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Wilt u winstgevend én duurzaam ondernemen?  

Circular Company Makers maakt het mogelijk 

 

De wereld verandert snel. Aan de ene kant moeten ondernemingen duurzaam zijn en aan de 

andere kant moeten ondernemingen winst maken. Het is niet altijd eenvoudig om winst en 

duurzaamheid met elkaar te combineren.  

 

Misschien heeft u gemerkt dat: 

✓ De beschikbaarheid en betaalbaarheid van producten verandert; 

✓ Er nieuwe wet- en regelgeving gericht op duurzaamheid komt; 

✓ Klanten vragen om duurzame producten en schonere productie; 

✓ De maatschappij zich roert voor een schonere en leefbare wereld. 

 

Herkent u één of meer van de punten? Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. OK, en dat kost 

toch geld? Wij denken van niet. Circular Company Makers helpt ondernemingen om winstgevend EN 

duurzaam ondernemen mogelijk te maken. Wij gebruiken circulair ondernemen als middel om dat te 

bereiken.  

 

Waarom circulair ondernemen? 

✓ Meer opbrengsten 

✓ Minder kosten 

✓ Beter imago 

✓ Bijdragen aan duurzaamheid 

✓ Bijdragen aan de beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van grondstoffen 

Hoe kan u circulair ondernemen? 

✓ Verwaarden van reststromen 

✓ Processen optimaliseren 

o Minder grondstoffen gebruiken 

o Grondstoffengebruik voorkomen 

✓ Met circulaire business modellen 

✓ Met een circulaire strategie 

 

Wat kan Circular Company Makers voor u doen? 

Wij kunnen helpen met Analyse, Advies en Projecten gericht op het circulair maken van (delen) 

van de onderneming, met als resultaat een duurzamer en winstgevender onderneming. Hiervoor 

gebruiken wij bekende methoden en eigen modellen. Ook verzorgen wij (inhouse) workshops om 

kennis te maken met circulair ondernemen. 

 

Daarnaast helpen wij met het ontwikkelen van praktische oplossingen voor problemen met 

duurzaamheid of het controleren van grondstoffenstromen. 

 

Wilt u meer informatie hebben of kennis maken? Roel Remkes, de founder van Circular Company 

Makers, helpt u graag verder. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Roel Remkes 

contact 
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