
Je hebt deelgenomen aan de Business Innovation 
Workshop en wilt aan de slag met circulariteit in 
jouw bedrijf. Dit blijkt vaak uitdagend. Ondernemers die 
zich hebben verdiept in de circulaire economie hebben 
regelmatig moeite om hun opgedane kennis om te zetten 
naar de praktijk. Daarvoor zijn diverse redenen aan te 
wijzen:
��  Bij terugkomst in de organisatie zijn er andere 

prioriteiten en targets die weinig ruimte bieden voor 
de circulaire verandering

��  Collega’s zien niet de noodzaak om er mee aan de slag 
te gaan. Het is hen ook (nog) niet duidelijk wat het hen 
zou kunnen opleveren

��  Collega’s zien eigen rol in geheel niet en het thema 
blijft liggen 

��  Ketenpartners zijn (nog) niet overtuigd om mee te 
werken

��  Geen urgentie voor het bedrijf om met circulariteit aan 
de slag te gaan

��  Geen middelen (budget en FTE) gereserveerd voor 
circulaire economie

��  Vaak zeer specifieke vragen. Zoals bijvoorbeeld vragen 
over specifieke materiaal soorten. Moeilijk te vangen 
in één of meerdere “one size fits all” cursussen, maar 
maatwerk, dus waar vind je de juiste informatie?

Een coach waar je met de meest diverse vragen op het 
gebied van circulaire economie terecht kunt, kan helpen. 
De kennis uit de Business Innovation Workshop geeft niet 
altijd voldoende zelfvertrouwen om met veel zekerheid 

intern of extern trajecten op te gaan zetten. Vaak is het 
fijn om even te kunnen klankborden en te horen of je 
op de “goede” weg zit en of er nog andere wegen te 
bewandelen zijn. Of om te weten wat mogelijke valkuilen 
zijn. Voor zeer specifieke technische vragen is het fijn dat 
je bij iemand terecht kunt die een netwerk van specialisten 
heeft en je bij de juiste mensen kan introduceren. 
Daarnaast kan een coach motiverend werken, omdat je 
regelmatig afspreekt, vorderingen bespreekt en tijdslijnen 
uitzet. 

Met flexibel in te zetten coachsessies ga je een stuk 
sneller en met meer zelfvertrouwen en inspiratie aan de 
slag. Wat kan een coach voor jou betekenen?
��  Het tegenlezen van actieplannen
��  Zorgen dat je met goede argumenten de juiste 

mensen binnen en buiten je organisatie weet mee te 
krijgen

��  In contact brengen met specialisten, tools of al 
bestaande methodieken 

Klaske Kruk heeft inmiddels honderden organisaties 
geholpen met circulaire vraagstukken en heeft na tien jaar 
ervaring met circulaire economie een groot netwerk van 
circulair specialisten. Daarnaast heeft Klaske veel ervaring 
met het helpen van bedrijven. Voorbeelden zijn Philips en 
Moyee Coffee. 

Interesse in een verkennend gesprek?  
Neem contact op met je relatiemanager.

Circularities coaching
Individuele ondersteuning bij circulaire verandering
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