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De cirkel is rond 

Voorwoord
Ons DNA? We willen een financieel gezond bedrijf zijn dat het klantbelang centraal stelt, een gematigd risico
profiel heeft en op een maatschappelijk verantwoorde manier opereert. Dat willen we bereiken door niet bij de 
waan van de dag te leven, door ver vooruit te kijken en door klanten te helpen om hun dromen en ambities 
waar te maken. 

Mooie woorden. De kunst is natuurlijk ze handen en voeten te geven. Dat vergt een lange adem, ver voorbij de 
eerstvolgende kwartaalcijfers. Het vraagt betrokkenheid bij de maatschappij waarin wij functioneren; dat wij oog 
hebben voor de belangen van onze klanten en de samenleving op lange termijn; dat wij zo een bijdrage leveren 
aan een betere wereld. 

Het traditionele seminar van ABN AMRO op Prinsjesdag is een goede gelegenheid om samen met u over die 
betere wereld na te denken. Mijn voorganger Gerrit Zalm selecteerde voor dit seminar steeds maatschappelijke 
thema’s die Nederlanders raken en die lang actueel blijven. Hij koos vorig jaar voor een onderwerp waarbij 
klimaat verandering centraal stond: de energietransitie. Ik wil hier graag bij in de buurt blijven en heb gekozen 
voor het thema circulaire economie. 

‘De cirkel is rond’, zo is het rapport gedoopt. Dat roept het beeld op van een klus die geklaard is. Het rapport 
gaat echter over een Unvollendete, een cirkel in wording. Centraal staat de overgang naar een samenleving 
waarin de cirkel gesloten blijft, waarin we geen schaarse grondstoffen meer laten ‘weglekken’. Het weglekken 
van grondstoffen staat namelijk gelijk aan potentieel waardeverlies. Dat is een spannende conversie waarbij niet 
minder dan de toekomst van de mensheid op het spel staat. Dit rapport is bedoeld om u te stimuleren verder te 
denken over circulaire economie. Het onderwerp is het waard. Ik denk dat de generaties na ons dat gaan bevestigen.

Bij het thema circulaire economie komen de betere wereld en de maatschappelijke rol van ABN AMRO dicht bij 
elkaar. Als financier van veel investeringen in Nederland is ABN AMRO in staat om invloed uit te oefenen op de 
duurzaamheid van die investeringen. Bovendien is circulaire economie meer dan een maatschappelijk onderwerp. 
Circulaire economie is ook een onuitputtelijke (sic) bron van creativiteit en van inspiratie voor gedreven onder
nemers en consumenten. Daar profiteert de samenleving van en ABN AMRO evenzeer. 

Ik hoop dat het rapport en het seminar u zullen inspireren.

Kees van Dijkhuizen
CEO ABN AMRO
Augustus 2017
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De cirkel is rond

Hergebruikte kozijnen van een sloopgebouw in  
het vergaderareaal van het circulaire paviljoen Circl.
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Fietsvorken en hout van lokaal gekapte bomen 
in de tuin tussen ABN AMRO en Circl.
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De cirkel is rond 

Het lijkt wel een virus! Maar dan een virus waar je vrolijk 
van wordt: de aandacht voor een circulaire economie 
neemt razendsnel toe binnen ABN AMRO. De flinke lijst 
auteurs onder aan de pagina weerspiegelt dat enigszins. 
We hopen dat u na het lezen van dit rapport begrijpt 
waarom de bank de circulaire economie omhelsd heeft. 
We willen u van een aantal zaken overtuigen. Zo laten 
we zien dat de ontdekkingstocht naar een andere omgang 
met schaarse grondstoffen niet alleen noodzakelijk en 
onvermijdelijk is, maar ook boeiend en hoopvol. En zelfs 
leuk, voor de pioniers onder ons. In een aantal stappen 
nemen we u mee op onze ontdekkingstocht.

Dat begint in hoofdstuk 1 met een blik op de scheve 
verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van grond  
stoffen. Dat levert voldoende argumenten op om te gaan 
verlangen naar een circulaire economie. In hoofdstuk 2 
zien we dat de circulaire economie meer is dan een hobby 
van somberaars. Grondstoffen zijn schaars en daardoor 
duur. Voor kostenbewuste ondernemers ontstaat er een 
compleet ‘warenhuis’ aan mogelijkheden om de winst 
op te poetsen door circulair te gaan werken. Dat wordt 
uitgelegd vanuit de bedrijfseconomische theorie, maar 
vooral ook met een schat aan voorbeelden. Wist u 
bijvoorbeeld dat een koffieboon nog een aantal keer  
te gebruiken is nadat u uw koffie op hebt? 

Hoe vindingrijke ondernemers waarde creëren, komt 
aan de orde in hoofdstuk 3, met opnieuw inspirerende 
voor    beelden. Zo kan de geschiedenis van Monopoly en 
de Kolonisten van Catan u aan het denken zetten over 
circu laire verdienmodellen. In hoofdstuk 4 brengen we 
enthou   siasme en realiteitszin met elkaar in balans. Dan 
komen vragen op tafel als: wil de consument wel spullen 
delen, is het praktisch om voor de muziek uit te lopen  
en wat zijn de juridische hindernissen? Meer zicht op 
knel punten kregen we dankzij onze enquête onder 
circulaire ondernemers die wij Questionnaire Circulaire 
hebben gedoopt. 

De overgang naar een circulaire economie is als leren 
zwemmen: het kan, maar het gaat niet vanzelf. Daarom 
gaan we in hoofdstuk 5 na wat nodig is om de trans
formatie mogelijk te maken. De consument, de onder
nemer, de bankier en de overheid: ze komen allemaal 
voor het voetlicht. Hoofdstuk 6 gaat over gevolgen van 

de overgang voor groei en werkgelegenheid. We mogen 
ons best zorgen maken over de verhouding tussen het 
aloude denken in termen van economische groei en de 
circulaire economie. Minder reden tot zorg is er over de 
gevolgen voor de werkgelegenheid. 

In het laatste hoofdstuk vatten we samen waarom we 
het aan onze stand en aan latere generaties verplicht zijn 
om de circulaire economie te omarmen, om de cirkel rond 
te krijgen. Om u weer op adem te laten komen, nemen 
we u ten slotte mee naar Circl, het splinternieuwe 
circu laire paviljoen van ABN AMRO.

Augustus 2017,

Philip Bokeloh
senior macroeconoom Nederland, 
philip.bokeloh@nl.abnamro.com

Alexa Krayenhoff
innovation manager circular economy, 
alexa.krayenhoff@nl.abnamro.com

Nadia Menkveld 
senior sectoreconoom, 
nadia.menkveld@nl.abnamro.com

Jan Raes 
sustainability advisor, 
jan.raes@nl.abnamro.com

Hein Schotsman (eindredactie) 
hoofd projecten Economisch Bureau, 
hein.schotsman@nl.abnamro.com

Inleiding
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Het gaat goed met ons…

We leven in een goede tijd: we kunnen bijna alles krijgen 
wat ons hartje begeert. Supermarkten in Nederland bieden 
tot wel 20.000 producten aan, het on en offline assorti
ment kleding en huishoudelijke producten is gigantisch. 
We kunnen bijna alles binnen 24 uur, of zelfs eerder,  
in huis hebben. Haast alles is dus beschikbaar, en daar 
maken we gretig gebruik van. Per huishouden bezitten 
we gemiddeld 1,6 televisies. De Nederlandse vrouw 
heeft gemiddeld 23 paar schoenen in haar kast staan. 
Sinds de industriële revolutie wordt er steeds sneller, 
efficiënter en goedkoper geproduceerd. De afgelopen 
decennia zorgde de verschuiving van productie faciliteiten 
naar lagelonenlanden zoals China voor steeds meer 
goed    kope producten. Hierdoor zijn steeds meer goede ren 
producten en diensten beschikbaar gekomen voor mensen 
uit alle lagen van de maatschappij. Onze welvaart  
is gestegen. 

Dankzij de vraag uit de welvarende landen nam ook de 
welvaart in de opkomende economieën toe. Zo is in China 
de middenklasse flink gegroeid. En dat uit zich weer in 
een stijgende consumptie in dat land. In ongeveer tien 
jaar tijd is het aantal airconditioners per stedelijk huis
houden in China van een zeer laag percentage gestegen 
naar meer dan 100% (meerdere airconditioners per huis
houden dus). En de verkoop van dit product groeit verder. 
In 2016 werden er 8% meer airconditioners verkocht dan 
in 2015. Ook wereldwijd neemt de wel    vaart alleen maar 
toe. In 2030 zal de middenklasse naar ver   wachting groeien 
naar 4,9 miljard mensen. Niet alleen het aantal mensen 
groeit dus, ook hun rijkdom stijgt. 

Maar welvaart heeft een prijs

We worden dus steeds welvarender. Hierdoor is de wereld 
wijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Volgens 
een rapport van de SociaalEconomische Raad (SER)1 is 
de wereldbevolking de afgelopen eeuw 34 keer meer 
materialen gaan gebruiken (en 27 keer meer mineralen, 
twaalf keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer 
biomassa). Dat is flink meer dan de aarde aan kan. In 
2012 berekende het Global Footprint Network dat 1,6 x 
de biocapaciteit van de aarde nodig was om in onze 
wereld wijde consumptie te voorzien. 

We consumeren meer dan  
de voorraad strekt
Deze overconsumptie kan maar een korte tijd duren. Een 
poosje kunnen we wel sneller bomen kappen dan dat er 
aangroeien, of meer vissen vangen dan erbij komen. 
Maar logischerwijs houdt dit een keer op. De dag waarop 
we binnen een jaar datgene verbruikt hebben wat de aarde 
in een jaar kan aanmaken of verwerken, wordt Earth 
Overshoot Day genoemd. In 2017 is dat op 2 augustus. 
Dat betekent dat we op die datum al op de reserves leven. 
In 1981 was dat volgens Wikipedia nog 14 december en in 
2000 9 oktober.

1 Waar staan we nu?

1 SER, Wennen aan een circulaire economie; geen tijd te verliezen, 2016.

De loopbrug van en naar ABN AMRO tijdens de bouwwerkzaamheden van Circl.
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Als we onze levensstijl en manier van consumeren blijven 
doorzetten, hebben we in 2050 drie planeten nodig om 
in onze jaarlijkse grondstoffenbehoefte te voorzien. Als 
deze trend zich voortzet, zullen naar verwachting binnen 
enkele decennia de eerste grondstoffen ‘uitsterven’. Veel 
– met name nieuwe – technologieën zijn afhankelijk van 
zeldzame aardmetalen, en kunnen daardoor al op redelijk 
korte termijn door schaarste getroffen worden.

In de Raw Material Scoreboard van de EU worden negen 
ruwe grondstoffen genoemd die binnen nu en honderd 
jaar uitgeput zullen raken. Voorbeelden zijn hafnium, 
gebruikt in bijvoorbeeld halogeenverlichting, zink, lithium, 
gallium en germanium. Dit laatste element wordt gebruikt 
voor halfgeleiders en LEDverlichting. Op wereld     niveau 
wordt er 62 miljard ton gemijnd, waarvan slechts 7% 
wordt hergebruikt. 

De voetafdruk van Nederland

Nederland importeert veel van zijn benodigde grond
stoffen. En de ecologische voetafdruk van de gemiddelde 
Nederlander is relatief hoog. Deze voetafdruk wordt 
gemeten in RME (Raw Material Equivalent), dat is het 
grondstofgebruik per product. Hierin wordt zowel de 
winning van grondstoffen in eigen land meegenomen, 
als de im en export van grondstoffen die nodig zijn voor 
onze productie en consumptie. In Nederland is het grond  
stofgebruik de afgelopen jaren licht toegenomen. En de 
voetafdruk per Nederlander is tussen 2010 en 2014 toe ge
nomen van 13,1 ton naar 13,7 ton. Dit komt met name 
door de inzet van fossiele energie voor electriciteits
productie. Het aandeel van fossiele energie in Nederland 
is relatief hoog, doordat het gebruik van hernieuwbare 
energie nog beperkt is (circa 6%).2 

In Nederland zijn we toch goed bezig? 

Jazeker. In Nederland zijn we bijvoorbeeld koploper in 
het recyclen van afval: meer dan 80% van ons afval wordt 
gerecycled. Als je het vergelijkt met andere landen, is 
dat een hoog percentage. En er zijn nog meer ontwikke
lingen die ons afval, en daarmee ons grondstoffen verbruik, 
reduceren. Zoals de opmars van kringloopwinkels. De 
afgelopen tien jaar is hun omzet verdubbeld. En ook 
online bedrijven zoals Marktplaats, met iedere dag  
1,3 miljoen bezoekers, dragen eraan bij dat we minder 
grondstoffen verbruiken. 

We kunnen nog beter

Deze ontwikkelingen in Nederland zijn dus positief,  
maar we kunnen nog beter. Zo is upcyclen gunstiger dan 
down  cyclen. Upcyclen houdt in dat je bij afvalhergebruik 
probeert de waarde van de grondstof zo goed mogelijk 
te bewaren – of zelfs te verhogen. Een voorbeeld is het 
gebruik van oude rubberbanden voor schoenen of designer
tassen, of steigerhout voor kledingkasten en tuinmeubilair. 
Bedrijven worden steeds innovatiever in upcycling. Zo is 
het nu mogelijk om gebruikte luiers om te zetten in synthe
tische grond om fruitbomen op te kweken. Wordt het 
fruit van die bomen ook nog eens gebruikt voor vruchten
moes voor baby’s, dan is de cirkel rond.

Ook bij de consument kan het een en ander verbeterd 
worden. We kopen meer bij kringloopwinkels en we geven 
meer uit aan reparatiewerkzaamheden, maar het bezit 
van consumentenartikelen neemt toe en we verspillen 
nog steeds veel. Een goed voorbeeld is voedsel. In 
Nederland wordt 38% van het eten dat geschikt is voor 
menselijke consumptie weggegooid. Het grootste deel 
van de verspilling vindt plaats bij de consument. Per 
inwoner gooien we tussen de 114 en 157 kilo per jaar weg. 

Er is dus niet alleen wereldwijd werk aan de winkel,  
ook in Nederland zijn verbeteringen nodig om ervoor te 
zorgen dat het gebruik van primaire grondstoffen terug
gedrongen wordt.

2 CBS, Circulaire economie in Nederland, 2016.
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In dit hoofdstuk benaderen we de circulaire economie 
vanuit rationeel, economisch perspectief. We geven 
voorbeelden van circulaire oplossingen en bespreken 
het theoretische Value Hillmodel. Ook bekijken we 
typische kenmerken van het circulaire businessmodel, 
zoals as-a-service proposities en reststromengebruik.  
En we gaan in op de ambities die op hoog niveau zijn 
geformuleerd. Tot slot duiken we even in de nieuwe 
technologieën die kunnen helpen om de circulaire 
economie waar te maken.

De circulaire economie:  
voor elk wat wils
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat verandering hard nodig 
is – of het nu gaat om de beschikbaarheid van ons natuur
lijk kapitaal, of de bescherming daarvan voor toekomstige 
generaties. Dat de urgentie groot is, is voor veel mensen 
vanzelfsprekend. Maar niet voor iedereen, want je hoort 
ook wel zeggen: men voorspelt al jaren dat grondstoffen 
bedreigd worden en dat klimaatverandering veroorzaakt 
wordt door de concentratie van broek asgassen in de 
atmosfeer. Maar alles is nog steeds beschikbaar. 
Innovatie zorgt ervoor dat we nieuwe manieren vinden 
om dat zo te houden. En klimaatverandering, is dat nou 
echt bewezen? Toch kan de circulaire economie zelfs 
voor sceptici interessant zijn, want ze heeft een 
rationeel en financieel fundament. 
 
Door het optimaliseren van materiaal en informatiegebruik 
wordt de circulaire economie ecologisch én economisch 
onderbouwd. Dat is nodig om onze huidige, op financiële 
prikkels gebaseerde lineaire economie radicaal van richting 
te laten veranderen.3 Hiermee verschilt de circulaire eco  
nomie van veel van haar duurzame voorgangers, die zich 
vooral op de ecologische gevolgen concentreerden. De 
verwachtingen voor de circulaire economie zijn hoog     
gespannen: Accenture schat dat de overgang naar  
een circulaire economie de wereld EUR 4,5 biljoen zal 
opbrengen tegen 2030. McKinsey denkt dat dit voor 
Europa 1,8 biljoen kan zijn. Volgens TNO kan dit tot 2020 
in Nederland voor een extra economische groei van  
EUR 7,3 miljard zorgen.

Lineair blijven is een risico

Eerder stroomlijnden programma’s als Six Sigma pro  
ces sen en Customer Excellence de inzet van mensen  
en teams. Nu optimaliseert de circulaire economie het 
gebruik van grondstoffen en materialen. Het is een 
volgende stap richting efficiëntere bedrijven én een 
efficiënter ecosysteem. In een lineaire economie verliezen 
grondstoffen hun waarde tijdens een levensduur die vaak 
kort is, terwijl je ze in een circulaire economie zo hoog
waardig mogelijk blijft gebruiken. Achterblijven in de 
lineaire economie kan dus een risico worden voor bedrijven 
die de transitie niet inzetten. Uit onderzoek van de 
Verenigde Naties (2014)4 blijkt dat zo’n 84% van het 
elektronisch afval op vuilnishopen eindigt. Hierin zit  
per jaar zo’n USD 52 miljard aan edele metalen zoals 
goud, zilver, aluminium en palladium, die allemaal 
verloren gaan. Zonde: slecht voor het milieu, en 
economisch erg inefficiënt.

