MODULE CIRCULAIRE ECONOMIE
 JE BENT NOOIT UITGELEERD

FONTYS PRO ECONOMIE

‘Ik pas mijn
kennis direct
toe in de
praktijk.’
Fontys Pro
VOOR VOORUITDENKERS

In de hedendaagse wereld ben je nooit uitgeleerd. Bijblijven voor professionals en bedrijven
is geen keuze meer maar een must. Fontys Pro Economie begrijpt dat jouw toekomst niet
alleen wordt bepaald door jouw kennis, maar door wie je bent, je talenten, interesses en je
vaardigheden.
Jouw professionele waarde bestaat dan ook uit je kennis en je vaardigheden van nu. Of je nou
carrierestappen wilt maken, beter wilt worden in je vak of inspiratie wilt opdoen. Wij hebben alles in
huis voor jouw economische professionaliseringsbehoefte. Bij Fontys Pro Economie staan we je hierin
op maat bij. Samen denken en doen we vooruit. En lopen we elke dag een stap voor. Op onszelf. We
zetten geen punt, we zetten een komma. Achter elke dag.
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Wat we vanuit Fontys Pro Economie aanbieden
 Bachelor en AD deeltijdopleidingen
 Korte cursussen (modulen) van 4 à 5 bijeenkomsten
 Uitgebreide cursussen (thematisch) van gemiddeld 30 bijeenkomsten

 Locatie bijeenkomsten

 Praktijkgericht onderzoek (lectoraten en expertisecentra)

	Fontys Hogeschool Economie
en Communicatie in Eindhoven.

Leerdoelen module circulaire economie

 Kosten
	Prijs per deelnemer: € 600,- excl. BTW
	Prijs is exclusief boeken en inclusief
online voorbereidingsmaterialen.
De deelnemers ontvangen na afloop
een certificaat van deelname.

 Informatie

en aanmelden
Fontys Pro Economie
Berta Steeghs-Soos
fontyspro-economie@fontys.nl

1. 	Begrijpen wat bedoeld wordt met sleutelbegrippen als: circulaire economie, circulaire transitie en
circulaire businessmodellen, circulaire principes (circulair ontwerpen, hernieuwbare energiebronnen
gebruiken, denken in systemen, afval = voedsel), kringlopen, levenscyclus analyse, 10 R’s.
2. Het kunnen identificeren van geschikte circulaire activiteiten (10 R’s) die organisaties, als onderdeel van
ketens/netwerken/ecosystemen, kunnen helpen om een meer circulair businessmodel te ontwikkelen.
3. 	Het principe van kringlopen begrijpen en de relatie met de businessprocessen acquisitie,
reprocessing en remarketing.
4. Herkennen van verschillende circulaire businessmodellen met hun implicaties.
5. 	Ontwikkelen van een circulair businessmodel op hoofdlijnen met gebruik van het circulaire
Business Model Template/Canvas.
6. 	Evalueren van kansen & bedreigingen en sterktes en zwaktes van het dominante circulaire
businessmodel van een geselecteerde casestudy en ontwikkelen van passende aanbevelingen.

Opbouw en vorm
1. Voorbereiding door de deelnemers in de online leeromgeving.
2.	Vier bijeenkomsten waarin de verdieping wordt gelegd en er ruimte is voor vragen.

Thema’s bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden vanaf medio
februari 2020 plaats op maandagof donderdagmiddagen of -avonden.

1.
2.
3.
4.

Hoe ziet de kringloop van mijn product eruit? Dat is de basis.
Hoe organiseer je een circulaire strategie?
Wat ga je dan doen? Circulaire kernactiviteiten
Alles komt samen in een circulair businessmodel

 Social media

 linkedin.com/company/
fontyspro-economie

 Contact
 08850 82200

 fontyspro-economie@fontys.nl
 Rachelsmolen 1, Eindhoven
 fontys.nl/pro/economie-eindhoven

