
Aan de slag met duurzaam of circulair ondernemen? 

Hierbij een aantal tips & tricks! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Breed & Partners vraagt al 40 jaar succesvol diverse financiële 

(innovatie)regelingen aan voor innovatieve ondernemers.  

Technologische innovatie zo duurzaam mogelijk maken, dát is waar 

het bij DB&P om draait. Circulariteit is hierbij een belangrijk thema. 

Investeer je in duurzame bedrijfsmiddelen of ontwikkel je duurzame 

innovaties? Neem geheel vrijblijvend contact op via 

financiering@debreed.nl  of 076-5654321 

www.debreed.nl/duurzaam-ondernemen 

 

Door niet teveel te gebruiken en water te hergebruiken 

waar mogelijk bespaart u kosten en levert u een bijdrage 

aan een duurzame maatschappij.  

Wilt u weten waar mogelijkheden liggen om water te 

besparen of te hergebruiken? Maak dan gebruik van de 

waterscan van Brabant water. Waterscan: kansen voor 

waterbesparing | Brabant Water | bewust. natuurlijk. 

 

 

Hebt u ambities om duurzaam en slimmer om te gaan met water 

en energie?  

Wilt u lekkages snel detecteren en zo gevolgschade en verspilling 

voorkomen? Geen gedoe met meterstanden en administratieve 

rompslomp? Dan is de meetdienst WaterBewust iets voor u. 

WaterBewust: Monitoring en lekdetectie | Brabant Water | bewust. 

natuurlijk. 

 

 

Met De Groene Pluim laten ondernemers 

positief voorbeeldgedrag zien. Dit zet andere 

ondernemers aan om hetzelfde te doen.  

Op die manier laat het bedrijfsleven zien dat we 

niet alleen denken aan geld verdienen. We 

denken ook aan duurzaamheid, aan 

klimaattransitie en een eerlijke, sociale wereld. 

Dat doen we vanuit innerlijke overtuiging. En dat 

doen we nu al. Iedere dag. Want bedrijven zijn 

vaak veel duurzamer, socialer en betrokken bij 

de samenleving dan ze laten blijken. Doe mee! Ik 

doe mee - De Groene Pluim 

 

 

Het aantal consumenten in de wereld stijgt. Daardoor worden grondstoffen om producten te maken 

steeds schaarser en duurder.  

Tenzij we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen zodat we ze deels kunnen hergebruiken. Het 

kabinet zet hier vol op in. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele 

grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. 

Hoe u als ondernemer of gemeente daaraan bijdraagt? U vindt bij ons de informatie die u op weg helpt 

en ondersteunt. Circulaire economie | RVO.nl | Rijksdienst 

 

 

 

Werk jij met jouw keten aan circulaire projecten? Dan is de subsidie 

circulaire ketenprojecten wellicht iets voor jou.  

Als mkb-ondernemer vraag je mét je partners vanaf 1 april een subsidie 

aan voor 50% van jouw projectkosten.   

De Subsidie Circulaire Ketenprojecten biedt mkb-ondernemers de kans om 

met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of 

materiaalketen. Denk hierbij aan een circulair product, dienst of 

businessmodel.  Versnellingshuis CE 

 

 

 

Breda Business | Breda Business (het ondernemersteam 

van de gemeente Breda) Als ondernemer denkt u in 

kansen. U wilt vooruit. Verbeteren, vernieuwen, groeien! 

Het liefst op een duurzame en sociale manier. 

Breda brengt het samen. We kijken met u mee naar de 

mogelijkheden. We denken met u mee wanneer u zich hier 

wilt vestigen, wilt uitbreiden of andere plannen heeft. Wij 

zijn er voor alle ondernemers in Breda. Of u nu het lekkerste 

bier van Nederland brouwt, goederen door heel Europa 

vervoert, creatieve reclamefilms maakt, een hippe winkel 

opent of innovatieve producten voor de zorg ontwikkelt. 

Kijkt u eens rond op deze website. Heeft u vragen, neem 

Contact op met het Ondernemersteam Breda. 

 

 

 

Heb jij een circulaire missie en zoek je gelijkgestemden of 

(sparring)partners om samen de circulaire transitie in de regio 

Breda te versnellen?  

Dan heten we je van harte welkom bij Stichting Breda Circulair, een 

initiatief en platform voor en door duurzame ondernemers, mede 

mogelijk gemaakt door de Gemeente Breda. Heb je een circulair 

vraagstuk, zoek je verbinding met anderen, wil je je verdiepen in 

circulair ondernemen of heb je (structureel) herbruikbaar materiaal 

nodig of beschikbaar? Met het Bredase Ecosysteem brengen we 

circulaire organisaties, initiatieven en vraag en aanbod helder in 

beeld. Kijk op bredacirculair.nl 

 

 

STEK geeft creatieve en duurzame ondernemers de 

ruimte en de vrijheid om te ondernemen, te 

ontwikkelen en te groeien.  

Dit doen we door betaalbare bedrijfsruimtes en kavels aan 

te bieden op een bedrijventerrein waar regelarm 

gebouwd en gewerkt kan worden. STEK is de afgelopen 5 

jaar ontwikkeld naar een inspirerende ontmoetingsplaats 

voor Breda. Bezoekers zijn van maandag t/m zondag van 

harte welkom voor een wandeling op STEK.  

Heb je plannen om een onderneming te starten en wil je 

dit op STEK gaan doen, stuur dan een mail naar 

info@stekbreda.nl. Meer informatie tref je op de website 

stekbreda.nl 

 

 

Het Platform heeft de doelstelling van de gemeente Breda meegekregen om 

in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn.  

Dit betekent werk aan de winkel voor iedereen. Alleen in een goede 

samenwerking kunnen we deze klus klaren. Het is onze taak om alle kennis, 

middelen en ervaringen te bundelen, subsidies in kaart te brengen en om 

afspraken te maken met de overheid om investeringen in duurzame energie 

panklaar aan te reiken aan de bedrijven. Op deze manier ontzorgen we de 

bedrijven, maar kunnen zij eenvoudig aanhaken en een bijdrage leveren aan 

een duurzame omgeving. platformbvbreda.nl 
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