
   
 

  

U wilt een bijeenkomst of congres organiseren en een geanimeerde spreker over 

duurzaamheid, de circulaire economie of markttransities? U wilt een verhaal wat dicht staat 

bij de praktijk, maar ook academisch gefundeerd is? Of u wilt een groep laten ervaren wat 

duurzaamheid is in de vorm van praktijkcases of een game? Dan bent u bij ons aan het 

juiste adres.   

Wij hebben ervaring in het inspireren van groepen over duurzaamheid in iedere fasen van 

ontwikkeling. Hands-on en met praktische voorbeelden, een startpunt voor uw duurzame 

vervolgstap! 

PRESENTATIES EN WORKSHOPS 
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KORU Consulting is een netwerkorganisatie die professionals in de praktijk inspireert met wetenschap en helpt 

met tools om duurzame transformaties en de circulaire economie vorm te geven. KORU-consulting heeft 

uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van finance, procurement, circulaire transitie met 

daarnaast een belangrijke link vanuit wetenschappelijk oogpunt. 

Oprichter van KORU Consulting is Diane Zandee, die als spreker en 

begeleider van workshops brede ervaring heeft. Als docent en onderzoeker 

aan Nyenrode staat zij met één been in het academische landschap, de 

vorming van theorie en laatste wereldwijde ontwikkelingen. Als consultant 

staat zij met het andere been in de praktijk en helpt zij bedrijven in hun 

verduurzaming.   
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Diane Zandee heeft een achtergrond in studie als bedrijfskundige, registercontroller en 

duurzaamheid en is op dit moment verbonden voor haar PhD-traject aan Nyenrode Business 

Universiteit. In de praktijk heeft zij ervaring opgedaan als inkoopdirecteur en finance manager bij 

Eneco in de opbouw van de energietransitie en bij grote en maatschappelijk georiënteerde 

bedrijven als NS en Schiphol. Daarnaast heeft zij ervaring als CFO van onder andere scale ups en 

startups en werkt zij op dit moment als organisatieadviseur, docent en toezichthouder. 

In haar presentaties en workshops en ook als docent bij Nyenrode weet zij groepen te inspireren en 

praktische voorbeelden te geven, passend bij de sector. Vanuit haar financiële achtergrond richt 

zij zich veel op bedrijfsleven, financiële instellingen en de business case van duurzaamheid. Het 

balanceren van people, planet en profit is de uitdaging om duurzaamheid op te schalen in de 

vorm van nieuwe business modellen en samenwerking, onder druk van regelgeving zoals de CSRD. 

VOOR WIE?  Directies of medewerkers van organisaties die inspiratie willen hebben of 

geven aan collega’s of relaties in bedrijfsbijeenkomst of congres. 

RESULTAAT Een inspiratievolle bijeenkomst, waarin u concrete handvatten krijg om in uw 

organisatie mee aan de slag te gaan vanuit diverse theorieën uit het 

academische veld, ingekleurd door praktische ervaringen. 

 

Meer weten of direct aanmelden?  

Neem contact op via info@koruconsulting.nl of plan op 

www.koruconsulting.nl/contact direct een online afspraak in. 
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