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... WELKOM ...
-----------------------------------
en bijvoorbaat Dank U ...
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Opbouw bijdrage
-----------------------------------

Veranderen als centrale opgave
Transitie kennis- en kunde

Businessmodellen 

De kern van UPCM 2.0 …
-----------------------------------
Op een systematische manier 

10.000 bedrijven 
bereiken én begeleiden

in het proces van
duurzaam én circulair ondernemen.
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Veranderen 
als opgave.
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23.11.2021

Twaalf aanbevelingen 
Wetenschapstoets klimaatbeleid

Tweede kamer, 23.11.2021

ü Sluit aan bij het IPCC voor het ontwikkelen en 
uitwerken van een systeemperspectief;

ü Werk parallel aan de opgaven tot 2030 en aan de 
opgave van 2050;

ü Werk het beleid en de doelen voor de 
systeemtransitie uit;

ü Werk beleidslijnen uit die parallel leren en 
experimenteren stimuleren

ü Monitor het gerealiseerde uitvoeringsprogramma.
ü Monitor systeemtransitie.

Heleen de Coninck (TUE) en 
Gert Jan Kramer (UU)
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Transitie 
kennis én 

kunde.

Transitie denk(en)(ers) NL

o Geels c.s. (2005/2007):                           Transitie landschap model (MLP) 
o Rotmans c.s. (2007)/ Perez (2002):  Transitie proces-fasen model 
o Hekkert (2007):                                           Markt factoren-innovatie model (TIS)
o Loorbach (2017):                                          X-Curve: op- en afbouw proces model
o Simons en Nijhof (2020):                        Markt fasen proces-rol én actoren model
o Termeer en Dewulf (2017):                     Small Wins Aanpak (betekenis)
o Jonker en Faber (2019/2021):                Transitie en businessmodellen
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Verschillende transitie-fasen ...
-----------------------------------

... vragen hun eigen 
businessmodellen .



01-12-21

7

Businessmodellen 
en de circulaire 

economie
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QuickScan 
Circulaire Businessmodellen

Tot Slot !
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Het nieuwe normaal ...
-----------------------------------

We zitten in een periode van 20 a 30 jaar 
ingrijpende veranderingen.

Schaal (domein en regio) noodzaak én 
uitgangspunt. 

Elke organisatie, regering, bedrijf, netwerk, 
individu .. moet daaraan bijdragen.

De vragen …
-----------------------------------

In welke fase (n) zitten we in de transitie ?

Wat hebben we op de rit en wat vraagt 
aandacht ?

Hoe kunnen we versnellen en verbreden door in 
te zetten op circulaire businessmodellen ? 
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Dank voor 
uw aandacht.

CONTACT

Prof. Dr. J. (Jan) Jonker

Chair  Sustainable Entrepreneurship

Laureat Chair ‘dExcellence Piere de Fermat, TBS Toulouse, FR (2014-2016)
Laureat Chair Emile Francqui, VUB Brussel, B (2017-2018)

Nijmegen School of Management, Radboud University
PO BOX 9108, 6500 HK Nijmegen, The Netherlands

Em: janjonker@wxs.nl; em:j.jonker@fm.ru.nl


