
   

BEGELEIDINGSAANBOD INZAKE CIRCULAIRE ECONOMIE 

Resilience Coaching 

BESCHRIJVING VAN HET AANBOD 

 

De ondernemingen van vandaag moeten werken in een 
context die onvoorspelbaar is en voortdurend evolueert.  Een 
veerkrachtige onderneming is een onderneming die in staat is 
zich aan de veranderingen in haar omgeving aan te passen en 
daarbij haar identiteit en waarden behoudt.  Ze is voortdurend 
in beweging en in staat toekomstige opportuniteiten te zien.  

Via de begeleiding van Resilience Coaching identificeren 
coaches, deskundigen in veerkracht, duurzame ontwikkeling 
en circulaire economie, samen met u de uitdagingen die eigen 
zijn aan uw realiteit.  Ze begeleiden u om concrete oplossingen 
te vinden om uitdagingen op drie niveaus aan te gaan:  

• De bevoorrading aan natuurlijke hulpbronnen  

• De levenscyclus van uw product/dienst  

• De samenwerking met de stakeholders 

KARAKTERISERING 

▪ Vorm: individueel  

▪ Kostprijs: gratis/betalend  

▪ Duur: variabel (6 tot 12 maanden) 

▪ Toegankelijkheid: op elk ogenblik 

▪ Beoogde onderneming(en): ondernemers/ZKO/KMO/GO  

▪ Werkta(a)l(en): FR / NL / EN 

Belangrijkste referenties 

▪ Ancienne Belgique 

▪ Carodec 

▪ CHEF CHEZ SOI 

▪ Choux de Bruxelles 

▪ Silken Berlaymont Hotel 

▪ Koninklijke Muntschouwburg 

▪ Thon Stanhope Hotel 

▪ Viangro 

En tientallen andere...  

 

(1) Medeoprichters en opleiders:  

Leefmilieu Brussel (LB), de milieu- en energieadministratie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is medeoprichter van de 
methodologie Resilience Coaching. LB financiert de opleiding 
van professionele coaches van de methode en biedt 40 
begeleidingen per jaar aan voor Brusselse kmo’s.   
Resilience Coaching past in het Gewestelijk Programma voor 
Circulaire Economie (GPCE), met als doel een 
begeleidingsaanbod te ontwikkelen voor ondernemingen voor 



   

hun circulaire en veerkrachtige initiatieven. LB verzekert de 
coördinatie van dit programma.  

Greenloop, een adviesbureau, werkte mee de Resilience 
Coaching-methodologie uit. Ze zijn experten op het gebied van 
methodologie en leiden professionals uit de adviessector op 
inzake Resilience Coaching. Ze zijn ook al vele jaren 
Resilience Coaching-begeleiders met ervaring in 
ondernemingen van verschillende omvang en uit alle sectoren.   

 

 

CONTACTGEGEVENS VAN DE COACHES 

Coaches/adviseurs werden opgeleid in de Resilience Coaching-methodologie en hebben een aangepast 

aanbod gecreëerd:  

 

Leefmilieu Brussel 

Specialisatie: gratis begeleiding en financiële steun inzake duurzame ontwikkeling, 

circulaire economie en ecobeheer.  

Contactpersoon: Aline Dechamps 

E-mail : resiliencecoaching@environnement.brussels  

Web : www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching  

 

Greenloop 

Contactpersoon: Gaëtan Dartevelle 

E-mail : gaetan.dartevelle@greenloop.eu 

Tel.: +32 475 48 16 94 

Web : https://www.greenloop.eu/ (in opbouw)  

 

Tina Donadieu coaching 

Contactpersoon: Tina Donadieu  

E-mail : tinadonadieu@gmail.com   

 

Virtus in Mediatio  

Specialisatie: coaching van leiders van bedrijven en industrieën in de publieke en 

privésector en de verenigingen. Sensibilisering voor de menselijke factor in een 

duurzame omgeving. Opleidingen en begeleiding van workshops in circulaire 

economie, ecologische transitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) 

Begeleiding bij de transformatie van lineaire waardenketens naar circulaire en 

duurzame ketens.  Strategisch design.  

