


‘De groenste energie

is de energie

die niet gebruikt hoeft

te worden.’



Aanjager van duurzaam ondernemen



InhoudsopgaveOver dit boek

Dit doeboek, geschreven voor ondernemers die zich willen oriënteren op 

circulair ondernemen, biedt kennis, inspiratie en handvatten voor echte 

kanspakkers. Ook worden antwoorden gegeven op vragen van ondernemers 

over deze opkomende vorm van duurzaam ondernemen. Stap in deze nieuwe 

wereld en neem de verhalen van ondernemers mee die dit traject al zijn

ingegaan. Bovenal: ga zelf aan de slag!

Verdiep u in de boeiende inhoud, maak schetsen en aantekeningen en 

voer de opdrachten in dit doeboek uit zodat u stappen verder komt in uw 

oriëntatieproces. De hoofdstukken zijn zo opgebouwd dat vanuit het bredere 

verhaal steeds verder wordt ingezoomd op de mogelijkheden die voor uw 

onderneming van toepassing kunnen zijn.  

FSC-gecertificeerd
Zowel de papiersoort als de drukkerij van

dit doeboek, drukkerij Zalsman in Groningen, 

zijn FSC-gecertificeerd (Forest Stewardship 

Council®). FSC is een internationale organisatie 

met als oogmerk wereldwijd het bosbeheer 

te verbeteren. Een product dat het FSC-keur-

merk draagt, is afkomstig van hout uit zorgvuldig 

beheerde bossen. Zalsman Groningen mag 

het FSC-keurmerk gebruiken doordat zij, door 

haar sluitende procedures, de handelsketen 

niet verbreekt.

www.fsc.nl

EVEN
VOORSTELLEN

CO2-neutrale productie 
Bij de compensatie van haar CO2-uitstoot 

zocht Zalsman Groningen naar invulling waarbij 

het milieu zoveel mogelijk gespaard werd en 

waarbij de bevolking ook baat zou hebben. De 

keuze van Zalsman Groningen is gevallen op een

project genaamd ‘Agroforestry’. Dit project is 

een initiatief van ‘CO2-operate’, een organisatie

die herbebossingsprojecten in Indonesië initieert 

en begeleidt. Bij dit project wordt niet alleen de

CO2-uitstoot gecompenseerd, maar worden 

ook de leefomstandigheden van de lokale 

bevolking verbeterd. Door deze inzet verkrijgt 

de lokale bevolking een inkomen uit de boom-

aanplant en wordt daarmee minder afhankelijk.

www.gulagula.org

DUURZAME VERANTWOORDING

‘Beste ondernemer, ik ben Slimme Rik, de virtuele adviseur 

bij duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim.

In dit doeboek neem ik u mee in de wereld van circulair 

ondernemen. Maak tijd vrij, pak er een pen, potlood, gum 

en koffie bij en ga aan het werk. Uw inzet wordt beloond:

u bouwt aan uw toekomstbestendige bedrijf!
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De wereld verandert in een hoog tempo, ook voor u, ondernemer. Ondernemen 

gaat niet meer zoals we gewend zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

wordt steeds meer omarmd. Is het niet de wetgeving of de ondernemer zelf, 

dan zijn het wel klanten, leveranciers of de medewerkers die de ondernemer 

of directie vragen in te zetten op dit thema. Ook duurzaam ondernemen valt 

daaronder en heeft in korte tijd een hoge vlucht genomen. Iedere ondernemer 

weet inmiddels wat duurzaam ondernemen inhoudt en velen zijn er actief mee 

bezig in hun ambities en bedrijfsvoering. Die acties gaan er komende jaren ook 

steeds meer komen op het gebied van circulair ondernemen. Daar zijn wij bij 

Groningen Werkt Slim van overtuigd.

Duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim, een samenwerking van

partners met het doel bedrijven en instellingen te inspireren en te faciliteren 

in hun duurzame ambities, brengt dit doeboek uit om u op weg (of verder) te 

helpen met circulair ondernemen. Er gebeurt in de regio Groningen al veel. 

Dat leest u in de interviews die diverse adviesbureaus en bedrijven, waaronder 

IKEA, Koninklijke Oosterhof Holman en BBENG, speciaal voor dit boek hebben 

gegeven. Wij bedanken alle partijen voor hun ervaringen en tips.

 

In dit doeboek gaat het ook over definities, businessmodellen, juridische

uitdagingen en over dromen waarmaken. Het boek daagt u uit na te denken 

over de toepassing van circulair ondernemen binnen uw eigen bedrijf of

product. Als anderen het kunnen, dan kunt u het ook. Onze slimme tip:

zie de groene kansen en pak ze op. Dat kan stap voor stap en met behulp van 

de genoemde kennis en hulpbronnen. Uiteraard staat Groningen Werkt Slim 

ook voor u klaar. Gebruik dit doeboek als eerste stap en ga het doen! 

Beste kanspakker,

‘Afval is
grondstof’ 

Floris van Dijk

Groningen Werkt Slim
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 Circulaire economie: 
wat is het en wat zijn de ambities?

CIRCULARISEREN 
richt zich op het organiseren

van waardebehoud van

grondstoffen, halffabricaten

en producten in kringlopen.

Dat vraagt om een andere

inrichting van het economisch 

systeem.

Circulair ondernemen neemt de komende jaren een hoge vlucht. En mogelijk 

heeft u er al over gelezen, gehoord of al wat mee gedaan. Circulair ondernemen 

zorgt voor een waardeverandering van uw onderneming. Het leidt ertoe dat 

we anders kijken naar ons afval en kansen zien die de aarde en onze omgeving 

ons bieden.
Levenscyclus
Een circulaire economie is een model van productie 

en consumptie waarbij bestaande materialen en

producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, 

hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycled. 

