verhaal te vertellen.
RESULTAAT
Met Accelerators worden concrete stappen gezet naar circulaire bedrijfs-

CIRCULAR HEROES TOUR

voering. Accelerators ontvangen oplossingen voor een eigen vraagstuk of

De EXPERT zet gedurende de Week van de Circulaire Economie één

helpen vanuit hun eigen expertise andere ondernemers op weg.

dag zijn deuren open om zijn innovaties en expertise te tonen. Elke dag
is dat een andere EXPERT. Tezamen vormen zij de Circular Heroes Tour.
Professionals kunnen elke dag een andere expert bezoeken. De Circular

CIRCULAR LAUNCHER

Heroes Tour krijgt extra communicatieaandacht binnen de campagne.

Adopteer een circulair idee, product of start-up! Breng je kennis en kunde

Zo wordt jouw verhaal die dag online extra gepromoot.

in als circulaire coach of word launching customer van een toffe start-up.

RESULTAAT

RESULTAAT

Jouw organisatie extra in de spotlight tijdens de Week van de CE.

Je helpt een circulaire ondernemer opschalen en haalt innovatieve, frisse
ideeën de muren van je organisatie binnen.
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PACKAGE DEAL 3

ADD-ON

MOTIVATOR

CIRCULAR GAMES

VOOR ORGANISATIES DIE CIRCULAIRE INNOVATORS
WILLEN STIMULEREN EN HET BELANG VAN
ICONISCHE PROJECTEN INZIEN.

LEG JOUW CIRCULAIRE VRAAGSTUK VOOR AAN EEN
TEAM VAN GESELECTEERDE YOUNG PROFESSIONALS
EN STUDENTEN.

€ 10.000

€ 7.500 / € 5.000*

PARTNER CIRCULAR AWARDS

CIRCULAR GAMES

Als partner van de Circular Awards maakt de MOTIVATOR de Circular

BRENG JE (CIRCULAIRE) UITDAGING IN en een team van geselecteerde

Awards 2019 mogelijk. Tijdens dit hoogtepunt van de Week van de

young professionals, studenten gaat er gedurende de Week van de

Circulaire Economie maken circulaire koplopers met de meest ionische

Circulaire Economie onder leiding van experts mee aan de slag.

circulaire producten of projecten kans op de Circulair Award. Tijdens de

Aan het einde van de week presenteren de teams hun oplossingen.

eerst editie in 2018 waren er bijna 150 inzendingen die meedongen en
waren er meer dan 500 aanwezigen getuige van de feestelijke uitreiking

RESULTAAT

door staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Een oplossing(srichting) om je eigen business (nog) meer circulair
te maken.

RESULTAAT
Je geeft icoonprojecten van circulaire voorlopers een podium en helpt
circulair ondernemen voor een breed publiek inzichtelijk te maken.

*K
 orting in combinatie met één van de hiervoor genoemde pakketten.
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FACTS & FIGURES

DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
ORGANISATIE

MISSIE

EVENEMENTEN

Bedrijfsleven en organisaties

Evenementen op 100+

NEDERLAND CIRCULAIR! wordt ondersteund door het

INFORMEREN over

locaties in Nederland

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Uitvoerende partijen zijn

de kansen van circulair

georganiseerd door

MVO Nederland/De Groene Zaak, Circle Economy, Het Groene Brein,

ondernemen. ACTIVEREN

circulaire koplopers.

Sustainable Finance Lab en RVO.nl.

om circulaire principes

Gratis toegankelijk voor

toe te passen in hun

de doelgroep. Bedrijven

businessmodel.

en organisaties vertellen

NEDERLAND CIRCULAIR! (CirculairOndernemen.nl).

hun verhaal over hun

HET CONCEPT

CAMPAGNE

De Week van de

Een (landelijke)

Circulaire Economie is

communicatiecampagne

DÉ LANDELIJKE
CAMPAGNEWEEK
VOOR DE CIRCULAIRE
ECONOMIE . De Week

ACTIVEERT
POTENTIËLE
DEELNEMERS EN
VRAAGT AANDACHT

geeft een podium aan

voor de even kansrijke als

bedrijven en instellingen

urgente transitie naar

die circulaire voorlopers

de circulaire economie.

transitie naar een circulaire
economie. Do’s and don’ts.

DATA

MA 14 T/M VRIJ 18
JANUARI 2019

Best and worst practices.

BEREIK: > 5.000
BEZOEKERS die circulair
willen ondernemen.

CIRCULAR AWARDS

zijn. Goede voorbeelden

Organisatie en uitreiking van de Circular Awards aan dé circulaire

worden getoond, circulaire

koplopers in Nederland en aan de meest vooroplopende gemeente.

voorlopers ontmoeten

Georganiseerd i.s.m. het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

elkaar, circulaire zoekers
kunnen aan de slag met
concrete handvatten.

TAAL

NEDERLANDS

EDITIE 2018: > 500 AANWEZIGEN bij de uitreiking uit handen
van staatssecretaris Stientje van Veldhoven en landelijke aandacht in
de media.
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NEEM CONTACT MET ONS OP
DIANNE DE FIJTER
d.defijter@hetgroenebrein.nl

MARK BEUMER
mark.beumer@hetgroenebrein.nl

FRANS VAN DER GROEN
f.vandergroen@mvonederland.nl

06 5151 0950

06 2914 9244

06 4112 2803

HELP MEE DE
CIRCULAIRE ECONOMIE
TE ACCELEREREN!
OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.DEWEEKVANDECIRCULAIREECONOMIE.NL
#WEEKVANDECE

