


INTRODUCTIE

Het Versnellingshuis

• …Wie we zijn

• …Wat we doen 

• …Hoe we jou als ondernemer kunnen helpen 

bij jouw circulaire uitdaging/ vraagstuk ?



IN 2019 IS HET VERSNELLINGSHUIS NEDERLAND CIRCULAIR OPGERICHT 
OM TE HELPEN VERSNELLEN OM DE AMBITIE NEDERLAND CIRCULAIR IN 2050 WAAR 
TE MAKEN

VAN DENKEN NAAR DOEN!



SAMENWERKINGSPARTNERS
VERSNELLINGSHUIS
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WAT HET VERSNELLINGSHUIS DOET

Matchmaking
Vind uw partner of antwoord

Doorlooptijd: 1-2 weken

Maatwerk
Ondersteuning op maat

Doorlooptijd: 1-3 maanden

Moonshots
Start een doorbraakproject

Doorlooptijd: 2-5 jaar
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Het Versnellingshuis helpt ondernemers bij hun circulaire vragen/ uitdagingen de meest voorkomende thema’s zijn;

• Verbinden met relevante netwerken

• Het beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving

• Ondersteunen door het delen van kennis

• Faciliteren van de weg naar financiering 



MATCHMAKING & MAATWERK

VRAAG

Post een uitdaging (of oplossing) op de online community

ACTIE

Maak een item aan op de online community

RESULTAAT

• Kom in contact met andere ondernemers
• Breid je netwerk uit!
• Vind informatie via bieb items 
• Etc…

https://www.circulairondernemen.nl/
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VIA DE ONLINE COMMUNITY
MATCHMAKING

https://www.circulairondernemen.nl/


MATCHMAKING & MAATWERK

VRAAG

De initiële vraag was om in contact te komen met een 
machinebouwer voor het ontwikkelen van een speciale 
shredder voor confetti van snoeppapier

ACTIE

Via ons uitgebreide netwerk hebben we een machinebouwer 
gevonden die een warm hart heeft voor de circulaire economie

RESULTAAT

• Ontwikkeling van een speciale shredder
• Start van onderzoek met Avans Hogeschool naar bio-

afbreekbaarheid confetti
• Exposure voor het product in nieuwsbrief naar alle 

Nederlandse gemeentes
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CANDY CONVERTERS
MATCHMAKING



MATCHMAKING & MAATWERK
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PIETER POT
MAATWERK

VRAAG

Pieter Pot, een online verpakkingsvrije supermarkt, is op weg 
verpakkingsvrije boodschappen de standaard te maken voor 
iedereen! In verband met de exponentiele groei van het aantal 
aanvragen is Pieter Pot op zoek naar groeifinanciering
(werkkapitaal/ equity). 

ACTIE

Samen met de casemanager heeft hij diverse financiers 
gesproken.

RESULTAAT

Door casemanger van het Versnellingshuis actief in contact 
gebracht met potentiële financiers en begeleidt bij de 
gesprekken. Er is  gesproken met o.A. Investnl, Rabobank, 
Innovation quarter. 



MATCHMAKING & MAATWERK
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RONDE TAFEL CIRCULAIRE CATERING
MAATWERK

VRAAG

Veel opdrachtgevers die de laatste jaren hebben ingezet op 

circulaire catering hebben stappen gezet om 

verpakkingsmateriaal te verminderen in hun bedrijfscatering. 

COVID-19 zorgde ervoor dat de catering stil kwam te liggen. 

Nu voor de veiligheid wordt er veel gebruikt gemaakt van 

plastic gebruikt. De ambitie van veel opdrachtgevers en 

cateraars is echter om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk, 

verpakkingen (weer) te vermijden. Tijdens deze ronde tafel 

hebben betrokken partijen samen de uitdagingen en 

oplossingen onderzocht en concrete acties benoemd.

RESULTAAT

Lees de blog hier, 3 alternatieven voor plastic
Bekijk de factsheet op circulairondernemen.nl

https://versnellingshuisce.nl/bedrijfscatering-drie-alternatieven-voor-plastic/?utm_source=Circulairondernemen.nl&utm_campaign=c744035f5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_11_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d1f0d40d51-c744035f5f-389843602
https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek


MOONSHOTS

Plaatmaterialen

Bedrijven uit die sector ontwikkelen samen een actieagenda voor het circulair produceren, gebruiken en verwerken 

van hout gebaseerde plaatmaterialen. 

Ontwikkeling Markt voor kunststof recyclaat

ontwikkeling van de markt voor kunststof recyclaat, hierbij kun je bv denken aan het percentage bijmengen 

structureel verhogen

Circulaire Windmolenparken

Transformatie van de windindustrie in een circulaire waardeketen. Behoud van grondstoffen waaronder kritieke 

materialen, die worden verwerkt in windmolenparken op basis van onderliggende business cases. 

Recyclaat

Circulaire

Windmolenparken

Binnen een sector of keten grootschalig innoveren richting CE



TOOLS VOOR ONDERNEMERS

Versnellingspartners tool
https://versnellingspartner.versnellingshuis

ce.nl/

Doorzoekbaar overzicht met daarin alle 
versnellingspartners,. De organisaties in deze tool 
werken samen met het Versnellingshuis om zoveel 

mogelijk ondernemers zo goed mogelijk te 
ondersteunen met hun circulaire 
vraagstukken. 

Groei programma’s tool
https://groei.versnellingshuisce.nl/

Overzicht van programma’s die circulaire 
ondernemers kunnen helpen bij algemene 
vragen over bedrijfsvoering. Denk aan 
incubators, accelerators en business coaches. 
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Chemische recyclingtool
https://www.ecomatters.nl/chemical-

recycling-tool-general/

Quick-scan voor investeerders, beleidsmakers en 
andere financiers die de volwassenheid en 
risico’s van chemische recycling initiatieven 
willen inschatten

https://versnellingspartner.versnellingshuisce.nl/
https://groei.versnellingshuisce.nl/
https://www.ecomatters.nl/chemical-recycling-tool-general/


TOOLS VOOR ONDERNEMERS

Financieringstool
https://financiering.versnellingshuisce.nl/

Doorzoekbaar overzicht van financiële 
instrumenten voor circulaire bedrijven, 
zowel publiek als privaat

Kenniskaart CE
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/

kenniskaart/circulaire-economie/

Handzame samenvatting van de meest 
actuele literatuur over circulaire economie
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Overzicht Meetbaarheid
https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek

/11-tools-waarmee-je-de-circulariteit-van-

producten-en-organisaties-kan-meten

Inventarisatie van tools om circulariteit van 
product, dienst of organisatie meetbaar te 
maken

https://financiering.versnellingshuisce.nl/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart/circulaire-economie/
https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek/11-tools-waarmee-je-de-circulariteit-van-producten-en-organisaties-kan-meten


HOE KOM JE MET HET VERSNELLINGSHUIS 

NEDERLAND CIRCULAIR IN CONTACT?



Stel je vraag via 

het formulier

Zoek jij ook hulp?

https://versnellingshuisce.nl/aanvragen-maatwerk/#

https://versnellingshuisce.nl/aanvragen-maatwerk/


06 - 114 534 37
hallo@versnellingshuisce.nl
www.versnellingshuisce.nl
www.circulairondernemen.nl

twitter.nl/nlcirculair
linkedin.com/company/nederland-circulair


