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

Deelsessie 1: 
Hoe 10.000 bedrijven te bereiken met circulair?

Door: Nicole van Eerdenburg. 



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



Maakbedrijven/ brede MKB bereiken 
met Circulair
• Transitie-aanpak: met 

vernieuwersnetwerken werken aan 
agendavorming & doorbraakprojecten

• Bestaande programma’s en regelingen 
zoals SMITZH, brede MKB aanpak

• Circulaire Challenges (PACT, Start-Up in 
Residence, Blue City) 

• CE tools (CIRCO)
• Vanuit de bedrijfspraktijk van koplopers 

en brede MKB inzichten op halen voor 
versnelling en impact.



SMITZH – SI Hub Zuid-Holland
Een innovatief meerjarenprogramma voor brede MKB/maakbedrijven gericht op 
digitalisering en technologische maakprocessen. 
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Actie via Bereiken is: EN-EN-EN
Zuid-Holland heeft ook 10.000 maakbedrijven!! Zoektocht naar focus en bereik van inzet op 
circulair binnen de Smart Industry, zegt iets over

Beter in het NU. Beter de komende jaren

Bijvoorbeeld de CEO bereiken
+ Inkopers
+ Marketeers
+ Ontwerpers
+ Productiepersoneel

Met bijbehorende communicatie middelen



Maakbedrijven zitten overal in 
Zuid-Holland en er is te weinig 
regionale differentiatie (muv
Maritiem)

Hoe beter effectief Bereiken?
De boodschap, tools laten landen, gefocust en georganiseerd laten landen op de juiste plek.
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Techneuten bezoeken niet snel 
evenementen; wel digitale media.

“Professionals zijn weinig 
aangesloten bij verenigingen”

“Professionals volgen vaak geen 
opleidingen, maar doen kennis op 
via social media en filmpjes”
Bron: Circularities – “On the job training
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Versneld bereiken: met hulptroepen 
Welke regioversnellers, (jonge) changemakers/ambassadeurs, koplopers zijn nodig 
om te komen tot een versnelling? 



CIRCU-leren!Versneld bereiken: mind-set op ‘aan’
Hoe geven we elkaar de juiste basis set om (zelf) en anderen in beweging te krijgen.



Welke kansen gaan we plukken?
Op wat zou jij willen meedenken en meedoen. Om versneld mensen en business te bereiken?
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Eefke Schramade
Transitiemanager maakindustrie
e.schramade@pzh.nl

Bedankt. Op naar samen veel bereiken.

Nicole van Eerdenburg (extern PZH)
Planvorming CESI-ZH
nicole@technicole-consultancy.com



Bereiken een poging om het te ordenen…

SMITZH/ MKB aanpak/ 
Circo hub ZH

Hulptroepen

Mind set op aan

Geeft focus Geeft versnelling

Volgen, creeren, leren wat 
nodig is en werkt


