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INNOMAT: praktische cursus over risico’s én 

kansen m.b.t. kritieke grondstoffen, 

prijsschommelingen en milieudruk. 

Bedrijven zijn afhankelijk van grondstoffen, maar bepaalde grondstoffen worden schaarser en 

ook prijsschommelingen kunnen de bedrijfsvoering sterk beinvloeden.  Verder staat de 

samenleving onder druk om milieuvriendelijker te produceren en te werken. De verwachting 

is dat dit in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen. Deze cursus helpt om inzicht te 

krijgen,  kennis  op te doen, risico’s te identificeren,  juiste keuzes te maken en daardoor ook 

kansen te verzilveren. 

De INNOMAT-cursus is ontwikkeld door het Wuppertal Instituut (Duitsland), Universiteit van 

Gent (België), Grenoble SCOP (Frankrijk), ZAG (Slovenië) en de Technische Universiteit Delft 

(Nederland). Ervaren consultants, opgeleid door deze instellingen, begeleiden u door de 

cursus, beantwoorden uw vragen en zijn uw 1e sparringpartner voor allerlei grondstoffen-

dillemma’s.  

 De cursus traint u om: 

• een basis LCA (Life Cycle Analysis) en kritische grondstoffenanalyse te maken, om het 

bedrijf toekomstbestendiger te maken en tevens het milieu te dienen  

• berekeningsmethoden en hulpmiddelen voor een LCA te gebruiken 

• risico's van kritieke grondstoffen op korte en lange termijn te analyseren in relatie tot 

de continuiteit van het bedrijf 

• uw producten en/of diensten te innoveren met behulp van de techniek van eco-

efficiënte waardecreatie 

• het Business Model Canvas te gebruiken en de zakelijke gevolgen te bepalen 

 

De cursus is in diverse varianten beschikbaar, maar duurt standaard 2 dagen, met een 

kostprijs van €800,00 excl. B.T.W.. Maatwerk is echter mogelijk en de cursus wordt ook 

digitaal aangeboden. U kunt kiezen uit de onderstaande 12 trainers die door de TU Delft zijn 

getraind in genoemde onderwerpen (3 pagina’s). Neem contact op met hen voor meer 

informatie over deze cursus. 
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Tanya Bakker Tanya Bakker Tanya Bakker Tanya Bakker is consultant en ervaren workshopleider. Ze is eigenaar 

van 3Penguins, een sustainability consultancy in Eindhoven. Ze heeft 

12 jaar ervaring in duurzame productinnovatie en productbeleid. Ze is 

gepromoveerd in Technische Natuurkunde, gast docent aan de 

Technische Universiteit Eindhoven en lid van ISO TC 323 'Circular 

Economy'.  

E-mail: tanya@3penguins.nl Tel: 06-2924 4687 

Linked-In : https://www.linkedin.com/in/tanya3penguins/ 

 

    

 

Esther BlomEsther BlomEsther BlomEsther Blom werkt als freelance trainer/consultant. Ze is sinds 2007 

actief op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Ze heeft meer 

dan 12 jaar ervaring op het gebied van lesgeven aan de Technische 

Universiteit Delft en werkte met allerlei verschillende klanten in zowel 

de profit- als de non-profitsector.  

E-mail: Esther.blom.nl@gmail.com Tel: 06-4273 2692 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/estherblom/ 

 

 

Winfried de CooWinfried de CooWinfried de CooWinfried de Coo werkt bij de Rebelgroup. Hij heeft 5 jaar ervaring in 

het maken van businesscases (FAST-standaard) t.b.v. financiering van 

duurzame energie, verduurzaming gebouwde omgeving en circulaire 

projecten. Hij ondersteunt publieke en private partijen in het maken 

van duurzame keuzes, onder andere vanuit een LCA-perspectief.  

E-mail: Winfried.deCoo@rebelgroup.com Tel: 06-2421 8751 

Linked-in : https://www.linkedin.com/in/wdecoo/ 

 

 

Diana de Graaf Diana de Graaf Diana de Graaf Diana de Graaf is ingenieur industrieel ontwerpen en heeft 25 jaar 

ervaring als adviseur duurzaamheid. Ze werkt vooral op de thema’s 

circulaire economie en levenscyclusanalyse. Naast inhoudelijk advies 

ondersteunt ze organisaties bij kennisoverdracht en communicatie 

over deze onderwerpen.  

E-mail: diana@degraafenco.nl, Tel: 06-8173 7498. 

