
enable positive impact

re imagine your impact

ONZE IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/onze-impact

Wij willen actief bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen
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be positive impact

Onze motivatie om positieve impact te maken komt voort uit 
het willen doorgeven van waarden die ertoe doen. Een 
nalatenschap aan onze kinderen en de toekomst.

Deze waarden verbinden we aan impact thema’s die je overal tegenkomt: 
circulariteit, duurzaamheid en sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Voor toekomstige generaties zullen deze thema’s vanzelfsprekend zijn.

Wij hopen jou, mede namens ons team, in 2022 te ontmoeten! Jij bent de impact 
die nodig is om de wereld beter te maken. Voor iedere nieuwe verbinding die wij 
maken, planten wij een boom. Een gezonde toekomst heeft stevige wortels nodig. 
Wij planten jaarlijks minimaal 150 bomen via onze partner Trees for All. Al het werk 
wat wij creëren om bedrijven en mensen te versterken in transitie, komen samen via 
het waardenkompas. Zo delen wij onze kennis continu om onze 
verantwoordelijkheid richting de toekomst concreet in te vullen, maar ook door 
kennis continu te delen binnen ons ecosysteem.

Marco Rog en Arjan van Jaaren

ONZE MOTIVATIE

Verdiep online:
circularclarity.org/nl/ons-verhaal
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Een gezonde toekomst heeft stevige wortels nodig

https://circularclarity.org/nl/ons-verhaal


be positive impact

VERANTWOORDING 2020/2021EN DOELEN 2022
Hoe wij zelf  omgaan met het indelen van tijd, mensen en geld
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In 2021 rondt Circular Clarity haar eerste bestaansjaar af. 
Trots op het resultaat delen wij zonder omhaal hoe we 
vanaf 1 september 2020 tot onze resultaten zijn 
gekomen. Een kritische reflectie helpt ons de lat in 2022 
weer een stukje hoger te leggen.

KPI 1. Versnellingsfactor: 165 mensen intrinsiek in beweging gebracht

KPI 2. Euro gedoneerd naar Stichting Toekomstgericht Nederland

KPI 3. Euro naar impact reserve

KPI 4. Gastcolleges, Masterclasses en Rondetafels.

KPI 5. Aantal bomen geplant via Trees for All.

Bron: circularclarity.org/nl/onze-impact
Dashboard: Data for good

2021
Verantwoording

Factor 60

Euro 3.459

Euro 3.459

Aantal 4

Aantal 150

Factor 70

Euro 6,900

Euro 6,900

Aantal 6

Minimaal 150

2022
Doelen

https://circularclarity.org/nl/onze-impact/
https://dfg.gses-system.com/organizations/9


be positive impact

VERSNELLINGSFACTOR
Positieve impact vanuit intrinsieke motivatie maken
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Circular Clarity stelt zich ten doel om elk jaar zoveel mogelijk 
mensen te bewegen om vanuit een intrinsieke motivatie 
impact te maken en deze impact verder te brengen.

Concreet bedoelen wij met ‘bewegen’ dat mensen intrinsiek bewuste keuzes maken 
en verbinding aanbrengen tussen werk en het maken van impact. Intrinsiek 
betekent: bewegen van denken naar doen. Impact maken is geen (k)oud kunstje, 
maar verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Bezig zijn met het herindelen 
van tijd, mensen en geld, zodat ruimte ontstaat voor het genereren van positieve 
impact. 

Behalve dat wij tevreden zijn met het bereiken van 165 mensen, vertalen wij dit 
aantal naar de 'Circular Clarity Versnellingsfactor'. Hierin tellen we uitsluitend de 
mensen mee die, nadat zij een programma(onderdeel) bij ons hebben doorlopen, 
daadwerkelijk proactief in beweging zijn gekomen. Zij verbinden impactthema's 
zoals duurzaamheid, maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen, 
circulariteit of een SDG-gerelateerd thema aan tijd, mensen en/of geld. Kortom: zij 
DOEN!

