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Programma van vandaag

Deel 1

8.00 – 8.35 Ontvangst en ontbijt

8.40 – 8.55 Masterclass circulaire economie 

Deel 2

10.15 – 10.50 Aan de slag met kansen en projecten, hulpvragen, begrippenkader

10.50 – 11.00 Afsluiting



Midden in de 
transitie









Back to the future









De eeuw van de 
efficiëntie



Afvalbeheer 1875 - 1960

inzameling

1975 1990 2005

Schaal

Volksgezondheid en 
hygiëne

Afval van de straten 
om verspreiding van 

ongedierte en 
ziektekiemen te 

voorkomen

1875 2015

Gemeentelijk

Regionaal

Nationaal

Globaal





Afvalbeheer 1960 - 1980

inzameling

Controle &
beheersing

1975 1990 2005

Schaal

Volksgezondheid en 
hygiëne

Afval van de straten 
om verspreiding van 

ongedierte en 
ziektekiemen te 

voorkomen

Milieuhygiëne, 
voorkomen van 

milieuschade door 
uitloging en uitstoot

1875 2015

Gemeentelijk

Regionaal

Nationaal

Globaal



Afvalbeheer 1980 - 2010

inzameling

Controle &
beheersing

Grondstof
terugwinning

1975 1990 2005

Schaal

Volksgezondheid en 
hygiëne

Afval van de straten 
om verspreiding van 

ongedierte en 
ziektekiemen te 

voorkomen

Milieuhygiëne, 
voorkomen van 

milieuschade door 
uitloging en uitstoot

Recycling
Gescheiden inzameling 

huishoudelijk afval, 
Producentenverantwoord

elijkheid, stort- en 
verbrandingsverbod.

1875 2015

Gemeentelijk

Regionaal

Nationaal

Globaal



Afvalbeheer 2010 - ?

inzameling

Controle &
beheersing

Grondstof
terugwinning

Circulaire 
economie

1975 1990 2005

Schaal

Volksgezondheid en 
hygiëne

Afval van de straten 
om verspreiding van 

ongedierte en 
ziektekiemen te 

voorkomen

Milieuhygiëne, 
voorkomen van 

milieuschade door 
uitloging en uitstoot

Recycling
Gescheiden inzameling 

huishoudelijk afval, 
Producentenverantwoord

elijkheid, stort- en 
verbrandingsverbod.

Circulaire economie
Duurzaamheid, 

ketenbenadering en 
ketensluiting, geïntegreerd 

beleid. 

1875 2015

Gemeentelijk

Regionaal

Nationaal

Globaal



Waarom een circulaire economie





Naar een definitie





Onze definitie van circulaire economie

Een circulaire economie is een houdbaar economisch systeem zonder schadelijke 

emissies naar het milieu en in harmonie met de natuur.

Het bevat gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun 

waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en 

systeemdenken centraal staat (Het Groene Brein)

Meer in de werksessie in 

Deel 2



Gesloten kringlopen





Winning

Productie

Montage

Verkoop

Waarde

creatie
Waarde 

verlies

Ontwikkeling VerwerkingGebruik Ontwikkeling Gebruik Verwerking

Waarde

creatie

1-op-1 hergebruik.  

Onderhoud, reparatie 

Opknappen

Onderdelen 

hergebruiken

Recycling

Van een lineair proces      Naar een circulair proces 
Waarde

behoud

Product slimmer maken:

1. Refuse

2. Reduce

3. Re-design



Hernieuwbare energie



Een van de meest belangrijke 
succesfactoren is (cross-
sectorale) ketensamenwerking gericht 
op het creëren van meervoudige waarde. 
Hierbij vermeerdert niet alleen de 
economische waarde van alle bedrijven in 
de keten, maar ook de ecologische en 
sociale waarde.

Bron: MVO NL

Systeemdenken





Circulaire businessmodellen

Vertalen en 

sheet 

samenvoeg

en met 

sheet 31



Circulaire businessmodellen

Leasemodel (betalen voor 

gebruik en retour naar leverancier

Statiegeld (retour naar leverancier) Verhuur (retour naar leverancier) Servicemodel (onderhoudscontract 

en retour naar leverancier)

Kostenreductie (minder 

materiaalgebruik levert 

besparing op)

Deelconcepten (retour naar 

leverancier)

Kostenreductie door 

hergebruik van materialen 

(refurbished iphone)



Nadere duiding en 
relaties



Een circulaire keten

systeem

denken

Gesloten 

kringlopen 

(r-ladder)

Systeem

denken

Gesloten 

kringlopen 

(r-ladder)



Circulair en ‘energietransitie’

Zonnepaneel: wekt schone 

energie op (=onderdeel 

energietransitie = duurzaam)

Is het zonnepaneel circulair?