Een transitie die de cirkel sluit 

De Ellen MacArthur Foundation wordt vaak gezien als 
een van de grondleggers en aanjagers van de circulaire 
economie. Maar er zijn meer gedachtenstromen die tot 
dit nieuwe (bedrijfs)economische model hebben geleid, 
waarin materiaalwinning en gebruik zo efficiënt mogelijk 
worden ingericht. Voorbeelden zijn Cradle to Cradle 
(William MacDonough), Blue Economy (Gunther Pauli) 
en Performance Economy (Walter Stahel).

In de circulaire economie wordt fundamenteel anders 
naar grondstoffen gekeken dan in de lineaire economie: 
alles draait om de balans tussen financiële optimalisatie, 
een lagere ecologische voetafdruk en minimale uitputting 
van grondstoffen. Hierbij is het van groot belang dat grond
stoffen tijdens hun levensloop zo weinig mogelijk waarde 
verliezen. Dat kan door grondstoffen te laten ‘rondcirkelen’, 
in plaats van ze na gebruik meteen op de afvalhoop te 
gooien. Op die manier worden kringlopen gesloten. 

2  Er ontstaat een  
nieuwe economie

3 De tegenhanger van de circulaire economie is de lineaire economie. In een lineaire economie worden grondstoffen gewonnen, gebruikt in producten 
en vervolgens afgedankt.
4 https://unu.edu/mediarelations/releases/discardedkitchenlaundrybathroomequipmentcomprisesoverhalfofworldewasteunureport.html#info, 
geraadpleegd juli 2017.
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Circulaire economie volgens  
het Value Hill-model 
De circulaire economie is goed uit te leggen aan de 
hand van het Value Hillmodel5 van Circle Economy. 
Het Value Hillmodel legt de drie fasen die producten 
doorlopen uit in de context van de circulaire economie. 

De lineaire economie

pre-use post-use

destroy
value

add
value

use

user

retail

assembly

manufacturing

extraction

Bron: Gebaseerd op Circle Economy, SFL, Nuovalente, TU Delft, Het Groene Brein (2016). 
Master circular business with the value hill

De circulaire economie

retain
value

add
value

pre-use post-useuse

reuse/redistribute

repair/maintain

refurbish

remanufacture

recycle

Bron: Gebaseerd op Circle Economy, SFL, Nuovalente, TU Delft, Het Groene Brein (2016). 
Master circular business with the value hill

1. Pre-use fase (pre-gebruiksfase)

Producten worden anders ontworpen, vaak met het oog 
op een langere levensduur of tweede, derde of vierde
hands gebruik. Daarbij valt de keuze vaak op een modulair 
design: makkelijk uit elkaar te halen, eenvoudig te repa
reren en vaak gemaakt van biobased materialen, oftewel 
van hernieuwbare grondstoffen. 

Een mooi voorbeeld is Fairphone: de eerste ethisch  
verant woorde, modulaire smartphone. Onder het motto 
‘verandering heb je in eigen hand’ is de telefoon zo 
ont     worpen dat je hem makkelijk zelf kunt demonteren 
en repareren. Afzonderlijke onderdelen kunnen vervangen 
worden, waardoor de telefoon langer meegaat en de 
CO2uitstoot 30% lager is dan bij een gemiddelde 
smartphone. Ook werkt Fairphone hard om verantwoorde 
mineralen toe te voegen aan de complexe electronica
keten. Zo is het merk samen met Philips en een aantal 
NGO’s een project in Oeganda gestart om kinderarbeid 
in de goudwinning aan te pakken. Tot slot zamelt Fairphone 
oude telefoons weer in voor hergebruik en recycling. 

“ In de circulaire economie gaat het niet alleen om 
re cycling en afvalverwerking. Het begint bij het 
product     ontwerp en de levensduur. De Fairphone 2, 
het eerste toestel dat we zelf ontworpen hebben, is 
modulair. Hiermee sporen we consumenten aan om 
het toestel zelf te repareren en de ecologische 
voetafdruk te verkleinen. Verder is het ontwerp 
makkelijker te recyclen en kunnen er meer mineralen 
in gerecyclede vorm op de markt worden gebracht.”

Bas van Abel, oprichter en CEO van Fairphone.

5 https://www.circleeconomy.com/mastercircularbusinesswiththevaluehill, geraadpleegd augustus 2017. Het Value Hillmodel laat aan de linkerkant 
zien hoe grondstoffen worden gedolven, halffabricaten gemaakt en hoe assemblage en verkoop plaatsvindt (pre-use). Het middenstuk is de fase waarin 
het product gebruikt wordt (use) en aan de rechterkant staat wat er met een product gebeurt na gebruik. Het linkerplaatje beeldt de lineaire economie 
uit: alle materialen worden gedolven (pre-use), de gebruiksfase is relatief kort (use) en tot slot worden alle materialen weggegooid (post-use). Op het 
rechterplaatje zie je de circulaire economie waar grondstoffen, halffabricaten en producten worden hergebruikt (pre-use), de gebruiksfase langer is door 
reparatie en goed onderhoud (use) en er na gebruik verschillende manieren zijn om de producten en/of materialen nogmaals te gebruiken. Dat kan onder 
andere door middel van doorverkoop, refurbishing, remanufacturing en recycling.
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2. Use fase (gebruiksfase)

Producten worden efficiënter gebruikt. Bijvoorbeeld door 
ze via platforms te delen, ze goed te onderhouden en te 
repareren. Kijk maar naar de opkomst van Repair Cafe’s 
in Nederland. 

Jaar Aantal

2011 20

2012 53

2013 180

2014 250

2015 312

2016 358

Bron: Repair Cafe’s in Nederland, volgens hun jaarverslagen

Een goed voorbeeld van efficiënt productgebruik is  
de MUse® lift van Mitsubishi Electric. Deze lift wordt 
as-a-service aangeboden, waarbij klanten naast een 
vaste jaarlijkse vergoeding betalen voor het gebruik  
van de lift (gerekend in liftbewegingen), onderhoud en 
andere liftgerelateerde zaken. Mitsubishi Electric blijft 
eigenaar van de lift. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 
klanten met een MUse® lift over de hele levensloop 
meer dan EUR 15.000 besparen, vergeleken met een 
gemiddelde Nederlandse lift van dertig jaar. Dat is zo’n 
30% goedkoper dan zelf een lift aanschaffen. Na gebruik 
neemt Mitsubishi Electric de liften terug. De onderdelen 
worden eruit gehaald en hergebruikt. 

Mitsubishi Electric stapte over op een circulair verdien
model omdat hun oude lineaire business onder druk stond. 
Het circulaire model doorbreekt de race om levering tegen 
de laagste kosten en een hoge omloopsnelheid bij 
vervangingen. Zo ontstaat er weer ruimte voor kwaliteit. 

“ In een circulair economisch model wordt gekeken naar 
de optimale Total Cost of Usage. Hiermee ontstaat 
ruimte voor hogere kwaliteit en minimalisatie van 
materiaalgebruik over de levensduur. Een transitie 
van kortetermijnwinst naar langetermijnwaarde.”

Ronald Koedam, sales manager Mitsubishi Electric.

3. Post-use fase (post-gebruiksfase)

Producten worden na gebruik tweedehands verkocht, 
refurbished of remanufactured 6 door de producent  
of een professional, en tot slot gerecycled. ‘Tot slot’ 
inderdaad, want in de circulaire economie is recycling  
de laatste strohalm: de minst efficiënte manier van 
waardebehoud, op afdanken na. 

Voorbeeld: New Horizon Urban Mining ziet steden en  
de bebouwde omgeving als een grote bron van bruikbare 
materialen. Wanneer gebouwen ontmanteld worden, 
komt New Horizon ‘oogsten’. Ze verzamelen materialen, 
waarbij ze zo veel mogelijk waarde proberen te behouden, 
en verkopen deze door aan partijen die circulair willen 
bouwen. Het nieuwe circulaire paviljoen van ABN AMRO 
(Circl), waar we op blz. 40 een inkijkje in geven, heeft 
meerdere materialen van New Horizon Urban Mining 
gebruikt. Eigenaar Michel Baars voorspelde in het 
Financieele Dagblad dat slopen binnen vijf jaar meer 
geld kost dan ‘oogsten’.7 Op dit moment heeft hij ruim 
EUR 60 miljoen aan sloopwerkzaamheden in zijn 
orderboek staan. Hij verwacht dat dit bedrag in 
2018/2019 tegen de EUR 100 miljoen zal zitten. 

“ Het stenen tijdperk eindigde niet omdat er geen stenen 
meer waren, maar omdat er een beter alternatief 
kwam. Op dezelfde manier wordt lineair handelen  
nu al ingehaald door circulaire oplossingen.”

Michel Baars, directeur/eigenaar New Horizon Urban Mining.

Tot slot bevat het Value Hillmodel nog de Netwerk 
Organisatie. Deze categorie omvat alle actviteiten  
die nodig zijn om circulaire netwerken te managen, 
coördineren, faciliteren en organiseren.

6 Refurbish: een product opknappen door het te herstellen en vernieuwen. Remanufacture: van (onderdelen van) oude producten worden weer  
nieuwe producten gemaakt.
7 https://fd.nl/morgen/1196985/binnenvijfjaarkostslopengeengeldmeer, geraadpleegd juli 2017.
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Nieuwe ronde, nieuwe kansen 

In de circulaire economie blijven veel producten eigen
dom van de producent, naar wie ze na gebruik weer 
terugkeren. De producent speelt dus in de hele ‘Value 
Hill’ een rol. Door te refurbishen of remanufac turen kan 
hij het waardebehoud van zijn grondstoffen optimaliseren. 
Een uitstekend middel hiervoor is een as-a-service 
pro positie, waarbij producten of diensten voor de gewenste 
gebruiksduur worden geleverd, vaak inclusief onderhoud 
en reparatie. Klanten betalen hier voor een vast termijn
bedrag of sluiten een abonnement af. Met een as-a-service 
propositie zijn producenten voor hun omzetdoelstellingen 
niet afhankelijk van een snelle verkoop omloop, en kunnen 
ze verdienen aan kwaliteit. Dat is ook goed nieuws voor 
de klant. In hoofdstuk drie, ‘Waardecreatie’, gaan we 
nader in op de nietfinanciële waarden die de circulaire 
economie kan bieden. 

In de circulaire economie kunnen de reststromen van  
de ene marktpartij bijdragen aan de kasstromen van de 
andere marktpartij. Een koffieboon kan bijvoorbeeld wel 
zes keer hergebruikt worden voor verschillende doel
einden.8 Verbindingen tussen netwerken en sectoren 
worden dus steeds belangrijker. Ze kunnen zorgen  
voor nieuwe marktproposities op basis van reststromen, 
materiaal‘oogst’, of as-a-service constructies. Philips 
Lighting biedt inmiddels lichturen aan in plaats van lampen, 
Bundles biedt wasrondes in plaats van wasmachines en 
Auping slaapuren in plaats van matrassen. 

Commitment van de overheid  
is hard nodig 
Om de circulaire economie te laten slagen, moet de 
overheid meebewegen. Vanwege wetgeving mogen 
bijvoorbeeld nu nog niet alle reststromen worden  
door verkocht. Ook internationaal is dit een probleem.  
De hoofdvraag is wat als ‘afval’ wordt gezien, en wat  
als ‘grondstof’. Op EUniveau is het actieplan ‘Closing 
the Loop’ (2015)9 opgesteld, met een bijbehorend pakket  
aan wetgevingsvoorstellen. Nederland heeft zijn bijdrage 
hieraan belegd in het rijksbrede programma Circulaire 
Economie, en in het VANGprogramma (Van Afval  
Naar Grondstof). 

Nederland heeft circulaire ambities

Inmiddels staat de circulaire economie hoog op de 
overheids  agenda. Niet gek, want ze is hard nodig om  
de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te 
kunnen halen. In het rijksbrede programma ‘Nederland 
Circulair in 2050’ spreekt ons land de ambitie uit om in 
2050 zo goed als geen primaire grondstoffen meer te 
gebruiken. En de grondstoffen die gebruikt worden, 
moeten we zo efficiënt mogelijk inzetten. Dat betekent 
ook dat we grondstoffen moeten hergebruiken, waarbij 
we waardeverlies zo veel mogelijk beperken en de 
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Voor 
2030 geldt de tussendoelstelling dat we 50% minder 
(primaire) grondstoffen gebruiken ten opzichte van 2012. 
De overheid hoopt in 2020 al een forse stap te hebben 
gezet in de transitie naar een circulaire economie. De 
SociaalEconomische Raad (SER) heeft de urgentie en 
noodzaak hiervan krachtig onderschreven.10 Meer hierover 
in hoofdstuk 5: ‘Verander de wereld, inclusief jezelf’.

Technologie zorgt voor versnelling

Technologieën en innovaties kunnen de circulaire eco nomie 
ondersteunen of zelfs versnellen. Denk aan technologie 
op het gebied van productrenovatie, recycling en biobased 
materialen. Van drie technologieën in het bijzonder zijn 
de verwachtingen hooggespannen:

1. 3Dprinten (Additive Manufacturing) is een productie 
techniek waarbij een printer een digitaal databestand 
naar een fysiek object omzet. 3Dprinten past verrassend 
goed bij de circulaire economie, om meerdere redenen:

• Producten en (reserve-)onderdelen kunnen lokaal 
ge    print worden en het is niet nodig om voorraden aan 
te houden. Verder hoeven alleen de basisgrondstoffen 
en het databestand te worden vervoerd. 3D-printen 
scheelt dus kosten voor opslag, ongebruikte voor-
raden, verspilling, transport, energiekosten én 
CO2-uitstoot;

• door de precisie van het 3D-printsysteem kan materiaal-
gebruik geoptimaliseerd worden;

• dankzij efficiënt design kunnen productonderdelen 
met elkaar verbonden worden zonder dat er lijm, 
spijkers of schroeven aan te pas hoeven te komen. 
Hierdoor blijft het materiaal puur, waardoor het 
makkelijker kan worden hergebruikt of gerecycled. 

8 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/20162017/groenedromen.html, geraadpleegd juli 2017.
9 Europese Commissie, Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, 2015.
10 https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2016/circulaireeconomie.ashx, geraadpleegd juli 2017.
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Triboo, een ‘circulaire supply chain’, ontwikkelde een 
aantal ‘circulaire loops’ voor verschillende afvalstromen. 
Kunststof is er een van, naast cellulose, glas en aluminium. 
Om kunststofafval uit koelkasten, cd’s, tuinmeubilair, 
dakramen en kliko’s te verwerken, bedacht Triboo een 
uniek procedé. Eerst wordt het afval schoongemaakt, 
daarna vermalen, en uiteindelijk versmolten. Van de 
gesmolten stof maakt een Robotic 3Dprinter een nieuw 
product, vrijwel helemaal zonder primaire grondstoffen. 
Triboo kan zo praktisch alles maken, bijvoorbeeld lampen, 
stoelen en ander meubilair. 

2. Internet of Things (IoT) is het netwerk dat ontstaat  
als (slimme) apparaten via een internetverbinding data 
uit   wisselen. De verwachting is dat er in 2020 meer dan 
30 miljard apparaten met het internet verbonden zijn.11 
IoTsensoren kunnen drie soorten informatie aangeven: 
de locatie van een apparaat, de conditie en de beschik
baarheid. IoT kan de circulaire economie op meerdere 
vlakken ondersteunen:

• Slimme sensoren kunnen gebruikers erop attenderen 
dat ze hun apparatuur efficiënter kunnen inzetten. 
Soms kunnen apparaten die efficiencyslag zelf maken;

• dankzij de informatie die de sensoren aanleveren, 
kunnen apparaten onderhoudsbeurten krijgen voordat 
ze kapotgaan (predictive maintenance). Zo kan de 
levensduur van apparaten worden verlengd. Voor 
onderhoudspartijen ontstaat er een nieuwe markt, 
waarin slimme systemen zichzelf onderhouden. De 
volgende stap is dat systemen elkaar activeren voor 
onderhoud: system of the systems;

• IoT kan reverse logistics (afhalen in plaats van bezorgen) 
ondersteunen doordat apparaten makkelijker gelokali-
seerd en gerecycled kunnen worden. 

Barcelona zet IoT voor meerdere footprintverkleinende 
projecten in12. Daarmee bespaart de stad per jaar onder 
andere USD 58 miljoen op watermanagement en  
USD 37 miljoen op stadsverlichting. Naast deze financiële 
besparing en een kleinere ecologische voetafdruk,  
heeft IoT de stad ook nog eens 47.000 nieuwe banen 
opgeleverd. 

3. De blockchain is een decentrale database waarin alle 
soorten digitiale transacties worden bijgehouden. Een 
soort gedistribueerd grootboek dus. De blockchain is 
geschikt voor situaties waarin data dynamisch zijn, goed 
beveiligd moeten worden, en voor meerdere partijen 
toegankelijk moeten zijn. Verder is het belangrijk dat  
de transactiesnelheid niet al te hoog hoeft te zijn. De 
blockchain zorgt ervoor dat transacties transparant en 
onweerlegbaar zijn, wat bijdraagt aan de betrouw baarheid.

De blockchain kan de deeleconomie stimuleren door 
nieuwe betaalmethodes te introduceren. Denk aan 
nieuwe (digitale) valuta, maar ook aan eenvoudige 
betalingen in netwerken. Waar producten regelmatig  
van eigenaar wisselen, kunnen smart contracts nieuwe 
as-a-service proposities ondersteunen. Maar ook zaken 
als eigendom, garanties, certificeringen en onderhoud 
(in combinatie met IoT) kunnen via blockchain worden 
vastgelegd. Hiermee heeft blockchain de potentie om 
circulaire businessmodellen toegankelijker en betrouw
baarder te maken. Ook voor reverse logistics en de 
organisatie daarvan tussen verschillende partijen,  
kan blockchain interessant zijn. 

