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Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit betekent
dat ook bedrijven hun activiteiten en verdienmodellen anders moeten gaan
organiseren. Ze zullen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van duurzaam
geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen. Ook zullen ze gaan werken in
materiële kringlopen die de gehele levenscyclus van de producten bestrijken.
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Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben
de kenniscentra en lectoraten van Hogeschool Rotter-
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dam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Saxion, NHL
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en ﬁnancieren van initiatieven die zijn gebaseerd op
nieuwe circulaire businessmodellen. Een volgende
stap is het trainen van de ﬁnancieringsspecialisten op
dit terrein.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact
opnemen met Maaike Lycklama à Nijeholt, lector Finance
& Business Innovation bij het Kenniscentrum Business
Innovation van Hogeschool Rotterdam:

businessinnovation@hr.nl
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