- Geproduceerd zonder schadelijke emissies en 

in harmonie met natuur?

- Is het in een gesloten kringloop te brengen 

zodat het materiaal zijn waarde niet verliest?

Energieneutraal is niet altijd circulair.

Circulair is wel energieneutraal.



Circulair en ‘energietransitie’

Vloerisolatie: bespaart energie 

(= duurzaam)

Is PUR isolatie circulair?

- Geproduceerd zonder schadelijke emissies en 

in harmonie met natuur?

- Is het in een gesloten kringloop te brengen 

zodat het materiaal zijn waarde niet verliest?

Energieneutraal is niet altijd circulair.

Circulair is wel energieneutraal.



Circulair en ‘elektrisch rijden’

Elektrisch rijden is duurzaam 

(als stroom duurzaam 

opgewekt is)

Is de elektrische auto circulair?

- Geproduceerd zonder schadelijke emissies en 

in harmonie met natuur?

- Is het in een gesloten kringloop te brengen 

zodat het materiaal zijn waarde niet verliest?

95% wordt (laagwaardig) 

hergebruikt

Duurzaam is niet altijd circulair.

Circulair is wel altijd duurzaam.



Circulair en

Waterdoorlatende verharding: 

draagt bij waterinfiltratie en 

klimaatadaptatie

Is de halfverharding circulair?

- Geproduceerd zonder schadelijke emissies 

en in harmonie met natuur?

- Is het in een gesloten kringloop te brengen 

zodat het materiaal zijn waarde niet verliest?

Duurzaam is niet altijd circulair.

Circulair is wel altijd duurzaam.



Het is de kunst om wat we doen (in 
verduurzaming), ook op een circulaire 
manier te doen.

Het gaat er niet om of iets wel/niet volledig 
circulair is, het gaat om de mate waarin.

We doen stapjes de goede kant op.



Circulair is innoveren

→ circulair

→ energietransitie



Wat gebeurt er bij de overheid?



Wat gebeurd er al bij de overheid?

2030: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen

2050: circulaire economie

• Bouw

• Industrie

• Landbouw//biomassa



Regio West-Friesland

Mei 2019 1ste editie van Westfriese week van de Circulaire Economie.

Behoefte aan onderling begrip wat we met circulair bedoelen 

→ masterclass van vandaag

Behoefte aan een programma om thema nadere invulling te geven 

→ deel 2 van vandaag



Inspiratie Friesland



Waar staat Nederland

85.000 circulaire 

initiatieven in NL

Waarvan 1500 innovatief 

te noemen

Met name op recycling



Subsidie en financieringsmogelijkheden

Europa:

• INTERREG

• Horizon 2020

Nationaal:
• DEI+ Circulaire Economie   Subsidie voor 

pilot en demonstratieprojecten gericht op 

circulaire economie. De regeling is open 

voor aanvragen vanaf 1 augustus 2019 t/m 

22 september 2020

• MIA\Vamil

• MKB-innovatiestimulering Regio en 

Topsectoren (MIT)

• Regeling voor circulaire grond-, weg- en 

waterbouw (in voorbereiding)

Regionaal (Noord-Holland):
• PIM-NH helpt innovatieve en duurzame MKB’ers

met financieringsvragen

• Innovatiefonds Noord-Holland

Ontwikkelbudget voor innovatieve startups en 

MKB’ers 

• Participatiefonds Duurzame Economie 

Noord-Holland Investeert in bedrijven en 

projecten die zich richten op de energietransitie, 

circulaire economie en duurzame mobiliteit 

• GO-NH! is een innovatie- en accelerator 

programma voor duurzame mobiliteit en en 

circulaire economie en is één van de MKB-

innovatie instrumenten van de provincie Noord-

Holland. 

• Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

Ondersteunt ondernemers in Noord-Holland bij 

het vinden van financiering en subsidies. 



Uitdagingen

Nieuwe werkwijze is ontdekken, kost tijd en 

geld en is risico nemen.

Lange termijn relaties zitten ook risico’s aan 

zoals faillissement van klant.

Langere levensduur dus minder vraag naar 

nieuwe producten. 

De vraagmarkt is ook nog in ontwikkeling.

Servicemodellen zorgen voor andere 

kasstroom.

Circulair werken in een lineaire omgeving.

Kansen

Verkleinen afhankelijkheid schaarse 

grondstoffen uit o.a. instabiele markten

Grip op grondstoffen door retourstroom 

We hebben een positief verhaal naar ons zelf 

en naar buiten

Plezier voor de klant: producten gaan langer 

mee en servicemodellen bieden comfort

Product-service modellen bieden lange termijn 

klantrelaties en stabiele bron van inkomsten.