Contactpersoon: Ir. Francesco PERTA  

E-mail : virtus.in.mediatio@gmail.com    

 

Metamorphosis sprl 

Specialisatie: begeleiding bij de uitwerking en implementering van nieuwe duurzame 

economische modellen, de uitvoering van projecten in Agile en Lean startup-modus, 

de definitie en ontplooiing van strategieën die gericht zijn op duurzaamheid, de 

ontwikkeling van coöperatieve ecosystemen met meerdere actoren, de invoering van 

methodes van participatieve en efficiënte governance en de werking via collectieve 

intelligentie.  
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Contactpersoon: Philippe Drouillon 

E-mail : ph.drouillon@metamorphosis-consulting.com  

Tel.: +32 475 85 86 06 

Web :https://www.metamorphosis-consulting.com (fr) 

https://www.consulting-metamorphosis.com (en) 

 

 

Tanguy De Lestré  

Specialisatie: smart city, innovatie publieke sector, participatieve facilitering 

Contactpersoon :Tanguy De Lestré 

E-mail : tanguy@delestre.org 

Tel.: +32 486 38 46 18 

Web : www.delestre.org 

 

 

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad 

Contactpersoon: Lara Pérez Duenas 

E-mail : lara.perezduenas@confederationconstruction.be 

Tel.: +32 2545 57 82 

Web : www.ccbc.be 

 

 

bee to b – Business Pollination S.A. 

Specialisatie: van duurzaamheid een opportuniteit voor economische en culturele 

ontwikkeling in de onderneming maken. Zin geven, in de goede zin, met realiteitszin 

… dat  loont! 

Contactpersoon: Axel Cleven 

E-mail : a.cleven@beetob.com 

Tel.: BE : +32 484 90 65 74 

Linkedin : www.linkedin.com/in/green-customer-advocate 

 

 

VIVEMENT LUNDI ! 

Contactpersoon: Virginie Lambert 

E-mail : vl@vivementlundi.be 

Tel.: +32 498 54 20 83 

Web : www.vivementlundi.be 

 

 

withPEPS – Projects Energy, Passion, Solidarity 

Specialisatie: begeleiding van ondernemingen (grote en zko)/industrie in het BHG 

Contactpersoon: Isabelle CHAPUT 

E-mail : isabelle.chaput@withpeps.be 

Tel. : +32 496 59 36 07 
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SY Consult 

Contactpersoon: Sophie Yernaux 

E-mail : sophie@syconsult.be 

Tel. : +32 473 40 29 65 

Web : www.syconsult.be  

 

Urbanpreneurs 

Specialisatie: facilitator voor het ontwikkelen van innovatieve en duurzame business 

solutions die een antwoord bieden op de stedelijke problemen. Begeleiding van start-

ups in de circulaire economie (BeCircular – Greentech). 

Contactpersoon: Soumaya Majdoub 

E-mail : se@urbanpreneurs.be 

Tel.: +32 474 57 88 29 

Web : www.urbanpreneurs.be 

 

START Creation Ixelles 

Contactpersoon: Minampala Nadine 

E-mail : projetstart@gmail.com  

Tel. : +32 485 486 111 

Web : www.start-creation.be  

 

Crédal Entreprendre 

Specialisatie: begeleiding op maat ten dienste van maatschappelijke, sociale, fair 

trade, solidaire, duurzame, participatieve en emanciperende projecten. Onze 

methodes, tools en netwerk die in de loop van 35 jaar ervaring in de sociale economie 

werden opgebouwd, ondersteunen uw ontwikkeling en uw autonomie. Wij hanteren  

een globale aanpak: we dragen bij tot uw financieel evenwicht ten dienste van uw 

waarden en opdrachten.  

Contactpersoon: Blandine Barthélemy 

E-mail : accompagnement@credal.be  

Tel. : +32 10 48 35 90 

Web : https://www.credal.be/accompagnement/consultance   
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