EverLedger is een mooi voorbeeld van een sustainable 
blockchain. Het bedrijf gebruikt blockchaintechnologie 
om bloeddiamanten te weren en de authenticiteit en 
herkomst van andere diamanten vast te leggen. Per 
diamant zijn veertig datapunten vastgelegd, zoals serie 
nummers, vorm, kleur en het aantal karaat. Hiermee 
krijgt iedere diamant een eigen identiteit. Inmiddels 
monitort EverLedger meer dan 1,2 miljoen diamanten 
wereldwijd. In de toekomst zou dezelfde methode gebruikt 
kunnen worden om de herkomst, garantie, staat en locatie 
van materialen in de circulaire economie te volgen. 

Ten slotte

Wij hebben een tip van de sluier opgelicht over kansen 
voor ondernemers in de circulaire economie. In het 
volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in. We  
zullen het hebben over circulaire verdienmodellen  
en dat illustreren met concrete voorbeelden. 

11 https://www.statista.com/statistics/471264/iotnumberofconnecteddevicesworldwide, geraadpleegd juli 2017.
12 https://www.weforum.org/agenda/2014/01/areyoureadyfortheinternetofeverything, geraadpleegd juli 2017.
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De winnende combinatie ontdekken

Zoals het vorige hoofdstuk aanstipte, zijn de kaders van 
het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ 
ruim. De overheid zet de stip aan de horizon, maar 
uit    einde    lijk zijn het ondernemers die deze stip met  
de werke   lijkheid verbinden. Nederlandse ondernemers 
zullen ongetwijfeld hun kans willen grijpen. Wij richten in 
dit hoofdstuk onze blik op een aantal verdienmodellen.

Van lineaire geldmachine naar 
circulaire waardecreatie 
Wie het legendarische Monopoly en het bekroonde 
bord     spel Kolonisten van Catan ooit heeft gespeeld, snapt 
het verschil tussen geld en andere waarden meteen. 
Monopoly is van origine Amerikaans en gebaseerd op een 
lineaire, simpele vorm van economie: de speler wordt een 
geldmachine. Het spel draait om vastgoed, huur inkomsten, 
snel geld, failliet gaan en snel naar of uit de gevangenis. 
Kolonisten van Catan is van oorsprong Europees en 
gebaseerd op het verhaal van een grond stoffeneconomie 
met dorpen, steden, wegen, dieren, stenen, hout, graan 
en erts. Er is bovendien strategische samenwerking nodig 
om te winnen. Bij Monopoly is de stapel geld en het failliet 
van de concurrent het enige dat telt, bij Kolonisten zijn er 
meerdere waardes in het spel, zijn de grondstoffen zelf het 
betaalmiddel en is de community van belang. Kolonisten  
is met meer dan 22 miljoen13 verkochte exemplaren de 
new kid on the block en een geduchte concurrent van 
Monopoly. Een soort gelijke ontwikkeling speelt zich ook af 
in de echte wereld. De meervoudige waardecreatie van de 
circulaire economie gaat over verantwoord omgaan met 
grond stoffen en richt zich op meerdere partijen.

Circulaire verdienmodellen

Sommigen kennen van alles de prijs en van niets de 
waarde. Koplopers in de circulaire economie zijn wel 
connaisseurs van waarde, ze kennen én de prijs én de 
waarde van hun dienst of product. Circulair ondernemen 
brengt compleet nieuwe verdienmodellen met zich mee, 
waarbij vooral samenwerking en innovatie in de productie
keten en onderlinge informatieuitwisseling een grote rol 
spelen. ABN AMRO herkent bij haar klanten steeds vaker 
de combinatie van vijf circulaire verdienmodellen.14

1. Circulaire inputs
2. Product-dienstsystemen
3. Levensduurverlenging
4. Deelplatforms
5. Waardeterugwinning

Circulaire
Verdien

modellen

1.  Circulaire inputs: waarde door 
materiaalkeuze

Bij dit verdienmodel ontwikkelen of gebruiken bedrijven 
grondstoffen die volledig hernieuwbaar, biologisch afbreek
baar of herbruikbaar zijn. Door bewuste materiaalkeuze 
creëren ze waarde en gaan ze vervuiling en uitputting 
van grondstoffen tegen. 

3 Waardecreatie

13 http://variety.com/2015/film/news/settlersofcatanmovietvprojectgailkatz1201437121, geraadpleegd augustus 2017.
14 Peter Lacy & Jakob Rutqvist, Waste to Wealth: Creating Advantage in a Circular Economy, 2015.
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Deze ondernemers werken aan de basismaterialen  
en het ontwerp voor de overgang naar de circulaire 
eco nomie. De daling van productie  kosten van energie 
uit hernieuwbare bronnen maakt het terugwinnen van 
circulaire inputs steeds beter betaal baar. De dalende 
marginale kosten van hernieuwbare energie doen ook  
de kosten voor hergebruik van grondstoffen dalen.

Dalende energieprijzen veranderen de energiemix
Hernieuwbare energie uit wind, zon, water, bodemlagen 
en getijden is de allerbelangrijkste circulaire input om te 
komen tot een echt circulaire economie. De kosten van 
een geproduceerde duurzame megawattuur (Mwh) uit 
zon of wind blijven de komende jaren dalen. Daardoor 
zal het gebruik van zon en wind de komende jaren 
relatief sterk toenemen (grafiek blz. 13). De zonne
revolutie in Duitsland levert daarvan het bewijs. Met 
steeds meer zonnepanelen en windturbines en zonder 
infrastructuur voor massale energieopslag, zien we in 
Duitsland nu al pieken in de productie van duurzame 
energie, waardoor energie op dat moment “gratis” is. 
En “gratis” is een magisch woord dat de wereldwijde 
transformatie van onze energiemix stuurt.

Material truly matters
De waardecreatie door circulair om te gaan met grond
stoffen en materiaalkeuze is extreem veelzijdig. Denk aan 
experimenten met fruitresten die omgezet worden in leer 
voor textiel en mode, biologisch afbreekbare materialen 
en het dilemma of we een grondstof uit de grond halen 
of dat we deze via urban mining winnen. Bij gebouwen 
zie je de eerste circulaire modellen met materialen
paspoorten al ontstaan. Uiteraard speelt het ontwerp en 
de materiaalkeuze van het gebouw een grote rol bij het 
hergebruik van deze materialen. De biologische wereld 
staat voor een vergelijkbare keuze: haal je een biologische 
grondstof rechtstreeks uit de grond of is er een levens
vatbaar circulair alternatief te bedenken?

Materialenpaspoort 

Een materialenpaspoort beschrijft alle materialen, 
componenten en elementen die gebruikt zijn in een 
gebouw. Het is een digitaal model, een dataset, die 
benoemt welke materialen in de gebruikte onderdelen 
zitten, waar deze zich in het pand bevinden, hoe te 
demonteren, wie de eigenaar is, wat de kwaliteit is, 
wanneer ze beschikbaar komen voor hergebruik. Zo 
kan waarde aan deze materialen worden toegekend 
voor hergebruik, doorverkoop en/of recycling. Het 
materialenpaspoort geeft materialen dus een 
identiteit én een waarde.

Win-win-win met terugwinnen van fosfaat 
Fosfor of fosfaat is essentieel voor de groei van gewassen, 
en voor het behoud van ons DNA. Daarnaast is het goed 
voor onze botten en tanden. De stof kan uit de grond 
gehaald worden, maar ook uit andere bronnen. De mens 
scheidt bijna 100% van de door voeding ingenomen 
fosfaat weer uit. Een aantal waterzuiveringsinstallaties 
winnen die fosfaten terug uit urine en verkopen deze 
bijvoorbeeld als mest. Deze manier van fosfaatwinning 
biedt ook kansen om kosten terug te dringen. Door de 
fosfaten uit waterzuiveringsinstallaties te verwijderen, 
worden slijtage en verstoppingen namelijk voorkomen. 
De waarde zit hier dus op verschillende fronten: de 
herwonnen meststoffen kunnen de landbouw weer in, 
natuurlijke hulpbronnen raken minder snel uitgeput en 
we voorkomen slijtage en onderhoudskosten van water
installaties.15 Deze aanpak maakt ons land ook minder 
afhankelijkheid van andere landen. Op dit moment komt 
90% van de wereldwijd beschikbare fosfaten voor de 
landbouw uit slechts uit vijf landen: China, de VS, Jordanië, 
Marokko en ZuidAfrika. Dankzij de focus op waarde door 
behoud van fosfaten zijn er ook landbouwinnovaties 
ontwikkeld rond precisiebemesting met behulp van 
robots, digitale technologie en satellieten.

15 https://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100311092124.htm, geraadpleegd juli 2017.
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“ Wij richten ons op hoogwaardig papier als circulaire 
input. Daarnaast genereren we lokale werkgelegenheid, 
besparen we water en stimuleren we bewustwording 
over de kwaliteit en waarde van bestaande grond-
stoffen onder onze klanten. We bieden inspiratie en 
dragen bij aan kennisontwikkeling op het gebied van 
materiaal, ondernemerschap en kennisoverdracht. De 
samenwerking met onze ketenpartners is een uitdaging, 
want hun machines zijn niet afgestemd op de formaten 
en papiersoorten die wij verwerken. Hierdoor moeten 
we nieuwe oplossingen zoeken. De uitdaging ligt ook 
bij financiële instellingen en de overheid. Zij zijn nog 
lastig benaderbaar hierover en het voelt alsof we ze 
moeten overtuigen van het model. Als circulair bedrijf 
combineer je twee bedrijven in een: een bedrijf dat 
voldoende materiaal als input ophaalt en een bedrijf 
dat de output in balans houdt met de vraag uit  
de afzetmarkt.”

Jeroen Timmer, eigenaar EnvelopeBook.

 
2.  Product-dienstsystemen:  

waarde door diensten
Dit circulaire verdienmodel is een alternatief voor het 
traditionele koop/verkoopverdienmodel. De ondernemer 
creëert waarde door diensten en comfort voor de klant 
toe te voegen. Hier kan nog bijkomen dat de maker of 
verkoper ook eigenaar van het product blijft tijdens de 
gebruiksfase. Het kan bijvoorbeeld concreet gaan om 
een fiets, een koptelefoon, een wasmachine, een 
transport band, ongeveer alles wat we gebruiken in ons 
dagelijkse leven of in ons bedrijf. De gebruiker krijgt het 
dus in bruikleen en betaalt een vergoeding voor prestatie 
of gebruik. Het voordeel voor de gebruiker van deze 
as-a-service propositie is dat de producent tijdens de 
hele levensduur nauwer betrokken blijft bij het goed 
functioneren van het product of de dienst. Vaak neemt 
dit verdienmodel de vorm aan van een abonnement. 
Abonnementen lijken kwetsbaar qua inkomstenbron, 
omdat de gebruiker kan opzeggen. Ze bieden echter ook 
kansen om meer waarde uit de klantrelatie te halen. Bij 
verkoop houdt het klant contact vaak op bij de voordeur. 
Vergeleken met klassieke verkoop bieden product
dienstsystemen meer contact momenten. Zo kan de 
producent klanttevredenheid en cross-sell stimuleren. 
Op basis van de tussentijds verzamelde klantervaringen 
en gebruiksdata kan de ondernemer de dienst aanpassen 
om de klantervaring te optimaliseren.

The Circularity Anonymous 
Waardecreatie door diensten wordt, zoals in hoofdstuk 2 
is uitgelegd, ook wel het product-as-a-servicemodel 
genoemd. Veel bedrijven die businesstobusiness 
opereren, hanteren een full serviceconcept. Daarbij 
koop je niet alleen het product, maar ook extra service, 
zoals onder houds beurten en garanties. Denk aan 
wasmachines, koelkasten, espressomachines en 
industriële apparaten. Veel bedrijven die full service
concepten aanbieden, zijn onderdeel van de Circularity 
Anonymous. Ze handelen in meer of mindere mate 
circulair en benutten nog niet het volledige potentieel 
van circulair ondernemen. Er lijkt een kantelpunt te zijn 
bij het transparant optimaliseren van de waarde van 
deze diensten. Om te ontsnappen aan de Circularity 
Anonymous bieden bedrijven contract vormen aan die  
op abonnementen lijken. 

“Wij hanteren het Circulaire Economie-model al twintig 
jaar, we noemen het pas de voorbije zes jaar ‘circulaire 
economie’ (CE). We werken op basis van circulaire 
inputs met product-dienstsystemen gericht op levens-
duurverlenging en waardeterugwinning. De onbekend-
heid bij de toekomstige afnemer op het vlak van ‘pay for 
performance’ is groot. We beginnen nu pas te ervaren 
dat CE een businessmodel heeft. En dit na jaren trekken 
en duwen. De verandering zit eigenlijk ‘tussen de oren’.”

Bas Luiting, oprichter en eigenaar Redesign Factory BV.

Van betalen voor bezit naar betalen voor prestatie
Aan    bieders van industriële apparaten verkopen deze 
vaak niet langer, maar installeren ze met een garantie  
en full serviceonderhoud. We zien steeds vaker 
contract  vormen die afrekenen op basis van prestatie. 
Neem bij voorbeeld transportbanden. Hierbij is betaling 
dan af hankelijk van het aantal afgehandelde koffers of  
onder delen. De circulaire leveranciers zorgen ervoor  
dat apparaten probleemloos functioneren en er piekfijn 
uitzien, want een tweedehands uitstraling wordt vaak 
als negatief ervaren. Als er een roestvrijstalen plaatje 
opgepoetst of vervangen moet worden, doen ze dit. De 
klant wil zo lang mogelijk beschikken over een apparaat 
dat er als nieuw uitziet. Leveranciers weten ook precies 
wat er allemaal fout kan gaan bij de klant, en wanneer. 
Door gepland onderhoud vormen hun installaties een 
living lab, waarmee ze ervaring kunnen opdoen met hun 
eigen product. Door vooraf preventief onderhoud in te 
plannen, optimaliseren ze ook operationele kosten.  
De focus op een bredere vorm van circulaire waarde
creatie levert meer aandacht en waarde op voor de 
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klant. Het onderhoud is immers onderdeel van het 
contract, dus elk onverwacht monteursbezoek vormt 
een extra kostenpost voor de leverancier. Pas wanneer 
de ondernemer van de Circularity Anonymous de stap 
neemt om dit full servicemodel in het bedienings
concept van klanten te benoemen en contractueel  
vast te leggen, zal hij de anonimiteit verruilen voor een 
steeds bewuster verdienmodel op basis van nieuwe 
circulaire kansen.

3.  Levensduurverlenging: 
waardecreatie door hergebruik  
en refurbishing 

Dit verdienmodel is gericht op het behoud van waarde 
door reparatie en hergebruik. Bedrijven specialiseren 
zich in het repareren, refurbishen of doorverkopen van 
producten voor een tweede leven. Om ervoor te zorgen 
dat mensen minder weggooien, is het belangrijk om 
levensduurverlenging mee te nemen in de designfase. 
Toevallig hergebruik is meegenomen, maar het is nog 
mooier als dit een bewuste ontwerpkeuze is. Bijvoorbeeld 
door producten te maken die gemakkelijk uit elkaar  
te halen zijn.

Waarom wat werkt vervangen? 
Waarde door hergebruik dekt de lading niet helemaal. 
Het is ook belangrijk dat je zelf langer kunt genieten  
van producten. Dat kan door ze robuuster te maken.  
Dit alles creëert waarde op een eigen manier. Hergebruik 
heeft vaak de nostalgische bijsmaak van verloren gegaan 
vak manschap en meesterschap. Mede doordat we 
productie uitbesteden aan lagelonenlanden hebben we 
bij consumptie van goederen en productiemiddelen een 
weggooimentaliteit ontwikkeld. Bij veelal geïmporteerde 
(goedkope) goederen is de vakman om de hoek er vaak 

niet als er wat mis mee blijkt. Het is of veel duurder om 
te repareren dan opnieuw te kopen of door het ontwerp 
niet makkelijk om gerepareerd te krijgen. Te veel en te 
snel weggooien is een maatschappelijke kwaal, en 
hergebruik een stap in de goede richting. Sommige 
landen nemen meteen actie. Zo kwamen de Zweden in 
het nieuws door de btw op reparatiewerkzaamheden te 
verlagen. Herstel en reparatie levert ook nieuwe beroepen 
op. De hakkenbar, de kleermaker en garages voor onder
houd aan voertuigen waren er allang. Tegenwoordig heb 
je ook lokale reparatie bedrijven voor tablets, smartphones 
of espressomachines. Elders gemaakte scheepsmotoren, 
aggregaten en allerlei industriële apparaten worden 
steeds vaker lokaal gerevi seerd. Als iets werkt, waarom 
dan meteen vervangen?

Stop de lijm
Een voorwaarde voor behoud van waarde is dat spullen 
makkelijk uit elkaar te halen zijn. De chemiesector  
levert nieuwe vormen van waarde door lijminnovaties  
te ontwikke   len die het scheiden van gelijmde materialen 
eenvoudiger, schoner en voordeliger maken. Daardoor 
behouden de gelijmde materialen bij ontmanteling of 
reparatie beter hun waarde. Deze lijmen vinden geleidelijk 
hun weg in de bouw, elektronica en bij vloerbedekking 
zoals tapijt. Bij de productie van tapijt gebruiken circulaire 
bedrijven omkeerbare lijm om het textiel aan de drager 
te bevestigen. Net als matrassen zijn tapijten jaarlijks 
goed voor circa 100.000 ton aan grofvuil in Nederland.16 

17 Omkeerbare lijmen besparen energie, er is geen water 
voor nodig tijdens de productie en ze zorgen ervoor dat 
materialen weer netjes uit elkaar gehaald kunnen 
worden. De cirkel is rond als deze materialen weer een 
volgende productieronde ingaan. De waarde zit in het 
stimuleren van her gebruik van grondstoffen, vermijden 
van verbranding of stort en grotere onafhankelijkheid 
van grondstoffen   leveranciers. 