Welke kansen en uitdagingen liggen er 
voor bedrijven?

Minder tekst op de sheet 

verwerken we nog



Hoe kunnen bedrijven aan de slag

1. Verdieping: hulpmiddelen zijn eerder genoemd en staan op placemats

2. Maak inzichtelijk wat je bedrijf in gaat en uit gaat qua grondstoffen, materialen en 

producten

3. Kies een logisch startpunt door gebruik te maken van de value hill. Dit geeft 

inzicht waar je zelf staat, wie je ketenpartners zijn en waar het meeste 

waardeverlies optreedt. (voorbeeld fairphone). Meestal is er op de plek waar 

meeste waardeverlies optreedt een businesscase te bedenken.

4. Formuleer een uitdaging waarmee aan de slag wil. Begin klein in pilot vorm en ga 

met ketenpartners en klanten in gesprek over je analyse en formuleer een 

gezamenlijk doel. Idealiter doe je dit ook samen met klanten.

5. Verander je bedrijfsstrategie slim (eerste van een productlijn bijv. zodat 

continuiteit bedrijf geborgd is). Ontwikkel een uitlegbare waarde propositie met 

een businessmodel en toepassing R-model (bij: extra omzet door extra 

gebruikscycli, heb je retail nog nodig dus kan de keten korter) 

6. Hou vol, je komt weerstand tegen. Mensen moeten veranderen dat is lastig. 

Wachten helpt ook niet want ideaal moment bestaat niet.

Verdieping 

Inzicht in 
stromen

Inzicht in 
waardeverlie

s in keten

Kies een 
uitdaging

Verander je 
bedrijfsstra-
tegie slim 

Houd vol!

Minder tekst op de sheet 

verwerken we nog



Hulpmiddelen en meer 
informatie

We verwijzen naar het placemat



Mogelijke rol van 
gemeenten

Verbinden: verbinden van ketens en partijen (initiëren)

Opleiden/bewust maken: kennisontwikkeling, partijen 

een podium bieden en inspireren.

Aanjagen/faciliteren: het goede voorbeeld geven 

(projecten, bedrijfsvoering etc.), financiële 

ondersteuning, ruimte voor regels, fysieke plek.

Aanbieden: haar eigen grondstoffen inzetten in 

kringlopen.



lobby

indirect

Wat kun je doen als gemeente?

Direct: 

Circulair inkopen en aanbesteden op allerlei thema’s

Aanbieder/Verwaarden van eigen grondstoffen (uit 

openbare ruimte en publiek vastgoed)

Initiatieven faciliteren 

Financiering van initiatieven

Fysieke ruimte bieden voor onderzoek/werkplekken

Partijen bij elkaar brengen om initiatieven te starten

Indirect:

Gedrag stimuleren (bewust kopen, afvalscheiding)

Samenwerking met bedrijfsleven en regio

Lobby:

Regelgeving bij Rijk/Provincie

direct

Mate van invloed



Hulpmiddelen en meer 
informatie

Verdieping 

Kies een 
project

Inzicht in 
waardeverlie

s in keten 
(met de 
markt)

Kies een 
uitdaging en 

je rol

Ga aan de 
slag

Houd vol!

We verwijzen naar het placemat



Waar zijn gemeenten zijn al mee bezig?

Inkoop en aanbestedingen

Kantoormeubilair (Rijksoverheid, prov. Zuid-Holland, Amersfoort)

Warme dranken (Enschede, prov. Friesland)

Bedrijfskleding (gem. Utrecht, Alliander)

Straatmeubilair (gem. Utrecht, RWS)

Gemeentelijk vastgoed (milieustraat Utrecht, stadhuis 

Venlo/Amersfoort, rechtbank in Amsterdam door het RvB)

Circulair in gebiedsontwikkelingen/gronduitgifte

Lincolnpark Haarlemmermeer

De Tippe in Zwolle

Buiksloterham in Amsterdam



Circulaire werklocaties

Waarderpolder Haarlemmermeer

Blue City Rotterdam

Organische stromen uit openbare ruimte

Afgevallen bladeren in Enschede fermenteren tot bodemverbeteraar.

Olifantsgras/vezelhennep op braakliggende gronden.

Optimaliseren afvalinzameling 

Waar zijn gemeenten zijn al mee bezig?