Bron: circularclarity.org/nl/onze-impact
Dashboard: Data for good

70

https://circularclarity.org/nl/onze-impact/
https://dfg.gses-system.com/organizations/9


Transparant in het nemen van 
verantwoordelijkheid

Wij hebben geen tweede agenda voor wat we 
doen...

Zonder verborgen belangen bouwen we aan ons 
netwerk om mogelijkheden te scheppen waar de 
toekomst om vraagt. Wij noemen dit netwerk ons 
‘ecosysteem’. Omdat het iets is wat natuurlijk 
groeit, met wederkerige relaties. Transparantie is 
een belangrijk filter om ketens, bedrijven en 
mensen te verbinden. 

be positive impact

ONZE KERNWAARDEN
Wij richten ons op meervoudige waardecreatie: integer, transparant en creatief

Integer in denken en doen

Wij vinden dat integriteit het fundament is voor 
vertrouwen...

Een duurzame relatie bouw je op door te zeggen 
wat je doet, en te doen wat je zegt. Het geeft 
energie om vanuit deze waarde de verbinding aan 
te gaan met zakelijke ambities.

Verdiep onze kernwaarden online:
circularclarity.org/nl/onze-kernwaarden

integer

creatief

transparant

Daad-
krachtig

Verant-
woordelijk

Toekomst-
gericht

Creatief in het 
doorbreken 
van complexiteit

Creativiteit brengt mensen in 
beweging...

We moeten steeds sneller een 
steeds diepgaandere kennis tot 
ons nemen, hierin kan creativiteit 
een uitkomst bieden. Creativiteit 
brengt mensen in beweging. 
Zowel in denken als in doen.
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https://circularclarity.org/nl/onze-kernwaarden/
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Om onze impact te maken passen 
wij onze eigen circulaire 
werkmethode en modellen toe. 

En vertalen deze door naar onze interne 
strategie transparant en vertalen door naar 
externe aansluiting op vragen in de markt en 
binnen ons ecosysteem.

Wij communiceren over hoe we doelen willen 
bereiken en tot de essentie van zaken komen. 
Behalve doelen benoemen, kijken we ook naar 
alle belanghebbenden (de keten) die invloed 
hebben op de benoemde impact doelen. Binnen 
ons ecosysteem bespreken en werken we aan 
onze verantwoordelijkheid.

DOEN WAT WE ZEGGEN
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En zeggen wat we doen

Transparantie doorvoeren vraagt om 
een investering van tijd, energie en 
geld. 

Om toekomstige regelgeving een stap voor te 
zijn, werken wij samen met impact partners aan 
het constant vereenvoudigen van meetbare 
duurzaamheid-strategieën.

Je mag jaarlijks een update van dit document 
verwachten welke tevens gepubliceerd is op: 
circularclarity.org/nl/onze-impact

Voor vragen over dit impact rapport of om zelf  
aan de slag te gaan, neem contact op met:

Marco Rog: marco@circularclarity.org

Bron: circularclarity.org/nl/onze-impact
Dashboard: Data for good

https://circularclarity.org/nl/onze-impact
https://circularclarity.org/nl/onze-impact/
https://dfg.gses-system.com/organizations/9
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INTERNE IMPACT

Verdiep online:
circularclarity.org/nl/impact-maken

Circular Clarity heeft drie aandachtsgebieden die wij 
constant in de gaten houden. 

Hierdoor brengen wij impact thema’s in verbinding met actualiteiten en 
indicatoren die er ook in bestaande business modellen direct toe doen. 
Zo kunnen we samen organisch en daadkrachtig aan doelen 
(samen)werken. Dit proces begint altijd intern. 

We doen wat we zeggen. En we beïnvloeden onze impact op basis van 
deze drie kerndoelen. Wij benoemen deze drie kerndoelen omdat ze 
bewezen effectief bijdragen aan het verder brengen van onze impact.

