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The Circular Hub is overtuigd 
dat de circulaire economie de 
economie van de toekomst is. 
Daarom zetten wij elke dag in 
op het inspireren en begelei-
den van die ondernemers die 
hun (eerste) stappen willen 
zetten naar circulaire busi-
ness- en verdienmodellen. 

In 2019 lanceerden The Circu-
lar Hub samen met Vlaander-
en Circulair, BNP Paribas Fortis, 
Acerta, Econocom, Unizo enz. 
The Circular Kickstart, een 
uniek starterstraject met een 
exclusieve focus op circulair 
ondernemen. Het Kickstart 
programma wil aantonen dat 
circulaire starters de on-
dernemers van de toekomst 
zijn en dat circulaire oplossin-
gen succesvol kunnen ge-
lanceerd worden in de markt. 
De focus ligt op het begelei-
den van startende onderne-

mingen in hun traject van 
idee tot marktklare circulaire 
oplossing. De Circular Kick-
start trekt die ondernemers 
aan die nadenken over de 
oplossingen van morgen en 
die via positieve impact een 
succesvol en groeiend bedrijf 
willen uitbouwen. 

Een circulaire ondernemer is 
in de eerste plaats een on-
dernemer! 
Het Circular Kickstart pro-
gramma investeert net als 
alle mainstream starter-
programma’s in essentiële 
ondernemersskills, zoals het 
creëren van oplossingen voor 
de markt, opmaken van een 
business en financieel plan, 
pitchen, marketing en sales 
en zoeken naar de perfecte 
finmix. Maar onze starters 
krijgen ook een unieke crash-
course in het activeren van 

circulaire businessmodellen 
die leiden tot succes en groei 
van de startup. 

In het Kickstart traject ver-
krijgen de deelnemers een 
circulaire mindset, ontwerpen 
ze hun eigen circulaire waar-
depropositie en ontdekken ze 
hoe ze circulariteit in de kern 
van hun businessmodel en 
waardeketen kunnen inte-
greren. Door hen de unieke 
combinatie te bieden van 
circulaire thema’s en startup 
skills krijgen ze alle ingrediënt-
en om van hun idee een suc-
cesvolle circulaire business te 
maken. 

The Circular Kickstart maakt 
van deze starters dé ambas-
sadeurs van de circulaire 
economie, en maakt circu-
lair starten toegankelijk voor 
iedereen.

“Elke starter kan kiezen voor 
een circulair business- en 

verdienmodel!”

https://thecircularhub.be/
https://circularkickstart.be/


Het doel

Doel van het pilootproject is het lanceren van het eerste circulaire startersprogramma in 
Vlaanderen met een pilooteditie voor 10 circulaire starters.  De eerste zes maanden van het 
project was een periode van intensieve voorbereiding voor het zoeken van mentoren, experten, 
partners en het opzetten van een volledig startersprogramma. 

De pilooteditie werd opgestart in november 2019 en loopt tot juni 2020. De eerste editie starters 
worden de ambassadeurs van circulair starten in Vlaanderen en zullen het pilootprogramma 
beoordelen met oog op verbetering en bijsturing tot een structureel Circular Kickstart program-
ma dat zal gelanceerd worden in november 2020. Doelstelling in 2020 is het consolideren van 
het programma en het toewerken naar een opschaling naar meerdere steden in Vlaanderen.

Tijdens de pilooteditie wordt een actieve community opgebouwd van meer dan 100 circulaire 
starters, dit via evenementen, opleidingen en social media communicatie. 

Lancering

Het Kickstart programma werd onder grote belangstelling gelanceerd op 13 juni 2019 met meer 
dan 175 deelnemers. Vanaf dan tot 9 oktober konden starters zich kandidaat stellen om deel te 
nemen aan het intensieve begeleidingstraject van 8 maanden. 

Selectie

Tijdens deze pilooteditie stelden 34 starters zich kandidaat voor het traject. Uiteindelijk select-
eerde de jury 10 starters om deel te nemen aan het traject.   

Pilooteditie 2019 in beeld 



Kickstart Traject

Tussen november 2019 en juni 2020 worden 
de deelnemers van idee tot marktlancering 
begeleid via een intensief traject. Het traject 
wordt georganiseerd in een nieuwe cow-
orkingplek in het Balenmagazijn in Gent en 
wordt voorzien van individuele en collectieve 
begeleiding.

De kern van The Circular Kickstart is de Kick-
start Class waarin de deelnemers inspiratie, 
tools en methodieken aangereikt krijgen 
waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen 
in hun eigen business. 

