Kickstart Circulaire
Netwerken met de
Boundary Tool
Nieuwe, circulaire businessmodellen z n nodig om grondstoffen
te behouden, milieudruk te verlagen en toegankel kheid van
functies te vergroten. Maar hoe kun je als organisatie en keten
hier gezamenl k mee aan de slag? Waar cascaderen circulaire
ambities en waar mist het perspectief?
De Boundary Tool verkent je veranderende stakeholder network
rondom een duurzaamheidsambitie middels veranderende
activiteiten, vaardigheden, rollen, en identiteiten. De tool helpt
om samen te leren en te organiseren ten behoeve van
implementatie van duurzaamheids- en circulariteitsinnovaties.

Wat

Hoe

Resultaat

Circulaire- en duurzaamheidsinnovaties
behoeven niet alleen veranderingen
binnen jouw individuele organisatie, maar
ontwikkelen zich in samenhang met
veranderingen in de waardeketen. Dit
multi-stakeholder speelveld brengt
enorme complexiteit met zich mee, niet
alleen in het ontwikkelen van een circulair
businessmodel dat voor iedereen werkt,
maar ook in het aftasten van elkaars
organisatiegrenzen en het samenwerken
met part en waar je als organisatie
voorheen niet direct mee te maken had.

Deze veranderingen z n niet alt d
duidel k, en voor de ene part
gemakkel ker te realiseren dan voor de
ander. Het creëren van een ‘coalition of
the willing’ vergt daarom een proces van
verkennen, onderhandelen, en
implementeren van
organisatieveranderingen.

Het resultaat van het toepassen van
de tool is :
een gezamenl ke ‘stip op de
horizon’,
een beeld van je eigen
organisatiegrenzen in samenhang
met je stakeholder netwerk
een beeld van kansen,
spanningsvelden en eerste
interventies ten behoeve van het
aangaan van ketensamenwerking.

Liever een workshop?
Neem contact op!
In een gefaciliteerde workshop wordt de
tool gezamenl k uitgevoerd en opgevolgd
met:
het definiëren van eerste interventies
als basis voor het smeden van
samenwerkingscoalities
het maken van een
samenwerkingspitch

AAN DE SLAG
Toepassen van de tool
De tool wordt toegepast in de volgende
stappen:
1. het invullen van de verschillende
stakeholders op de tool
2. het formuleren van een
gezamenl ke duurzaamheidsambitie
3. het in kaart brengen en
onderhandelen van de veranderende
organisatiegrenzen in de
waardeketen in vier rondes van
identiteit & mindset, contracten &
relaties, materialen & vaardigheden,
en processen & activiteiten
4. het verkennen van kansen en
knelpunten voor het meekr gen van
stakeholders

Hulp nodig b het toepassen
van de tool in je onderzoek,
innovatie of onderw s?
myrthe.velter@
maastrichtuniversity.nl
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