circular office aCCELERATOR
✓ Online tool

✓ 30 minuten per week

✓ gezamenlijke start- en slotsessie met peers

✓ In 6 weken
✓ start 8 okt. 2020

wat is een circular
office?
In een circulair kantoor bestaat afval niet meer
en behouden grondstoffen ook na gebruik hun
waarde. Circulair Office maakt uw kantoor

versnel actief richting
een circulair kantoor.
Wat is het? waar sta ik?
wat kan ik doen?

afvalvrij door slimme inkoop, terugdringing
van verspilling en hoogwaardig hergebruik van
door u gebruikte grondstoffen.
•
•

Vermindering van het
grondstoffengebruik

•
Zes weken lang bieden we jouw organisatie de handvatten om inzicht te krijgen in

<10% restafval

Reductie CO2 uitstoot

• Medewerkers gemotiveerd om mee te

het verbeter potentieel van jouw kantoor. In zowel online als offline acties word jij

werken aan duurzaamheidsdoelstellingen

als facility manager samen met jouw collega’s bewust van de invloed die jullie samen

•

Duurzame positionering van uw organisatie

hebben. Jullie krijgen kennis, inspiratie en inzicht in de mogelijkheden die er zijn om

•

Optimale integrale afvalkosten

afval te verminderen, verspilling te voorkomen en optimaal te hergebruiken. Via het

•

Circulaire catering

CircularOffice Accelerator platform word je in contact gebracht met teams van andere
kantoren die voor dezelfde uitdaging staan. Daar waar kan help je elkaar, daar waar

Scope is soft facility (o.a. catering, schoonmaak,

nodig daag je elkaar uit.

receptie, afvalmanagement)

iedereen werkt samen
Via het platform doorlopen alle teams de online challenges. Door middel van een quiz
krijgt iedereen de kennis die nodig is als basis voor de verandering. Met acties creëren
we meer inzicht in de eigen situatie en het
verbeterpotentieel. Met sharing brengen
we de benodigde interactie met collega’s

doe mee met de
circularoffice
accelerator:

op gang.
• Met een integraal team van 10-15 personen
• 6 online challenges over een circulaire werkomgeving
• Start- en slotbijeenkomst met alle
deelnemers
• € 1.500,- per team
• Challenges van oktober t/m november
Meld je aan via:

Voor wie?

CIRCULAROFFICE

De Circular Office Accelerator is er voor organisaties die

E: circularoffice@economicboardutrecht.nl

voor de uitdaging staan om hun kantoor te transformeren tot

T: 06 - 28 04 45 72

een grondstofdepot. De facility manager doet mee met een
integraal team. Denk aan MVO/Sustainability/CSR Manager,
inkopers, communicatie medewerkers, facility medewerkers en
ook enthousiaste medewerkers die verduurzaming belangrijk
vinden. Kortom, de ambassadeurs van de verandering.