Grondstoffen komen niet in de verbrandingsoven 

terecht, maar worden opnieuw gebruikt. Zo wordt de 

levenscyclus van producten uitgebreid. In de praktijk 

betekent dit dat er (bijna) geen afval meer is. Als een 

product het einde van zijn levensduur bereikt, blijven 

de materialen zoveel mogelijk binnen de economie. Ze 

worden keer op keer productief gebruikt, waardoor 

meer waarde wordt gecreëerd. Immers, het product 

gaat langer mee en er zijn veel minder nieuwe materi-

alen nodig. Deze vorm van ondernemen is voor velen 

nieuw en het is dus niet vreemd dat er uiteenlopende 

vragen leven. Wat is het precies, hoe pak je het aan, 

wat komt erbij kijken om je bedrijfsmodel of product 

circulair te maken?

Wat is circulaire economie? 
Een circulaire economie is een economisch systeem 

van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onder-

delen en producten hun waarde zo min mogelijk ver-

liezen, waarin hernieuwbare energiebronnen worden 

gebruikt en waarbij systeemdenken centraal staat. Dit 

staat lijnrecht tegenover het huidige lineaire systeem, 

De drie grote opgaven
Vanwege klimaatverandering werken we hard aan

een energietransitie. Dat doen we (onder meer) door 

in te zetten op een circulaire economie. Klimaat, 

energietransitie en een circulaire economie zijn 

drie belangrijke, leidende beginselen. Samen vormen 

zij de kapstok voor een focus op duurzaamheid en 

voor nieuwe businessmodellen. Elk van deze zaken 

hangt nauw samen met de Sustainable Development 

Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van 

de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen 

om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 

waarin grondstoffen worden omgezet in producten 

die aan het einde van hun levensduur worden vernie-

tigd. Het circulaire systeem kent twee kringlopen van 

materialen: 

- een biologische kringloop, waarin reststoffen na  

 gebruik veilig terugvloeien in de natuur;

- een technische kringloop, waarvoor producten of

 -onderdelen zo zijn ontworpen en vermarkt dat  

 deze kwalitatief hoogwaardig zijn en daardoor  

 opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft  

 de economische waarde zoveel mogelijk behouden. 

Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien 

in staat om zichzelf te herstellen.

Materialen kunnen dus, zoals boven te lezen, op 

twee manieren worden ‘verwerkt’. Óf ze worden 

teruggegeven aan de natuur (dit wordt ook wel 

‘de biologische kringloop’ genoemd), óf ze worden 

hergebruikt voor nieuwe producten (dit noemen 

we ook wel de ‘technologische kringloop’).

In de biologische kringloop is het belangrijk dat 

grondstoffen en chemicaliën biologisch afbreek-

baar of volledig onschadelijk zijn. Uiteindelijk 

moeten producten in de biologische kringloop 

weer kunnen worden opgenomen in de natuur om 

als grondstof te dienen voor een nieuw product.

In de technologische kringloop moeten producten 

zo worden ontworpen dat ze altijd gerepareerd of 

opnieuw gebruikt kunnen worden.

Ambitie voor 2050
Nederland wil in 2050 beschikken over een circulaire 

economie. Een economie waarin zoveel mogelijk

duurzame, hernieuwbare grondstoffen worden 

gebruikt, producten en grondstoffen worden her-

gebruikt en waarin afval niet bestaat. Wereldwijd zal 

de focus vooral op steden liggen. Steden gebruiken 

op dit moment bijna 2/3 van de totale energie die 

op aarde gebruikt wordt, produceren tot 80% van 

alle broeikasgasemissies en zijn verantwoordelijk 

voor 50% van het totale afval.

Voor Groningen, zowel de gemeente als de provincie, 

liggen de ambities dus ook op een hoog niveau. Dit is 

noodzakelijk om de wereld leefbaar te houden. Met 

elkaar en voor elkaar pakken we deze handschoen op.

Wat u moet weten over de SDG’s

De SDG’s zijn afgesproken door de landen die 

zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), 

waaronder Nederland. De doelen zijn opgesteld op 

basis van wereldwijde inbreng van organisaties 

en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een 

mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, 

onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers 

van de Millenniumdoelen, met een doorlooptijd 

van 2000 tot 2015. Achter de 17 doelen zitten 

169 targets (subdoelen) om de doelen concreter 

te maken.

Met welke SDG start u?

Hier vindt u de SDG’s: www.sdgnederland.nl

KRINGLOOPKEUZES
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Wat voor bedrijf heeft u?

‘JC-Electronics is gespecialiseerd in het opnieuw in 

de markt zetten van gebruikte industriële elek-

tronica. Dat zijn producten die onderdeel zijn van 

productieprocessen en geautomatiseerde om-

gevingen. Wat wij doen is 100% circulair. In ons 

concept is nieuw niet altijd beter. Wij kopen wereld-

wijd verouderde elektronica in. Onze technische 

dienst controleert de producten en repareert ze 

als het nodig is. Slijtagegevoelige componenten 

worden vervangen en onze TD onderwerpt het 

product aan een volledige, functionele eindtest. 

Daarna verkopen we de producten weer, met twee 

jaar garantie, want we staan voor kwaliteit. Dat wij 

circulair werken is mooi, maar onze klanten zijn 

vooral economisch gedreven bedrijven. Zij moeten 

erop kunnen vertrouwen dat het refurbished

product gewoon werkt. Daarnaast bestaat tussen 

de 10 en 15 procent van ons bedrijfsresultaat uit 

reparaties van defecte producten die klanten ons 

toesturen. Ze krijgen hun product terug voor een 

vaste prijs met ook twee jaar garantie.’ 

Wat was de motivatie voor het opstarten van 

JC-Electronics?

