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Wat mag je verwachten 
van deze masterclass?

In deze masterclass word je volledig ondergedompeld in de complexe 
samenhang tussen wetenschap, techniek en economie. Je 
leert welke ontwikkelingen al geleid hebben tot meer duurzame en 
circulaire producten en diensten, en hoe je dit in aangepaste 
bedrijfsmodellen zelf kan ontwikkelen.

Na deze masterclass kan je:

De beleidsinitiatieven voor de circulaire economie (CE) benoemen

De principes van Ecodesign toepassen

Ketensamenwerking realiseren

Een CE business model ontwikkelen

Consumptiegedrag en marktvraag van CE producten en diensten 
analyseren

De maatschappelijke impact van een CE initiatief evalueren

Een bedrijf of organisatie versterken met multidisciplinaire inzichten



Is deze opleiding iets voor jou?

Deze masterclass is echt iets 
voor jou als een of meerdere van 
onderstaande stellingen op jou van 
toepassing is:

• Je bent geïnteresseerd in 
duurzaam produceren en 
consumeren

• Je hebt een rol in product-
ontwikkeling, productie, marketing 
of verkoop en je wil duurzaamheid 
in je werk gaan integreren

• Je droomt van een circulair 
project in de organisatie of de 
sector waarin je werkt

• Je wil zelf een duurzaam product 
in de markt neerzetten

• Je wil consumentengedrag 
helpen verduurzamen

Herkenbaar? 

Wij helpen je graag vooruit 
om een rol te spelen in een 
meer circulaire keten van pro-
ductie en consumptie, waarin 
zowel bedrijven, organisaties, 
overheden als particuliere 
consumenten betrokken zijn. 
Deze semesteropleiding is een 
uitstekende aanvulling om je 
kennis in duurzaamheid en 

de concrete vertaling ervan in 
de circulaire economie en een 
circulaire bedrijfsaanpak te 
verruimen. 

Tal van zaken zijn 
daarbij belangrijk:

1. de juiste en ethische keuzes 
maken om grondstoffen te 
gebruiken, de producten en 
diensten te ontwerpen die 
leiden tot beter hergebruik en/of 
recyclage

2. de consumenten inzicht geven 
in hun keuze voor een circulair 
product of dienst

3. processen en bedrijfsketens 
ondersteunen die zo een gesloten 
cirkel gaan vormen.

Jij kan hierin een belangrijke 
rol spelen. Ben je eerder 
technisch of productiegericht, 
heb je een wetenschappelijke 
of onderzoeksgerichte job, 
werk je als sales-, marketing- 
of communicatiespecialist of 
ambieer je een van deze rollen? 
Je krijgt op elk niveau een reeks 
referentieconcepten mee en doet 
veel inspiratie op met tal van 
praktijkvoorbeelden.



Vereiste voorkennis

Programma

Voor alle details:

Master of professionele 
bachelor in Sociaal-
maatschappelijke, 
Economische, Technische of 
Wetenschappelijke richting.

Vanaf oktober 2022, 
15 vrijdagnamiddagen 
(3 of 4u les), 52 contacturen 
(voor 5 modules).

Zo word je een ambassadeur van 
circulaire economie en kan je 
projecten opzetten en managen 
om circulaire producten en 
diensten te ontwikkelen en te 
vermarkten.



De modules

Inleiding
• Introductie over de modules en het hele opleidingspakket
• Algemene introductie over circulaire economie (concept, begrip, 

algemene historiek) - De theoretische referentiemodellen van de 
Circulaire economie (Ellen McArthur Foundation). 

Module 1:  Ecodesign
• De rol van ecodesign in de transitie naar een circulaire economie
• De ecodesign-vuistregels
• De toepassing van de ecodesign-tools
• Diverse ecodesign-inspiratiebronnen
• De integratie van ecodesign in het ontwerpproces

Module 2: Ketenvorming
• Redenen om samen te werken in de CE-context 
• Doel van een CE-samenwerking
• Verschillende vormen van samenwerking volgens CE-projecttype 
• Realiseren en onderhouden van de samenwerking
• Voortgang meten (op bedrijfs- en waardeketenniveau) 

Module 3: Beleid Circulaire Economie
• Europees beleid rond Circulaire Economie: de Green Deal en EU 

Actieplan Circulaire Economie, EU Circular Economy package 
(Sustainable Products Directive, en Ecodesign Directive); EU 
taxonomie voor duurzame activiteiten

• Federaal beleid rond Circulaire Economie: Actieplan Circulaire 
economie uitgelicht, het relancebeleid rond circulaire economie en 
de Federale hefbomen: productnormering en fiscaliteit

• Vlaams beleid rond Circulaire Economie: Korte inleiding in de 
afvalstoffenwetgeving (Materialendecreet en VLAREMA), Vlaanderen 
Circulair: werking, doelstelling en ambitie



Module 4: Businessmodellen Circulaire 
Economie en consumptiegedrag 
• Circulaire bedrijfsstrategie; ontwikkeling van een circulair business- 

en verdienmodel 
• Benutten van ‘open innovation’ en ‘design thinking’
• Financiering van CE-business modellen
• Duurzame supply chain en Duurzaam inkopen 
• Duurzame marketingaanpak: circulariteit in consumentengedrag 

stimuleren

Module 5: Maatschappelijke impact van 
Circulaire Economie 
• Switch te (helpen) maken naar meer positieve impact op vlak van 

people – planet – profit  
• Invloed op de medewerkers en stakeholders in bedrijven: de 

‘circulaire mindset’ en impactgericht handelen
• Kansen binnen de sociaal-circulaire economie o.a. 

maatwerkbedrijven 
• Methodieken en indicatorensets voor de meting van de impact van 

deze switch 

Meer info?
ehb.be/opleidingen/circulaire-economie

Of stuur een e-mail naar marc.van.dyck@ehb.be
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