HOE TOEKOMSTBESTENDIG
IS UW ORGANISATIE?

Ons advies: kijk door een ‘circulaire bril’ naar uw organisatie!
Dan ziet u geen kwetsbaarheden maar juist kansen!
Concrete kansen die u daadwerkelijk kunt ‘verzilveren’.
Denk daarbij aan:
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Het is u als organisatie zeker niet
ontgaan: onze economie verandert. We
zitten sinds een aantal jaren in een
omslag, van een ‘lineaire’ naar een meer
duurzame en circulaire economie. De
klimaatverandering heeft daar natuurlijk
alles mee te maken. Maar ook de corona
crisis legt bloot dat de ‘oude’ economie
kwetsbaar is. Gezamenlijk hebben
zorgorganisaties een grote impact.

U stelt zichzelf misschien wel de vraag:
geldt dit ook voor mijn organisatie? Hoe
sluit mijn organisatie aan bij de
maatschappij van 2050? Wat moet ik
doen om mijn eigen omslag te maken?
Hoe krijg ik het gewenste draagkracht
binnen mijn organisatie? Hoe maak ik
mijn organisatie adaptief, voor de dag
van morgen maar vooral voor de
toekomst?

• De mens staat centraal, die van vandaag en morgen;
• Doelen behalen voor Milieuthermometer Zorg certificering brons, zilver
en goud;

• Voldoen aan duurzame wensen en eisen van uw cliënten, personeel,
overheid en financiers;

• Draagkracht organisatie breed realiseren;
• Ondersteuning voor de duurzaamheidscoördinator binnen de

•
•
•
•

organisatie, we zien regelmatig dat deze taak (te) omvangrijk is voor
één persoon;
Kennis van duurzame technologieën en processen;
Impactanalyse op de financiën en milieu (door efficiënter gebruik
grondstoffen, minder verspilling/afval en CO2);
Aantrekkelijk zijn voor jong talent;
Positieve bijdrage aan het imago van uw organisatie.
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CIRCULAIRE KICKSTART
De Circulaire Kickstart Zorg helpt bij het zien
én pakken van deze kansen. Op een hands-on,
op maat gesneden en flexibele wijze maken wij
met de Milieuthermometer Zorg (MTZ) de
circulaire potentie van uw organisatie
inzichtelijk. En vertalen we die samen zo
efficiënt mogelijk met u naar een circulaire
(business) kans.

1. Nulmeting MTZ en vaststellen
certificeringsmodel;
2. Inzicht en overzicht in grondstof-,
materiaal- en afval-/reststromen;
3. Selecteren van meest interessante kansen
om het certificerings doel te behalen;
4. Uitwerken van die kansen en certificering
aanvragen.

Onze werkwijze is uniek, omdat wij:
• werken vanuit de mens, met in ons
achterhoofd de gestelde eisen vanuit de MTZ.
Zodat alle implementaties een realistische en
nuttige bijdrage hebben voor de certificering
brons, zilver en goud;
• ondersteuning bieden voor de duurzaamheidscoördinator, we zien regelmatig dat deze taak
(te) omvangrijk is voor één persoon;
• zorgen voor een flexibel proces (parallel
uitvoeren van verschillende duurzaamheidsmaatregelen, zonder alles van te voren in beton
te gieten);
• toewerken naar een praktisch toepasbaar
resultaat (efficiënt aansluiten op de MTZ);
• experts inzetten enkel op het moment dat zij
daadwerkelijk inhoudelijk rendement leveren,
en niet langer dan nodig is (hoe zet u kennis en
kunde vanuit een netwerk effectief en efficiënt
in voor uw organisatie?).
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SINT MAARTENSKLINIEK

Sint Maartenskliniek is een gespecialiseerd
ziekenhuis en in Nederland en Europa
toonaangevend in de behandeling van
aandoeningen op het gebied van menselijke
houding en beweging. Duurzaamheid krijgt
steeds meer aandacht binnen de zorg en
ook de Sint Maartenskliniek wil hier invulling aan geven. Maar hoe dan?

PRAKTIJKCASUS
Het Circulaire Kickstart-team wordt gevraagd om samen met, en vanuit de
behoeften van, medewerkers een concrete
circulaire stap te realiseren. Tijdens de
eerste werksessie, met medewerkers van
de catering tot aan de raad van bestuur,
worden voedselverspilling en gft-afval gekozen als stroom om verder uit te werken.
Middels een analyse van het huidige proces,
een circulariteitsanalyse en twee volgende
werksessies worden de circulaire kansen
geselecteerd.
De belangrijkste zijn:
1. Voedselverspilling in de catering
tegengaan (refuse);
2. Voedselverspilling in het restaurant
tegengaan (refuse);
3. Samenwerken met (lokale) circulaire
initiatieven (re-purpose);

4. Zorgen voor gft-scheiding in het
restaurant (recycle).
In samenwerking met de master Gedragsverandering van de Radboud Universiteit
Nijmegen is elke kans concreet uitgewerkt:
1. 
Pop-up melding en remindermail over
voedselverspilling naar organisator en of
er wijzigingen zijn in aantal personen dat
catering ontvangt;
2. Competentievideo voor restaurant
medewerkers om voedselverspilling
tegen te gaan (incl. tools: digitale
verlieslijst, gedragsstickers voor
opscheppen en spoelkeuken,
en gedragsposters voor
medewerkers en bezoekers);
3. Gesprekken met lokale circulaire
initiatieven voor samenwerking;
4. Afvalbakkenplan voor het restaurant.
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LOPENDE PROJECTEN
Driestroom
Driestroom is een zorgorganisatie met veel werklocaties
waar men dagelijks te maken heeft met veel materiaal- en
reststromen. Het Circulaire Kickstart-team is gevraagd
samen met teamleiders op zoek te gaan naar circulaire
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OOK SAMEN MET ONS AAN DE SLAG?
Wilt u weten hoe circulariteit kan bijdragen aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie? En hoe uw
eigen circulaire kickstart concreet
vorm kan krijgen?

kansen.

Holland Food Service
Holland Food Service is een familiebedrijf dat maaltijden
levert aan diverse zorginstellingen door heel Nederlands.
Het Circulaire Kickstart-team is ingeschakeld om een
circulair concept met betrekking tot maaltijdresten en
plastic verpakkingsafval te ontwikkelen.

Volg de ontwikkelingen van deze lopende projecten via onze
LinkedIn-pagina: www.linkedin.com/company/circulaire-kickstart/

Neem contact met ons op en dan
gaan wij graag het gesprek met u
aan. Indien gewenst doen wij u een
offerte op maat toekomen.

Mariska Janssen
06 18039911
mariska@catwee.nl
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Shasco Laugs
06 13411575
shasco@lentekracht.com

De Circulaire Kickstart
is ontwikkeld i.s.m.:

@