16 http://www.carpetrecyclinguk.com/downloads/Recovering energy from carpet waste, Peter van Verseveld, Waste to Energy.pdf, geraadpleegd juli 2017.
17 http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/publicaties/downloads/nederlandsafval0, geraadpleegd juli 2017.
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Deze manier van ondernemen zorgt daarnaast voor een 
grote interne focus op innovatie en herontwerp van 
producten die vele jaren als uitgekauwd en uitontwikkeld 
werden beschouwd.

4.  Deelplatforms: waardecreatie  
door te delen

Deelplatforms ontsluiten waarde door publiek gebruik 
van goederen te stimuleren. Zo bieden ze een oplossing 
voor onderbenutting of maken ze overcapaciteit te gelde. 
Door het gebruik van goederen, zoals auto’s en fietsen, 
zo goed mogelijk in te richten, wordt de waarde van de 
grondstoffen/producten gemaximaliseerd. Een negatieve 
waarde die ontstaat, is dat goederen door intensiever 
gebruik ook sneller kunnen slijten. Deze vastgestelde 
slijtages leveren echter ook belangrijke informatie, 
waarmee leveranciers producten of diensten kunnen 
verbeteren. Die informatiewaarde ontstaat door klachten 
en gebreken als kansen te zien.

In de landbouw is het lenen en coöperatief gebruik van 
zaai en oogstmachines al lange tijd gemeengoed. Door 
de aandacht voor asset lightondernemen en leven 
worden ook steeds meer nuttige zaken in bruikleen 
aangeboden. Zo is delen in stedelijke gebieden nu erg 
populair, omdat het dankzij digitale diensten en monitoring 
met steeds meer goederen kan.

Bibliotheken met goederen
In heel Azië en in Europese grote steden zien we de 
explosie van fietsdeelsystemen. Vergelijk het met het 
bibliotheekconcept: je leent een boek, leest het en brengt 

het terug. Nu leen je een fiets, rijd je van A naar B en 
lever je de fiets weer in. Dit bibliotheekconcept kan 
worden ingezet voor allerlei goederen. Denk bijvoorbeeld 
aan buren die samen gebruikmaken van een boormachine, 
of ziekenhuizen die onderling een groot en kostbaar 
MRIapparaat delen. Deze trend is potentieel zo sterk 
dat het op verkoop gebaseerde verdienmodel van 
traditionele producenten, garages, outlets en winkels 
onder druk komt te staan.

Toch is de flexibiliteit van deelsystemen niet oneindig. 
Een deelfiets personaliseren tot je favoriete of ideale 
fiets zit er tot nu toe niet in. En in een willekeurige 
deelauto staan niet ineens twee veilige kinderstoeltjes 
op de achterbank. Delen brengt ook ongemakken met 
zich mee. Die ongemakken maken bezit in bepaalde 
gevallen nog steeds aantrekkelijk. Een tussenvorm  
op weg naar delen, is het doorgeven van goederen via 
een tweedehands marktplaats. Denk daarbij aan de 
ontwikkeling van gespecialiseerde online marktplaatsen 
in de fashionindustrie.

Overwinnen van de angst voor tweedehands 
We leven in de wereld van fast fashion, met korte hypes 
en modegrillen. Sommige kledingmerken zorgen zelfs 
dat er om de zes weken een nieuwe collectie in de winkels 
ligt. Dit razende tempo geeft ons een overvloed aan keuze 
en staat ook garant voor uitpuilende kledingkasten. Je 
hoort weleens van vriendinnen die kleding gaan delen, 
omdat ze toch niet alles tegelijkertijd kunnen dragen. 
Toch zijn er nog heel wat obstakels te overwinnen voordat 
we op grote schaal tweedehands kleding gaan kopen  
en dragen van mensen die we niet kennen. De meeste 
mensen houden nog steeds het meest van nieuw.
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De markt voor tweedehandskleding wordt in de VS jaarlijks 
op USD 1 miljard geschat. Dit businessmodel grijpt in op 
de angst voor tweedehands, een psychologische waarde 
of belemmering die het ontsluiten van delen in de weg 
staat. Algemene tweedehands marktplaatsen zoals Ebay 
en Marktplaats zijn de bekende pioniers. Geleidelijk aan 
zien we segmentering bij deze circulaire bedrijfsmodellen. 
In de VS zijn premium marktplaatsen voor tweedehands
kleding in opkomst, waarbij de online koopervaring 
vergelijk baar is met webshops voor nieuwe kleding.  
Zo zijn de productfoto’s van hoge kwaliteit: de tweede
handskleding wordt gedragen door een model (soms  
de verkoper zelf) en er is gefotografeerd tegen een witte 
achtergrond. De winkels bieden een hippere verkoop
ervaring en geven garanties op hygiëne en kwaliteit. 
Daardoor ontstaat sociale innovatie en raakt een bredere 
groep consumenten open voor hergebruik en circulariteit.

Tien confectiematen in twee jaar tijd is kassa
Uit gesprekken met Deense en Belgische ondernemers 
die tweedehandskleding online en circulair aanbieden, 
blijkt dat het volledig schoonmaken en herstellen van  
de aangeboden kleding essentieel is om klanten vast  
te houden. De circu laire businesscase voor babykleding 
werkt als volgt: baby’s groeien in de eerste twee jaar 
van hun leven uit tien of meer setjes kleding. Dat 
betekent dat ze een setje babykleding vaak maar een 
paar weken of maximaal een paar maanden dragen. 
Daarom biedt een Deens bedrijf nu babykleding aan als 
abonnement, voor EUR 49 per maand. Na gebruik worden 
de kledingstukken door het bedrijf uitgebreid gestoomd, 
perfect hersteld, opnieuw verpakt en vervolgens 
doorgestuurd naar de volgende klant.

Dit is anders dan het lineaire model, waarbij een verkoper 
de babykleding definitief verkoopt. Nadat de baby uit de 
kleding is gegroeid, zullen de stukken uiteindelijk pas 
veel later of misschien nooit worden doorgegeven aan 
broertjes/zusjes/kennissen of in de kledingbak belanden. 
Overigens zet deze trend van hippe online platformen 
voor tweedehandskleding mogelijk verdienmodellen 
onder druk van partijen die professioneel kleding
verzamel  bakken uitbaten.

5.  Waardeterugwinning:  
waarde uit afval

Het doel van dit verdienmodel is om zoveel mogelijk 
waarde uit afval te behouden en het opnieuw als grondstof 
te gebruiken. In de meeste gevallen is het zelfs wenselijk 
een percentage nieuw materiaal toe te voegen om te 

18 http://www.treinreiziger.nl/opnieuwforsegroeiovfiets25, geraadpleegd augustus 2017.

Deelfiets

De Nederlandse consument verandert als het om 
tweede  hands goederen gaat. De fietsenmarkt is daar 
een goed voorbeeld van. Ons nationale fietsenpark telt 
meer dan 22 miljoen exemplaren. In Nederland is de 
verhouding tussen nieuwe en tweedehandsfietsen in 
de afgelopen tien jaar verschoven van 70-30% naar 
59-41%. De angst voor tweedehands is dus wat 
fietsen betreft deels al overwonnen.

Fietsen geven ook een goed beeld van de ontwikkeling 
van de deeleconomie. Het idee van de deelfiets dateert 
uit 1965, toen Amsterdam luchtvervuiling probeerde 
terug te dringen met het Witte Fietsenplan. Deze 
Nederlandse primeur vormde de inspiratie voor wat 
nu een internationale trend is. Wikipedia toont een 
indrukwekkende lijst van bicycle-sharing systems. In 
Nederland is het gebruik van OV-deelfietsen spectaculair 
toegenomen, tot 2,4 miljoen ritten in 2016.18 Verder 
zijn geen details beschikbaar over het aantal deelfietsen 
in ons land. Een voorzichtige conclusie is dat de markt 
groeit, maar minder snel dan in andere landen. 

Gebruik OV-fiets
Aantal ritten (x 1000)
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upcyclen. Het traditionele 100% recycling is niet voldoende 
om circulair te zijn. Omdat er telkens verlies van kwaliteit 
of kwantiteit optreedt, wordt dit gezien als downcyclen. 
Behalve met de schaarste en de waarde van grondstoffen 
moeten ondernemers ook rekening houden met de kosten 
om waarde uit afval te halen. Hoe duurder de grondstof, 
hoe geavanceerder en kostbaarder de methodes kunnen 
zijn om grondstoffen terug te winnen. Het gaat tenslotte 
om de nettoinkoopwaarde van de grondstoffen die de 
producent terugkrijgt. Naast het voordeel van grotere 
beschikbaarheid van zeldzame grondstoffen, treedt er  
bij sourcing tevens minder prijsvolatiliteit op voor deze 
teruggewonnen grondstoffen.

From rags to riches
Afval is een groot maatschappelijk onderwerp, met 
positieve en negatieve invloeden. Waar afval in het 
verleden werd verbrand of gestort, zijn er nu ook circulaire 
alternatieven. Dat heeft alles met meervoudige waarde
creatie en samenwerking te maken. Afvalverbranding 
genereert energie, maar leidt ook tot luchtvervuiling. 
Daarnaast komt er CO2 bij vrij, wat bijdraagt aan de 
opwarming van de aarde. Bij afvalstorting kunnen giftige 
stoffen naar het grondwater lekken. Bovendien vormen 
stortplaatsen een onaantrekkelijk gebruik van schaars 
Nederlands grondgebied. Om waardebehoud van afval 
optimaal te organiseren, helpt een circulaire samen
werkings strategie. Het afval van het ene bedrijf is dan 
letterlijk de waardevolle grondstof voor een ander bedrijf 
of de consument.

Van milieuoverlast naar verdienmodel
Wereldwijd wordt er per jaar ongeveer 200 miljoen ton 
wei geproduceerd.19 Door de jaren heen is de belang
stelling voor verwerking van wei als aparte waarde steeds 
groter geworden. Het blijkt namelijk dat er waardevolle 
eiwitten in het restproduct zitten. De zoete wei kent al 
langer waardevolle toepassingen, onder andere als 
proteïne voor sporters. Een oplossing voor de zure wei 
liet langer op zich wachten. De zuivelindustrie zet nu op 
experimentele schaal bacteriën in om de zure wei te 
trans    formeren naar veevoer en vitamine B12. Een gespe          
cialiseerd bedrijf traint de bacteriën in dit vergistings
proces om deze klus te klaren.20 Het veevoer is ruwweg 
EUR 250 per ton waard en de vitamine B12 circa EUR 2000 
per kilo. Door samen te werken met chemiespecialisten 
is een positieve omslag teweeggebracht. Een proces dat 
vroeger leidde tot milieubelasting en verzuring van water 
en land, draagt nu bij aan waarde volle grondstoffen voor 
mens en dier. En dat ‘dankzij’ bacteriën. 

Een ander voorbeeld met betrekking tot consumenten 
gaat over verspilling in restaurants. Doordat horeca
ondernemingen te veel inkopen of vooraf klaarmaken, 
verdwijnt ongeveer 20% van het verwerkte voedsel in 
de prullenbak. Daar gaat dus veel waarde verloren. In 
diverse landen bestaan inmiddels apps die het mogelijk 
maken dit eten goedkoop aan te schaffen.21 Op basis 
van een circulaire visie wordt zo een grote kostenpost 
omgezet naar een extra verdienmodel. Deze nieuwe 
vorm van circulaire marketing kan door digitale apps  
ook snel groeien, vooral in stedelijke gebieden. 

Van sloopafval naar ‘oogst’ 
De inhuur van materieel, specialisten en beveiligers maakt 
slopen kostbaar. De bouw is kostenbewust en kijkt daarom 
steeds vaker met een frisse blik naar te slopen gebouwen 
of infrastructuur. Waar gesloopte gebouwen vroeger als 
kleine stukjes onherkenbare afval werden afgevoerd, 
worden er tegenwoordig steeds vaker bruikbare en 
waardevolle bouwonderdelen ‘uit geoogst’. Hiervan 
bestaan nog oneindig veel variaties. Gebouwen worden 
in opdracht vaak specifiek ontworpen voor een bepaalde 
locatie en hebben een unieke maatvoering. Bij sloop of 
verbouw komen allerlei verborgen besparingen en rijk
dommen aan het licht. Deze ‘oogstmentaliteit’ brengt 
een nieuwe beroepsgroep met zich mee: de urban miners. 
Zij zien kansen om de materialenuitstroom om te zetten 
in een volgend gebouw. De eerste privéwoning die 
hoofd zakelijk werd gebouwd met restpartijen van 
Marktplaats is al een feit. Ook zijn er al privéwoningen 
die voor het grootste deel bestaan uit materialen van 
een sloophuis (‘oogsthuis’), waarin bijvoorbeeld veel 
goed herbruikbaar hardhout aanwezig was.

19 https://www.adpi.org/Portals/0/PDF/09Conference/TAGEAFFERTSHOLT.pdf geraadpleegd juli 2017.
20 http://www.dairyreporter.com/ProcessingPackaging/GreekyogurtwasteacidwheyaconcernforUSDAJonesLaffin, geraadpleegd juli 2017.
21 https://www.volkskrant.nl/kokeneneten/goedkoperestjesafhalenbijrestaurantsmetderesqapp~a4360328/.



20

Prinsjesdagrapport 2017 

Dit incidentele hergebruik in de bouw is nu nog koploper
gedrag, dat met veel zorg, precisie en extra moeite wordt 
uitgevoerd. Om naar grootschalig hergebruik in de bouw 
over te schakelen, moet de hele bouwkolom aangepast 
worden op de instroom van gebruikte materialen. De 
waarde van de ‘geoogste’ materialen is namelijk sterk 
afhankelijk van de extra kosten bij de verdere verwerking 
in het gebouw. Die kosten van hergebruik zullen de 
komende tijd dalen door marktplaatsen en materialen
paspoorten. Eenzelfde trend zien we bij elektronische 
apparatuur optreden. De zuiverheid en waarde van het 
goud in mobiele telefoons is dusdanig hoog, dat het de 
moeite loont om dit te verzamelen uit de vele miljarden 
telefoons en tablets die nu in omloop zijn. Ook hier gaan 
we van elektronisch afval naar ‘oogst’.

De daad bij het circulaire woord 

“…want tussen droom en daad staan wetten in de weg 
en praktische bezwaren…” 22

Om kansen op meervoudige waardecreatie waar te 
maken, moeten bedrijven en organisaties veel aandacht 
geven aan de menselijke kant van het verhaal. Mensen 
bepalen of de circulaire waarde optimaal zal renderen en 
of het circulaire bedrijfsmodel winstgevend is.

Als de bovenstaande vormen van circulair ondernemen 
in de algemene bedrijfsvoering de regel vormen, is de 
kans op een goede uitvoering door de medewerker of 
een hoge waardering van de klant groot. Er is een bepaald 
volume aan transacties nodig om de circulaire routines 

tussen onderdelen van de keten goed op elkaar af te 
stemmen. Alleen mooie woorden over samenwerking 
zijn niet genoeg. Het gaat om praktische nieuws gierig
heid, dieptekennis en duidelijke werkafspraken over 
elkaars rol in de keten. Ketenverantwoordelijkheid is een 
essentiële stap om de circulaire economie waar te maken. 
Aan de andere kant is het een vrij nieuw begrip dat voor 
medewerkers en soms ook klanten allerlei nieuwe, 
onverwachte taken, rollen en verantwoordelijkheden 
oplevert. Een andere reality check is of alle data voorhanden 
zijn die een bedrijf nodig heeft. Er is bijvoorbeeld extra 
informatie nodig over voorraden, om die binnen de hele 
productieketen te kunnen tracken en tracen. Hetzelfde 
geldt voor informatie over de gebruiksketen, de slijtage 
en de toestand van het product of de dienst.

Circulair ondernemen vraagt mentale flexibiliteit om 
continu te schakelen tussen gezichtspunten: de output 
(het afval) van de ene schakel is de input (grondstof) van 
de andere schakel in de circulaire keten.

De investeringen die nodig zijn qua tijd, geld en aan 
dacht vormen een flinke belemmering om circulair te 
ondernemen. Denk aan de verzameling van data, opleiding 
van medewerkers en verrijking van klantervaringen. 
Door de vele grootschalige voorbeelden van circulaire 
initiatieven, worden er ook steeds meer zaken bekend 
die waardecreatie en de realisatie van winstgevende 
circulaire bedrijfsmodellen in de weg kunnen staan.  
In het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in. 
Nieuwe kansen, nieuwe waardes, dus ook nieuwe 
risico’s en valkuilen!

22 Willem Elsschot, Het Huwelijk, 1910.
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Alles staat in de startblokken om de circulaire economie 
ruim baan te geven. De versnelling komt vooral van het 
bedrijfsleven, dat al experimenteert met nieuwe circulaire 
verdienmodellen. Aan de ene kant staan grote multi
nationals, zoals Philips met light-as-a-service en Heineken 
met de circulaire brouwerij. Aan de andere kant zorgen 
kleine startups voor een stimulans. Pas als het hele 
Nederlandse bedrijfsleven – inclusief het mkb – circulariteit 
omarmt, zullen we écht meters maken. 

Om te zien hoe die versnelling tot stand kan komen, 
brengen we eerst het ecosysteem van de circulaire 
onderneming in kaart. Wie zijn hierin de spelers? En 
waar liggen de obstakels? Onze wijsheid hierover hebben 
we voor een deel te danken aan de groep circulaire 
ondernemers die hebben gereageerd op onze enquête, 
de ‘Questionnaire Circulaire’. 

Ingrediënten voor een gezond 
ecosysteem 
Een onderneming staat nooit op zichzelf. Ze is afhankelijk 
van veel verschillende partijen, die zich in de micro, meso 
en macroeconomische omgeving bevinden. Samen 
vormen ze het ecosysteem van de ondernemer, die 
hierin het middelpunt vormt. 

