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CIRCULAIRE KICKSTART
In deze folder lees je wat de circulaire kickstart inhoudt, voor jou kan
betekenen en hoe wij werken. Wij zijn ervan overtuigd dat het anders
kan en gaan hier graag met jou mee aan de slag.
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ZOMAAR WAT FEITEN OP EEN RIJ
• Klanten vragen steeds meer naar circulariteit (ook in aanbestedingen);
• Inkoopprijzen stijgen doordat grondstoffen schaarser worden;
• Bedrijfsprocessen worden kostenefficiënter door aanpak verspilling;
• De veranderende blik op grondstoffen leidt tot nieuwe producten/diensten
en dus ook nieuwe kansen (voor een veelheid aan spelers in de markt);

IS DE CIRCULAIRE ECONOMIE

• Nieuwe vormen van samenwerking (buiten de eigen branche) ontstaan:
nieuwe dynamiek ontstaat.

DE CIRCULAIRE KICKSTART BIEDT KANSEN
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Een kernteam van vier ondernemers
heeft nu de Circulaire Kickstart ontwikkeld. Op initiatief van de regionale beweging RvN@ en de Economic
Board. Stapsgewijs laat de Circulaire
Kickstart jou als ondernemer circulaire kansen zien en werkt de meest
interessante kans uit tot een circulaire business case. Met als concrete resul
taten: kostenreductie, meer
omzet of allebei. De werkwijze is
resultaatgericht, hands-on en flexibel.
Rondom het kernteam zwermen tientallen experts en professionals die op
aanvraag hun expertise inbrengen
binnen de Circulaire Kickstart.
Dat betekent dat altijd de juiste mensen naar voren treden, maar alleen

als ze nodig zijn. Het best mogelijke
team komt tot een innovatieve, creatieve en lucratieve case.
Tegelijk met jouw traject bouwt de
Circulaire Kickstart ook mee met de
regionale circulariteit en daarmee de
lokale economie. Daartoe zet RvN@
een nieuwe Circulaire Community
op. Het lidmaatschap hiervan zit bij
de Circulaire Kickstart inbegrepen.
Bedrijven uit het Rijk van Nijmegen
leren van elkaars successen en tegen
slagen in de circulaire economie en
helpen elkaar bij circulaire vraagstukken. Wat weer leidt tot nieuwe
samenwerkingen en business.
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HOE WERKT DE CIRCULAIRE KICKSTART?
De Circulaire Kickstart bestaat uit drie
stappen:
1. Inzicht en overzicht in materialen,
grondstof- & afvalstromen;
2. Selectie van de meest interessante
circulaire kansen;
3.Uitwerken circulaire business case.
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STAP 1
INZICHT EN OVERZICHT IN
MATERIALEN, GRONDSTOF& AFVALSTROMEN
De eerste stap draait om inzicht
en bewustzijn rond het huidige
bedrijfsproces. We inventariseren in
korte tijd welke materialen, grondstoffen en afvalstromen door het
bedrijf lopen.
→ Cruciale informatie komt boven

tafel: aantallen, volumes, prijzen,
productieprocessen, voorraden, hulp
middelen, gereedschappen, voertuigen,
etc.)
→ Vervolgens bieden we jou een
circulaire blik op dit bedrijfsproces,
met een eerste doorkijk naar mogelijke circulaire kansen. Dat biedt een
serieuze indicatie over mogelijke
successen in een vervolg.
STAP 2
SELECTEREN VAN DE MEEST
INTERESSANTE CIRCULAIRE
KANSEN
Met behulp van een speciaal voor
de circulaire economie ontwikkelde
methode wordt de potentieel meest
waardevolle grondstof geselecteerd.
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Daarbij speelt een aantal cruciale
factoren een rol. Wat is de positieve
impact voor de circulaire economie?
In hoeverre kan ik er invloed op hebben, in mijn eigen bedrijf of vanuit
de keten? Wat is het perspectief op
nieuwe omzet of kostenreductie?
→ Dit leidt tot de kansentabel, waar
de output uit stap 1 vervolgens doorheen gaat. Daaruit volgt een globale selectie van de grootste kansen,
gebaseerd op variabelen die we
samen selecteren.
Kansentabel van materialen, grondstof& afvalstromen:
CIRCULAIRE
IMPACT
GRONDSTOF
MATERIAAL
AFVALSTROOM