Processen 
vereenvoudigen

Tijd besparen

Balans creëren
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be positive impact

INTERNE IMPACT

Verdiep online:
circularclarity.org/nl

Processen 
vereenvoudigen

Tijd besparen

Balans creëren

Tijd als meest kostbare bezit om impact te maken:
• Door structureel keuzes te maken, kunnen wij 100% van onze tijd inzetten om 

positieve impact te maken en in allerlei vormen te ondersteunen vanuit eigen 
kennis en kunde. Om impact te maken besparen wij tijd voor onze klanten, 
maar ook voor onszelf. Tijd vloeit vervolgens organisch terug naar het 
vergroten van onze impact. We doen waar we energie van krijgen!

Een goed lopend proces is de basis van stabiliteit:
• Circular Clarity is als werkomgeving volledig hybride ingericht en ontwikkelt alle 

instrumenten op hybride wijze. Hierdoor kan interactie zowel fysiek als digitaal 
aan de nodige versnelling binnen bedrijven bijdragen, zonder dat uitdagingen 
zoals COVID in de weg staan. De urgentie om impact te maken is hoog.

Balans is de basis voor een ‘positieve’ leef- en werkrichting:
• Hoe je balans precies invult, is een persoonlijke keuze. Steun vanuit onze privé 

situaties versterkt onze werkwijze zonder compromis op “er voor naasten te 
zijn”. Balans komt tevens voort uit het bewust omgaan met waarden die ertoe 
doen en uit het durven groeien met het oog op verbetering. Mentaal welzijn 
gaat samen met fysiek gezond leven. Kritische reflectie leidt tot verbetering. 
Balans betekent een combinatie tussen financiële, ecologische en sociale zaken 
bewust meenemen in iedere beslissing. 
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CIRCULAIRE MENS

Circulair ondernemen zet in beweging

Bij Circular Clarity benaderen we circulair ondernemen op een unieke manier. Wij stellen namelijk 
dat de mens zélf  circulair is. Mensen bouwen voort op wat vorige generaties brachten. En ze 
creëren op hun beurt een eigen, unieke nalatenschap. Het is geven en nemen, niemand staat op 
zichzelf. Je maakt deel uit van het ecosysteem, van planeet aarde. Dat noemen we circulair.

Door de mens centraal te stellen in het circulair ondernemen, komt alles in beweging. Mensen 
raken intrinsiek gemotiveerd, maken veranderingen mogelijk, ontwikkelen hun talenten en gaan 
uitdagingen aan. In deze transitie ontdek je dat het niet zozeer gaat om het bereiken van die stip 
op de horizon, maar om de weg ernaartoe. Een leerzame reis waarbij we je graag vergezellen.

Bron: 
circularclarity.org/nl/onze-impact
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid zorgt voor balans

Een evenwicht tussen welvaart en welzijn, met een bijdrage aan een gezonde aarde. Circulair 
denken helpt ons om voorop te lopen door de balans te zoeken tussen ecologie, economie en 
sociale belangen. Huidige generaties hebben daar baat bij, zonder de behoeften van toekomstige 
generaties in gevaar te brengen. Dat betekent voor ons duurzaamheid.

Wij kijken bij de keuze voor iedere partner en leverancier in ons ecosysteem naar de mate van 
transparantie in communicatie.

Als mensen in onze organisatie zijn wij dagelijks intrinsiek bezig om door te leren op onderwerpen 
zoals de SDG’s, duurzaamheid en circulariteit.

Bron: 
circularclarity.org/nl/onze-impact
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be positive impact

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO stelt de mens centraal

Mensen in staat stellen om intrinsieke waarde toe te voegen. Dat betekent voor ons 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. We geven daar handen en voeten aan door onze 
missie en visie integraal te verbinden met onze bedrijfsstrategie en dragen dit naar de klant uit. Bij 
elke bedrijfsbeslissing overwegen we de verschillende stakeholdersbelangen: die van betrokken 
personen, bedrijven en organisaties.

Wij geven als bedrijf  het goede voorbeeld door met alles wat wij doen de mens centraal te stellen 
en een inclusief ecosysteem op te bouwen. Maak kennis met ons team op onze website.