‘Mijn compagnon en ik hebben JC-Electronics in 

2006 opgericht. Daarvoor werkten we allebei bij 

een bedrijf dat gericht was op reparatie van elek-

tronica. Met JC-Electronics wilden we het anders 

doen, met name de klantbenadering. We merkten 

dat bedrijven vaak twijfelden om tweedehands 

machines en andere producten te kopen. Maar 

ze zijn snel ‘om’ als ze zien dat het goed werkt 

en weten dat ze ook nog eens bijdragen aan een 

goed milieu. Mijn compagnon zegt het altijd heel 

mooi: ‘Wat eens gewerkt heeft, kan weer werken’. 

Wij bouwen veel op klantloyaliteit. Dat werkt, 

want onze topklanten zijn al vanaf het begin bij 

ons. Natuurlijk willen we ook winst maken, maar 

onze drijfveer is het oplossen van problemen. En 

we houden niet van verspillen, dus die circulaire 

gedachte hadden we vanaf het begin, hoewel die 

term toen nauwelijks gebruikt werd. Wat wij ook 

belangrijk vinden is het investeren in onze werk-

nemers. We willen een goede en fijne werkgever zijn.’

Hoe werkt het bedrijf (duurzaam en) circulair?

‘Ons hele werken is circulair. We hebben een 

projectgroep opgericht die meetbaar maakt wat 

het scheelt als je als bedrijf een bepaald product 

bij ons koopt. We kijken naar energieverbruik, 

CO2-uitstoot en economische voordelen. Wij 

hebben nog wel afval en producten waar we niks 

meer mee kunnen, daar kunnen we nog wel wat 

in verbeteren. Maar producten die we niet meer 

gebruiken, verwerken we helemaal tot grondstoffen. 

Wat we daarin zelf kunnen doen, doen we zelf. 

We moeten nog naar kleine verbeteringen in dit 

proces kijken, maar dat zijn details.’ 

‘Wat eens gewerkt heeft,
kan weer werken’

Gerben Katje
Commercieel directeur en mede-eigenaar

JC-Electronics

‘Onze drijfveer is

het oplossen van 

problemen.

En we houden niet 

van verspillen.’

JC-Electronics
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Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

‘We leveren het beste van twee werelden: econo-

mische winst én winst voor het milieu. Circulair 

werken is de basis van wat we doen. Het is niet 

de belangrijkste reden dat klanten bij ons komen, 

maar als we samen om tafel zitten, gaat het daar 

wel vaak over. Laatst had ik een meeting waarbij 

het vijf minuten ging over het product en bijna een 

uur lang over circulariteit. Verder is circulariteit 

interessant voor mensen die op strategisch niveau 

in een onderneming bezig zijn. Zij zullen eerder op 

ons afkomen vanwege ons circulaire imago.’ 

Heeft u tips over circulair ondernemen voor andere, 

beginnende ondernemers?

‘Dat vind ik lastig, want elk bedrijf, product en 

mens is anders. Ik zou zeggen: doe vooral waar je 

goed in bent en waar je vaardigheden liggen, maar 

kijk daarbij ook naar de impact en de gevolgen 

van wat je doet. Gebruik je gezonde verstand en 

overleg met elkaar. En ga aan de slag! Wij bouwden 

ons bedrijf op door trial-and-error, gewoon door te 

doen. Wees ook nieuwsgierig. Wat ook kan werken: 

vind een niche waar alles gesloten is. Kijk goed 

naar het hele proces en dingen die daarin niet 

kloppen, ontdek hoe je daar toegevoegde waarde 

kunt leveren en zet die markt op de kop.

Maar wat ik minstens zo belangrijk vind, is goed 

werkgeverschap. Wij doen dat door onze mensen 

goed op te leiden. In 2019 zijn we verkozen tot 

beste mbo-leerbedrijf van Nederland. Medewerkers 

komen bij ons, soms met problemen, en bloeien 

helemaal op omdat ze erachter komen dat ze echt 

wat kunnen. Voor mij gaat dit hand in hand met 

circulariteit: zorg voor het milieu, maar ook voor 

de mensen.’                                                                  ■

Hoe zijn jullie begonnen met circulair werken?

‘In eerste instantie willen wij gewoon een goed 

product leveren. We willen dat klanten bij ons 

komen en zien dat wij professionals zijn die weten 

waar ze het over hebben. Wij zijn groot geworden 

door mond-tot-mond reclame. In het begin deden we

niets aan marketing, maar op een gegeven moment 

ontkom je er niet aan en je merkt ook dat het wat 

oplevert. De laatste twee, drie jaar wordt circulair 

ondernemen steeds populairder. Partijen die daar 

serieus mee bezig zijn, weten ons te vinden. Voor 

ons is een crisis niet per se slecht. Ondernemers 

willen minder geld uitgeven en komen bij ons 

terecht omdat onze producten goedkoper zijn

dan nieuwe producten.’ 

‘We leveren het 

beste van twee 

werelden:

economische winst 

én winst voor

het milieu.’

In 2050

hebben we

meer plastic

in de zee

dan vis.
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MVO NEDERLAND

Met de onderstaande vragen komt u er snel achter tot welke categorie ondernemer u

behoort: starter, gevorderd of koploper op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

1. PRIORITEIT
Welke prioriteit heeft het om te kijken naar duurzaam en circulair ondernemen?

[ ]Hoog.     [ ]Ik sta open voor nieuwe ontwikkelingen.     [ ]Is niet echt nodig voor ons bedrijf.

2. ERVARING    
Waar staat u op dit moment met uw organisatie als het gaat om duurzaam en circulair 

ondernemen?

[]  We zijn al een paar jaar bezig en hebben al veel gedaan.    []  Mijn netwerk van leveranciers

en klanten begint er nu ook over.     [ ]  Het is allemaal nieuw voor mij.