Silicon Valley is een succesvol ecosysteem.23 Volgens 
onderzoek komt dat door een aantal factoren. Om te 
beginnen kent Silicon Valley een gezonde mix van grote 
ondernemingen en startups, die onderling kennis, 
middelen en creativiteit uitwisselen. Ten tweede worden 
succesvolle ondernemers – en hun eerste medewerkers 
– flink beloond. Ook is er genoeg infrastructuur aanwezig 
om makkelijk zaken te doen, zoals advocatenkantoren, 
accountants, financiele dienstverleners en coaches. 
Verder spelen universiteiten een grote rol als het gaat 
om kwalitatief hoogstaand onderzoek, hoewel ook de 
overheid hieraan bijdraagt door te investeren in onderzoek 
en door een level playing field te creëren. De aanwezigheid 
van goede universiteiten is niet alleen belangrijk voor 
innovatie, maar ook voor de beschikbaarheid van hoog 
gekwalificeerd personeel. 

Het ecosysteem van de circulaire 
ondernemer
Een succesvol ecosysteem brengt ambitieuze onder
nemers in een stroomversnelling. Een belangrijk verschil 
tussen ‘normale’ en circulaire ondernemers is dat hun 
winst behalve financieel, ook maatschappelijk is. En dat 
de consument een andere rol krijgt, bijvoorbeeld dankzij 
deelplatformen. Consumenten verbruiken niet alleen, 
maar ondernemen ook: ze worden prosumer. Toch zijn 
‘gewone’ en circulaire ecosystemen in veel opzichten 
vergelijkbaar. Daarom is het ecosysteem een interessant 
uitgangspunt om te bepalen waar de obstakels liggen 
die de transitie naar een circulaire economie vertragen. 
Een aantal partijen uit het ecosysteem van de circulaire 
ondernemer staan in de figuur hieronder. 

Partijen in ecosysteem circulaire ondernemer
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4  Obstakels in het circulaire 
ecosysteem voor ondernemers

23 Miller et al., Innovations, 2015.
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Deze partijen bepalen allemaal of de transitie naar een 
circulaire economie slaagt. Maar een aantal van hen 
heeft meer impact dan de rest: consumenten, keten-
partijen (toeleveranciers, afnemers en kennisinstellingen), 
financiële instellingen en de overheid. Het aantal obstakels 
verschilt per verdienmodel. 

1.  Circulaire inputs: first movers en 
snelheid niet altijd een voordeel

Bedrijven met circulaire inputs als verdien model, gebruiken 
of creëren grondstoffen die volledig hernieuwbaar, 
biologisch afbreekbaar of herbruikbaar zijn. De kwaliteit 
en beschikbaarheid van deze grond stoffen zijn hierbij van 
cruciaal belang. 

First movers-dilemma
Het idee is dat first movers met dit verdienmodel een 
voordeel hebben, maar in de bestseller ‘Smart Cuts’ van 
journalist en ondernemer Shane Snow blijkt dat juist deze 
groep ondernemers een hoog percentage mislukkingen 
kent. Dit komt doordat ze de infrastructuur rondom  
hun product vaak nog helemaal op moeten zetten.  
De investeringen hierin zijn voor de onderneming zelf,  
of voor derden, zoals ketenpartners. Maar die zijn vaak 
terughoudend: wat als de kwaliteit of kwantiteit van de 
grondstof tegenvalt? Of als er een nóg goedkoper en 
duurzamer alternatief op de markt komt? 

Scheepvaartondernemers zouden bijvoorbeeld terug
houdend kunnen zijn over investeringen in technologie 
die het mogelijk maakt om op LNG te varen, een brand
stof die minder vervuilend en CO2armer is dan reguliere 

brandstoffen. Want wat als de infrastructuur om LNG  
te bunkeren, niet op tijd komt? Aan de andere kant  
geldt natuurlijk dat investe ringen in infrastructuur pas 
interessant zijn, als het zeker is dat deze ook gebruikt 
gaat worden. 

Ook de markt voor windenergie heeft last van terug
houdendheid. Voordat windenergie opwekking uit fossiele 
bronnen kan vervangen, moet het altijd beschik baar zijn 
en continu gebruikt kunnen worden. Ook hiervoor is 
infra  stuctuur nodig, denk aan opslag en slimme netwerken 
voor distributie. De technologie is er, maar deze imple
menteren neemt veel tijd in beslag. 

Innovatiesnelheid vormt uitdaging
Daarmee vormt ook innovatiesnelheid een risico voor 
het verdienmodel ‘circulaire inputs’. De investeringen 
kunnen relatief hoog liggen, en de keuze om in bepaalde 
nieuwe grondstoffen of technieken te investeren, moet 
gebaseerd worden op het potentiële succes van de grond
stof. Door de snelheid waarmee grondstofi nnovatie plaats
vindt, kunnen veelbelovende nieuwe grondstoffen inge 
haald worden door een groter succes. 

Duidelijke rol voor de overheid
Kennisinstituten en de overheid spelen een belangrijke 
rol in de onderzoeks en ontwikkelingsfase van nieuwe 
grondstoffen en kunnen daarmee een grote bijdrage 
leveren aan het succes van circulaire inputs. Vooral duide
lijk heid is hierbij belangrijk. De overheid kan helpen nieuwe 
grondstoffen onder meer te erkennen, te standaard iseren 
en te certificeren. Dat is natuurlijk ook belangrijk als het 
gaat om veiligheid en gezondheid, maar ook om de 
duurzaamheidsclaim te kunnen waarmaken. Een voor

24 In de tabel geven we per verdienmodel en per partij in het ecosysteem aan hoe intens belemmeringen zijn, op een schaal van • tot •••••. Deze 
waardering is gebaseerd op literatuur, expert opinion en onze Questionnaire Circulaire, die we in juli via social media hebben uitgezet. 24 circulaire 
onder nemers reageerden. Ze beantwoordden tien vragen, onder meer over het circulaire verdienmodel dat ze voeren, de nonfinanciële waarde die ze 
zien, de belemmeringen die ze ervaren (en bij welke partijen), en of ze de circulaire economie zien als een mooie kans voor Nederland. Ook vroegen we 
ze om deze onderwerpen (of hun antwoorden) op een schaal van 1 tot 10 te rangschikken. Naast de enquête hielden we twee workshops met collega’s  
en externe connecties, met als doel beter zicht te krijgen op de (nieuwe) waarden en obstakels die de circulaire economie met zich meebrengt. Al deze 
input hebben we verwerkt in de tabel hierboven en in dit hoofdstuk. 

Knelpunten in het ecosysteem voor de circulaire ondernemer 24 

Consument Financiering Ketenpartners Overheid

Circulaire inputs •• ••• ••••• •••

Product dienstsysteem •••• •••• ••• ••

Levensduurverlenging •••• •• •• ••

Deelplatforms ••• •• •• •••

Waarde terugwinning •• •••• •••• •••

Bron: ABN AMRO
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beeld van zo’n certificaat is het NTA 8080. Dit certificaat 
is een keurmerk voor duurzame biomassa. Met dit 
certificaat kan aangetoond worden dat de biomassa 
ook daadwerkelijk op duurzame wijze is verkregen. 

Financiers moeten kennis opdoen
Er zijn dus nogal wat onzekerheden rond het verdienmodel 
‘circulaire inputs’. Dat geeft meteen aan wat financiering 
van het model moeilijk maakt. Ook speelt het gebrek  
aan kennis van nieuwe circulaire inputs bij financiële 
instellingen en durfinvesteerders een rol. Vaak moeten 
zij specifieke (biochemische) kennis in huis halen om  
het verdienmodel succesvol te kunnen financieren. 

2.  Product-dienstsystemen:  
niet iedereen is er klaar voor 

Productdienstsystemen zijn een alternatief voor het 
traditionele koop/verkoopverdienmodel. In plaats van 
het eigendom over te dragen, blijven makers of verkopers 
eigenaar van hun product. Wat ze verkopen, is toegang 
tot het product, vaak in de vorm van een contract. 
Bijvoor   beeld voor muziek (Spotify, Apple Music, Deezer), 
of films (Netflix, HBO). Veel producten die nu eigendom 
zijn van een huishouden, worden in de circulaire economie 
als dienst aangeboden. De klant wordt zo gedwongen 
om ook een beetje boekhouder te zijn, want door al die 
contracten en abonnementen kan het overzicht verloren 
gaan. Wat moet een consument maandelijks betalen, is 
het bedrag nog overzichtelijk? En is de consument wel 
bereid om voor een bepaalde dienst te betalen?

De cost of ownership van producten is niet altijd op voor
hand duidelijk, maar als het product als dienst wordt 
aangeboden, is meteen helder wat de maandelijkse 
lasten zijn. De vergelijking tussen het lineaire (koop) en 
het circulaire verdienmodel (gebruik) is in veel gevallen 
lastig te maken, wat ervoor kan zorgen dat product
dienstsystemen niet de snelheid krijgen die ze nodig 
hebben. En dat is ook direct een belangrijk obstakel. De 
consument of afnemer is in veel gevallen nog niet bekend 
met het inleveren van bezit voor gebruik. Misschien asso
cieert hij het zelfs met ongemak. Voor het succes van dit 
verdienmodel is dus eerst een shift in mindset nodig. 

“Wij bieden diensten aan op basis van financiële 
modellen die afrekenen voor gebruik. Klanten vinden 
het logisch om een auto te gebruiken en op basis 
daarvan te betalen, maar dat geldt nog niet voor de 
inrichting van een woning of allerlei andere producten.” 

Martijn Vinke, directeur Triboo.

Zorgzaam gebruik betaalt zich terug
Als we van bezit naar gebruik gaan, dan ontstaat er een 
dilemma. Want is een afnemer niet zuiniger op zijn eigen 
spullen dan op die van een ander? Dat is een lastige 
vraag, die we niet zomaar kunnen beantwoorden. Hoe 
dan ook zullen de gevolgen van schade zo veel mogelijk 
ondervangen of voorkomen moeten worden. Duidelijke 
regels bieden mogelijk uitkomst, maar ook transparantie 
over de bruiklener en zijn gedrag kunnen misbruik van 
het geleende goed voorkomen. Een andere manier om 
goed gebruikersschap te stimuleren, is via gamification. 
Zo gebruikt Car2Go een ecoscore om verantwoord 
gebruik van deelauto’s te stimuleren. De ecoscore  
geeft bonuspunten als een auto netjes gebruikt wordt, 
en maluspunten bij onverantwoord gebruik.

En wat als het toch misgaat? 
Als er dan toch iets kapotgaat, waar ligt dan het eigendom 
van de lamp of wasmachine? In de circulaire economie 
is het namelijk goed denkbaar dat het eigendom verdeeld 
is over verschillende eigenaren. Kunnen we van con su
menten verwachten dat ze al deze contracten goed 
beheren, en ook snappen wat de consequenties van 
bijvoorbeeld langetermijncontracten zijn?

Het privacy-vraagstuk komt om de hoek kijken
Door de sterke relatie met het Internet of Things en 
doordat payperuse veel gebruikersinformatie oplevert, 
hebben bedrijven met een productdienstsysteem veel 
consumentendata in handen. Die data is zeer waarde   
 vol, maar het is de vraag of deze zomaar gebruikt kan 
worden. Hoe zit het met de privacy van de gebruikers? 
De beschermings mechanismes die we in ons huidige 
recht kennen, zoals unfair clauses of privacywetten,  
zijn in de circulaire economie misschien niet afdoende.

Hoe financier je product-dienstsystemen?
Juridische vraagstukken spelen niet alleen bij de con     su
ment een rol, maar ook bij bedrijven. Bijvoorbeeld  
op het gebied van financiering. Zo heeft ABN AMRO  
in haar nieuwe circulaire paviljoen Circl een lift van 
Mitsubishi Electric, gebaseerd op het MUse® concept 
(zie hoofdstuk 2). We hebben de lift niet in eigendom, 
maar betalen voor het transport van boven naar beneden. 
Omdat Mitsubishi Electric eigenaar van de lift blijft, moest 
het bedrijf er een opstal recht op vestigen. Hiervoor was 
weer een juridische en fiscale splitsing van de drager (het 
gebouw) en inbouw (lift) nodig. En dat is precies het soort 
obstakel dat bij de financiering overwonnen moet worden. 
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Maar ook andere vraagstukken kunnen een hindernis 
vormen. Het productdienstsysteem vereist bijvoorbeeld 
hoge initiële investeringen, zonder dat er zekerheid is over 
de inkomsten op langere termijn. De cashflow verandert, 
en dat is een uitdaging voor financiële instellingen, zie 
voor meer informatie hierover hoofdstuk 5. 

3.  Levensduurverlenging:  
wat levert het op?

Het klinkt zo simpel: spullen herstellen of doorverkopen 
voor een tweede leven, in plaats van ze zomaar weg te 
gooien. Maar het is een uitdaging om dit op grote schaal 
en zonder veel verlies te doen. Een voorbeeld van levens
duurverlening is refurbishment. Hierbij wordt het product 
aan het einde van zijn levenscyclus hersteld en schoon
gemaakt voor een nieuwe gebruiker. 

Er is een nieuwe manier van denken nodig
Net als bij productdienstsystemen staat bij levensduur
verlenging de kwaliteit van het product (tweedehands of 
refurbished) voorop, maar zeker ook de esthetiek. We 
zijn gewend om alles nieuw te kopen en zien tweedehands 
vaak als minderwaardig. Rages volgen elkaar in rap tempo 
op en zorgen ervoor dat we producten razendsnel 
ver vangen. De levenscyclus van producten wordt steeds 
korter, doordat de productiesnelheid hoger ligt en de 
timetomarket én timetodelivery korter zijn. Zo verschijnt 
er om de twee jaar een nieuwe telefoon, die nóg meer 
features heeft en nóg sneller werkt. En liggen er bijna 
iedere week nieuwe collecties in de modewinkels. Door 
te kiezen voor producten die langer meegaan, moeten 
consumenten dus ook kiezen om producten niet meer 
te kopen. Of voor producten gaan die niet nieuw zijn, 
maar bijvoorbeeld refurbished of tweedehands. Die 
verandering qua manier van denken is een uitdaging 
binnen het verdienmodel van levensduurverlenging. 

Begin bij het design
Levensduurverlenging begint idealiter aan het begin van 
de keten, bij het design van het product. Dat vraagt om 
kennisinvesteringen, bijvoorbeeld bij productontwerpers 
en architecten. Een product dat robuust is gemaakt of 
modulair is opgebouwd, gaat langer mee. Modulariteit 
betekent dat delen van het product vervangen kunnen 
worden, zonder dat je het product als geheel hoeft af te 
danken. Om zo te ontwerpen, heb je niet alleen kennis 
van het product nodig, maar ook van de laatste techno
logieën (zoals IoT) en van de mogelijkheden om producten 
later in de cyclus te updaten of upgraden. Ook hierin 
kunnen kennisinstituten en de overheid een rol spelen. 

4.  Deelplatforms: van consumer  
naar prosumer

Richt je het gebruik van producten optimaal in, dan 
voorkom je afval en ga je zuiniger om met grondstoffen. 
Daarom moeten overcapaciteit en onderbenutting in de 
circulaire economie zo veel mogelijk voorkomen worden. 
Deelplatforms bieden hiervoor een oplossing. 

Willen we wel delen? 
In de circulaire economie neemt de consument niet 
alleen diensten af, hij kan ze ook zelf aanbieden. De 
‘deeleconomie’ die zo ontstaat, is al in volle gang. Zo 
verhuren huiseigenaren hun woning via Airbnb, of delen 
autoeigenaren hun wagen via SnappCar of WeGo. 
Consumenten worden dus ondernemers, een verschuiving 
die niet alleen het gevolg is van de circulaire economie, 
maar ook een katalysator ervan. Want als de consument 
de ondernemersrol níet op zich neemt – bijvoorbeeld 

Circulair financieren 

Het financieren van circulaire verdienmodellen betekent 
op dit moment pionieren. Het is samen met de klant 
ontdekken waar de mogelijkheden liggen. Wij stellen 
ons kwetsbaar op omdat het voor ABN AMRO ook een 
zoektocht is. Klanten waarderen dat. Het versterkt de 
relatie. Wij proberen door middel van gesprekken en 
brainstormsessies samen met onze klanten te ontdekken 
hoe ze de draai naar een circulair verdienmodel kunnen 
maken. Ook voor ons is dit ontzettend leerzaam. Wij 
nemen deze lessen mee in nieuwe gesprekken, maar 
ook bij ontwikkeling van nieuwe bankdiensten. Schaal -
baarheid en repliceerbaarheid zijn twee belangrijke 
uit dagingen waar we voor staan. Door middel van 
methodes die we gebruiken bij het financieren van 
complexe projecten, zoals off-shore windmolenparken, 
zijn veel circulaire ondernemingen in principe te finan-
cieren. De kosten voor het opstellen van maatwerk-
contracten zijn in de meeste gevallen nog het knelpunt. 

“Het is de missie van de Sustainable Finance Desk, 
om de transitie naar de circulaire economie, draaiend 
op hernieuwbare energie, te versnellen. Deze noodzaak 
is dusdanig hoog dat wij samenwerken met andere 
finan ciers bijvoorbeeld op het gebied van product-
ontwikkeling. Iets wat ik een aantal jaar geleden  
niet voor mogelijk had gehouden.” 

Hein Brekelmans, Hoofd ABN AMRO Sustainable Finance Desk.
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omdat de risico’s onduidelijk zijn, het rendement te  
laag ligt of regelgeving een obstakel vormt – komt de 
deel economie niet goed genoeg tot stand. 