Bron: 
circularclarity.org/nl/onze-impact
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SDG IMPACT
Impact op duurzame ontwikkeldoelen
Circular Clarity maakt impact op de volgende SDG’s. Op 
de navolgende pagina’s lees je hoe. Wij houden 
voortgang bij op een dashboard van Data for Good.

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-3/
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be positive impact

SDG IMPACT

• Waar mogelijk pakken wij de fiets en lopen veel tijdens werkafspraken.
• Voldoende tijd en rust om de innerlijke mens te verzorgen.
• Een veilige omgeving om alles te bespreken.
• Gezonde levensstijl en eten.
• 50% koud douchen, meditaties en shakti-mat verzorging.
• Goede kwaliteit voedsel, duurzaam geproduceerd.
• Mentale balans door werktijden en vakantiedagen volledig naar eigen inzicht in te delen.
• Werkdruk in balans met welzijn.
• In 2021 hebben we de mogelijkheden onderzocht voor een HR tool om simpel en eenvoudig 

te meten hoe het met medewerkers gaat binnen een onderneming. In 2022 ontwikkelen we 
een eerste versie die we gaan testen in een live omgeving.

• In 2022 vervolgt ons onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven en de Haagsche 
Hogeschool om welzijn in verbinding te brengen met circulair ondernemen.

Goede gezondheid en welzijn
Omdat gezondheid essentieel is voor duurzame 
ontwikkeling werken wij actief aan een goede en 
gezonde balans.

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-3/
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SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-4/

Kwaliteitsonderwijs
Alle kennis zal via Stichting Toekomstgericht Nederland 
ter beschikking worden gesteld als nalatenschap door de 
Founders van Circular Clarity.

2
0
2
2

• Structureel gaat 5% van de omzet als donatie naar Stichting Toekomstgericht Nederland voor 
projecten in het primair onderwijs.

• We geven per jaar meerdere masterclasses over duurzaamheid, circulariteit en MVO op het 
voortgezet onderwijs, MBO en HBO scholen.

• Webinars en kennissessies voor ondernemend Nederland.
• In 2022 gaan wij samen met onderwijsinstellingen van start met focusgroepen. Deze bestaan 

uit koplopers in het maken van impact. Wij helpen deze koplopers naar buiten te treden met 
het waardenkompas dat zij naar aanleiding van ons programma hebben ontwikkeld.

https://circularclarity.org/nl/sdg-4
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SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-8/

Waardig werk en economische groei
Het bewustmaken dat economische groei samengaat 
met een gezonde balans voor mens en planeet. Dat 
noemen wij toekomstbestendig ondernemen.
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• Circular Clarity maakt geen gebruik van ingewikkelde belastingconstructies om een financieel 
voordeel te behalen.

• Circulair ondernemen buigt het najagen van financieel gewin om naar een transformatie, 
aangestuurd door betekenisvolle waarden. Waarden die direct verband houden met het welzijn 
van mensen en impactvolle bijdragen leveren aan een betere samenleving. Dit punt omschrijft 
onze kijk op groei, waarbij wij anders meten.

• Zo lang het systeem economisch gedreven is, dient geld als middel om impact te 
bewerkstelligen. Daarom deze kanttekening op SDG 8.

• We investeren in een goede samenwerking met klanten, leveranciers en andere partners.
• We staan voor een eerlijke beloning van onze partners met wie we werken, betalen facturen 

snel en zijn transparant over kosten.
• We zorgen altijd voor bronvermeldingen bij gebruik van andermans werk.

https://circularclarity.org/nl/sdg-8


be positive impact

SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-9/

Industrie, innovatie en infrastructuur
Infrastructuur zijn de grote tastbare elementen in onze 
samenleving waar we allemaal mee verbonden zijn. Wij 
zien SDG 9 als belangrijk, maar we hebben nog geen 
concrete invulling, behalve dat we deze onderwerpen 
door studie verder willen verdiepen.
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De industriële revolutie heeft veel van de ecologisch problemen veroorzaakt waar we nu voor 
staan. Door deze krachten om te buigen richting circulariteit, zien we mogelijkheden het tij te 
keren. Innovatie is de motor voor verandering.