3. AMBITIE
Waar wilt u als ondernemer naartoe als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen?

[ ]  Ik wil zelfvoorzienend en autonoom zijn.      [ ]  Ik wil niet achterblijven t.o.v. de concurrentie.

[ ]  Ik heb geen idee.

4. HUIDIG BUSINESSMODEL
In hoeverre is in uw huidige bedrijfsmodel duurzaam en circulair ondernemen al opgenomen?

[ ]We hebben al nieuwe verdienmodellen en netwerken.     [ ]  Eerste stappen worden gezet 

maar we willen verder.     [ ]We hebben nog niets van dit alles gedaan, we staan aan het begin. 

5. UITKOMST 
Waar staat het bedrijf op basis van de bovenstaande vier vragen? Als alle laatste antwoorden 

zijn aangevinkt, dan staat u aan het begin. Als u bij alle vragen bij het eerste antwoord uitkomt, 

dan bent u een koploper en een inspiratie voor andere ondernemers.

Hoe dan ook: er is altijd nog meer te doen. Dus mouwen omhoog en aan het werk met

circulair ondernemen!

Waar staat u met uw ambitie en bedrijf?2 Circulair ondernemen: 
waar te beginnen?

Circulair ondernemen biedt ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) een 

veelbelovende toekomst. Om in die toekomst te kunnen blijven rekenen 

op continuïteit van grondstoffenstromen, klanten en interesse van talent 

in het kader van personeelswerving- en behoud, is circulair ondernemen 

zelfs een must. 

Circulair of duurzaam? 
Veel bedrijven zetten al stappen om duurzamer te 

ondernemen. Maar wat is nu het verschil met circulair 

ondernemen? Duurzame ondernemers zetten in op 

efficiëntere bedrijfsprocessen, een lager energie- en 

gasverbruik of passen principes van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) toe. 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om het zoveel 

mogelijk verminderen van de milieubelasting van de 

bestaande bedrijfsvoering. Het bedrijf verandert

niets wezenlijks aan het bestaande bedrijfsmodel, 

maar zorgt dat het zo weinig mogelijk grondstoffen en

energie verbruikt, dat er zo min mogelijk afvalstromen

overblijven en er zo weinig mogelijk schadelijke stoffen 

vrijkomen. Het gaat dus om optimalisatie en efficiency: 

wat kan er zuiniger, minder schadelijk en beter? De 

onderneming past alleen de randvoorwaarden van 

het bestaande productieproces aan. 

Bij circulair ondernemen gaat het erom het bedrijfs-

model en de producten zelf onder de loep te nemen. 

Uit welke grondstoffen wordt het product eigenlijk 

gemaakt? Hoe duurzaam zijn die grondstoffen, waar 

komen ze vandaan, hoe worden ze geproduceerd en 

hoe komen ze bij het bedrijf terecht qua vervoer? 

Wat gebeurt er met het product aan het einde van 

zijn levensduur? Doel is het product, de keten en het 

productieproces zo te (her)ontwerpen, dat er een 

product (of dienst) ontstaat dat niet meer leidt tot

afval aan het einde van de levensduur van het product. 

Dit vergt mogelijk een ander productontwerp, andere 

skills van personeel, misschien wel een ander type 

bedrijfsvoering en een ander type businessmodel. 

Met andere woorden: het kan een ingrijpend proces 

zijn dat u als ondernemer dwingt na te denken over de 

essentie van het product, het bedrijf, bedrijfspartners 

en meer.

Hoe te beginnen met circulair ondernemen? 
De beste manier van ondernemen is, na enig denk- en 

leeswerk, gewoon te starten. Doen dus! Maar informatie

inwinnen en met mensen spreken zijn de eerste stappen. 

Dit is ook te lezen in de interviews met de ondernemers 

in dit doeboek.

Er zijn verschillende strategieën mogelijk om als bedrijf 

(meer) circulair te ondernemen. Maar de meest ‘stoere’ 

methode is de Pippi-methode: ‘Ik heb het nog nooit 

gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’

MVO Nederland is de beweging 

van ondernemers in de nieuwe 

economie. Het is een netwerk 

van partners dat samen

innoveert en implementeert

om de nieuwe economie tot 

stand te brengen. Deze nieuwe 

economie is toekomstbestendig. 

Alleen in die economie kunnen 

ondernemers blijven ondernemen. 

www.mvonederland.nl

Begin vandaag nog met het maken van de CO2-

footprint (voetafdruk) van uw bedrijf. Ga aan

de slag met de Milieubarometer via

‘Start vandaag nog’, aanmelden via

‘Groningen’. Dan leest u over gratis deel-

name via ons. www.milieubarometer.nl

MILIEUBAROMETER

OPDRACHT
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Wilt u meer focus aanbrengen op circulair ondernemen?
Kijk dan als volgende stap naar wat voor type bedrijf u heeft: 

1. Een stapsgewijze omvorming naar een meer circulaire bedrijfsvoering Hierbij wordt de bestaande productiewijze eerst maximaal verduurzaamd. Vervolgens worden er stappen gezet richting een meer circulaire bedrijfsvoering: minder gebruik van grondstoffen en het kritisch tegen het licht houden van het gebruik van deze grondstoffen. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden, zijn:
• Zitten er schadelijke stoffen in? 
• Zijn er minder schadelijke alternatieven? 
• Kan ik met minder grondstoffen hetzelfde product maken?• Wat voor andere dingen kan ik -of iemand anders- met mijn afval doen?

U kunt ook beginnen met kleinere stappen: 
• Waar zit mijn product in verpakt en kan dat anders? • Kan ik mijn verpakking terugsturen naar de toeleverancier of met hem afspraken maken   over bijvoorbeeld retourverpakkingen?

Vanuit deze aspecten bekeken kunnen er al zinvolle stappen worden gezet om vervolgens steeds verder te gaan met het circulair maken van de gehele bedrijfsvoering.