Is een prosumer hetzelfde als een ondernemer? 
Rond de ondernemersrol van consumenten rijst wel een 
aantal vragen. Want hoeveel belasting moet een prosumer 
betalen? En kun je kredietgeschiedenis opbouwen  
voor bijvoorbeeld een hypotheek? En dan zijn er nog 
aansprakelijk en verzekerbaarheid. Verzekerings
technisch is er veel mogelijk, maar dat heeft z’n 
weerslag op de premie. Gaat die te ver omhoog,  
dan kan de prosumerrol minder aantrekkelijk worden. 

Om het verdienmodel van deelplatforms goed te laten 
werken, moet het dus aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Toegankelijkheid is een belangrijke factor, maar 
ook het vertrouwen tussen gebruiker en eigenaar is 
cruciaal. Dit kan op verschillende manieren tot stand 
komen. Bijvoorbeeld via ratings en reviews, betrouwbare 
tussenpersonen of door betalingen technisch optimaal in 
te richten. Ondertussen rijzen er in de keten allerlei vragen. 
De platforms, en dus ook de prosumers, concurreren nu 
al met bestaande bedrijven.

Business-to-business deelplatform leunt  
op vertrouwen
Hoewel de consumertoconsumer platforms zoals Airbnb 
en Peerby al een zekere bekendheid hebben, zijn de 
businesstobusiness platforms nog relatief onbekend. 
Het succes van deelplatformen (zowel C2C als B2B) is 
afhankelijk van de bereidheid om te delen. Daarbij gaat 
het niet alleen om assets, maar ook om data: persoonlijke 
gegevens van consumenten, en bedrijfsgegevens van 
ondernemers. Hiervoor is vertrouwen nodig tussen 
ketenpartners en consumenten. 

“ De belemmering is niet technisch of rationeel, 
het gaat om de bereidheid van organisaties en 
individuen om daadwerkelijk aan de slag te gaan 
met deelplatformen. Door een shift in mindset 
laten we het oude los en omarmen we nieuwe 
waarden en principes. Koplopers kunnen daar 
hun voordeel mee doen, omdat zij de richting van 
de markt bepalen.”

Kim Tjoa, medeoprichter FLOOW2.

5.  Waardeterugwinning: veiligheid, 
bruikbaarheid en beschikbaarheid 

Waardeterugwinning is een van de meest prominente 
aspecten van de circulaire economie. Binnen bijvoorbeeld 
de bouw kan waardeterugwinning door middel van urban 
mining een belangrijke rol spelen. Door circulair te bouwen, 
voorkom je sloopafval en spaar je grondstoffen uit. 

Veiligheid voorop
Herwonnen grondstoffen moeten natuurlijk veilig zijn, 
anders is het onverantwoord om ze weer in nieuwe 
producten te gebruiken. Op dit punt spelen kennis
instituten en de overheid een belangrijke rol. Net als  
bij circulaire inputs, kunnen zij voor erkenning zorgen. 
Overigens is het niet in ieders belang om herwonnen 
materialen te gebruiken in bijvoorbeeld de maakindustrie; 
er kan dus wat weerstand komen vanuit gevestigde partijen.

Bruikbaarheid testen kan niet zonder experimenten
Ook bij waardeterugwinning speelt kwaliteit een belang
rijke rol, waarbij het vooral gaat om de bruikbaarheid van 
grondstoffen voor ketenpartners en eindafnemer. Om 
deze te meten, zijn vaak experimenten nodig. Maar de 
regelgeving rond afval als grondstof is vaak erg streng, 
waardoor de ruimte hiervoor ontbreekt.

“ Met onze wereldwijde aanpak van het ewaste 
probleem in ontwikkelingslanden kunnen wij 
waarde halen uit bestaande elektronische 
appara tuur, die normaliter wordt gedowncycled. 
De wet en regelgeving is niet ingesteld op 
circulair en biedt weinig ruimte om te leren  
en te experimenteren. Traditionele fabrikanten 
willen vooral nieuwe producten verkopen en 
nemen geen verantwoordelijkheid voor het 
product als het verouderd of ‘endoflife’ is.  
De circulaire economie is voor ons niet alleen 
een mooie kans, maar een must. We kunnen 
niet langer doorgaan met consumeren en verse 
grondstoffen uit de aarde winnen, want sommige 
raken simpelweg op.”

Martijn van Engelen, directeur van SNEW.
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Beschikbaarheid
Belangrijk voor de waardeterugwinning uit bijvoorbeeld 
ewaste, is dat de stroom herwonnen grondstoffen stabiel 
en betrouwbaar is. Grondstoffen moeten op het juiste 
moment in het productieproces komen, anders hebben 
de fabrikanten van het eindproduct een probleem in  
de fabricage. Doordat er nog veel onzekerheden kleven 
aan het herwinnen van grondstoffen uit bijvoorbeeld 
electronisch afval (urban mining), is continue en betrouw
bare beschikbaarheid een obstakel in het verdienmodel 
van waardeterugwinning. 

Ten slotte

Elk verdienmodel kampt met verschillende obstakels, 
waarvan er veel betrekking hebben op de consument. 
Want gaat die wel mee in de verandering? We zijn gewend 
om lineair te consumeren, en de overgang naar circulair 
consumeren vereist echt een andere manier van denken. 
Dit is met name belangrijk voor de verdienmodellen 
‘levensduurverlenging’, ‘productdienstsystemen’ en 
‘deelplatforms’. 

Ook belangrijk in het ecosysteem zijn de verschillende 
ketenpartijen: de kennisinstellingen, toeleveranciers en 
afnemers. Hier zijn kwaliteit, veiligheid en betrouwbaar
heid belangrijke vraagstukken. Innovatiesnelheid en  
het first moverdilemma kunnen ervoor zorgen dat 
ketenpartijen op elkaar wachten en dat partijen terug  
houdend zijn. 

Nieuwe verdienmodellen zorgen voor nieuwe risico’s, 
die per definitie een uitdaging voor financiële instellingen 
vormen. Dat geldt met name name voor product
dienstsystemen, waardeterugwinning en circulaire inputs. 

Ten slotte heeft de overheid een overkoepelende rol:  
zij moet een zo gunstig mogelijk ecocysteem voor de 
circulaire economie creëren, onder meer door wet en 
regelgeving aan te passen. In het volgende hoofdstuk 
gaan we daar wat meer op in. 
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Honderden spijkerbroeken ingeleverd door ABN AMRO medewerkers 
zijn verwerkt in akoestisch materiaal aan het plafond van Circl.
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In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat onder
nemers op verschillende belemmeringen kunnen stuiten 
als ze circulariteit willen omarmen. Om die te beslechten, 
moeten ze de samenwerking met ketenpartners opzoeken 
en stilstaan bij de voorkeuren van consumenten. Verder 
is nadenken nodig over veranderingen in de financiering 
van hun bedrijf. Ook de overheid zal haar beleid moeten 
aanpassen, dat nu nog vaak op lineaire leest geschoeid 
is. In dit hoofdstuk werken we verder uit wat onder
nemers bij de overstap naar circulariteit op hun pad 
vinden. Daarnaast gaan we in op de aanpassingen die 
nodig zijn op het terrein van financiering en overheids
beleid, om circulaire verdienmodellen te laten slagen. 

1. Ondernemers: vind het juiste 
verdienmodel en productdesign
De overstap naar circulariteit vereist van ondernemers 
dat ze hun bedrijfsstrategie grondig onder de loep nemen. 
Om te beginnen moeten ze nagaan hoe ze toegevoegde 
waarde kunnen creëren, en op welk onderdeel van de 
waardeketen ze zich willen concentreren. Vervolgens komt 
aan de orde welk verdienmodel daarbij past. Ze kunnen, 
zoals we zagen, kiezen uit allerlei alternatieven: circulaire 
inputs, productdienstsystemen, waardeterugwinning, 
levensduur verlenging, deelplat formen of een combinatie 
hiervan. En ze dienen te bepalen welke transactie
methode het geschiktst is: koop, lease of huur?

Ook het ontwerp van hun product verdient aandacht. 
Zijn er kwaliteitsverbeteringen mogelijk, zodat het langer 
meegaat? Is het product modulair te maken, zodat kapotte 
onderdelen afzonderlijk gerepareerd of vervangen kunnen 
worden? En kan het productieproces efficiënter, zodat er 
minder restproducten ontstaan en er minder energie 
nodig is? Dit soort aanpassingen kan heel wat voeten  
in de aarde hebben. Zeker als bedrijven met zware 
kwaliteitseisen te maken hebben. Ondernemingen met 
uitgebreide, complexe processen en zwaar gereguleerde 
producten, zoals medicijnen, mogen niet zomaar van 
bestaande procedures afwijken. 

Alle partijen moeten circulariteit omarmen
Voor een optimaal productieproces is goede interne 
samenwerking onmisbaar. Het is belangrijk dat er 
genoeg draagvlak is voor de verandering, want het 
nieuwe verdienmodel kan de marges op bestaande 
producten schaden. Daarnaast moeten medewerkers 
bekend raken met circulariteit en de vaardigheden 
opdoen die hiervoor nodig zijn. Sterk gemotiveerde 
collega’s kunnen ambassadeur van het onderwerp 
worden. Verder mag het kennismanagement niet te 
gefragmenteerd zijn, want een integratie van technisch 
en financieel vernuft zorgt voor meer innovatief vermogen.

Samenwerking in de keten
Ook de samenwerking met ketenpartners telt. Wat  
zijn hun belangen, en welke risico’s lopen ze? Inzicht 
hierin biedt aanknopingspunten voor gezamenlijke 
oplossingen. Ondernemers kunnen zich hierbij allerlei 
vragen stellen, zoals:
• Kan ik mijn afnemers voldoende leveringszekerheid 

bieden, zodat ze bereid zijn om hun machines exclu-
sief af te stellen op mijn producten?

• Concurreren mijn kostprijzen met lineaire alternatieven? 
• Zo niet, op welke termijn dan wel?

Aan de inkoopkant rijzen vergelijkbare vragen:
• Kan ik genoeg vraag genereren om mijn toeleveranciers 

bij mijn circulaire plannen te betrekken?
• Welke voorwaarden hanteer ik bij mijn inkoopbeleid?
• Ben ik scherp op levensduur en de herkomst van 

materialen, of vind ik dat een minimaal percentage 
van mijn inkoop uit gerecycled materiaal moet bestaan?

Goede infrastructuur stimuleert netwerk-
samenwerking
In een goed georganiseerd netwerk kunnen bedrijven 
gebruikmaken van elkaars materialen, en zo lokale kring 
lopen sluiten. Daar is dan wel de juiste infrastructuur 
voor nodig. Goede logistieke verbindingen helpen de 
onderlinge transactiekosten te verlagen. Bedrijven 
kunnen zelfs besluiten om hun productieprocessen 
fysiek te koppelen. 

5  Verander de wereld,  
inclusief jezelf
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Bij slimme oplossingen in de ruimtelijke inrichting speelt 
de overheid een cruciale rol. Ze treedt op als regiepartner 
voor bedrijvennetwerken, en faciliteert met wet en 
regelgeving. Zo biedt de overheid met zogenaamde  
City Deals een interessante experimenteergelegenheid, 
waarbij regionale overheden, bedrijven en kennis
instellingen ruimte krijgen om samen initiatieven te 
starten. Uit deze experimenten kan het Rijk vervolgens 
lessen trekken. 

Transparant over data: een voorwaarde
Ketencoördinatie kan niet zonder datauitwisseling, 
zeker niet in het digitale tijdperk waarin we nu leven. 
Wanneer ondernemers bijvoorbeeld gegevens over de 
kwaliteit en locatie van grondstoffen delen, kunnen ze 
hun productieprocessen beter op elkaar afstemmen. 
Belangrijk is wel dat ze elkaar vertrouwen; ketenpartners 
moeten ervan overtuigd zijn dat hun concurrentie gevoelige 
informatie in goede handen is, en dat hun intellectueel 
eigendom beschermd blijft.  
 

Ondernemers dienen dus:
• hun bedrijfsstrategie te herijken
• medewerkers op te leiden en te motiveren
• samen te werken met ketenpartners

2. Financiers: andere kasstromen 
vragen om andere financieringen
De overstap naar een circulair verdienmodel kan 
ver strek kende gevolgen hebben voor de financiële 
huishouding van een bedrijf. De keuze voor een product
dienstsysteem betekent bijvoorbeeld dat klanten niet 
meer eenmalig een grote som betalen bij aanschaf, 
maar gedurende de looptijd van het contract steeds 
kleine bedragen overmaken. Door de veranderde 
kas stro men groeit de behoefte aan werkkapitaal.  

Omdat de ondernemer aan het begin van het contract veel 
moet investeren, zullen de marges aanvankelijk laag zijn. 
De winstgevendheid verschuift hierdoor naar de toekomst. 

Ondernemers gaan een langdurige relatie aan met hun 
klanten. Financieel lopen ze daarmee een risico, want 
hoe langer de terugverdientijd, hoe groter de kans op 
betalingsproblemen. Daarom is inzicht in de krediet
waardigheid van nieuwe en bestaande klanten hard 
nodig, zeker ook met het oog op de onzekerheid die  
kan ontstaan over juridisch eigendom. Zo is het bij  
huur/leaseconstructies voor producten met een lage 
waarde praktisch lastig én relatief kostbaar om het 
onderpand terug te vorderen. 

Daarnaast kan er onduidelijkheid zijn over de hoogte van 
de restwaarde van het product. Dit heeft aan de ene kant 
te maken met onzekerheid over de kwaliteit aan het eind 
van de gebruiksperiode. Hoe zorgvuldiger de afnemer 
het product gebruikt heeft, hoe hoger de restwaarde zal 
zijn. Aan de andere kant is het lastig de waarde te bepalen. 
Als er geen tweedehandsmarkt voor het product bestaat, 
is er geen verifieerbare marktprijs. Dit betekent dat de 
restwaarde nul is en de ondernemer het product dus 
volledig moet afschrijven. Dat gaat ten koste van de 
solvabiliteit. 

Het mag dus duidelijk zijn: bij de overgang naar een 
circulaire economie is er ook een rol weggelegd voor de 
financiële sector. Deze moet zijn dienstverlening toesnijden 
op circulaire verdienmodellen en de risico’s die daarbij 
komen kijken. Denk aan statische waarderingsmodellen 
om in te schatten wat de restwaarde van een product is. 

Banken kunnen verbinden en inspireren
Banken kunnen de overgang naar een circulaire economie 
ook op andere manieren bevorderen. Bijvoorbeeld door 
voorbeelden te laten zien van bedrijven die de stap met 
succes genomen hebben. Of door bedrijven die bij elkaar 
passen, aan elkaar te verbinden – en dus een rol als regie
partner te vervullen. Een vereiste is wel dat bankmede
werkers goed op de hoogte zijn van de circulaire economie 
en de juiste kennis en vaardigheden hebben om hierover 
te adviseren.

Er is reden tot optimisme: banken nemen het onderwerp 
‘circulariteit’ serieus. Dat blijkt onder meer uit het samen
werkingsverband dat de drie Nederlandse grootbanken 
onlangs sloten om de overgang naar een circulaire 
economie te versnellen. Samen gaan ze onder andere 
experimenteren met de financiële diensten die we 
hiervoor hebben genoemd.

De financiële sector heeft genoeg redenen om de circulaire 
economie serieus te nemen. Om te beginnen is er een 
maatschappelijke plicht: klanten en de overheid verlangen 
dat financiële instellingen duurzaamheid inte greren. 
Daarnaast is het gevaarlijk om vast te houden aan de 
lineaire economie. Fluctuerende grondstofprijzen kunnen 
de economische cyclus verstoren en kredietrisico’s 
vergroten. De risico’s kunnen verder toenemen als krediet
nemers hun waarde verliezen doordat ze door nieuwe 
wetgeving hun licence to operate kwijtraken of aan   spra
kelijk worden gesteld voor vervuiling uit het verleden. 
Een voorbeeld hiervan is de discussie die vorig jaar 
losbarstte over de voorraad commercieel winbare olie 
reserves versus de maximaal toegestane CO2emissies. 
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Financiële stelsel loopt nog achter
De bestuurders van de financiële sector mogen overstag 
zijn, het financiële stelsel is dat nog niet. Dit is nog steeds 
op het lineaire model geënt. Zo is de financiële sector nog 
steeds sterk gericht op de korte termijn, terwijl de overgang 
naar circulariteit om een langetermijn   focus vraagt. 

Iets vergelijkbaars geldt voor fondsmanagers van in sti tu 
tionele beleggers. Hun prestaties zijn meestal gere lateerd 
aan de jaarlijkse afwijking ten opzichte van het rendement 
dat concurrenten halen. Is het niet logischer om de 
waar de ring van hun prestaties te koppelen aan de 
tijdshorizon van de ingelegde beleggingen? En dan is  
er nog de verslaglegging zelf, die hoofdzakelijk gericht is 
op financiële waarden. Doordat Integrated Risk Reporting 
nog in de kinderschoenen staat, blijft maatschappelijke 
waardecreatie op sociaal en milieugebied nog buiten beeld. 

Met overheidshulp komen we verder 
Het mag duidelijk zijn dat de financiële sector nog veel 
te leren heeft over de circulaire economie. Er zijn inves
te ringen nodig in betere risicomodellen en opleiding van 
personeel. Bovendien moet de sector experimenteren met 
nieuwe innovatieve diensten, om te achterhalen wat 
werkt en wat niet. Dit betekent dat de circulaire economie 
nog omgeven is door risico’s die de financiële sector niet 
kan dragen. Daarom is overheidsingrijpen gerechtvaardigd.

Net als bij andere onontgonnen terreinen kunnen over 
heids       subsidies, financieringen en fiscale aftrekposten 
helpen om risicovolle initiatieven toch van de grond te 
krijgen. Wat dat betreft heeft de overheid al een reeks 
maatregelen in stelling gebracht. Ondernemers met een 
sterke business case maar onvoldoende financiële slag
kracht, komen in aanmerking voor innovatiekrediet. Mislukt 
het project, dan kunnen ze kwijtschelding aanvragen. 