Linked-In: https://www.linkedin.com/in/diana-de-graaf-60266b5/ 

    

 

Sven JurgensSven JurgensSven JurgensSven Jurgens, MSc; is al meer dan 5 jaar consultant en trainer bij KNN 

(Groningen). Hij maakt de Circulaire Bio-Economie concreet voor 

bedrijven en overheden met systeemanalyses via LCA voor 

procesoptimalisatie, monitoring en het maken van onderbouwde 

keuzes.  

E-mail: s.jurgens@knnadvies.nl Tel: 06-2265 7016.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svenjurgens/ 
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JanJanJanJan----Willem KantersWillem KantersWillem KantersWillem Kanters – medeoprichter van Cirkellab in Dordrecht, 

Nederland. Met jarenlange ervaring als econometrist, specialiseert hij 

zich sinds 2012 op circulaire economie, transities en 

samenwerkingen. Cirkellab focust zich op een regionale circulaire 

economie met accent op concrete samenwerkingskansen voor MKB, 

bedrijventerreinen en overheid. 

E-mail: Jan-Willem@cirkellab.nl Tel: 06-5570 6667 

Linked-in : https://www.linkedin.com/in/jwkanters/ 

 

 

Simon de KoningSimon de KoningSimon de KoningSimon de Koning werkt bij Bruut Consultancy in Utrecht, Nederland. 

Hij is een sr. consultant meer dan 12 jaar consultant in afval en 

hulpbronnen met ervaring in (semi) overheids- en industriële 

bedrijven. Simon is een enthousiaste trainer in afvalwetgeving en 

LCA's 

E-mail: sdekoning@bruutconsultancy.nl Tel: 06-2422 9167 

Linked-in : https://www.linkedin.com/in/simondekoning1/ 

 

 

Lars Luscuere, Lars Luscuere, Lars Luscuere, Lars Luscuere, MSc is consultant duurzaamheid en circulaire 

economie bij Stichting Stimular. Hij leidde de ontwikkeling van 

materialenpaspoorten in het Europese BAMB -project en heeft 

ervaring in het samenwerken met diverse stakeholders bij het 

implementeren van duurzaamheid en circulariteit. Zijn achtergrond is 

in Industrial Ecology. 

 E-mail:l.luscuere@stimuar.nl, Tel: 010 238 28 38  

Linked-in: https://www.linkedin.com/in/larsluscuere/  

 

 

Jeroen PutJeroen PutJeroen PutJeroen Put; medeoprichter van Cirkellab in Dordrecht, Nederland. Met 

jarenlange bancaire ervaring en als strategisch adviseur bij MKB, 

specialiseert hij zich sinds 2012 op circulair. Cirkellab focust zich op 

een regionale circulaire economie met accent op concrete 

samenwerkingskansen voor MKB, bedrijventerreinen en overheid.  

E-mail: jeroen@cirkellab.nl; Tel: 06-3829 9813 

Linked-In : https://www.linkedin.com/in/jeroenput/ 

 

 

Joris Joris Joris Joris TerlouwTerlouwTerlouwTerlouw is oprichter van Circular Action Tools. Met een 

achtergrond en ervaring in bedrijfsstrategie, circulaire economie, 

marketing en design is hij altijd in staat unieke oplossingen te bieden 

voor elke organisatie met als doel een duurzame richting op te gaan.  

E-mail: joris@circularactiontools.com; Tel: 06-8179 0946 

Linked-in : https://www.linkedin.com/in/joristerlouw/ 
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Theresa ThomassonTheresa ThomassonTheresa ThomassonTheresa Thomasson is de oprichter van Circular Action Tools. Ze heeft 

5 jaar ervaring in het werken met bedrijven en overheidsinstanties bij 

het implementeren van circulaire bedrijfsmodellen en werkwijzen. 

Haar achtergrond ligt in circulaire bedrijfsmodellen, deeleconomie, 

marketing en bedrijfsontwikkeling.  

E-mail: theresa@circularactiontools.com Tel: 06-1935 2723 

Linked-in : https://www.linkedin.com/in/theresathomasson/ 

 

 

 

 

Thomas Vandenhaute Thomas Vandenhaute Thomas Vandenhaute Thomas Vandenhaute helpt maakbedrijven stappen te ondernemen 

richting circulaire economie. Hij heeft 10 jaar ervaring in 

bedrijfsbegeleiding in product- en dienstontwerp bij Sirris (het 

collectief centrum van de technologische industrie in België). Hij 

werkte 15 jaar als ingenieur in de maakindustrie in verschillende 

functies.  

E-mail: thomas.vandenhaute@sirris.be Tel:  0032-491 869171 

Linked-in : https://www.linkedin.com/in/thomas-vandenhaute/ 

 

 


