
Circulair Zuid-Holland
Samen versnellen naar circulariteit binnen 
maakketens vanuit de kracht van de 
Smart Industry.

Deelsessie 2: Hoe 10.000 bedrijven begeleiden

Door: Eefke Schramade, transitiemanager CE Maakindustrie



De circulaire samenleving versnellen
Vanuit energie en drive in ‘vernieuwersnetwerken’ en kansen om circulair te versnellen,
zetten we een koers. Vanuit een transitie-aanpak en/of een transitie- mind set.

Smart Industrie als CE versneller
Inzet en agendavorming vanuit regionaal
(bestaand) eco-systeem en inzet.

Circulaire energietransitie 
Agendavorming Fair Solar vanuit een 
Vernieuwersnetwerk

Transitiemanager: Eefke Schramade



Transitiefasen Aanpak met vernieuwers

Begeleiden: transitie-aanpak & mind set
Op weg helpen. Oog voor fase ondernemer & oog voor toekomstbestendigheid van de regio.



Aanpak Circulair Zuid-Holland

CIRCULAIR ZUID-HOLLAND

Focus
ü Vernieuwersnetwerken & 

doorbraakprojecten
ü Kansrijke ketens: 

energie en meerwaarde 
ü Integratie andere opgaves
ü Rol keuze

Leren
ü Reflectief
ü Inhoud & transitie
ü Korte en lange termijn

Systeemverandering
ü Instrumenten 
ü Beleid
ü Opbouwen én afbouwen

Doorvertaling
CESI?



Versneld begeleiden: vanuit ‘regio-ecosysteem’
Dichtbij de competenties & mogelijkheden van partijen nu. Maar wel met focus en toekomstbeeld. 

En ook met…Rabobank, Blue City….?



Versneld begeleiden: vanuit ‘regio-ecosysteem’
Vanuit (nieuw) maatwerk op basis van fase van ‘circulair’ bewustzijn & innovatiestap. 

Financieringstafels
Circulair SI loket
Matching-events
Co-creatie events



Begeleiden vanuit: Aanpak met vernieuwers
Op impactthema. En van klein naar groot. 

Even iets anders…



Begeleidingsstappen groeien mee.
Agendavorming vanuit een netwerk, (doorbraak)projecten, leren, systeemverandering





Begeleiden: verschillende rollen & producten
Toekomstbeeld? Wat leent zich binnen CESI voor een vernieuwersaanpak?



Bedankt. Op naar impact. Nu en later.
Met bedrijven, ketens, vernieuwers hun partners, en hun begeleidingshulptroepen…

Transitiemanager Maakindustrie
Eefke Schramade
e.schramade@pzh.nl



Begeleiden een poging om het te ordenen…

SMITZH/ 
Circo hub ZH 
andere 
ingangen?

Hand in hand met 
de Hulptroepen

Mind set op aan

Geeft focus
& vraagt nog 
om focus

Geeft versnelling

Goede basis op orde helpt

Motiveert, 
inspireert, 
activeert

Ja, en waarop nog niet?


