
PHI ACCELERATOR
✓ Online tool    ✓ 10 minuten per week    ✓ circulaire economie

voor wie?
PHI Accelerator is er voor  iedereen in de 
organisatie om bij te dragen aan de versnelling 
naar een circulaire economie. De tool is 
speciaal ontworpen zodat iedereen binnen 
jouw organisatie kan deelnemen. 

week 1  no time to waste
• … ontdek je de noodzaak van de transitie naar een circulaire economie
• … leer je wat circulaire economie is en wil je ermee aan de slag
• … krijg je inzicht in hoe je impact kunt maken 
 
week 2: how to circle
• … maak je kennis met de bouwstenen van circulaire economie
• … nemen we je mee in de kracht van nieuwe verdienmodellen
• … breng je de doelstellingen van jouw organisatie in kaart

week 3: circular at home
• … word je bewust van de impact van je keuzes op de wereld van morgen
• … krijg je inzicht in duurzame alternatieven en circulaire oplossingen
• … ben je enthousiast geworden om thuis duurzame acties te ondernemen

week 4:circular at work
• … ga je opzoek naar kansen voor circulaire economie binnen jouw functie
• … zie je dat jij bij kunt dragen aan een duurzame bedrijfsvoering
• … leer je hoe je samen kunt werken met leveranciers naar circulaire oplossingen
 
week 5: circular in collaboration
• … leer je dat je niet circulair in je eentje kunt zijn en de hele keten nodig hebt
• … zie je de waarde in van kennisdeling met collega’s van andere afdelingen
• … bundel je krachten om in de keten samen sneller stappen te maken

week 6: be the change
• … krijg je de handvatten om met kleine stapjes verschil te maken
• … leer je hoe je draagvlak creëert bij je collega’s en het management
• … ontstaat gedragsverandering die versnelling inzet naar duurzaamheid

real circular action
In zes modules bieden we jouw organisatie de handvatten om iedere medewerker in staat 
te stellen om vanuit zijn of haar functie bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de organisatie. In elke module worden de deelnemers op een leuke manier 
uitgedaagd om kennis tot zich te nemen, acties te doen en ervaringen te delen met 
collega’s. Door middel van een quiz wordt de kennis overgebracht die nodig is voor het 
bereiken van de doelstellingen. Met acties creëren we meer inzicht in de eigen situatie en 
verbeterpotentieel. Met share komt interactie met collega’s op gang. Elke module heeft 
zijn eigen specifieke boodschap. Door gebruik te maken van deze tool:  

de tool 
PHI Accelerator is een online tool die leren en 
veranderen voor grote groepen collega’s leuk, 
makkelijk en boeiend maakt. Hierdoor leren 
mensen wat een duurzame bedrijfsvoering 
oplevert en kunnen zij dit vertalen naar de 
praktijk. Zonder verplichtingen doet een 
groot deel van de medewerkers actief mee en 
verandert het de mindset, het gedrag en de 
cultuur.

Meer weten?
Nog vragen over PHI Accelerator
Neem dan contact op met ons:

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phiaccelerator.com
www.phiaccelerator.com


