
   

AANBOD VOOR BEGELEIDING INZAKE CIRCULAIRE ECONOMIE 

Resilience Coaching  

BESCHRIJVING 

Resilience Coaching is een gepersonaliseerde begeleiding die 
Brusselse KMO’s toelaat om de opportuniteiten inzake duurzaamheid 
en circulariteit voor hun onderneming te identificeren. 

 

Tijdens de begeleiding Resilience Coaching, assisteren experten in 

duurzaamheid u om de uitdagingen voor uw onderneming in kaart te 

brengen. Ze helpen u bij het vinden van concrete oplossingen om in te 

spelen op de geïdentificeerde opportuniteiten. 

KENMERKEN 

 Formaat : individueel 

 Kostprijs : gratis , al hebben sommige studiebureaus ook een 
betalend aanbod. 

 Duur : variabel (6 tot 12 maanden) 

 Toegankelijkheid : op elk moment 

 Doelondernemingen : ondernemers/ zko’s/ kmo’s en grote 
ondernemingen 

 Werktalen : FR / NL/ EN 

BELANGRIJKSTE REFERENTIES 

 Ancienne Belgique 

 Carodec 

 Chef Chez Soi 

 Choux de Bruxelles 

 Silken Berlaymont Hotel 

 Théâtre Royal de la Monnaie 

 Thon Stanhope Hotel 

 Viangro 

En 23 anderen… 

 

 

Leefmilieu Brussel, de milieu- en energie-administratie van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, coördineert het Gewestelijk 

Programma Circulaire Economie (GPCE). Dit programma ontwikkelt 

een coherent begeleidingsaanbod voor ondernemingen die worden 

ondersteund in hun circulaire en veerkrachtige aanpak. Het is binnen 

dit kader dat we Resilience Coaching vinden. 

 



   

Tegelijkertijd werd een reeks coaches / adviseurs opgeleid door 

Leefmilieu Brussel op de methodologie van Resilience Coaching en 

creëerde een aangepast aanbod. 

CONTACT  

Gratis aanbod (NL / FR): 

Brussels Environment biedt coaching aan het MKB en 
ondernemers in Brussel die de veerkracht van hun bedrijf willen 
versterken. De deelnemers profiteren van persoonlijke 
professionele ondersteuning op basis van een methodologie en 
hulpmiddelen die hun waarde hebben bewezen. Meer informatie 
over het aanbod van Leefmilieu Brussel en het inschrijfformulier 
beschikbaar op: 

www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching 

 

Betalend aanbod (FR / EN): 

21 Solutions bvba 

Contactpersoon: Alexandre Guichardon 

E-mail: alexandre@21solutions.eu 

Tel: 02 / 502.99.93 

Web: https://www.21solutions.eu/ 

 

Inter-Sights bvba 

Contactpersoon: Jean-Michel Scheuren 

E-mail: jm.scheuren@biomimicrybe.org 

Tel: 0495 / 32.91.78 

Web: http: //www.shift21.org/ jmscheuren@inter-sights.com 

 

Betalend aanbod (FR / EN / NL): 

metPEPS sprl 

Contactpersoon: Isabelle Chaput 

E-mail: isabelle.chaput@withpeps.be 

Tel: 0495 / 32.91.78 

    

    

 

   

http://www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching

