Het Versnellingshuis Nederland circulair!
Helpt ondernemers hun circulaire businesscase te versterken en op te schalen
Naar een circulaire economie
Een economie die ondernemers nieuwe kansen biedt.
Een economie zonder afval. Waarin bedrijven grondstoffen en materialen beter en slimmer
gebruiken, en ze van grondstoffen van oude producten weer nieuwe maken.
Een economie waarin bedrijven producten zo ontwerpen dat ze ook weer uit elkaar kunnen. Waarin
bedrijven worden beloond voor producten die lang meegaan.
Een economie waarin bedrijven niet afhankelijk zijn van eindige voorraden in een onzeker
buitenland. Waarin ze voorlopen in hun sector omdat ze grip hebben op hun eigen materialen.
Dat is de circulaire economie, daar willen we naartoe.
Een significante opgave
Dat is een enorme, maatschappelijke verandering en een grote opgave. Elk product en al het
materiaal dat je nu om je heen ziet, moet opnieuw worden ontworpen. Misschien wel van materialen
die nu nog niet eens bestaan.
Wetten en regels moeten worden herzien. Investeerders moeten hun modellen van risico en
rendement herschrijven. Bedrijven moeten nieuwe diensten ontwikkelen.
Voor deze verandering is de dadendrang en stuwkracht van ondernemers essentieel. Toch is circulair
ondernemen anno 2019 nog niet altijd eenvoudig.
Ondernemers krijgen hun circulaire businesscase niet rond om twee redenen:
De juiste randvoorwaarden ontbreken. Denk aan ontbrekende kennis, belemmeringen in wet- en
regelgeving, en schaarse financiering.
Er is nog te weinig samenwerking. Samenwerking is niet alleen nuttig, maar noodzakelijk. In een
circulaire economie werken producenten, klanten, leveranciers, tussenhandelaren, logistieke
partners, afvalbedrijven en nog veel meer partijen samen in nieuwe businessmodellen. Het vormen
van deze nieuwe ketens is onmogelijk voor één enkele ondernemer.
Drie partijen – Nederland circulair!, VNO-NCW/MKB Nederland en haar regionale verenigingen, en
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – willen deze barrières slechten. In februari 2019
hebben zij een unieke community geopend voor ondernemers die een circulaire voorsprong willen
opbouwen: het Versnellingshuis Nederland circulair!.

Het Versnellingshuis Nederland circulair!
Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ondernemers en coalities van ondernemers met het
ontwikkelen en opschalen van hun investeerbare, circulaire initiatieven. Deze missie krijgt vorm door
een tweeledige strategie.
1.
Het Versnellingshuis creëert de randvoorwaarden
Hier vinden ondernemers de juiste kennis uit wetenschap en praktijk. Het Versnellingshuis probeert
op regionaal, nationaal of internationaal niveau eerlijke marktprikkels te scheppen en belemmerende
wet- en regelgeving om te buigen. Ook helpt het huis ondernemers om financiële ruimte te zoeken.
2.
Het Versnellingshuis verbindt de juiste partijen
In het Versnellingshuis kunnen ondernemers elkaar vinden in regionale en grensoverschrijdende
coalities of ketensamenwerkingen. Het huis is een ambassade waar partijen vertrouwen in elkaar
vinden en een toegangspoort naar een ruime verzameling van partners.
Ondernemen betekent risico’s nemen en innoveren. Het Versnellingshuis creëert de vruchtbare
bodem waarop zij dat kunnen.

Een knooppunt van doeners
Elke ondernemer met een circulaire vraag kan aankloppen bij het Versnellingshuis. De werkwijze
kenmerkt zich door twee unieke elementen: actie en verbinding.
1.
Een doe-organisatie
Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ondernemers zoveel mogelijk in de vorm van concrete
projecten. Dit is een doe-organisatie. Voor bepaalde schaalbare en maatschappelijk gewenste
oplossingsrichtingen organiseert het huis doorbraaktrajecten of versnellingstafels. Denk bijvoorbeeld
aan de innovatie, toepassing en opschaling van chemische recycling van kunststoffen.
2.
Een knooppunt
Het Versnellingshuis benut de collectieve intelligentie van experts en bestaande circulaire netwerken
om ondernemers te helpen en te inspireren. Zo spelen regionale partijen een essentiële rol bij het
helpen van de (mkb-)ondernemer. Ook helpt het huis ondernemers om hun innovaties naar het
buitenland te brengen via Holland Circular Hotspot.
Bij het Versnellingshuis zijn professionals actief met verstand van ondernemen, netwerken en de
nieuwe praktijken van bedrijfsleven en overheid. Het zijn verbinders die snel en praktisch samen met
de ondernemer antwoorden vinden.

Leg je circulaire vraag op tafel!
De ambitie van het Versnellingshuis Nederland circulair! is om tenminste 200 ondernemers per jaar
persoonlijk te helpen, vijf doorbraakprojecten per jaar te starten en drie projecten van regionale
samenwerkingen van de grond te tillen. Dat betekent een enorme impuls voor de investeringen in
circulaire oplossingen voor grondstofstromen en materiaalgebruik.
Heb jij ook een circulaire vraag of initiatief?
Klop aan bij het Versnellingshuis. Bel 088-3717878 of kijk op www.VersnellingshuisCE.nl.

