
Circulaire leerlijn voor ondernemers 



Nederland heeft in de Klimaatwet 
vastgelegd dat het in 2030 49% 
minder uitstoot van CO2 wil. En die 
ambitie wordt alleen maar scherper. 
Veel ondernemers denken met deze 
opgave in het achterhoofd na over de 
veranderingen die nodig zijn om in de 
toekomst aantrekkelijk en concurrerend 
te kunnen blijven. Ze willen stappen 
maken in de transitie van lineair naar 
circulair ondernemen, maar hoe pak je 
dat aan, waar begin je? In de praktijk is 
dat is nog niet zo eenvoudig. Daarom 
is voor dga’ers en eindbeslissers 
van mkb-bedrijven in Regio Zwolle 
het programma Rond Ondernemen 
ontwikkeld, dat uit drie bouwstenen 
bestaat:  
  • de warming-up 
  • de circulaire leerlijn 
  • het incompany-traject

In deze brochure lees je meer over de 
circulaire leerlijn. 

Negen organisaties hebben de handen 
ineengeslagen om ondernemers met 
circulaire ambities te ondersteunen 
bij het ontwikkelen van hun circulaire 
visie, kennis en vaardigheden, zodat 
ze in staat zijn om nieuwe circulaire 
businessmodellen op te stellen of 
het bestaande model aan te passen. 
Gezamenlijk einddoel is de veerkracht 
van bedrijven vergroten en de transitie 
naar circulaire economie in Regio Zwolle 
helpen versnellen. 

Rond Ondernemen is mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage 
uit de Regio Deal Regio Zwolle en een 
investering van de negen partners van 
Rond Ondernemen. 

De circulaire leerlijn is ontwikkeld door 
Circolex, één van de partners van Rond 
Ondernemen. 



Is het de investering waard?
Nu stappen zetten in circulair ondernemen met jouw onderneming brengt voordelen 

met zich mee. Bedrijven die circulair ondernemen hebben een betere reputatie. Circulair 
ondernemen gaat over klaar zijn voor de toekomst, over toekomstbestendigheid. Bedrijven 
waarbij circulariteit al is doorgevoerd in de organisatie, scoren vaak hoger op werkgeluk bij 
medewerkers. Bedrijven die circulair ondernemen worden als een aantrekkelijke werkgever 

gezien. 

Business
Aanbestedingen worden steeds vaker circulair uitgevraagd. Ondernemingen die hun circulaire 
bedrijfsvoering goed op orde hebben, maken een grotere kans om aanbestedingen te winnen. 

Circulair ondernemen levert dus business op. Daarnaast wordt circulair ondernemen de 
standaard in de toekomst. De overheid heeft de ambitie uitgesproken dat de economie in 2030 

50% circulair is en in 2050 100% circulair. 

Werkplezier en innovatie
Samen met medewerkers circulaire thema’s oppakken geeft vaak veel werkplezier. De band 

onderling wordt sterker en de ideeën van jouw medewerkers kunnen het begin zijn van jouw 
nieuwe product of dienst. Innovatie kan beginnen bij jouw eigen medewerkers. 

Waarom circulair ondernemen?



Opzet circulaire leerlijn

Na het volgen van deze leerlijn 

 Weet je meer over circulaire economie

 Ben je geïnspireerd door concrete voorbeelden van (regionale) 
 ondernemers

 Is jouw netwerk uitgebreid met ondernemers met vergelijkbare 
 circulaire ambities

 Heb je jouw idee om kunnen zetten in een actielijn om uit te 
 rollen binnen jouw onderneming

 Heb je een duurzaam businessmodel voor jouw idee

 Kan je jouw circulaire verhaal goed pitchen

De circulaire leerlijn bestaat uit een online programma van 4 losse modules afgewisseld met 4 
fysieke bijeenkomsten bestaande uit vier dagdelen van circa 3,5 uur. De fysieke bijeenkomsten 
worden afgesloten met een informele borrel. De laatste fysieke bijeenkomst sluiten we af met 

een gezamenlijk (verspillings-)diner.



Circulaire leerlijn voor 
ondernemers die

 circulair ondernemen onderdeel willen 
 maken van de eigen bedrijfsvoering 

 een duurzaam businessmodel willen 
 ontwikkelen dat toepasbaar is in de eigen 
 onderneming 

 hun circulaire verhaal goed willen
 vertellen binnen en buiten hun 
 onderneming

Circulaire Economie

Er zijn 144 definities voor circulaire economie. Eigenlijk 
maakt het niet zoveel uit hoe we het precies noemen, 
waar we naar toe willen, is naar een economie zonder 
verspilling. Een economie zonder verspilling van 
grondstoffen en zonder verspilling van energie en 
menselijk talent.

Effecten van circulair ondernemen:

 schoner milieu

 betere concurrentiepositie van de 
 ondernemer

 voorsprong in ontwikkeling 

 toekomstbestendig De aarde raakt 
uitgeput, wereldwijd 

hebben we bijna 2 keer 
de aarde nodig om 
alle grondstoffen te 

kunnen leveren



Opbouw programma

Voorafgaand aan elke fysieke bijeenkomst word je uitgenodigd om een digitale module te 
volgen. Deelnemers ontvangen een digitaal werkboek.