Verder kunnen ondernemers de financiële lasten voor 
loon kosten en andere uitgaven voor R&Dprojecten 
verlagen via de fiscale regeling WBSO. Specifieker gericht 
op het milieu zijn de MIA en de VAMILregelingen. Bij 
MIA kunnen ondernemers profiteren van een investerings
aftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. 
Bij VAMIL kunnen ze 75% van de investeringskosten 
afschrijven op een tijdstip dat ze zelf kiezen.

De financiële sector dient dus:
• medewerkers op te leiden en kennis te delen  

met partners
• dienstverlening aan te passen aan circulaire  

verdienmodellen
• focus te verschuiven naar de lange termijn  

en integrale risicometing

3. Consument: moet meebewegen, 
maar ontbeert vaak kennis 
Bij de overgang naar een circulaire economie is het  
een uitdaging om de consument mee te krijgen. Het 
bewustzijn dat zuinig grondstoffenverbruik belangrijk is, 
is nog maar beperkt ingedaald. Waar onder andere het 
KNMI regelmatig bericht over klimaatverandering, zijn  
er weinig algemeen bekende pleitbezorgers voor het 
onderwerp grondstoffenschaarste. Daarnaast draagt  
de dagelijkse ervaring ook niet bij aan het besef van het 
probleem; onze volle winkelschappen stralen in elk geval 
bijzonder weinig urgentie uit. 

En dan is er nog de kennisachterstand. Consumenten 
moeten eerst nog vertrouwd raken met de nieuwe 
contractvormen die productdienstsystemen met zich 
meebrengen. Wat betekenen die verschillende contract
voorwaarden, en wat is een geschikte termijn voor de 
dienst die je wilt afnemen? Het kan knap ingewikkeld 
zijn om een afweging te maken tussen alle mogelijk
heden, en al helemaal om vast te stellen wat een faire 
prijs is. Iedereen die weleens een telefoonabonnement 
heeft afgesloten, kan erover meepraten. 

Het kennisachterstandsprobleem speelt ook als een 
consument moet beoordelen of producten wel echt 
duurzaam zijn. Hoewel er allerlei certificaten in omloop 
zijn, ontbreken de eenduidige standaarden waarmee je 
producten onderling kunt vergelijken en van elkaar kunt 
onderscheiden. De Europese Unie maakt hier werk van 
door standaarden te harmoniseren en door te controleren 
of producten hun groene claims waarmaken. 

We moeten ons anders gedragen
Veel consumenten gebruiken Marktplaats.nl om spullen 
te kopen of verkopen en verhuren hun woning via Airbnb. 
Dit wil niet zeggen dat iedereen enthousiast is over de 
circulaire economie en de bijbehorende verdienmodellen. 
Het probleem zit ‘m vooral in de gedragsveranderingen 
die ervoor nodig zijn: het vereist discipline om spullen  
te retourneren en te laten repareren. De overheid  
laat onderzoeken hoe persoonlijke omstandigheden, 
individuele overtuigingen en de sociale omgeving van 
invloed zijn op het gedrag van consumenten. Op basis 
van de uitkomsten zal ze beleidsinterventies ontwerpen 
voor zuiniger grondstoffengebruik. Dat wordt niet 
makkelijk, want niemand zit te wachten op campagnes 
die aansporen om korter te douchen. Of op belastingen 
die aanmoedigen tot een dieetverandering. 
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Toch zal het thema steeds meer aandacht krijgen. Niet 
alleen van de overheid, maar ook van ondernemers. Zij 
krijgen onder andere de vraag op hun bord hoe ze de 
retourlogistiek effectiever kunnen maken. De detailhandel 
en prikkels in de vorm van statiegeld krijgen hierbij naar 
verwachting een steeds prominentere rol. Verder moeten 
ondernemers oplossingen verzinnen voor aspecten als 
statusverlies en minder gemak. 

Belangrijke maatregelen rond consumenten:
• bewustzijn vergroten
• duurzaamheidslabels harmoniseren
• prikkelen tot circulair gedrag

4. Overheid: aanpassingen zijn nodig

Het beleid van de overheid leunt nu nog sterk op de 
lineaire economie. Zo is ons fiscale stelsel er niet op 
gericht om grondstoffenverbruik te ontmoedigen. 
Integendeel: vaak stimuleren belastingen en subsidies 
dit juist. Ook onze wet en regelgeving is nog gebaseerd 
op bestaande technologie, waardoor innovaties en 
nieuwe verdienmodellen soms moeizaam op gang 
komen. Een ander manco is dat wetten en regels zijn 
gericht op afzonderlijke branches. Terwijl de circulaire 
economie juist om samenwerking tussen verschillende 
productieketens vraagt. 

Afvalverwerking is een lokale zaak
Tot voor kort was het overheidsbeleid rond grondstoffen 
vooral gericht op afvalstromen. Want betere afval
inzameling en scheiding is een goede stap richting 
hergebruik en recycling. Doordat afvalverwerking vooral 
decentraal gebeurt, ligt het thema vooral op het bord 
van lokale overheden. In samenwerking met afvalver
werkers en detailhandel proberen gemeenten de afval
stromen te minimaliseren, en zo te verwerken dat ze 
weer als grondstof kunnen dienen. 

Standaarden kunnen een verschil maken
Voor verdere verbeteringen zijn wel investeringen nodig 
in technologie en afvalretoursystemen. De kans dat deze 
rendabel uitpakken, neemt toe wanneer de markt voor 
secundaire grondstoffen goed functioneert. Daar zijn 
standaarden voor nodig. De Europese Unie werkt dan 
ook aan kwaliteitsnormen die voor heel Europa gelden. 
Deze geven afnemers meer zekerheid over de kwaliteit 
van secundaire grondstoffen. Zodra die zekerheid er is, 
ontstaat er een gelijk speelveld voor aanbieders, en kan 
de markt volwassen worden.

Binnen de context van de circulaire economie is veel 
discussie over wat afval nou eigenlijk is. Want wat de een 
‘vuilnis’ vindt, is voor de ander juist een kostbare grondstof. 
Daarom gaan de definities van het afvalbeleid op de schop. 
De Europese kaderrichtlijn afvalstoffen zet hier de eerste 
stap in. Voortaan bestaat er onderscheid tussen:
• afval;
• bijproducten die ontstaan bij een productieproces;
• stoffen die niet meer als afval getypeerd kunnen 

worden.

Bedrijven en overheden moeten zelf met deze concepten 
aan de slag om hun reststromen in kaart te brengen. Om 
te beginnen bij auto’s, banden, batterijen, bouwmaterialen, 
elektronica, luiers, matrassen, textiel en verpakkingen. 
In de toekomst volgen ook andere producten. 

Het onderscheid tussen verschillende afvaltypen is een 
belangrijke stap om grensoverschrijdend afvalvervoer voor 
circulair gebruik makkelijker te maken. Obstakels bij de 
grens beperken op dit moment de handel in waardevolle 
secundaire afvalstoffen, en verhinderen dat grondstof
ketens internationaal gesloten worden. Verder biedt het 
onderscheid kansen voor voedseldonaties, die door 
hygiënewetgeving nu nog vaak verboden zijn. Tot slot 
opent het de deur naar een grondstoffen informatie
systeem, dat inzicht geeft in eigendomsrechten. Zijn  
die eenmaal afgebakend, dan wordt helder wie voor 
welk afval verantwoordelijk is. Zo kan het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ handen en voeten krijgen. 

Stimulering door de overheid
Bij gebrek aan informatie kan de overheid dit principe 
niet altijd toepassen. Daarom grijpt ze vaak terug op 
aanmoedigend beleid. De overheid stimuleert bedrijven 
bijvoorbeeld om rapporten over de productlevenscyclus te 
maken, en stelt doelen voor reparatie, hergebruik en de 
hoeveelheid gerecycled materiaal die verwerkt moet 
worden. Bedrijven die geen gehoor geven aan de oproep, 
kunnen door de overheid verplicht worden om alsnog in 
actie te komen. Bedrijven die niet aan hun verplichtingen 
voldoen, kunnen te maken krijgen met heffingen. Al heeft 
dit niet de voorkeur, want samenwerken en stimuleren 
is vaak effectiever. 

Dilemma: circulair versus haalbaar
Helemaal vrij om maatregelen door te voeren, is de 
overheid niet. Om te beginnen moeten ze stroken met 
bestaand beleid. Zo is er kartelwetgeving die afspraken 
tussen ketenpartners over de verdeling van kosten en 
investeringen verbiedt. Het Mededingingsbeleid kan op 
gespannen voet staan met bedrijven die willen samen
werken om hun grondstoffenverbruik te verminderen. 
Hetzelfde geldt voor arbeidsmarktwetgeving: nieuwe 
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circulaire bedrijfsmodellen in de deeleconomie wringen 
soms met afspraken over arbeidsvoorwaarden en 
omstandigheden. 

Hoewel de circulaire economie veel beleidsterreinen 
raakt, heeft ze zelden prioriteit. Hierdoor dreigt het 
onderwerp naar de achtergrond te verdwijnen. Een goede 
afstemming tussen de verschillende beleids  terreinen is 
daarom belangrijk. Het is dus zaak dat er een heldere, 
consistente interdepartementale strategie komt. 

Behalve nationaal is er ook internationaal afstemming 
nodig, want Nederland heeft zich gecommitteerd aan 
een flink aantal internationale afspraken. De regering 
moet hiervoor draagvlak creëren, want Nederlandse 
bedrijven opereren vaak over de grens. Als de overheid 
Nederlandse bedrijven zwaardere verplichtingen oplegt, 
worden ze benadeeld ten opzichte van buitenlandse 
concurrenten en groeit het gevaar van ontwijkend en 
afwentelend gedrag. Wat dat betreft moet de overheid 
schipperen tussen wat zij vanuit circulair oogpunt wenst, 
en wat ze haalbaar acht. 

Belastingen: ook knoppen om aan te draaien 
Via budgetneutrale belastingverschuivingen kan de 
overheid ook haar fiscale prikkels verschuiven richting 
een zuinigere omgang met grondstoffen. Het huidige 
belastingstelsel werkt namelijk niet altijd in het voordeel 
van circulaire verdienmodellen. Zo is de belasting op 
arbeid betrekkelijk hoog, waardoor arbeidsintensieve 
activiteiten als reparatie relatief duur uitvallen. Een 
lagere belasting op arbeid kan dit soort circulaire 
activiteiten juist stimuleren, met een hogere werk
gelegenheid als bijkomend voordeel. Wat ook in het 
voordeel van circulaire verdienmodellen werkt, is een 
gunstiger btwtarief voor circulaire producten en diensten. 
Maar de huidige Europese wetgeving staat dit in de 
weg. Die stelt namelijk dat de fiscus voor vergelijkbare 
producten hetzelfde belastingtarief moet toepassen. 
Tweedehandsmeubels vallen dus onder hetzelfde tarief 
als nieuwe. Hoewel het uitgangspunt van gelijke behande
ling op zichzelf begrijpelijk is, zijn er ook situaties denkbaar 
waarin het circulariteitsprincipe meer gewicht zou moeten 
krijgen – en waarin een uitzondering dus gerechtvaardigd is.

Landen subsidiëren nog de lineaire economie
Misschien het grootste nadeel dat circulaire verdien
modellen van het fiscale regime ondervinden, is dat 
bijna alle landen direct en indirect subsidies geven voor 
activiteiten die tot milieuschade leiden. Volgens het IMF 
gaat het wereldwijd om een bedrag van EUR 5.300 miljard 
aan energiesubsidies, oftewel 6,5 % van het mondiale 
BBP. Aangezien de winning van grondstoffen zeer 
energieintensief is, zorgen deze subsidies voor een 
verstoring van de primaire grondstoffenprijzen. 

Het zou de circulaire economie helpen als overheden dit 
soort subsidies introkken. Dat maakt de prijsvergelijking 
tussen primaire grondstoffen aan de ene, en biologische 
en secundaire grondstoffen aan de andere kant fairder, 
en doet recht aan de maatschappelijke kosten en baten 
van de twee. Overheden kunnen de transitie naar een 
circulaire economie nog meer versnellen door grondstof
delving juist zwaarder te belasten en door het gebruik 
van gerecyclede grondstoffen fiscaal te stimuleren.

Voorbeeld via inkoopbeleid
Daarnaast kan de overheid de circulaire economie aanjagen 
door circulaire aspecten bij haar inkoopbeleid te betrekken. 
Daarmee geeft ze niet alleen het goede voorbeeld, maar 
gunt ze zichzelf ook de gelegenheid om over circulariteit 
te leren en dwingt ze toeleverende bedrijven om alert te 
zijn op grondstoffengebruik. Bovendien creëert ze met 
haar zware economische gewicht een grote afzetmarkt 
voor circulaire producten en diensten. Doordat daarmee 
de eerste kosten gedekt zijn, kunnen bedrijven experi
men teren met circulaire verdienmodellen. En als de 
experimenteerfase voorbij is, kunnen ondernemers  
hun innovatieve idee opschalen en verder uitrollen.  
Door vooroplopende bedrijven dit voordeel te gunnen, 
brengt de overheid de realisatie van haar circulaire 
doelen dichterbij. 

Focus op circulaire kennis
Verder kan de overheid de circulaire economie aanjagen 
door dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij 
kennis en onderwijsinstellingen. Een sterkere focus op 
het onderwerp leidt onvermijdelijk tot meer innovaties, 
die waarschijnlijk niet zozeer op technologisch vlak zullen 
liggen. Natuurlijk zijn er technieken die de overgang onder 
steunen, zoals 3Dprinten, Internet of Things en de block
chain. Maar in deze technieken wordt al veel geïnvesteerd 
om andere redenen dan circulariteit. Daarom is de 
ver   wachting dat de aandacht vooral zal uitgaan naar 
consumentengedrag en sociale organisatie. 

Tot slot kan de overheid een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de overstap door pilots te ondersteunen en de 
ervaringen met succesvolle experimenten breed te 
communiceren. Dit gebeurt al via het Europese kennis
centrum, waar middelgrote en kleine bedrijven kennis 
kunnen nemen van de best beschikbare technieken. 

Uitdagingen voor de overheid:
• focus verschuiven van afval naar andere 

circulaire verdienmodellen
• wet- en regelgeving enten op circulaire i.p.v. 

lineaire economie
• marktverstorende fiscale prikkels wegnemen



Esthetische zonnepanelen ontworpen door Nederlandse ontwerpers 
verwerkt als energieopwekkende gevelpanelen van Circl.

33

De cirkel is rond 



34

Nostalgische bankkluisjes zijn hergebruikt als 
vergadermeubel voor bezoekers van Circl.
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Invisible hand pakt niet alles aan

Macroeconomen hebben zaken als economische groei, 
werkgelegenheid, inflatie, rente en betalingsbalans op 
het netvlies. Ze maken hun werkterrein overzichtelijk 
door een speciale bril op te zetten bij hun analyses. 
Binnen hun denkkader hangt aan alles van waarde een 
prijskaartje. Dat prijskaartje is in de economie iets magisch, 
net als de zwaartekracht in de natuurkunde. Het is de 
invisible hand van Adam Smith, die ervoor zorgt dat alles 
op zijn pootjes terecht komt als we allemaal ons eigen 
belang dienen. De slager maakt geen lekkere slavinken 
omdat hij de klant aardig vindt, maar omdat die anders 
naar een andere slager gaat. En als klanten bij een bakker 
in rijen voor de deur staan, gaat de prijs van zijn brood 
omhoog. Vervolgens melden zich nieuwe bakkers, het 
broodaanbod stijgt en de prijs daalt weer. Tot zover de 
wondere wereld van het prijskaartje; de invisible hand. 

Maar nu de winkel verderop, die verf verkoopt. Stel: de 
eigenaar spoelt overtollige verf door het toilet en er kraait 
verder geen haan naar. Dan gebeurt er in de ogen van een 
macroeconoom niks. Geen prijskaartje, dus geen gevolg. 
Macroeconomisch gezien is er niks aan de (onzichtbare) 
hand. Terwijl er wel schade is aangericht. Dit is kort door 
de bocht waar en hoe het schuurt tussen de macro en 
de circulaire economie. Bij circulaire economie gaat het 
over het vasthouden van waarde, over hergebruik van 
grond stoffen, zodat natuurlijke hulpbronnen worden 
gespaard. We zien hier kosten die vaak niet op de radar 
van de macroeconoom komen, maar er wel degelijk zijn: 
de verspilde verf en het vervuilde water. In de macro
economie noemen we dat externe kosten. Er is schade 
maar geen factuur. De vervuiler betaalt niet. De klassieke 
reactie van economen is dat je die externe effecten zou 
moeten internaliseren. Er moet een list worden bedacht, 
waardoor er toch een prijskaartje op wordt geplakt: de 
vervuiler betaalt wel. In het geval van de schilder hierboven 
zou dat vandaag een boete kunnen zijn. Het CO2emissie
handelssysteem is een voorbeeld op een ander niveau. 
Of denk aan rekeningrijden. Beide op de tekentafel een 
sterk verhaal, want de vervuiler (en fileveroorzaker) 
betaalt, maar er zijn nogal wat praktische bezwaren. 

Verspilling in de macro-statistieken

De groei van het bruto binnenlands product (BBP) staat 
centraal in analyses van macroeconomen. Het is onder 
andere om de genoemde redenen een beperkte maatstaf 
van welvaart. Er zijn wel pogingen gedaan om externe 
kosten in de statistieken integreren, zoals de index voor 
duurzame economische welvaart (ISEW) en de OECD 
Better Life Index.25 De laatste is een aanvulling van de 
BBPraming met een reeks indicatoren, waarvan de 
kwaliteit van het milieu er een is. De ISEW is een alter 
natieve berekening van het BBP, waarbij externe kosten 
(bijvoorbeeld de gevolgen van productie en consumptie 
voor de leefomgeving) en externe baten (bijvoorbeeld 
onbetaald huishoudelijk werk) worden meegeteld. 
Voordeel hiervan is dat een directe vergelijking met  
het BBP mogelijk is.

