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Hoe één van de beste coureurs 
van Nederland de wereldtop 

bereikte en wat ondernemers 
daarvan kunnen leren. 
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Als Ben en Linda Kostwinder in 2015 Nepal bezoeken, schrikken ze van de schade die daar is ontstaan door een grote 

aardbeving. Wat ze daarnaast vooral raakt, is dat veel Nepalezen noodgedwongen vertrekken naar het buitenland om 

geld te verdienen voor hun gezin. Langzaam ontstaat een droom: zouden we Nepalese koffieboeren niet 

kunnen helpen om hun koffie rechtstreeks in Nederland te verkopen, zodat de werkgelegenheid toeneemt? 

Het resultaat is 80days; eerlijke koffie tegen een faire prijs. Voorproeven kan bij een Schuiteman-kantoor. 

80 days is zonder tussenschakels rechtstreeks te koop voor bedrijven in Nederland die houden van 

koffie zonder bijsmaak…  Meer informatie op: 80dayscoffee.com

“Succes bereik je door iets 
gewoons op een buitengewone

manier te doen.”
Henry J. Heinz
Oprichter Heinz Company

Steeds meer economen fluisteren dat er een nieuwe recessie aankomt. Hoe kunnen 

bedrijven zich daar het beste op voorbereiden? Daarvoor keken onderzoekers van 

McKinsey naar kenmerken van bedrijven die de vorige recessie goed doorkwamen. 

De belangrijkste les? Ga nu alvast met een kaasschaaf door de kosten, dring 

schulden terug en stoot minder rendabele afdelingen of bedrijfstakken af. Hierdoor 

hebt u een betere kaspositie als een volgende recessie begint en kunt u toeslaan op 

het moment dat concurrenten in de problemen komen. 

3 tips om recessieproof te worden

 Zuivere koffie 
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MUST READ THE INFINITE GAME

Is het bouwen van een bedrijf een 

spelletje? In The Infinite Game past 

Simon Sinek de speltheorie toe op 

businessdevelopment. 

De man die beroemd werd met zijn 

TED-talk over ‘The Why’ bepleit in zijn 

nieuwste boek dat je sterkere, meer 

innovatieve en toekomstbestendige 

bedrijven bouwt als je met de juiste 

mindset (eindig vs. oneindig) speelt.  

THE ART OF DESIGN
Abstract schetst portretten van de 

succesvolste designers ter wereld. Hoe 

denken ze, hoe brengen ze een verhaal 

of idee over, hoe verleggen ze steeds 

opnieuw hun grenzen? Dat levert u 

gegarandeerd nieuwe inspiratie op. 

Te zien op: Netfl ix

BAS VAN WERVEN
Van fouten en mislukkingen kunt u het meeste leren, zeggen 

we allemaal braaf. Maar durf ze maar eens te delen. Dat is 

precies wat grote ondernemers doen in deze podcastserie 

met Bas van Werven. Doe uw voordeel met openhartige 

gesprekken over pijnlijke zakelijke fouten en dramatische 

faillissementen. Luisteren: gratis via o.a. Spotify en iTunes
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MUST LISTEN

MUST WATCH



Kijk wat er in uw branche en regio al gebeurt en verken 

welke circulaire strategie het beste aansluit bij uw 

bedrijfsvoering. Denk niet alleen aan hergebruik en het 

vervangen van eindige grondstoffen door hernieuwbare.

Ook het verlengen van de levensduur van producten of het 

aanbieden van producten als een dienst zijn vormen van 

circulair ondernemen. 

Stel kortetermijndoelen. Zie de eerste drie jaar als 

een leerproces waarin u zoveel mogelijk uitprobeert. 

Standaardiseren in processen komt daarna wel. 

Neem medewerkers, leveranciers en ketenpartners mee 

en daag ze uit. Alleen redt u het niet, dus creëer een 

cultuur waarin hergebruik de norm is.  

