
circulair inkopen 
ACCELERATOR

✓✓ Online tool    ✓✓ 16 weken    ✓ ✓ 1,5 uur per week

voor wie?
De Circulair Inkopen Accelerator is voor 
inkopers, facilitair medewerkers en/of 
duurzaamheidsmanagers. We adviseren om met 
een multidisciplinair team aan te sluiten.

week 1 & 2: Wat is een circulaire economie?
• Leer wat circulaire economie is en hoe je ermee aan de slag gaat
• Krijg inzicht in hoe je impact kunt maken

week 3 & 4: Wat is circulair inkopen?
• Leer wat circulair inkopen is en de potentie ervan
• Ontdek wie je belangrijkste interne stakeholders zijn

week 5 & 6: Wat is de ambitie van de organisatie?
• Ontdek de (duurzame) ambitie van jouw organisatie
• Ga aan de slag met het Ambitieweb en het formuleren van jouw 
projectdefinitie

week 7 & 8: Wie is je gedroomde partner?
• Leer meer over het belang van samenwerking met marktpartijen
• Ga aan de slag met het profiel van jouw droompartner

week 9 & 10: Welke financiele prikkels pas je toe?
• Leer meer over duurzame verdienmodellen
• Ontdek het belang van Total Cost of Ownership

week 11 & 12: Hoe stel ik de juiste vraag?
• Krijg inspiratie en inzicht in eisen en wensen
• Leer hoe je circulariteit borgt binnen je uitvraag

week 13 & 14: Meten en beoordelen van circulariteit
• Leer meer over het meten & beoordelen van circulariteit en de 
verschillende meetmethodieken
• Ga aan de slag met je eigen KPI-dashboard

week 15 & 16: Hoe manage je een circulair contract?
• Krijg inzicht hoe je je circulair contract borgt binnen de organisatie
• Leer over governance en goed opdrachtgeverschap
• Ga aan de slag met draagvlak binnen jouw organisatie

20 maart 2023 gaan we van start 
met de tweede ronde, doe jij 

mee?
De Circulair Inkopen Accelerator is een online leerplatform over circulair inkopen, voor 
elke inkoopprofessional. Werk in 16 weken tijd aan je eigen circulaire inkooppilot en 
leer al spelenderwijs meer over circulair inkopen door middel van het beantwoorden 
van quizvragen en het doen van acties. Aan het einde van de training heb je een gereed 

Wat krijg je?
• Kennisontwikkeling over Circulair Inkopen
• Individuele begeleiding bij de uitwerking van je 
inkooppilot
• Community met alle deelnemers waar kennis 
wordt gedeeld
• Slotsessie met kennisdeling en borrel
• Uitreiking van duurzame prijzen
• Officieel certificaat en badge van deelname

Meer weten?
Nog vragen over de Circulair Inkopen 

Accelerator? Neem dan contact op met 

ons:

T: +31 (0)180 45 34 32

E: femke.posthuma@phifactory.com

www.phiaccelerator.com