STAP 3
UITWERKEN CIRCULAIRE
BUSINESSCASE
Met zicht op de grootste kans wordt
nu een business case uitgewerkt. Wat
is het marktpotentieel? Welke investeringen zijn nodig? Wat zijn de verwachte opbrengsten? Inclusief een
stappenplan voor het daadwerkelijk
realiseren van de circulaire business
case. De kracht van de zwerm professionals laat zich hier misschien
wel het meest voelen. Oplossingen
komen boven water, die ideeën naar
de praktijk brengen.

MATE VAN INVLOED

FINANCIEEL
PERSPECTIEF

CIRCULAIRE
SCORE
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ONS TEAM
Het Kickstart kernteam bestaat uit vier
ondernemers: Patrick, Ruud, Koen en
Tim. De eerste twee komen uit collectief Klei, de anderen respectievelijk uit
de bedrijven Lentekracht en WILTgroei.
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PATRICK JANSEN
Marketeer die duurzaamheid naar de
markt brengt en circulaire business
kansen helpt benutten en vermarkten.
Houdt zich ook bezig met duurzame innovatie, nieuwe samenwerkingsvormen
en maatschappelijke vraagstukken.
RUUD LINSSEN
Communicatiestrateeg die bij - het liefst
uitdagende - opdrachten uit zijn netwerk
teams samenstelt. Gericht op harde
resultaten. Hij schrijft de verhalen in

SAMENWERKINGSVERBAND ‘ROND’
Afvalstroom, het blad van ARN dat bij
2500 mensen uit het circuit in deze
regio op de mat valt.
KOEN VRIELINK
Bedrijfskundige die de praktische en
ideële kant van duurzaamheid met
elkaar combineert. Hij is op diverse
manieren bezig met het vormgeven en
toepassen van de circulaire economie
in de dagelijkse praktijk.
TIM DE WITTE
Organisatiecoach die de transitie naar
een circulaire economie bekijkt als een
reusachtige verandering. Hij maakt
verandering praktisch door stappen te
identificeren en ze ook daadwerkelijk te
laten zetten.

De motie ROND roept het college van
Nijmegen op om te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn om een Regel
arm Ondernemend Nijmeegs Domein
(ROND) in te stellen voor bedrijven
die aantoonbaar bijdragen aan of toewerken naar een circulaire economie in
Nijmegen. Samen met de Omgevingsdienst ODRN is zij bezig met het uitvoeren van de motie ROND. Concreet
hebben de Gemeente Nijmegen en de
ODRN afspraken gemaakt om binnen
de bestaande regels procesmatige en
communicatieve verbeteringen aan
te brengen die ten goede komen aan

bedrijven die circulaire initiatieven
willen ontplooien. Ze gooit de wet- en
regelgeving niet overboord maar wil
werken aan een verbeterde begeleiding
van bedrijven in Nijmegen die willen
investeren in de circulaire economie.
Deze procesmatige verbeteringen
betekenen dat bedrijven die circulaire principes toepassen eerder worden
herkend en sneller het proces vergunningverlening kunnen doorlopen.
In dat traject gaan we de ruimte
verkennen die de huidige wet- en
regelgeving reeds biedt.
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MEER WETEN OF CONTACT OPNEMEN?
Klik op:
rvnhub.nl/rvnondernemen/circulaire-kickstart
Of bel:
Koen Vrielink: 06 21485246
Patrick Jansen: 06 53960499

@

