
De rol van de financiële instellingen in de circulaire
economie
DOELSTELLINGEN

De Circulaire Economie is in volle ontwikkeling. Het is een mogelijk oplossing voor de
klimaat problematiek en de schaarste aan grondstoffen. De transitie naar een Circulaire
Economie heeft veel business en financiële gevolgen. De rol van financiën is cruciaal. Hoe
kunnen de financiële spelers best hiermee omgaan ?

Deze opleiding heeft als doelstelling om inzicht te geven in:

de Circulaire Economie: waarom? wat? hoe?
de maatschappelijke en economische implicaties: welke strategie wordt door
Europese, Belgische Federale en Gewestelijke overheden ontwikkeld?
welke zijn de nieuwe business modellen in een Circulaire wereld?
de rol van Financiën in dat kader;
concrete voorbeelden en cases;
pistes voor de toekomst.

SAMENVATTING

Categorie:

Retail banking

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Klassikaal

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

Bank: 3

DOELGROEP



De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

management;
sales;
risk;
legal;
en iedereen die in de bank wereld interesse hiervoor toont.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij
te brengen (initiatie).

PROGRAMMA

INHOUD

Grondstoffen- en klimaatuitdagingen
Wat is Circulaire Economie?
Hoe gaan overheden hiermee om?

doelstellingen
methodologie
actieplannen

Nieuwe business modellen
Financiële gevolgen
Voorbeelden
Cases, tools
Rol, risico’s en oplossingen voor financiële spelers: banken , leasing maatschappijen,
enz.

Voorbereiding deelnemers:

Ter voorbereiding kan je deze websites al even doornemen: https://vlaanderen-
circulair.be/nl, https://economiecirculaire.wallonie.be, https://ellenmacarthurfoundation.org.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1/2 daagse opleiding

Uren: 9u-12u30

Plaats: Febelfin Academy, Koning Albert II laan 19, 1000 Brussel

METHODOLOGIE

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en

https://vlaanderen-circulair.be/nl
https://economiecirculaire.wallonie.be/
https://ellenmacarthurfoundation.org/


oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk
gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van
de trainer.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie
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