Benut subsidies, zoals de nieuwe DEI+ regeling Circulaire 

Economie. De overheid stelt voldoende geld beschikbaar 

voor pilotprojecten gericht op o.a. recycling, refurbishment 

en hergebruik van afval.
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IN 4 STAPPENcirculair ondernemen

"Focus daarbij vooral op je kostenkant", adviseert Kruft. 

“Je kunt met circulaire producten nieuwe markten 

aanboren of betere marges realiseren, maar dat is best 

lastig en vraagt veel tijd. Winstmaximalisatie is volgens mij 

makkelijker aan de kostenkant: als je minder weggooit, 

bestaande producten een tweede leven geeft of minder 

energie gebruikt, zijn dat besparingen die elke maand 

terugkomen. Daar zie ik vooral het verdienmodel.” ▪
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De Voorthuizenaar is oprichter van de TeKa Groep, één 

van de 250 snelstgroeiende scale-ups van Nederland. 

Begonnen in 1992 met een eventorganisatiebureau, maar 

is nu met ruim twintig historische, industriële en moderne 

evenementenlocaties één van de grootste spelers in de 

Nederlandse evenementenbranche. 

En een koploper als het gaat om circulair ondernemen. 

Dat begint al bij de locaties; voornamelijk bestaande 

panden die een tweede leven krijgen. In Amsterdam 

werd zelfs de iconische Aviodome van het voormalige 

luchtvaartmuseum op een nieuwe plek weer in elkaar 

gepuzzeld. De inrichting van de locaties gebeurt met 

gebruikte materialen, de energie komt vaak uit de bodem 

of van de zon, voor de catering werkt de TeKa Groep samen 

met lokale voedselmakers. Eten wat overblijft wordt 

omgezet in biomassa.

“Wij verkopen uiteindelijk belevingen. Of je nu een congres 

organiseert, een bedrijfsfeest houdt of gaat trouwen; alles 

draait om die beleving. Een koepel zoals de Amsterdome 

draagt een verhaal met zich mee, gebruikte materialen in 

het interieur hebben karakter. En dan is het ook nog eens 

beter voor de wereld om ons heen. Voor ons is het een win-

winsituatie”, zegt Kruft.

Over circulaire economie

Kernidee van de circulaire economie is dat afval niet meer 

bestaat, maar grondstoffen steeds hergebruikt worden. 

Vanuit het bedrijfsleven groeit het besef: dat is meer 

dan een groene hobby. Nederland moet namelijk vrijwel 

al haar grondstoffen importeren. Toenemende schaarste 

en instabiliteit op de wereldmarkt, brengt voor bedrijven 

serieuze risico’s met zich mee. Daar komt bij dat er een 

generatie klanten opgroeit die niet meer accepteert dat we 

de wereld om ons heen de vernieling in helpen. 

“Ik vind angst nooit zo’n sterke drijfveer”, zegt Kruft. “Ik 

zie circulair ondernemen liever als een kans om langer 

geld te blijven verdienen. Je maakt je businessmodel 

toekomstbestendiger, kunt makkelijker goede werknemers 

aan je binden en loopt minder risico op claims. Je moet er 

toch een keer aan geloven, dan kan je beter één van de 

eersten zijn.”

Verdienmodel

"Circulair ondernemen is vooral pionieren", zegt Kruft. 

“Er zijn geen draaiboeken, dat maakt het ook leuk. 

Een valkuil is dat je eerst probeert een complete strategie 

te bedenken. Dan gebeurt er over het algemeen niets. 

Je kunt beter gewoon beginnen. Zet kleine stapjes, 

probeer uit en stop met wat niet werkt.”

TEKA GROEP   .   FUTUREPROOF

Circulair ondernemen is vooral pionieren



TOPCOUREUR
MET DUOBAAN

INTERVIEW   |    Nicky Catsburg

Nicky Catsburg is één van de beste autocoureurs van Nederland. Over zijn strategie en 

weg naar de top, hoe je erbij blijft als nieuwe concurrenten zich aandienen en wat je daar 

als ondernemer van kunt leren.