• De volgende generatie motiveren om met innovatie aan de slag te gaan.
• Bedrijven in bewegen brengen om te investeren in innovatie en de volgende generatie de kans 

bieden om mee te denken.
• We besteden minstens 100 uur per jaar (2 uur per week) aan kennisontwikkeling en 

onderzoek om te leren hoe wij zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan een duurzame, circulaire 
en sociale wereld.

• Investeren van extra tijd pro bono om start-ups van kennis te voorzien.
• Ecosysteem verbindingen maken waarbij industrie, innovatie en infrastructuur centraal staan.

https://circularclarity.org/nl/sdg-9
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SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-10/

Ongelijkheid verminderen
Iedereen is gelijkwaardig in ons team.
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• We betalen altijd de juiste belasting op de juiste plaats en op het juiste moment.
• Gelijke kansen voor iedereen.
• Geen enkel onderscheid tussen mensen op grond van geaardheid, overtuiging, culturele 

achtergrond of wat dan ook.
• Educatie/bewustwording van SDG 10 tijdens Circular Clarity workshops.
• Multiculturele en diverse samenstelling van zowel team als Founders.

https://circularclarity.org/nl/sdg-10
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SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-11/

Duurzame steden en gemeenschappen
Een veilige en eerlijke leefomgeving is waar onze rust, 
inspiratie en vrijheid bewegen. Duurzame steden vormen 
een gezondere leefomgeving en gemeenschap voor 
mensen. En specifiek de volgende generatie.
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• In 2022 gaat Circular Clarity van start met de Economic Board of Vienna om samen aan een 
Resilient City platform te werken. Het waardenkompas van Circular Clarity komt in deze co-
creatie centraal te staan om doelen te definiëren en een impactstrategie te starten.

• Duurzame steden zijn het raamwerk om mensen, innovatie en alle bijkomende 
gemeenschappelijke middelen en doelen samenbrengen. Circular Clarity zal het 
waardenkompas op zo veel mogelijk strategische manieren delen binnen netwerken die 
relevant zijn met betrekking tot SDG 11. Met als doel om uiteenlopende projecten te 
versnellen.

• Circular Clarity wisselt kennis uit met uiteenlopende partijen om de business case sustainable
cities and communities conform ons waardenkompas uit te werken.

• Educatie/bewustwording van SDG 11 tijdens Circular Clarity workshops.

https://circularclarity.org/nl/sdg-11
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SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-12/

Verantwoorde consumptie en productie
We delen kennis over mindset, gedrag en circulariteit om 
zo de transitie naar een circulaire economie in 2050 te 
helpen versnellen.
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• Spullen kopen we zoveel mogelijk gerecycled, duurzaam geproduceerd of bij een sociaal 
ondernemer.

• Voor financiële diensten gebruiken we TRIODOS als bank.
• We werken zoveel mogelijk digitaal en vrijwel volledig papierloos en printen alleen als het echt 

niet anders kan.
• In 2022 doorlopen wij de EMF Circulytics 2.0 beoordeling met als doel om minimaal een B 

rating te krijgen.

https://circularclarity.org/nl/sdg-12
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SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-13/

Klimaatactie
In ons werk richten we ons op de transitie naar een 
circulaire economie waarin we onze footprint verkleinen 
om zo klimaatverandering te beperken.
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• We communiceren transparant over ons maatschappelijk beleid en we gaan hierover het 
gesprek aan met klanten, leveranciers en anderen in ons netwerk om hen te inspireren.

• Wij houden kantoor aan huis. Onze huizen zijn geïsoleerd, hebben LED verlichting om het 
energieverbruik te beperken en kopen stroom en gas 100% groen in.

• Een van de twee (kantoor)huizen is voorzien van zonnepanelen (installatie maart 2022) voor 
het opwekken van alle elektriciteit (inclusief auto) en er wordt teruggeleverd aan het net. De 
zonnepanelen zijn van een Duitse leverancier en geheel demontabel en gemaakt van zo veel 
mogelijk herbruikbaar materiaal (inzicht en documentatie op aanvraag beschikbaar).