2. Een radicale omvorming naar een circulair product of dienstHet risico van een radicale omvorming naar een circulaire bedrijfsvoering is dat er bijna geen weg meer terug is. Als bedrijf zijn er mooie stappen te zetten richting een circulaire bedrijfsvoering, maar voor de buitenwereld werkt u pas echt circulair als ook de producten en processen dat zijn. Voordat u zover bent, komen er vragen om de hoek kijken als:• Zijn er voldoende (financiële) middelen en invloed om dit te doen? • Zijn de medewerkers en de klanten er wel klaar voor? • Is er voldoende tijd en ruimte voor dit proces?

Bij een radicale omvorming is het gekozen businessmodel leidend, maar bovengenoemde risico’s moeten niet uit het oog verloren worden.

3.   Een circulair product naast het bestaande product introduceren Kiest u voor twee parallelle productlijnen naast elkaar of kan het ook anders? Wat wordthierbij de bedrijfsstrategie? Een oplossing kan zijn om het circulaire product eerst als een pilot te lanceren of er een marktonderzoek naar te laten verrichten. Een adviesbureau kan helpen door onderzoek te doen naar de specificaties, haalbaarheid en verkoopbaarheid van eennieuw circulair product of dienst voordat het echt de markt opgaat.

OPDRACHT

Zelf circulair aan de slag
Bent u inmiddels nog enthousiaster geraakt over circulair ondernemen? 

Weet dat u niet in één klap uw hele bedrijfsvoering of verdienmodel 

hoeft om te gooien. Het R-model van Groningen Werkt Slim helpt u op 

weg. Wilt u meer verdieping in de mogelijkheden, dan verwijzen we naar 

de R10-ladder van circulair ondernemen (op internet te vinden).

Volg het R-model, want uit onderzoek blijkt dat 

bedrijven die dit doen, het meest succesvol zijn!

TIP VAN
SLIMME RIK

R1 - RETHINK (heroverwegen)

Kijk kritisch naar de producten en materialen

die u gebruikt. Stap af van wat u eigenlijk niet nodig

hebt of ga op zoek naar duurzame alternatieven.

R2 - REDUCE (verminderen)

Ga zuiniger en efficiënter om

met grondstoffen en voorkom

zo verspilling.

R3 - RE-USE (hergebruiken)

Hergebruik verouderde producten. 

Artikelen zoals smartphones en 

tablets vinden steeds vaker hun

weg terug naar de consument.

Opgefrist, hersteld of bijvoorbeeld 

met een upgrade zijn ze weer als 

nieuw, maar lager in prijs.

R4 - REPAIR (repareren)

Verleng de levensduur van producten door ze te repareren of op te knappen. 

Maak van oude producten iets nieuws of gebruik onderdelen van een oud 

product in een nieuw product.

R5 - RECYCLE (verwerken)

Verwerk en hergebruik grondstoffen

en reststromen of afval, zoals gras,

afvalhout en koffiedik. Het liefst worden

ze verwerkt tot grondstoffen van gelijke 

kwaliteit als de oorspronkelijke grondstof.

R6 - RECOVER (terugwinnen)

Verbrand restmaterialen waarbij de 

verbrandingsinstallatie het materiaal 

omzet in warmte en elektriciteit.

In een circulaire economie komen

zo min mogelijk materialen bij deze

stap terecht.

Met behulp van het R-model is het mogelijk om de circulaire economie

te ‘scoren’. Het wordt mogelijk om projecten op circulaire waarde te

schatten. Rethink is immers waardevoller dan Repair. Door het R-model

te integreren in bijvoorbeeld een inkooptraject of een ketenmonitor,

krijgt u inzicht in het circulaire potentieel. Zo is snel te zien in welke

processen en ketens nog veel winst te behalen is en in welke niet.

Meer weten? Kijk op de website van de RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder
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Wat voor bedrijf heeft u?

‘Vanhulley is een sociale onderneming. Elk jaar geven 

we 15 vrouwen, grotendeels met een migratie-

achtergrond, een zetje. Na dat jaar kunnen ze 

doorstromen naar een volgende plek in de maat-

schappij. Zo hopen we dat ze op termijn bijdragen 

en deelnemen aan de samenleving, want alleen 

komen ze meestal niet verder. In het atelier helpen 

we de vrouwen om weer ‘werk fit’ te worden en 

bieden we hen structuur aan. Vanhulley maakt 

producten van bestaand materiaal. Het begon met 

het idee dat je van een overhemd een boxershort 

kunt maken als dat overhemd versleten is. Inmiddels 

hebben wij ons toegelegd op bedrijfskleding die 

niet meer gebruikt wordt. We maken daar leuke 

tassen van die bedrijven dan weer van ons terug-

kopen. Dat is het duurzame en circulaire deel van 

ons bedrijf.’

Wat was de motivatie voor het oprichten van

het bedrijf?

‘Ik begon in 2012. Ik was vooral benieuwd of ik 

rondom het verhaal van die boxershorts een merk 

op kon bouwen en op die manier extra waarde kon

creëren. Ik wist wel dat ik dit niet in mijn eentje

op zolder wilde gaan doen. En ik vind, als je zoiets 

doet, dan moet het meteen professionaliteit 

uitstralen. Daarom kocht ik direct industriële 

machines en zorgde ik ervoor dat anderen de 

boxershorts zouden maken. Zo kwamen ook de 

vrouwen erbij. Ik dacht, dit is iets wat iedereen kan 

leren, dus waarom zou ik dat dan niet doen met 

mensen die geen opleiding hebben en die wel iets 

willen bijdragen? Dus de vrouwen werkten vanaf 

het begin al bij Vanhulley, later is dit een eenjarig 

leer- en werktraject geworden. Zij zaten niet per se 

te wachten op een baan als naaister, maar werden 

gezien, dat was voor hen het belangrijkste.’

