
Koplopers Circulaire Economie
De deelnemers willen koploper zijn op het gebied van circulair 
ondernemen en waardecreatie in de  Alblasserwaard-Vijfheeren-
landen door inzet van circulaire businessmodellen. Zij willen zelf 
het voorbeeld geven en anderen inspireren. 
 
Onderling kennis delen  
De deelnemers zullen onderling kennis en ervaringen uitwisse-
len omtrent hun pogingen meer circulair te gaan ondernemen. 
De deelnemers organiseren gezamenlijk circulaire kennissessies 
en bedrijfsbezoeken. 

Kennis vergroten 
Circulair ondernemen start met kennis. Deelnemers zullen actief 
hun kennis vergroten op één of meerdere onderwerpen, zoals:  
Circulaire businessmodellen  Wetgeving (grondstoffenwet)  Ma-
teriaalimpact / herbruikbaarheid van producten en materialen  
Hernieuwbare grondstoffen en de biobased economy  Ketensa-
menwerking  Circulaire (sector)innovaties  Bewustwording en 
gedragsverandering. 

Laat het zien  
De deelnemers zullen binnen 6 maanden na ondertekening van 
het convenant circulaire doel(en) en indicator(en) definiëren 
t.a.v. de primaire bedrijfsprocessen en/of verdienmodellen van 
hun organisatie. Zij zullen daarbij een nulmeting doen en ver-
volgens de resultaten van de voortgang delen met de andere 
deelnemers tijdens periodiek overleg. 

De regio betrekken  
De deelnemers zetten zich in om het gedachtegoed van de circu-
laire economie in de regio te vergroten. Iedere deelnemer spant 
zich actief in om deze circulaire netwerkorganisatie met nieuwe 
bedrijven uit hun netwerk uit te breiden t.b.v. een volgend con-
venant Circulair Ondernemerschap van Blauwzaam.
 
Samen kom je verder  
De deelnemers zijn partner van Blauwzaam en betalen ieder  
€ 100,-  t.b.v.out-of-pocketkosten voor de uitvoering van dit 
convenant. 
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Convenant Circulair Ondernemerschap 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Circulair ondernemen biedt kansen en uitdagingen. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten 
van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Daar horen nieuwe businessmodellen en andere vormen van ketensamen-
werking bij. Door middel van dit convenant willen de deelnemende bedrijven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gedurende een 
periode van 3 jaar hun krachten bundelen en de transitie naar een circulaire economie in de regio versnellen. 