Afronding

Korte pauze

Vervolg deel 2 om 10.15 in de foyer





Bijlage 

Die we als handouts of als placemat mee kunnen 

geven:



Europees beleid

2015: EU pakket met 54 maatregelen opgesteld

2019: alles in uitvoering of uitgevoerd

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_nl


Waar staat Nederland

Programma Nederland Circulair in 2050: 

2030: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen

2050: circulaire economie

Grondstoffenakkoord (2017)→ 5 transitieagenda’s (2018) met 

doelen en acties en investeringsagenda.

Thema’s: Biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, 

bouw, consumptiegoederen.

Rijksbrede uitvoeringsprogramma 2019-2023

Uitvoeringsprogramma per transitieagenda

PBL heeft begin 2019 voor het eerst de volle breedte van 

circulaire activiteiten in Nederland in kaart gebracht.



Wat doet Nederland

Versnellingshuis Nederland Circulair (2019) voor ondernemers 

Greendeals (200 stuks):

Circulair inkopen

Circulaire gebouwen

Cirkelstad (bouw)

VANG Programma (Van afval naar Grondstof)

100 kg restafval p.p.p.j en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 

2020. (2025: 30  kg restafval p.p.p.j en 90% scheiding)

Plastic pact (2019)

https://versnellingshuisce.nl/
https://www.gdci.nl/
https://www.greendeals.nl/green-deals/circulaire-gebouwen
https://www.greendeals.nl/green-deals/cirkelstad
https://www.vang-hha.nl/programma/
https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek/plastic-pact-nl-mr-met-minder-plastic?gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j91SMPUFsA8-vXr1jd0J2wCqFSWVkGaJBI5o19EfRH5YI0zpJNW3MMaAqKoEALw_wcB


Provincie Noord-Holland  

2017-2020

4 icoonketens:

• mineralen in de bouwsector

• biomassa en voedsel

• plastic verpakkingsmateriaal

• textiel

https://www.noord-

holland.nl/Onderwerp

en/Economie_Werk/C

irculaire_economie

https://www.noord-

holland.nl/Onderwerp

en/Duurzaamheid_Mil

ieu/Publicaties/Kanse

nkaart_circulaire_eco

nomie.org

Leesbaar 

maken

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Circulaire_economie


Diverse regionale onderzoeken

Kansen analyse NHN Circulair en Circulair Biomassa vanuit actieplan 

Duurzaamheid Noord-Holland Noord (Circle Economy 2018)

NHN Circulair kansen voor de bouw vanuit actieplan Duurzaamheid Noord-

Holland Noord (Circle Economy)

Circulaire kansen voor morgen regio Noord-Holland Noord (Rabobank 2019)

Regioboek CE aanpak voor decentrale overheden (Circularities 2019)

Onderzoek verwerking agri reststromen Gemeente Hoorn (Puur Hoorn 2019)

file:///C:/Users/Thijs%20Aarden/Desktop/Samenvatting%20Eindrapportage%20onderzoeken%20Circulaire%20Economie%20NHN.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/regioscan-nh-noord.pdf
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/circulair-praktijk/circulair-regio/


Samenvatting van onderzoeken 

Circle Economy (2018)

Top 3 sectoren benoemd die +/- 90% van alle afval in de regio 

veroorzaken, en gebruiken tweederde van alle grondstoffen. 

Bouw 

Industrie

Landbouw / biomassa

Materiaalstromen inzichtelijk gemaakt en kansen voorgesteld

Rabobank (2019)

Wegwijzer voor ondernemers met voorbeelden

Kansen voor de sectoren benoemd: food & agri, bouw & vastgoed, horeca 

& recreatie, groothandel & transport, zorg (met voorbeeldprojecten)



Samenvatting van onderzoeken 

Regioboek CE voor decentrale overheden

Totaal overzicht en achtergrondinformatie over circulaire economie

Agri reststromen Puur Hoorn

Verkenning om in de regio reststromen uit de agribusiness te 

verwaarden (voorbeeld van De Verspillingsfabriek).

Verschaft inzicht van de belangrijkste agrarische reststromen in NH 

en voorbeelden.

Concludeert o.a.

Behoefte aan gestructureerde aanpak tussen diverse initiatieven

Nog geen draagvlak bij ondernemers voor regionale aanpak

Een regionale verspillingsfabriek lijkt nog niet haalbaar



Bekende initiatieven en organisaties in de 
regio

Bamboo baby

Seed valley

De oude veiling

UPP! Upcycling Plastic

Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier

MOSO (Hoorn)

Greenport NHN (Hoorn)

Dijklander Ziekenhuis (Hoorn)

WFBG (Hoorn)

Clusius Lab (Hoorn)

Omgevingsdienst NHN (Hoorn)

Vitasys circulaire laptops (Zwaagdijk)