• 95% van de zakelijke reizen doen we lopend, fietsend, met het OV of de elektrische auto.
• In 2022 brengen wij de voetprint van onze digitale werkplekken in kaart en zullen deze CO2 

neutraal compenseren vanuit onze structurele samenwerking met Trees for All.
• Structurele samenwerking Trees for All en het planten van minimaal 150 bomen per jaar om 

CO2 te compenseren.

https://circularclarity.org/nl/sdg-13
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SDG IMPACT

Bron: 
circularclarity.org/nl/sdg-17/

Partnerschappen om de doelen te bereiken
In al onze samenwerkingen (ecosysteem) kiezen we 
partnerschappen waarbij het creëren van een betere toekomst 
centraal staat. Het is niet altijd mogelijk om het ultieme impact 
doel direct vorm te geven, maar wij geven ondernemers een 
realistische doorkijk wat transparantie betekent.
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• Met ons programma benadrukken wij het belang van samenwerken, maar stellen ook ons 
eigen netwerk en ecosysteem open om nieuwe duurzame verbindingen tot stand te brengen.

• We zijn transparant en eerlijk in het vormen van partnerschappen. We geven inzage in bronnen 
en zorgen ervoor dat ons werk inzichtelijk is.

• We delen kennis door samen met partners een duurzamere wereld te co-creëren.
• Marco is (bestuurs)lid van Happy Planet Professionals een beweging van maatschappelijk 

bewuste zelfstandige professionals die willen bijdragen aan een betere wereld.
• Structureel wordt 5% van onze omzet toegevoegd aan de impact reserve in de onderneming 

voor ondersteuning van partners die het aan voldoende financiële middelen ontbreekt.
• In 2021 is gestart met het invullen van het GSES System Assessment om minimaal ESG rating 

B te bereiken.

Stichting Toekomstgericht Nederland

Om ook zelf  verantwoordelijkheid voor de toekomst te nemen, heeft Circulair Clarity de Stichting 
Toekomstgericht Nederland (STGNL) opgericht. Doel van STGNL is de nieuwe generatie te 
inspireren zodat zij ontdekken welke waarden zij kunnen toevoegen aan de maatschappij.
Circulair Clarity is kennispartner van STGNL en we bieden onze programmapartners de 
mogelijkheid om hun ervaringen in circulair ondernemen naar het klaslokaal en de collegezaal te 
brengen. Dat geeft een bijzondere meerwaarde aan hun eigen transformatie. Met het doorgeven 
van hun verhaal stomen we een nieuwe generatie van circulair ondernemers klaar. Zo ontstaat een 
organisch samenwerkend ecosysteem, met steeds nieuwe verbindingen, voortkomend uit 
voortschrijdende inzichten. Kennis delen is het nieuwe groeimodel.

https://circularclarity.org/nl/sdg-17
https://www.happyplanetprofessionals.nl/
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WAARDENKOMPAS DATA

Verdiep online:
circularclarity.org/nl/waardenkompas
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balans

vertrouwen

transparantie

kennis

IMPACT

Kernwaarden

WEL
ZIJ

N

http://www.circularclarity.org/nl/waardenkompas

K P IK V I

Re-learn
Waarden eigenaarschap & continu leerproces

Interdisciplinair samenwerken 
& meervoudige waardencreatie

Regenereren en
herstel van sociale & ecologische waarden

Stabiliseren mens 
& proces

Re-value
Herindelen tijd mensen & geld

Re-adapt
Aanpassingsvermogen & wend- en weerbaarheid

Betekenisvol evolueren & innoveren

Re-think
Mindset, gedrag & systeem (verandering)

Bron SDG Impact: 
circularclarity.org/nl/sustainable-development-goals/

Bekijk onze ESG rating

In 2022 richten wij ons op koppeling van het waardenkompas aan 
concrete data, analyses en programmamogelijkheden. Dat doen 

wij gezamenlijk met partners, binnen ons ecosysteem.

Bekiijk ons
SDG Impact dashboard
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