De conclusie van Bleys over Nederland wordt zichtbaar 
in de grafiek: de duurzame welvaart is sinds 1980 wel 
gestegen, maar veel minder hard dan het BBP (per 
capita). In deze SISEWindex (de eerste S staat voor 
‘simpel’) zijn ook inkomensverdeling en huishoudelijk 
werk meegewogen. Het is daarom geen zuivere meetlat 
van circulaire baten en lasten. 

6  Circulaire en macro-economie: 
ongemakkelijke verhouding 

25 B. Bleys, De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2013, 2015 en www.oecdbetterlifeindex.org, geraadpleegd 
augustus 2017.
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Ecological Footprint of Countries 2013
Global hectares per person

Doen circulair gerichte landen het 
macro-economisch gezien beter?
Door te kijken hoe het duurzame landen economisch 
gezien vergaat, kun je op een indirecte manier de 
toegevoegde van circulariteit beoordelen. Dit is echter 
een bedenkelijke methode. Want als er al een verband 
is, zegt dat nog niets over oorzaak en gevolg. Het is ook 
denkbaar dat landen met een hogere welvaart zich beter 
een circulaire samenleving kunnen permitteren. 
Bovendien is circulariteit niet goed eenduidig te meten. 
Het is een veelkoppig monster. In de grafiek hierboven 
is een aantal meetlatten samengeperst onder het label 
‘ecologische voetafdruk’. Op basis van deze grafiek  
van het Global Footprint Network kunnen wij alleen 
concluderen dat welvarende economieën een relatief 
grote voetafdruk per hoofd hebben, en dat dit vooral 
voor de VS geldt. Veel meer valt er qua relaties niet te 
ontdekken, laat staan qua causale verbanden. 

Nederland: circulariteit, BBP en 
werkgelegenheid
Er wordt dus wel geprobeerd om in macrostatistieken 
circulaire ontwikkelingen mee te wegen, maar de resultaten 
zijn vooralsnog beperkt bruikbaar. Zulke cijfers gaan al gauw 
een eigen leven leiden, losgezongen van de wankele 

onderbouwing. Ook het CBS heeft erop gewezen dat er 
nog onvoldoende statistische mogelijkheden zijn om de 
circulaire economie te monitoren.26

Qua richting valt er wel meer te zeggen. Wat gebeurt er 
met de klassieke BBPstatistieken als een land circulair 
wordt? En met de werkgelegenheid? Als het hergebruik 
van materialen toeneemt, drukt dat de vraag naar nieuwe 
materialen. Op zich beïnvloedt dat de economische groei 
en de werkgelegenheid negatief. Maar denk ook aan al 
die ingenieurs die steeds slimmere windmolens bouwen 
en met kernfusie bezig zijn. Aan banen in kringloop
winkels. En kijk naar de voorbeelden in dit rapport over 
vernieuwingen. Wij denken dat ze per saldo positief voor 
de economie en de werkgelegenheid zijn, maar dat zal 
niet voor elk bedrijf en elke werknemer gelden. 

Dit soort vernieuwingen is van alle tijden en gaat altijd 
gepaard met onheilsprofetieën. Economen plakken er 
graag het label ‘creatieve destructie’ op. Aan het einde 
van de rit zijn wij ervan overtuigd dat deze overgang de 
welvaart bevordert en de werkgelegenheid niet aantast. 
Door creativiteit en innovatie worden bepaalde banen 
overbodig én ontstaan er nieuwe. Ons optimisme is 
gebaseerd op de wetenschap dat er niet alleen een direct 
effect is (banen komen en banen gaan), maar ook een 
indirect effect: door innovaties groeit de economie sneller 
en dat leidt tot extra banen. Uiteraard speelt hier mee 
hoe zulke ontwikkelingen beleidsmatig worden onder
steund. Op dat terrein is nog veel te doen, zagen we  
in hoofdstuk 5. 

We zien dat het aandeel van circulaire banen binnen de EU 
niet erg uiteenloopt. In bijna alle landen is dit tussen 1 en 
2% van het totale aantal banen.27 Volgens het CBS is dit 
percentage in Nederland tussen 2005 en 2013 opgelopen 
van 1,6 naar 1,8. Dit loopt parallel met de stijging van  
het aandeel van duurzame goederen en diensten in het 
Nederlandse BBP (van 1,7% naar ruim 2%).28 Gezien de 
huidige dynamiek rond circulariteit zou het ons niet 
verbazen als beide cijfers snel op 3% uitkomen. 

Nederland: circulariteit, export en 
kenniseconomie 
Innovaties leiden tot extra groei en werkgelegenheid, 
schreven we in de vorige paragraaf. We willen één reden 
waarom we dit denken eruit lichten. Nederland is een 
exportland: onze uitvoer is goed voor een derde van  
ons BBP en meestal de aanjager van onze conjunctuur. 
Volgens de DHL Global Connectedness Index is Nederland 

26 CBS, Circulaire economie in Nederland, 2016.
27 Datalab, 10 Key Indicators for Monitoring the Circular Economy, 2017.
28 CBS, Green growth in the Netherlands 2015, 2015.
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de meest open economie ter wereld. Als we het hebben 
over een circulaire Nederlandse economie komt de uitvoer 
daarom vanzelf in beeld. Die uitvoer staat of valt met onze 
concurrentiepositie. Nederland heeft haar ijzersterke 
concurrentiepositie niet aan lage kosten te danken. We 
zijn geen lagelonenland. Onze kracht is dat we betrouw
baar, efficiënt en innovatief zijn. 

De vraag naar circulaire toepassingen bestaat ook buiten 
de landsgrenzen. Wat ligt er dan meer voor de hand dan 
dat we onze sterktes benutten om circulaire oplossingen 
over de grens te verkopen en de Nederlandse kennis
economie internationaal te presenteren als innovatieve 
circulaire koploper?

De vorige hoofdstukken straalden het uit: de circulaire 
economie leeft bij Nederlandse ondernemers. Het bleek 
ook uit onze Questionnaire Circulaire. We vroegen: ziet u 
de circulaire economie als een mooie kans voor Nederland? 
Op een schaal van 010 was de score 9,1. In het recent 
gepubliceerde ABN AMROrapport ‘Alles van waarde’ is 
dit op bedrijfstakniveau uitgewerkt. Het lijkt ons verant
woord te stellen dat Nederland internationaal gezien een 
pionier is op het gebied van circulariteit. We citeren onze 
overheid: ‘De circulaire economie biedt internationale 
kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. We kunnen 
onze innovaties vermarkten in het buitenland door strate
gisch internationaal te opereren. Export van Nederlandse 
kennis en kunde naar het buitenland kan onze koplopers
positie in internationaal opzicht bestendigen en een 
bijdrage leveren aan het Nederlandse verdienvermogen.’29

Nederlanders omarmen vernieuwende concepten 
van oudsher relatief snel. Daarnaast hebben we 
een kennis economie en zijn we relatief afhanke
lijk van materialen en grondstoffen om toege
voegde waarde te kunnen leveren. Door ons 
Hollands ondernemerschap zijn we in staat kansen 
om te zetten in nieuwe verdienmodellen. Dit 
alles maakt de circulaire economie een mooie 
kans voor Nederland. 

Roy Vercoulen, mede-oprichter Circular IQ.

It giet oan! 

We geloven dus niet dat het op dit moment zinnig is 
sommetjes te maken over aantallen extra banen en 
BBPgroei door circulariteit. Meten is alleen weten als je 
een goede meetlat hebt. Die is er (nog) niet. We hebben 
wel een sterke overtuiging: de circulaire economie is 
goed voor nieuwe banen, verbetert het Nederlandse 
imago in het buitenland, heeft voordelen voor de volks
gezondheid en maakt ons minder afhankelijk van grond
stoffenimport. Veel seinen staan op groen om van 
circulariteit een nieuw Nederlands succesverhaal te 
maken. Aan de bedrijvensector en banken de taak om  
te scoren, aan de overheid om alles in goede banen te 
leiden. Beide worden zich gelukkig steeds sterker 
bewust van hun rol. It giet oan!
 

29 Rijksbreed programma circulaire economie, 2016, p. 40.
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De huidige lineaire economie brengt een groot aantal 
grondstofproblemen met zich mee. Bij een verdere wereld
bevolkingsgroei en een aanhoudende stijging van het 
welvaartsniveau dreigen er op termijn namelijk tekorten 
te ontstaan. De naar verwachting grillige prijsontwikkeling 
die hiermee gepaard gaat, leidt tot economische en 
politieke onzekerheid. Dit gevaar wordt nog eens versterkt 
doordat we veel van onze grondstoffen betrekken uit 
politiek instabiele landen. Verder brengt het grondstofafval 
milieu en gezondheidsrisico’s met zich mee én vreet 
ons huidige grondstoffenverbruik energie, waarmee we 
aanzienlijk bijdragen aan de CO2uitstoot en klimaat
verandering.

Noodzaak tot verandering

Allemaal argumenten die aansporen tot verandering. 
Mochten ze toch niet overtuigen: minder verspilling  
van grondstoffen levert financieel voordeel op. We hebben 
gezien dat ondernemers de financiële kansen op ver 
schil lende manieren kunnen verzilveren. De circulaire 
economie kent uiteenlopende verdienmodellen, alleen  
is het nog niet eenvoudig om deze succesvol te imple
menteren. Ondernemers moeten hun eigen organisatie 
grondig tegen het licht houden, intensiever samenwerken 
met hun ketenpartners en hun bedrijf anders financieren. 
Daarnaast zullen ze moeten inspelen op voorkeuren van 
consumenten en veranderingen in het overheidsbeleid, 
dat nu in veel opzichten nog op het lineaire model  
is gebaseerd.

Circulaire overheidsplannen

Dit neemt niet weg dat de overheid belangrijke stappen 
zet om tot een regimeverandering te komen. Dat is ook 
nodig, want haar doel is dat Nederland in 2050 volledig 
circulair is. Dit doel wil ze bereiken door grondstoffen in 
bestaande ketens hoogwaardig te benutten. Fossiele, 
kritieke en nietduurzaam geproduceerde grondstoffen 
zullen worden vervangen door duurzaam geproduceerde, 
hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. 
Daarnaast wil ze bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe 
producten en productiemethodes, gebieden anders 
inrichten en tot nieuwe manieren van consumptie komen.

Hierbij heeft de overheid een rijk palet aan interventies 
voor ogen en richt ze zich primair op biomassa en kunst
stoffen, consumptiepatronen en materiaalintensieve 
sectoren als de maakindustrie en bouw. Voorbeelden 
van deze interventies zijn:
• betere marktprikkels;
• stimulerende wetgeving;
• ruimte voor financiering;
• hulp bij kennis, innovatie en internationale  

samen werking.

Overheid als regiepartner

Het is nu zaak door te zetten. Met passende definities 
en standaarden voor circulaire producten kan de overheid 
zien welke interventies succesvol zijn en zo nodig haar 
beleid bijstellen. Daarnaast is het van belang dat ze haar 
focus verschuift richting hogere circulaire strategieën. 
Subsidieregelingen zijn nu vaak nog gericht op techno
logische innovatie, terwijl de échte uitdaging is om  
de manier van denken en het gedrag van burgers te 
veranderen. De overheid heeft een rol als regiepartner 
die de samenwerking tussen partijen faciliteert.

Als regiepartner moet de overheid gevestigde belangen 
zien te doorbreken. In het kader hiervan staat aanpassing 
van het fiscale stelsel hoog op de agenda. De Sociaal
Economische Raad (SER) werkt momenteel aan een 
studie hierover. Ondertussen doen het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau 
(CPB) onderzoek naar de mogelijke effecten van de 
circulaire economie op de arbeidsmarkt.

Grenzeloos samenwerken

Voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie 
is samenwerking met internationale partners cruciaal. 
Grondstoffencycli zijn mondiaal namelijk alleen te sluiten 
als alle landen samenwerken. Dat zal niet altijd eenvoudig 
gaan: sommige landen die grondstoffen produ ceren, zien 
circulariteit eerder als bedreiging dan als kans. Reden 
temeer om deze landen te laten meeprofiteren. Dit mag 
niet mislukken. Zonder breed internationaal draagvlak is 
het lastig om mondiaal de juridische en economische 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor een 
circulaire economie.

7  De cirkel is rond 
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Perfecte basis voor vervolgstappen

Nederland heeft een goede uitgangspositie voor een 
circulaire toekomst. We zijn niet voor niets een van de 
koplopers op dit terrein. Nederland beschikt over kennis
instellingen die gespecialiseerd zijn in logistiek, landbouw 
en chemie: zeer relevante onderwerpen voor de circulaire 
economie. Ons productontwerp is van hoog niveau en 
met onze poldermentaliteit hebben we een lange traditie 
van samenwerking en overleg, kwaliteiten die ons een 
groot voordeel bieden. Tot slot hebben we een uitstekende 
infrastructuur van (water)wegen en netwerken voor data 
en financieel verkeer. Er ligt dus een perfecte basis om 
te experimenteren met circulaire verdienmodellen en 
deze op termijn internationaal uit te rollen.

Waarschijnlijk leidt dit alles tot hogere economische groei, 
toename van de werkgelegenheid en meer welvaart. 
Toch is dit nog niet zeker. Mogelijk dat de onderzoeken 
van de SER, het PBL en het CPB hier meer zekerheid 
over kunnen geven. Maar zelfs als de baten in termen 
van BBPgroei en werkgelegenheid tegenvallen, zijn er 
goede redenen om in te zetten op de circulaire economie. 
We zijn het aan onze stand én aan latere generaties 
verplicht de cirkel rond te krijgen.

Circl phase changing materials: thermisch actieve 
elementen in de vloer slaan warmte of kou op en 
geven dit weer af bij temperatuurverschil tussen 
ruimte en vloeroppervlak.
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Op 5 september is Circl, het circulaire paviljoen van
ABN AMRO geopend. Circl is gebouwd volgens de
circulaire principes van onder andere hergebruik en
waardebehoud. Het is een openbare gelegenheid op
de Amsterdamse Zuidas waar iedereen welkom is.
Een unieke locatie met veel tuin en met horeca en
vergaderfaciliteiten, waar men met elkaar in gesprek  
kan gaan over diverse maatschappelijke thema’s  
zoals de circulaire economie. Hieronder nemen we  
je mee met enkele voorbeelden hoe Circl omgaat  
met circulariteit.

Circl, ABN AMRO’s circulaire 
paviljoen

Funderingskuip  
Ge-upcycled cement bestaande uit 
gerecycled beton uit de wegenbouw,  
zand uit andere bouwprojecten en vliegas, 
een restproduct uit steenkoolproductie.

4

Gelijkstroom  
Het eerste Europese gebouw dat op 
gelijkstroom draait. Bij wisselstroom 
gaat bij de conversie naar 230 volt 
veel energie verloren.

Zonnepanelen  
Nederlandse panelen, dichtbij 
geproduceerd betekent minder 
transport en dus minder uitstoot.

Water  
Regenwater opgevangen in reservoirs 
onder de bestrating van de tuin, gebruikt 
voor het doorspoelen van de wc’s en 
irrigatie van de beplanting.

3

1

2
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Houten geraamte 
Nederlandse larikshouten balken, 2 cm 
breder dan normaal zodat ze na gebruik 
kunnen worden afgeschuurd en als 
nieuw worden hergebruikt.

1

Plafondtegels  
Geluidsisolatie gemaakt van 16.000 
oude spijkerbroeken van onder andere 
ABN AMRO partners en werknemers.

4

Vloerisolatie 
Onder de vloeren zijn zogenaamde 
‘Phase change materials’ 
aangebracht die de ruimtes op 
temperatuur houden.

Groenafval 
Al het groenafval wordt gecomposteerd 
op eigen terrein en hergebruikt als 
groene meststof.

Vloeren 
Een hardhouten vloer gemaakt 
van gesloopte gebouwen; o.a. een 
voetbalclub, een klooster, een villa 
en een dakterras.

Hagen van de taxus baccata 
Het snoeisel hiervan zal worden 
gebruikt om het medicijn Taxol, voor 
chemotherapieën, van te maken.

3

3

2

2

Groene wand
Donkergroen, lokaal gekweekte 
plantjes: deze isoleert en koelt het 
pand en biedt tevens een plek voor 
de lokale fauna.

1

Bijen & vlinders
Het design van de beplanting biedt de 
ideale habitat voor insecten zoals bijen en 
vlinders. ABN AMRO maakt op de Zuidas 
ook haar eigen honing.

4
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Colofon

Wij danken de circulaire ondernemers die onze Questionnaire Circulaire invulden en de bedrijven die we als voor beeld 
mochten noemen. Ook dank aan de deel nemers aan onze workshops over nieuwe waarden en knelpunten:  
JanWillem van den Beukel, Michael Angoelal, Tim Mosmans, Sophie Bouwhof en Arthur van der Wees. 

Auteurs: Philip Bokeloh, Alexa Krayenhoff, Nadia Menkveld, Jan Raes en Hein Schotsman (eindredactie)
Redactie: Tekstwerf
Vormgeving en opmaak: Xerox mediaservices
Druk: Boom + Verweij
Beeld: Erik Borst, met dank aan Circl

Disclaimer

Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. 
ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw 
informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel 
te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om 
een aanbod te doen.

U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, 
accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, 
vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit 
document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De 
opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om 
de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien.

Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico’s, alsmede mogelijke 
beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering 
te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader  
te bezien of het relevante product – met inachtneming van alle mogelijke risico’s – past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren.  
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan  
te brengen.
 
Alle rechten voorbehouden
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