Hoe werkt u (duurzaam en) circulair?

‘Al onze producten zijn van materiaal dat al bestaat. 

Klanten komen bij ons met hun producten. Dat 

kan van alles zijn, van banners tot bedrijfskleding. 

Samen kijken we wat wij ervan gaan maken. Van 

100 broeken kunnen wij bijvoorbeeld 200 tassen 

maken. Dus het materiaal dat wij krijgen, verkopen 

we terug aan degene die het ons aanlevert. Dat 

maakt het ook circulair. Wat we zelf toevoegen, 

proberen we zo duurzaam mogelijk te doen, zoals 

gerecycled en biologisch afbreekbaar garen.’ 

Hoe zijn jullie begonnen met circulair werken?

‘De boxershort was een consumentenproduct. In 

2018 stapten we over naar business-to-business. 

Dat biedt meer kansen om op te schalen en klanten 

komen veel vaker terug met nieuwe producten en 

aanvragen. Wat er nu staat is een veel mooier

bedrijf dan ik ooit had bedacht. Dat heeft ook met 

de vrouwen te maken. Vanhulley werd steeds 

groter en we voegden een opleiding toe aan het 

‘Wat er nu staat is een veel mooier
bedrijf dan ik ooit had bedacht’

Jolijn Creutzberg
Oprichter & eigenaar

Vanhulley

‘Het materiaal dat 

wij krijgen verkopen 

we terug aan

degene die het

ons aanlevert.’

Vanhulley

20 21



bedrijf. De uren dat de vrouwen hier werken zijn 

ook stage-uren voor de mbo-opleiding die ze volgen 

bij het Noorderpoort College. Ze krijgen daar een 

officieel diploma voor. Bij de uitreiking houd ik het 

nooit droog. Al die supertrotse vrouwen die zin 

hebben in de volgende stap!’ 

Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

‘We zijn er natuurlijk al lang mee bezig. Het brengt 

ons nog steeds veel media-aandacht. We zijn niet 

heel groot, maar ons verhaal is sterk en ons imago 

betrouwbaar. Dat levert klanten op. Het heeft ook 

een keerzijde. Soms bellen bedrijven omdat ze ons 

kleding willen doneren. Maar wij moeten er wel 

iets mee kunnen doen. Als we het niet terug kunnen 

verkopen, hebben wij er niet veel aan.’ 

Heeft u tips over circulair ondernemen voor

andere/beginnende ondernemers?

‘Mijn idee pakte nog veel mooier uit dan ik zelf had 

bedacht. Dat zeg ik ook altijd bij presentaties: heb 

je een goed idee, begin dan gewoon. En ook: deel 

je idee met anderen, want als je er niet over praat, 

kom je ook niet verder. Delen levert heel veel op. 

Iemand geeft aanwijzingen, deelt zijn kennis en 

kijkt met een frisse blik. Zo wordt jouw idee vaak 

nog beter. En als je wat op circulair en duurzaam 

gebied wilt doen, ontkom je er niet aan om ook 

iets op sociaal gebied te doen. Je kunt niet circulair 

werken en vervolgens je personeel uitbuiten. 

Verder zijn de SDG’s, de Sustainable Development 

Goals van de Verenigde Naties, een mooi handvat.’

Heeft u nog een concreet voorbeeld uit de praktijk?

‘Ik begon met de boxershorts, dat heeft me veel 

opgeleverd. Nog steeds ben ik ‘de mevrouw van 

die onderbroeken’, haha! Op een gegeven moment 

dacht ik: ‘wie zit er nou te wachten op de volgende 

laptophoes?’ Nu maken we die zelf. Een reclame-

bureau zei laatst tegen me: ‘We gebruiken die 

tassen misschien niet dagelijks, maar je wilt ook 

een herinnering aan Vanhulley’. Het gaat dus ook 

om het feit dat wij het zijn. In dat ‘wij’ zit zowel 

iets duurzaams als iets sociaals. Verder ben ik heel 

blij met onze huisstijl. Onderdeel daarvan zijn 

krachtige foto’s van de vrouwen die hier werken 

en gewerkt hebben. Die hangen in de werkplaats 

en zijn echt goed gelukt.

In het algemeen vind ik het belangrijk dat je op 

alle fronten iets positiefs uitstraalt als het gaat om 

duurzaam en circulair. Ja, het gaat slecht met het 

klimaat, maar je moet niet denken ‘ach, wat kan

ik daar nou aan doen’. Nee, help mee met het

veranderen! Circulair en duurzaam ondernemen 

kan je ook veel positiefs brengen. Focus op wat je 

wel gedaan hebt en op wat je nog kunt doen.’      ■

‘Als je wat op

circulair en

duurzaam gebied 

wilt doen, ontkom 

je er niet aan om

ook iets op sociaal 

gebied te doen.’
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3 Circulaire businessmodellen: 
hoe zien ze eruit, hoe zet je ze op?

Bij circulair ondernemen is het van groot belang u te verdiepen in het juiste businessmodel dat past 

bij uw bedrijf. Dit kunt u zelf doen maar ook uitbesteden aan een gespecialiseerd adviesbureau. 

U kunt bijvoorbeeld de routes van het BMT (Business Model Template) of CIRCO volgen of 

meedoen met een Koplopertraject. Maar u kunt ook eerst zelf aan de slag gaan. Verder komen 

ook uw motivatie, basisindicatoren en verdienmodellen in dit hoofdstuk aan bod. 

Het Business Model Template
Het Business Model Template richt zich op het 

ontwerp en de ontwikkeling van toekomstbestendige 

strategieën. Het belangrijkste verschil met andere 

strategieën is dat het BMT fundamentele veranderingen

met zich mee zal brengen in de manier waarop u 

zaken doet binnen en buiten het bedrijf. 

