
CIRCULAR SCHOOL 

Oproep Circular Newbies  
Heb jij interesse in duurzaamheid, maar ben je nieuw in de circulaire wereld? Denk jij graag 
mee over reuse-reduce-recycle maar ben je allesbehalve een expert? De Circular School 
verwelkomt jou - "de circulaire newbie" - in een traject waarbij je zowel bijleert over 
circulariteit als input kan geven over concrete circulaire projecten! 
 
Dit jaar verwelkomt de Circular School 4 beginnende ondernemers en een heleboel 
circulaire newbies om tot een duurzame kruisbestuiving van input en ideeën te komen. De 
Circulaire nieuwelingen volgen een boeiend traject, waaronder een masterclass 'circulair 
ondernemen', waardoor ze van experts alles te weten komen over circulariteit! Bovendien 
volgen de circulaire newbies één duurzaam project van een jonge ondernemer op de voet in 
de categorie naar keuze: MODE-VOEDING-MEUBILAIR. Op die manier ontstaat een 
creatieve omgeving waarbij ondernemers en newbies elkaar wederzijds kunnen inspireren.  
 
Aan het einde van de rit is elke circulaire newbie volledig ondergedompeld in de circulaire 
wereld en, indien de newbie dit wenst, ook in staat om een eigen projectidee te 
concretiseren!  
 
Ben jij wie we zoeken? Stuur een korte tekst of videopitch naar aaron@act4change.be 
waarom jij de ideale circular newbie bent voor de circular school! Vermeld ook het project of 
de projectcategorie waarin je interesse hebt (MODE-VOEDING-MEUBILAIR). Meer info over 
de ondernemers volgt! 

Kost 
De Circulaire School kost jou en je startende onderneming niets. Je wordt enkel verwacht 
het traject van begin tot einde (heden - december 2019) te doorlopen.  

Timing 
Het zwaartepunt van het traject situeert zich in de tweede helft van het jaar. Zorg ervoor dat 
je beschikbaar bent op volgende momenten:  

● 20 juni (avond)  
● weekend van 27-29 september 
● 14 december  

 

  

 



Over de Circular School & Act4change 
De Circular School is een project van Act4Change. Act4Change is een veilige broedplek 
voor mokkers en makers, oftewel mensen die bruisen van duurzame ideeën en 
ondernemerschap. Act4change brengt hen samen en reikt hun kennis en skills aan. Zo 
maken we samen de overstap naar een duurzame toekomst. De Circular School wordt mede 
mogelijk gemaakt door Vlaanderen Circulair (OVAM) en het ING Fonds, beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