Stap 1:  Intake

Stap 2:  Online lesmodules 

Stap 3:  Ideeënfase

Stap 4:  Online lesmodule

Stap 5: Basiscursus Circulaire Economie

Stap 6:  Online lesmodule

Stap 7:  Van bezit naar gebruik

Stap 8: Online lesmodule

Stap 9:  Storytelling



Toelichting programma

Een deel van de circulaire leerlijn is digitaal.

Op basis van het boek DUURZAAM ORGANISEREN, ontwikkeld door prof. dr. Jan Jonker en 
dr. ir. Niels Faber word je via digitale sessies meegenomen in duurzaam organiseren en leer je 

een duurzaam business model te maken op basis van het Business Model Template.

De fysieke bijeenkomsten worden mede begeleid door de lector duurzame business modellen 
van hogeschool Saxion, Timber Haaker en door de docent-onderzoeker van het lectoraat 

duurzame businessmodellen, Moniek Kamm. Beiden hebben meegeschreven aan het boek van 
Jan Jonker en Niels Faber ‘Duurzaam Organiseren’.

Stap voor stap word je digitaal meegenomen en tijdens de fysieke bijeenkomsten kun je vragen 
stellen aan de lector en docent-onderzoeker van Hogeschool Saxion. Dit alles met het doel om 

een goed duurzaam business model te maken op jouw circulaire idee.

Ontwikkeld door

Prof. dr. Jan Jonker
&

Dr. ir. Niels Faber



Ideeënfase Basiscursus 
Circulaire Economie

Na een intake vooraf, presenteren 
we ideeën voor jouw onderneming 
die bedacht en uitgewerkt zijn 
door studenten. Uiteraard onder 
professionele begeleiding. Samen met 
jou en je medewerkers vullen we die 
aan en kiezen we een haalbaar idee om 
verder uit te werken tijdens de leerlijn. 

Je bezoekt een bedrijf waar circulariteit 
en duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. De ondernemer deelt zijn 
ervaringen; wat zijn de uitdagingen en 
hoe gaat hij of zij daarmee om? Welke 
successen zijn er behaald? Ook neem je 
een kijkje achter de schermen.
Op deze dag krijg je ook de basiscursus 
Circulaire Economie, verzorgd door een 
docent-onderzoeker van Hogeschool 
Saxion. 

Je deelt daarna je eigen circulaire idee 
en de andere ondernemers in de groep 
gaan met je meedenken. 

Wist je dat...
 een groep  

studenten de 
ideeën voor je 

bedenkt?



Van bezit naar gebruik Storytelling

Vandaag staan er 3 onderdelen op het 
programma:
  • Servitization en Product As A Service 
    (PAAS)
    Door Arjan Ester voorzitter RvB AEBI 
    Schmidt en voormalig CEO AEBI 
    Schmidt
  • Juridische aandachtspunten en 
    gevolgen bij dit businessmodel
    Door Dommerholt Advocaten
  • Circulaire businessmodellen en 
     financieren
     Door financieringsspecialist van 
     Rabobank

Vervolgens vul je het Businessmodel 
in voor jouw onderneming. Dit wordt 
begeleid door een docent-onderzoeker 
van Hogeschool Saxion. 

Mirjam van Huet, van MCM Tekst, leert 
je vandaag hoe storytelling werkt, zodat 
je jouw circulaire verhaal goed kunt 
vertellen.

Samen met de groep oefen je vervolgens 
je pitch.

We sluiten de dag én de leerlijn af met 
een verspillingsdiner. 



Informatie

Aantal deelnemers
Aan de leerlijn kunnen 15 deelnemers meedoen

Tijdspad
3 maanden (excl. vakantie)

Tijdsinvestering
Gemiddeld 1,5 uur per week

Investering
Deze totale leerlijn heeft een waarde van 2.495 euro.

Door de investering van de gezamenlijke partijen en de regiodeal kan deze 
leerlijn worden aangeboden voor 1.495 euro (excl. btw) per deelnemer.

€2.495
€1.495



Samenwerking

Timber Haaker 
lector duurzame 

businessmodellen 
Hogeschool Saxion

Janet de Groot, 
Cibap

Arjan Ester 
voorzitter RvB 

AEBI Schmidt en 
voormalig CEO 
AEBI Schmidt

Dommerholt 
Advocaten

Gert de Leeuw
Rabobank

financierings-
specialist

Studenten van 
Cibap

Mirjam van Huet 
MCM Tekst

tekstschrijver 
bedrijfsjournalist 

en trainer

Moniek Kamm
docent-onderzoeker 
lectoraat duurzame 
businessmodellen 
Hogeschool Saxion

Erik van de Worp 
expert in circulaire 

economie

Het programma wordt verzorgd door meerdere experts uit het bedrijfsleven en onderwijs

Deze leerlijn is ontwikkeld door 
Circolex (Sandra Duijn)



Meer weten? Neem dan gerust contact op 

Sandra@circolex.nl
(06) 22 04 88 33