Dit circulaire businessmodel helpt ondernemers om

een succesvolle en toekomstbestendige waarde-

propositie neer te zetten. Een propositie die bijdraagt 

aan het oplossen van maatschappelijke en ecologische 

vraagstukken en resulteert in meerdere vormen van 

waardecreatie.

Meer informatie staat op kenniskaarten.het-

groenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/

hoe-creeer-circulair-businessmodel

CIRCO
Een andere mogelijke route naar een aangepast of 

nieuw businessmodel is een samenwerking aangaan 

met CIRCO. CIRCO richt zich op het in beweging 

brengen van een nieuwe markt. Met steun van de 

overheid activeert CIRCO ondernemers en creatieve 

professionals om producten, diensten en business-

modellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair 

te kunnen ondernemen.

Meer informatie is te vinden op www.circonl.nl

Het Koploperproject
Het Koploperproject helpt vooruitstrevende mkb-

ondernemers en andere organisaties om op een

inspirerende, praktische en structurele manier 

duurzamer te gaan ondernemen en zo te werken aan 

een toekomstbestendige organisatie en duurzame 

producten en diensten.

Kijk voor meer informatie op www.koploperproject.nl

Natuurlijk kunt u zelf een route kiezen. En de adviseurs 

van Groningen Werkt Slim denken met u mee.

TIP VAN
SLIMME RIK

De 3 fasen van het BMT: 

Definitiefase

1.  Aanleiding en context

 (waarom) 

2.  Droom (waarvoor)

3.  Propositie (hoe)

Ontwerpfase

4.  Type businessmodel

 (logica)

5.  Betrokken partijen (wie)

6.  Strategie (route)

7.  Kernactiviteiten kiezen   

 (realisatie)

8.  Extern toetsen (check)

Resultaatfase

9.  Impact bepalen

 (indicatoren)

10. Waardecreatie

 (transactievorm)

Aan de slag: is het bedrijf er 

klaar voor?  
Voordat u echt aan de slag gaat met het ontwikkelen van een circulair businessmodel (zie 

hoofdstuk 3), is het verstandig om even pas op de plaats te maken. Zijn u en uw medewerkers 

echt gemotiveerd om te veranderen? Zullen uw afnemers uw circulaire ambities waarderen? 

Stel uzelf deze vragen en maak dan de vervolgstap!

1.  Zijn wij (mijn werknemers en ik) tevreden met de huidige vorm van lineaire  

 bedrijfsvoering of vinden we dat dingen anders en beter kunnen?

[ ]   Ja, want

[ ]   Nee, want

2.. Weten mijn werknemers wat circulaire bedrijfsvoering inhoudt?

[ ]   Ja: betrek uw werknemers actief bij de veranderprocessen en maak gebruik van hun  

 praktische kennis en inzichten van de bestaande bedrijfsvoering. 

[ ]   Nee: investeer in kennisoverdracht of bijscholing voordat u veranderingsprocessen echt  

 in gang zet.

3. Denkt u dat uw eindgebruikers het positief waarderen als uw bedrijf circulair  

 gaat werken?

[ ]  Ja: betrek de eindgebruikers – indien mogelijk – bij uw circulaire ambities. 

[ ]  Nee: ga met de afnemers of eindgebruikers in gesprek. Is het antwoord: ik weet het niet,  

 onderzoek dan dit eerst. 

4. Staat u positief tegenover nieuwe vormen van samenwerking en open innovatie?

[]  Ja: ga op zoek naar (nieuwe) samenwerkingspartners voor uw circulaire product

 of idee, want circulair ondernemen doet u samen.

[]  Nee/ik weet het niet: doorloop het stappenplan eerst voor uw eigen bedrijf.

Voor een geslaagde transitie naar een circulair bedrijfsmodel is het belangrijk dat er bij de

stakeholders, afnemers en onder het eigen personeel draagvlak is voor deze verandering.

Zijn er veel van de bovenstaande vragen met ‘nee’ beantwoord, investeer dan eerst in deze 

motivatie. Daarnaast kunt u uiteraard wel alvast investeren in een meer duurzame bedrijfs-

voering: dat is veel veiliger en bijna altijd een kwestie van ‘no regret’.

OPDRACHT
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Wat voor bedrijf heeft u?

‘Ik ben mede-eigenaar van drie bedrijven: Save 

Plastics, Save Lodge en Humus Guru. Save Plastics 

is het hoofdbedrijf en heeft een heel duurzame 

missie: zoveel mogelijk plastic restmix-afval her-

gebruiken en voorkomen dat het verbrand wordt of 

in de natuur terechtkomt. Van plastic dat normaal 

gesproken de stookoven in gaat, maken wij bouw-

materialen. 

Vanuit Save Plastics begonnen we een nieuw 

bedrijf, Save Lodge. Dit bedrijf richt zich op het 

verticaal vergroenen van gebouwen en de openbare 

ruimte in stedelijk gebied. We maken stapelbare 

plantenbakmuren van plastic afval, zodat elke 

nieuwe muur groen wordt. Save Lodge leidde weer

tot de oprichting van Humus Guru, want voor de

groene muren hadden we substraat nodig, de natuur-

lijke bodem voor de planten. Maar bijna alles wat 

je koopt, is gebaseerd op turf en de winning van 

turf zorgt voor 5 tot 7% van de wereldwijde CO2- 

uitstoot.

Humus Guru maakt turfvrije potgrond van groene 

reststromen, onder meer blad, riet, rioolslib en 

bagger uit sloten. We hebben een methode die 

een duurzaam effect heeft op het bodemleven. 