Daarnaast kunnen de deelnemers een 
beroep doen op een expertenpool voor 
individueel advies en wordt iedere start-
er gematcht met een mentor, een ervaren 
ondernemer die de starter allround advies 
en coaching geeft. De starters krijgen met 
andere woorden een totaalpakket om hun 
circulaire businessidee of startup een se-
rieuze boost te geven.



Start Circulair inspiratiereeks

Naast het intensieve Kickstart traject werd in november 2019 tevens Start Circulair gelanceerd, 
een reeks van 8 korte sessies waar starters kennis kunnen maken met de ins en outs van cir-
culair starten. Deze reeks is gericht naar àlle starters met interesse in circulair ondernemen, en 
heeft als doel om zoveel mogelijk starters te inspireren.   

Een selectie van de Kickstart mentoren. Voor het volledige overzicht: klik hier.

https://circularkickstart.be/


Naar een structureel programma 
en partnerschap
De pilooteditie van The Circular Kickstart wordt in belangrijke mate gefinancierd door een 
subsidie van Vlaanderen Circulair, aangevuld met co-financiering vanuit het Kickstart partner-
schap. 

Het Circular Kickstart programma is een publiek-private co-creatie en kan enkel structureel 
blijven bestaan in Vlaanderen door de samenwerking van sterke partners die geloven in een 
circulaire toekomst voor ondernemers. 

The Circular Kickstart is volop op zoek naar een sterk consortium van partners voor de struc-
turele lancering van het Kickstart programma in Vlaanderen. De strategische doelstellingen 
voor de komende 24 maanden zijn als volgt:

-  2020: LANCERING CIRCULAR KICKSTART 2.0 in Gent en Brugge
-  2021 : LANCERING CIRCULAR KICKSTART 3.0. in Gent, Brugge + 3de Vlaamse stad 

De doelstellingen worden steeds bepaald in samenwerking met het partnerschap. 

Partner worden van 
de  Circular kickstart?

Waarom partner worden? 

Wil jouw organisatie zich profileren als circulaire voorloper en als eerste op de hoogte zijn van 
de circulaire innovaties in de markt? Krijg VIP-toegang tot een steeds groeiende circulaire 
starters community en krijg via je contacten met circulaire starters toegang tot innovaties en 
samenwerkingsmogelijkheden in de circulaire economie. 

- Proffilering als circulaire voorloper en positionering op alle activiteiten van de Circular  
 Kickstart 
-  Toegang tot een unieke circulaire starterscommunity
-  Inspraak in de verdere uitbouw van de Circular Kickstart in Vlaanderen 
-  Uitbouw van je circulaire business netwerk door toegang tot circulaire experten en 
 mentoren 
-  Unieke events op de locaties van jouw organisatie in samenwerking met de Circular 
 Kickstart 
-  Communicatiemateriaal over circulair ondernemen en starten

Partnerschap formules
Kies tussen volgende formules en wordt VIP – PARTNER of SUPPORTER. 



VIP PARTNER 
15.000€ (excl. BTW)

Toegang tot de circulaire 
starters community

Exposure als VIP partner op 
alle communicatiedragers en 
events (te bespreken op maat 
van de partner) 

3 algemene publicaties over 
circulair starten + 10 stories (1 
per Kickstart deelnemer) voor 
opname in eigen communi-
catiekanalen

Gratis deelname aan alle 
events van de Circular Hub en 
Kickstart voor 3 personen

Gratis deelname aan Start 
Circulair reeks voor 3 perso-
nen

Co-creatie van het program-
ma via zetel in stuurgroep

Co-branded Kickstart events 
op de locatie van jouw organ-
isatie 

1 inhouse training over cir-
culair ondernemen voor de 
eigen organisatie of voor je 
klanten. 

PARTNER 
10.000€ (excl. BTW)

Toegang tot de circulaire 
starters community

Exposure op website en 
events als partner

1 publicatie over circulair 
starten en Kickstart deelne-
mers voor opname in eigen 
communicatiekanalen

Gratis deelname aan alle 
events van de Circular Hub en 
Kickstart voor 1 persoon

Gratis deelname aan Start 
Circulair reeks voor 1 persoon

Zetel in jaarlijkse klankbord-
groep

/

/

SUPPORTER 
5.000€ (excl. BTW)

Toegang tot de circulaire 
starters community

Exposure op website als sup-
porter

/

/

/

Zetel in jaarlijkse klankbord-
groep

/

/

@

Mogelijks matchen bovenstaande formules niet 100% bij de wensen van jouw organisatie. We 
nodigen je dan ook graag uit om samen met ons alternatieve partnerschapsopties te besprek-
en, op basis waarvan we een partnerschap op maat kunnen ontwikkelen. 

Partnerschapsvragen en -voorstellen kan je sturen naar mieke@circularhub.be.
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Mieke Pieters
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