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UHASSELT EN MEGARNIE LANCEREN

CIRCLE SPEED
Uniek leer- en groeitraject helpt ondernemingen
versnellen naar circulair ondernemen

Vanaf vandaag kunnen ondernemers en intrapreneurs inschrijven voor Circle
Speed, het nieuwe opleidingstraject rond circulair ondernemen van UHasselt en
het kenniscoöperatief Megarnie. “Circle Speed is een échte onderdompeling in
circulair ondernemen en duurzaam energiegebruik”, zegt Anne Froidmont van
Megarnie. Het begint met een intensief kick-off weekend, op een inspirerende
locatie, met gerenommeerde keynote sprekers en dit onder begeleiding van uw
persoonlijke coaches. Daarna volgt een innovatietraject van 4 maanden.
Innovatie en de transitie naar een circulaire economie staan hoog op de politieke agenda maar toch zitten
bedrijven nog met veel concrete vragen. Anne Froidmont, oprichter van Megarnie: “Ondernemers krijgen
via allerlei kanalen algemene informatie mee, maar vervolgens worstelen ze om de concrete vertaalslag
naar hun bedrijf te maken. Met Circle Speed bieden we de oplossing: een innovatief en intensief traject, op
maat van de activiteit van elke ondernemer.” Circle Speed is een initiatief van UHasselt en Megarnie, een
platform van experts in duurzaam ondernemen.

CIRCLE SPEED, DE ANDERE AANPAK
Er worden 6 trajecten opgezet voor deelnemers uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.
Per traject kunnen 12 deelnemers tegelijk in Circle Speed stappen en de ‘versnelling hoger schakelen’
naar het circulaire ondernemen. Het businessmodel vormt het vertrekpunt van de opleiding: “Hoe kunnen
ondernemers investeringen en producten herbekijken en aanpassen in de transitie naar een circulaire
context? Dat gebeurt in kleine groepen die focussen op de specifieke uitdagingen en opportuniteiten van
de deelnemers, onder begeleiding van de coaches. Innoveren en duurzaam ondernemen doe je immers niet
alleen. Het is dus een unieke combinatie van individueel en klassikaal groeien”, legt Anne Froidmont uit.
“We gaan verder dan een klassieke opleiding. Circle Speed is een gevarieerd traject met interactieve
lessen, interessante keynotes, een bedrijfsbezoek, concrete cases en individuele coachingsmomenten.
Zo werken we stap voor stap aan het eigen businessmodel, reiken tools aan en begeleiden naar concrete
acties. Maar ook ontwikkelt de deelnemer een circulaire ‘mindset’ en een lerend netwerk met de andere
ondernemers.”
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“Het is cruciaal dat maakbedrijven duurzaamheid als prioritair
gaan beschouwen. Alleen dan is een organisatie bestand tegen
alles wat de toekomst brengt.”

Valerie Veldeman,
Veldeman Bedding en voorzitter van
het Creative Limburg Innovation Platform
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UHASSELT
Onder het motto ‘levenslang leren’ organiseert UHasselt opleidingen in uiteenlopende domeinen van
wetenschap en economie voor professionals en ondernemers. De opleiding Circle Speed vult dus het
bestaande aanbod, zoals het postgraduaat Biogebaseerde en circulaire economie, perfect aan. Prof. dr.
Tom Kuppens van UHasselt: “Ondernemen in de circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, maar
de evolutie gaat razendsnel. Wie als ondernemer nu mee is, neemt ongetwijfeld een sterke voorsprong. Als
UHasselt ondersteunen we uiteraard graag innovatieve opleidingen van hoog niveau die focussen op een
duurzame toekomst en een betere wereld voor de komende generaties.”
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“Circulaire bedrijven zijn veerkrachtiger,
creatiever en werken intenser samen dan
klassieke bedrijven”`

Brigitte Mouligneau,
Transitiemanager Vlaanderen Circulair
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OVER MEGARNIE
Megarnie is een kennisdeelplatfom dat samenwerkt in een netwerk van experten en coaches om duurzame
verandering waar te maken. Megarnie begeleidt teams en organisaties in hun transitie naar een meer
duurzaam, sociaal en circulair ondernemen via opleidingen, workshops, seminaries en teambuildings
vanuit het inspirerende kader van Château Megarnie, een prachtig landgoed en groene oase aan
de Maas, tussen Luik en Hoei. Zij organiseren regelmatig events en netwerkmomenten rond actuele,
maatschappelijke en duurzame thema’s maar ook kunst en muziek vinden een plaats.
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PRAKTISCH

CONTACT VOOR DE PERS:

De eerstvolgende kick-off weekends vinden plaats
op 22-23 januari 2021, 26-27 februari 2021, 26-27
maart 2021, 18-19 juni 2021, 10-11 september 2021,
24-25 september 2021.
Circle Speed geniet de steun van het Vlaams
Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

Voor Megarnie:
Anne Froidmont
anne.froidmont@gmail.com
0472 76 65 64
Voor UHasselt:
Stefan Coenen
stefan.coenen@uhasselt.be
0472 33 72 19

Voor meer informatie www.circlespeed.be
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“Door een doortastende aanpak ontstaat
een maatschappij van méér”
Prof. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen
aan de Radboud Universiteit Nijmegen
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KEYNOTE
SPREKERS
PROF. JAN JONKER
Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan
de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen School
of Management). Hij wordt beschouwd als één van de
meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van
duurzaamheid. Zijn tijd en energie gaat uit naar duurzaam
ondernemen en de strategische, organisatorische
en veranderkundige vragen die daar bij horen. Hij
staat bekend als een activistische en ondernemende
hoogleraar met ‘haast’. Wil graag ‘radicaal’ werken
aan duurzaamheidsvraagstukken en hij wil het ‘nu’. Zijn
onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van strategie,
transitie en duurzaamheid, voornamelijk gericht op de
ontwikkeling van nieuwe business concepten/modellen
en strategieën. Duurzaam ondernemen is in zijn visie een
organisatievraag in en tussen organisaties met sterke
veranderkundige aspecten. Jan Jonker schreef tot nu
toe 27 boeken en publiceerde vele artikels. Hij is een
hoog gekwalificeerd internationaal docent en spreker.
Naast onderzoek en zijn academische opdracht is hij ook
business consultant.
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DR. LEEN GORISSEN:
Leen Gorissen, doctor in de Biologie, is
duurzaamheidsexpert, transitiedeskundige en
innovatiebioloog. Ze is oprichter van Studio Transitio, een
onderneming die organisaties, bedrijven en overheden
helpt innoveren zoals de natuur. Ondernemingen
en organisaties waarvoor Leen bio-geïnspireerde
workshops heeft georganiseerd zijn o.a. het Europees
Milieu Agentschap (EEA), de Zweedse en Portugese
milieuagentschappen, het International Maize and Wheat
Improvement Center (CIMMYT), Triodos, SAS, Philips,
Atlas Copco, EDFLuminus, nexxworks, Arco, Business
Leaders en de Portuguese Business Council voor duurzame
ontwikkeling. Leen was partner in het Vlaanderen
Circulair project ‘Van Groenafval tot Grondstof’ en werkte
voorheen voor het Vlaams Instituut voor Technologisch
Onderzoek (VITO Belgium) als transitiedeskundige. Ze is de
auteur van het boek ‘Building the Future of Innovation on
millions of years of Natural Intelligence’.

PROF. DR. TOM KUPPENS:
Tom Kuppens is docent milieueconomie aan het Centrum
voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt. Hij
ondersteunt bedrijven en andere economische agenten in
hun transitie naar een biogebaseerde, circulaire economie
door onderzoek en opleiding. Hij ontwikkelde een
methodologisch kader voor techno-economische analyse
om de financiële haalbaarheid van clean technologies te
onderzoeken. Daarnaast onderzoekt hij hoe economische,
ecologische en sociale aspecten geïntegreerd kunnen
worden in een beslissingsmodel en vertaald worden
naar een circulair businessmodel. Tom is vakdidacticus
economie aan de UHasselt en de Vrije Universiteit
Brussel omwille van zijn interesse in didactisch onderzoek
met het oog op de integratie van duurzaamheid in het
bedrijfseconomisch onderwijs. Hij was tevens academisch
coördinator van diverse postgraduaten op het vlak van
cleantech en circular biobased economy aan de UHasselt.
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DE BEGELEIDERS
VAN CIRCLE SPEED ZIJN ALLEMAAL HOOGOPGELEIDE
EXPERTS MET BAKKEN ERVARING IN HUN NICHE.

GEERT VAES

KRISTIN ADRIAENSEN

(burgerlijk ingenieur spec. Energiemanagement,
postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie,
20 jaar ervaring in de energie-, chemie- en
polymeerindustrie)

(postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie,
20 jaar ervaring in cleantech innovatie)

ANNE FROIDMONT
(master TEW, postgraduaat biogebaseerde en circulaire
economie, bezieler Megarnie, 27 jaar ervaring in
strategisch en commercieel management)
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“De ambitie van POM Limburg is om de Limburgse
economie te versnellen naar een meer digitale
en koolstofarme economie. De transitie naar een
circulaire economie is daar een belangrijk deel van.”

Annelies Gorissen,
Sectormanager Energie en
Circulaire Economie bij POM Limburg.
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