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Cursus ‘Circular Economy’
Wat betekent ‘Circular Economy’ voor uw waardeketen?

Naar een meer duurzame
waardeketen.

“Circular economy approaches
typically involve innovation
throughout the value chain,
rather than relying solely on
solutions at the end of life of a
product” (Towards a circular
economy; EC 2014)

Hoe integreer je het concept van ‘circular economy’ in je eigen
product waardeketen? Als je als bedrijf je eigen waardeketen
meer duurzaam wilt maken is dit een belangrijke stap. Veel
multinationals en industriële bedrijven buigen zich over deze
vraag. Het vereist een diepgaande analyse van de waardeketen
van je producten, zowel ‘upstream’, als ‘downstream’ en leidt
mogelijk tot nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van
samenwerking met toeleveranciers en klanten.
Deze cursus geeft een introductie over de belangrijkste
onderwerpen, concepten, businessmodellen en ontwikkelingen
die van belang zijn om voor een bedrijf concreet invulling te
geven aan begrippen als ‘circular economy’ en het
verduurzamen van de waardeketen. De cursus biedt
ondersteuning bij het ontwikkelen van een eigen
bedrijfsstrategie, door interactie met ervaren cursusleiders,
experts uit de industrie en andere deelnemers

Doelgroep
Product managers, supply chain managers, inkoop managers,
CSR managers, sustainability managers werkzaam bij
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multinationals en industriële bedrijven die onderdeel uitmaken
van meerdere waardeketens en die een manier zoeken om de
duurzaamheid van deze ketens beter onder controle te krijgen
en te verbeteren.

Cursus leiders
Vincent Swinkels en Ernst Vuyk, twee onafhankelijke
consultants met vele jaren ervaring in duurzaamheid en
ketenvraagstukken.

Vincent Swinkels

Vincent Swinkels

Vincent Swinkels
Vincent is consultant met ruime ervaring in beleid en
strategieontwikkeling op het gebied van energie, klimaat,
emissiehandel, duurzaam inkopen en ketenvraagstukken. Hij
combineert diepgaand inzicht in beleid, marktwerking en
ondernemerschap met een passie voor duurzaamheid. Als
consultant heeft hij gewerkt voor KPMG Sustainability en
DHV. Ook heeft hij gewerkt voor de industrie (Van Leer
Packaging) en voor de overheid. Hij is Ir Industrieel
Ontwerpen (TU Delft) en heeft een MBA in Strategic
Environmental Management (Universiteit van Amsterdam).
Vincent heeft zijn eigen adviesbureau VS Sustainable Strategy,
en is associate van SQ Consult.
https://www.linkedin.com/in/vincentswinkels

Ernst Vuijk

Ernst Vuyk
Ernst is bestuurskundige (Universiteit Twente) en actief als
managing consultant, ondernemer en bestuurder. Zijn focus ligt
op het omzetten van theorie naar resultaten in de praktijk. Hij
combineert meer dan 30 jaar ervaring, zowel publieke als
privaat, in beleid en praktijk over energie, materialen en
ruimtelijke ordening. Hij werkte bij ministeries van Onderwijs
en Wetenschappen, bij (Senter)Novem voor ministeries van
VROM en Economische Zaken aan duurzame stedelijke
ontwikkeling, MJA keteneﬃciency en energietransitie. Hij was
manager bij Ecofys (2007-2012). Hij ontwikkelde en
organiseerde diverse cursussen en congressen.
Ernst is eigenaar van Vuyk Onderzoek, Ontwerp en Advies en
associate bij Real Energy People.
https://www.linkedin.com/in/ernstvuyk
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Programma
Dag 1:
Ochtend:

Introductie. Wat is ‘circular economy’? Wat is
duurzaamheid van een waardeketen? Grenzen,
concepten, definities.
Drijvende krachten: GRI, ISO 14001, ISO
26001, CO2-Prestatieladder, nationaal en
Europees beleid.
Weerstand en belemmeringen: gebrek aan
kennis, communicatie, tegenwerking.

Middag:

Analyseer je eigen waardeketen. Identificeer
kansen en mogelijkheden om de waardeketen
circulair te maken.
Praktijkcasus of bedrijfsbezoek.

Avond:

Serious gaming (spel Simply Cycle).

Dag 2:
Ochtend:

Lessons learned: voorbeelden wat er fout kan
gaan in de waardeketen.
Ontwikkelingen in het verduurzamen van
waardeketens: van supply chain naar
waardeketen naar circulaire economie.
Businessmodellen voor ‘circular economy’.
Real-life cases.

Informatie en inschrijven
Vuyk Onderzoek Ontwerp en
Advies
Jan van Scorelstraat 38
3583 CR Utrecht
email: circular@ernstvuyk.com

Middag:

Praktijkcasus of bedrijfsbezoek

Avond:

Ontwikkel je eigen strategie

Dag 3:
Ochtend:

Presentaties van deelnemers en terugkoppeling
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Breda:
Zwolle:

9, 10 en 11 september;
21, 22 en 23 oktober.
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