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Join the journey

Rabobank Circulair Ondernemen
Challenge Food Valley
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Inleiding

Wat is CO

Waarom CO

Visie Rabobank

✓ Circulair ondernemen in een circulaire economie kenmerkt zich door 4 pijlers/uitgangspunten:

1) Managen grondstof- en hergebruikstromen: optimaliseren van  a) de ‘bio-based’ stromen en b) 

het  hergebruik van ‘non-renewable’ stromen in de keten, minder verbruik

2) Samenwerken :optimaliseren van de samenwerking tussen bedrijven in de keten

3) Van bezit naar gebruik: een verschuiving van bezit van producten naar gebruik door middel van 

service- of  onderhoudsconcepten

4) Ontwerpen voor hergebruik: organiseren van hergebruik van materialen vanuit productdesign 

(demontabel ontwerpen)

✓ Groei van de middenklasse van 2 naar 5 miljard in de komende 15 jaar, wereldbevolking van 7 naar 9 

miljard in 2050, wijziging in consumptiepatroon in de opkomende economieën leiden tot toenemende 

vraag naar grondstoffen en hulpbronnen en tot meer concurrentie tussen landen en prijsstijgingen

✓ Meer delving van grondstoffen veroorzaakt onomkeerbare schade aan ecosystemen wat op termijn 

onze welvaart en welzijn bedreigt

✓ Van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ geeft kansen voor nieuwe business modellen en nieuwe markten

✓ De Nederlandse economie zal in belangrijke mate veranderen in een circulaire economie gebaseerd op 

hernieuwbaarheid wat nieuwe duurzame bedrijvigheid , een betere concurrentiepositie en nieuwe 

werkgelegenheid zal opleveren, wat goed is voor onze welvaart en welzijn

✓ Geschetste transitie vraagt aanpassingen: van ‘business as usual’ (goede bedoelingen, lineaire 

economie, denken in risico’s) naar ‘circulaire economie’. Rabobank ziet circulair ondernemen 

als een belangrijk  business concept van de toekomst en wil met dit programma concreet/actief 

invulling hieraan geven
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Programma Rabobank Circulair Ondernemen Challenge

Sessie Wanneer

Kick-off Circulair Ondernemen Challenge: geïnteresseerde bedrijven en stakeholders worden ontvangen op 
een bijeenkomst waarop de regioscan wordt gepresenteerd. Deze regioscan geeft aan waar regionaal de 
circulaire kansen liggen. Ook is er een inspirerend spreker en wordt informatie verstrekt over deelname aan de 
CO Challenge.

19 november
2019

(avond)

Startbijeenkomst met alle deelnemers aan de Circulair Ondernemen Challenge 14 januari 2020
(avond)

Bedrijfsbezoek: van elk deelnemend bedrijf wordt een maatwerk company scan (zie bijlagen A en B) gemaakt 
van de grondstofstromen en van circulaire kansen. Op basis van een discussie met de directie tijdens het 
bedrijfsbezoek wordt een lijst met ideeën opgesteld (circularity check) waaruit één idee wordt gekozen dat 
binnen afzienbare tijd te in de praktijk te realiseren is en dat tijdens de volgende workshop nader wordt 
uitgewerkt. 

januari – februari 
2020

Workshop “Van idee naar actieplan”: elke deelnemer gaat in vier stappen (zie bijlage B) het gekozen idee 
op basis van de circularity check tijdens de company scan uitwerken in een globaal actieplan.
Workshop duurt een dag. Bedrijven worden in workshop ondersteund door de Rabobank, KPMG en MVO 
Nederland.

5 maart 2020
(hele dag)

Matchmaking door MVO Nederland: Optioneel voor de meest kansrijke ideeën maart – april 
2020

Workshop “Storytelling”: het hebben van een goed circulair idee is één, het kunnen verkopen aan je 
stakeholders, ketenpartners of subsidieverstrekkers een tweede. De workshop ondersteunt de deelnemers bij 
het opstellen van een pitch die op video wordt opgenomen.

3 april 2020
(hele dag)

Eindevent: De deelnemers presenteren hun circulaire idee en we sluiten de challenge met een groots event af. 11 juni 2020
(avond)
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Planning challenge
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Wat kunt u van ons verwachten?

Doel

Deelnemers

Opzet

✓ Met de CO Challenge wil Rabobank bedrijven graag concreet ondersteunen bij de ontwikkeling van 
een circulair business model en/of circulair product of service. Rabobank stelt haar resources, 
kennis en netwerk ter beschikking, met als doel om inzicht te krijgen in circulaire businessmodellen en 
de rol van de bank hierin

✓ Het programma biedt u de kans om: 

1) Doelgericht en actief het concept van Circulaire Economie te ontwikkelen in uw bedrijf

2) Samen te werken met andere bedrijven door ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen

3) De uitdaging aan te gaan om overeenkomstig uw eigen ambitie een idee over  een circulaire kans 
uit te werken in een concreet actieplan

4) In contact te komen met ondernemers en partijen die u nog niet kent, die u nodig heeft om uw 
circulaire kans te realiseren of u verder kunnen helpen met oplossingen (matchmaking)

✓ Deelnemers: een select gezelschap van  maximaal 20 relaties van de Rabobanken in de regio Food 

Valley (uitnodigingen op basis van exclusiviteit) 

✓ Organisator: Rabobank ondersteund door partners KPMG, Rabo Lease en MVO Nederland

✓ Programma van een half jaar

✓ Tailor-made, flexibel programma aangepast op uw individuele ambities, wensen & behoeftes, 

waarbij naar eigen inzicht de tools, kennis en vaardigheden van de partners kunnen worden ingezet.

✓ Plenaire sessies: 2 collectieve workshops gedurende het programma (inspiratie, delen van 

kennis/ervaring en reflectie over voortgang) met ondersteuning van kennispartners

✓ Een individueel bedrijfsbezoek bestaande uit:

1.  een telefonisch interview om knelpunten/kansen)te detecteren en die weer te geven in een 

grafische weergave: company scan

2.  bezoek aan het bedrijf om op basis van de company scan een circularity check te maken (lijst van 

ideeën) waaruit dat idee wordt gekozen dat wordt omgezet in een concreet actieplan. 
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Wat verwachten wij van u?

Profiel deelnemers

✓ U ziet dit programma als een mogelijkheid om met behulp van deskundige partijen de kansen van 

de circulaire economie (verder) te gaan benutten

✓ Deelname aan het programma wordt ondersteund door senior management en aandeelhouders

✓ U bent bereid kennis en ervaring te delen met de overige deelnemers (geen directe concurrenten)

✓ U committeert zich een halfjaar lang aan het programma

✓ U bent bereid te investeren, zowel in resources  als middelen (mensen, tijd, energie, geld). Wij 

vragen ‘startgeld’ van € 5.500,- (excl. BTW) voor deelname aan het programma.

Herkent u zichzelf in dit profiel, dan gaan wij graag samen met u 

op reis! Neem contact op met uw relatiebeheerder van de 

Rabobank.
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Bijlage A:  Samenvatting van een company scan traject vanuit 
bedrijfsoptiek
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Bijlage B:  voorbeeld company scan met praktisch overzicht 
circulaire kansen

8


