
DE KICKSTART VOOR JOUW
CIRCULAIRE FACILITAIRE 

ORGANISATIE!

Aan de slag met het onderwerp circulaire economie, maar 
geen idee wat een circulaire economie nou precies is en welke 
kansen dit biedt voor Facility Management? Deze masterclass 
geeft je handvatten om uit de startblokken te komen!

Het facilitaire werkveld heeft als geen ander invloed op de circulaire prestaties van 
organisaties. Niet alleen zijn gebouwen verantwoordelijk voor 36% van onze totale 
CO2-uitstoot in Nederland, maar een gebouw is ook één groot grondstoff endepot. Zo 
zitten 50% van de grondstoff en in gebouwen. Ook het onderhoud en gebruik van het 
gebouw creëert een vraag naar grondstoff en: materialen, energie, water, inrichting, 
kantoorbenodigdheden en facilitaire services. Met het groeiende bewustzijn dat we 
de aarde in hoog tempo uitputten & vervuilen en het toenemende enthousiasme 
voor het gedachtengoed van de circulaire economie, lijken we op een omslagpunt te 
zijn aangekomen. Steeds meer organisaties zien de urgentie én de potentie van een 
economie die ecologisch en sociaal kapitaal waardeert.

Masterclass
De masterclass Circulair FM legt je aan de hand van zowel de theorie als sprekende 
praktijkvoorbeelden uit wat de circulaire economie is, wat deze nieuwe economische 
benadering betekent voor het facilitaire werkveld en de kansen die het biedt voor 
bedrijven. Koplopers en specialisten delen met jou hun inzichten en ervaringen in de 
toepassing van circulaire economie. Tevens ga je actief aan de slag met de mogelijkheden 
die de circulaire economie biedt voor jouw eigen organisatie.

Voor wie?
Deze masterclass is waardevol voor professionals 
uit het facilitaire werkveld: facility managers, 
huisvestingsmanagers, facilitaire inkopers, facilitaire 
contract-beheerders en innovatie-verantwoordelijken 
van facilitaire dienstverleners. Kortom: voor iedereen die 
stappen willen zetten in de transitie naar een circulaire 
economie.
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Circulair FM

HET RESULTAAT; VAN 
LEREN NAAR DOEN

Na het volgen van deze masterclass…
• heb je een helder beeld van circulaire 

economie en wat dat betekent voor het 
facilitaire werkveld,

• heb je inzicht in de rol van het facilitaire 
werkveld in de transitie naar een circulaire 
economie,

• beschik je over de kennis en toepassingen in 
het management en beheer van het gebouw 
en FM,

• heb je inzicht in recente en innovatieve 
verdienmodellen en fi nancieringsvraagstukken,

• ben je geïnspireerd door sprekende praktijk-
voorbeelden en circulaire initiatieven,

• beschik je over een actieplan en praktische 
tools om in je eigen organisatie stappen te 
zetten naar een circulaire economie.

Om het actieplan na de masterclass ook tot een 
concreet resultaat te brengen organiseren we 
een terugkomavond. Tijdens de terugkomavond 
presenteer je met alle deelnemers de voortgang 
van het actieplan, de grootste successen en 
geleerde lessen. Je eindigt met jouw ultieme 
vraag. Bij de presentatie is een expertpanel 
aanwezig die al vele circulaire projecten op hun 
naam heeft staan. De ultieme vraag wordt aan 
het expertpanel voorgelegd.



TOOLKIT
Naast het volgen van modules word je 
ondersteund om aan de slag te gaan met je 
eigen circulaire vraagstukken. Dit doen we op 
4 manieren:
• De actieplannen lopen als een rode draad 

door de modules;
• Tijdens de fysieke bijeenkomsten is er 

altijd een expert aanwezig om vragen te 
beantwoorden;

• PHI Factory zorgt voor een digitaal platform 
waarmee deelnemers kennis en vragen 
kunnen uitwisselen;

• Op dit digitale  platform kun je ook de 
presentaties teruglezen en vind je literatuur 
en andere relevante bronnen.

Praktische info
• Modules: 5 + een terugkomavond
• Duur: 6 bijeenkomsten van 3 uur
• Prijs: 3200 euro per persoon
• Max. 15 deelnemers

INSCHriJVEN?
Inschrijven kan via het formulier op de website. 
Per masterclass kunnen maximaal 15 deelnemers 
deelnemen. We bevestigen persoonlijk jouw 
aanmelding.

www.phifactory.com/masterclassfm
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MODULE 1 De transitie naar een circulaire 
economie
In de eerste module richten we ons op de noodzaak van een circulaire economie, 
bekijken we de maatschappelijke context en geven we je de basiskennis van 
circulaire economie. Het tweede deel van het programma gaat dieper in op de rol 
van het facilitaire werkveld in deze transitie en de kansen die er liggen. Daarnaast 
starten we met het actieplan. Dit actieplan komt in elke module terug zodat je 
aan het einde een concreet plan hebt liggen waarmee je in jouw eigen organisatie 
aan de slag kan.

MODULE 2 Basiskennis Circulair Inkopen, FM en het 
gebouw
In deze module zoomen we dieper in op circulair inkopen, aanbestedingsstrategieën 
en criteria. Je gaat in op Circulair Facility Management en het beheer & onderhoud 
van gebouwen. Steeds lichten we aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden 
en toepassingsmogelijkheden de lesstof toe. In tweetallen bepaal je de doelen en 
leg je de eerste basis voor het actieplan. 

MODULE 3 Van ambitie en strategie naar een 
concreet project
In deze module gaan we in op het vertalen van de ambitie en strategie naar 
een concreet project. Welke aspecten zijn hierin belangrijk, wie zijn je interne 
en externe stakeholders, hoe creëer je draagvlak en hoe maak je het project 
meetbaar & communiceerbaar? In tweetallen bepaal je de ambitie en strategie 
voor het zetten van concrete stappen in jouw eigen organisatie. De contouren 
voor een concreet project worden zichtbaar.

MODULE 4 Systeemverandering & samenwerken in 
de keten
De transitie naar een circulaire economie kan niemand alleen. Deze module 
richt zich op het belangrijkste onderdeel van de circulaire economie; we werken 
anders samen. In plaats van een opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelatie werk 
je toe naar partnerships, waarbij je het uitgangspunt hebt om die samenwerking 
te realiseren die de meeste waarde creëert. Door middel van vele sprekende 
praktijkvoorbeelden wordt duidelijk welke vormen van samenwerking nodig zijn 
voor circulaire concepten. In tweetallen ga je aan de slag met het in kaart brengen 
van waardevolle partners en mogelijke samenwerkingsvormen voor het project.

MODULE 5 Het belang van het proces, financiering 
en incentives
In deze module gaan we dieper in op de processen rondom circulaire modellen, 
fi nancieringsvraagstukken en de incentives die de circulariteit borgen. Het 
proces als grootste succesfactor voor de systeemverandering en innovatieve 
verdienmodellen lichten we toe aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden. 
Aan de hand van de lesstof werk je de actieplannen verder uit naar een circulair 
business canvas.

Meer weten?
Nog vragen over deze masterclass Circulair 
FM? Neem dan contact op met ons via 
T: +31 (0)180 45 34 32 
E:  info@phifactory.com

Incompany
Deze masterclass kan ook bij jouw 
bedrijf worden georganiseerd. Neem 
contact met ons op voor een op maat 
gemaakte off erte!

Trainingen
Liever een training Circulair Inkopen 
of Circulair Bouwen? 
Neem dan een kijkje op
www.phifactory.com/trainingen 
en schrijf je in!