Het maakt de aarde weer vruchtbaar. Door het 

opbouwen van de humuslaag haal je ongelofelijke 

hoeveelheden CO2 uit de lucht en breek je stikstof 

af. Als boeren in Nederland die vruchtbare laag 

weer op zouden bouwen door dit product te 

gebruiken, dan halen we een fors deel van onze 

CO2-productie uit de lucht. In Duitsland geven 

we CO2-certificaten uit aan boeren die via onze 

methode zorgen voor CO2-opslag in de bodem. 

Die certificaten worden via een bank verkocht aan 

bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. 

Het geld van de verkoop van de certificaten gaat 

naar de boeren.’

Wat was de motivatie voor het oprichten van

het bedrijf?

‘Ik werkte in de internetwereld, maar daar valt niet 

meer zoveel te innoveren. Toen ben ik gaan doen 

wat ik oorspronkelijk wilde doen: ik ging mensen 

interviewen over verduurzaming om erachter te 

komen waar kansen liggen. Zo kwam ik met Bram 

Peters in contact, directeur van Save Plastics. Mijn 

idee was om met plastic te vergroenen. Van het 

een kwam het ander. Ik ben begonnen als onder-

nemer omdat ik echt dingen wilde doen, in plaats 

van er alleen over te praten. Neem de bloembak-

ken van Save Lodge. Iedereen zei altijd dat het 

niet kon, verticale bloembakken zonder bodem, de 

grond zou eruit spoelen. We zijn gaan prutsen en 

experimenteren. Het gaat natuurlijk niet meteen 

goed, maar nu hebben we een mooie standaardbak.’ 

Hoe werkt u (duurzaam en) circulair?

‘Vrijwel alles wat wij doen, is circulair. Ons kunst-

stof en substraat produceren we circulair, water

gebruiken we bij voorkeur op een circulaire manier.

‘Wij zorgen ervoor
dat afval geen afval meer is’

René Notenbomer
Directeur

Save Lodge en Humus Guru
Mede-eigenaar
Save Plastics

‘Voor ons is het

belangrijk dat we

van afval echt

design kunnen

maken.’

Save Lodge | Save Plastics | Humus Guru
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Dat laatste kan meestal wel, maar helaas niet altijd.

Het beton dat we gebruiken is gerecycled en cement-

loos. Circulair produceren lijkt op korte termijn 

duurder. Maar als je een tijdvak van 20 jaar pakt 

en je prijst ook milieueffecten in, dan is het veel 

goedkoper en toekomstbestendiger. Eigenlijk zou 

je de besparing aan CO2-uitstoot ook mee moeten 

nemen in je berekening. Dan ziet het plaatje er nog 

beter uit. Ik hoop dat de overheid het makkelijker 

gaat maken om duurzame alternatieven naar de 

markt te brengen door écht circulair in te kopen. 

Als de vraag groener wordt, dan wordt het aanbod 

vanzelf ook groener.’

Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

‘Mensen vinden plantenbakken met groen erin veel 

leuker dan saaie muren, dat is voor ons natuurlijk 

al een voordeel. De plantenbakken gaan veertig 

jaar mee. Ze kunnen bij ons worden ingeleverd en 

wij kunnen ze negen keer opnieuw omsmelten 

tot iets anders. Verder zorgen wij ervoor dat afval 

geen afval meer is, dat brengt ecologische voordelen

met zich mee. Onze verschillende bedrijven hebben 

al aardig wat naamsbekendheid, nu moeten we 

opschalen en groeien. Voor ons is het belangrijk 

dat we van afval echt mooie producten en design 

kunnen maken. Daar is veel vraag naar.’ 

Heeft u tips over circulair ondernemen voor andere 

en/of beginnende ondernemers?

‘Het is belangrijk dat je het anders wilt doen dan 

hoe het nu gaat. Pas dan ontstaan nieuwe manieren 

van denken. Learning by doing. En het helpt om 

je te verdiepen in circulair ondernemen. Maar 

als we echt willen veranderen naar een circulaire 

economie, dan gaat het eigenlijk alleen maar om 

geld. Zolang de economische noodzaak er niet is, 

verandert er heel weinig. Je ziet dat huishoudens 

10 tot 20% gas bespaarden, puur omdat de prijs 

omhoog gaat. Mensen kijken naar alternatieven 

voor hout, niet vanuit circulaire motieven, maar 

omdat het zo duur is geworden. Dus als je onder-

nemers wilt motiveren, moet de duurzame route 

ook de logische route worden. En dat betekent ook 

de economisch meest aantrekkelijke route, in ieder 

geval op lange termijn.’ 

Heeft u nog een concreet voorbeeld uit de praktijk?

‘Dit jaar deden we een project bij De Woldring

Locatie in Groningen, een nieuw woongebouw met 

435 appartementen. Het binnenplein op de eerste 

verdieping was één grote betonvlakte en wij mochten 

daar iets groens van maken. Het was lastig, vooral 

omdat de bouwlocatie moeilijk toegankelijk was. 

Uiteindelijk hebben we er geld op verloren, maar 

het was wel een heel cool en leerzaam project. 

Onze plantenbakken hangen er en zijn gevuld met 

planten die hun water krijgen uit het Reitdiep.

Ik ben nog niet helemaal tevreden, we hebben nog 

wat andere soorten planten nodig, maar het effect 

is heel leuk. En naast al het groen konden we door 

dit project veel kunststof hergebruiken en dus 

redden.’                                                                            ■

‘Het is belangrijk

dat je het

anders wilt doen

dan hoe het

nu gaat.’

OnderneemOnderneem
ookook

circulair!circulair!
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BASISINDICATOREN
Dit is de basis van uw motivatie. Wees duidelijk, zodat een ander het ook 

snapt. Houd vol en heb plezier in alle stappen van het proces!

mijn ‘waarom’

mijn ‘waarvoor’

OPDRACHT

Bepaal eerst het waarom en waarvoor
in woord en beeld

•  Grondstoffen en afval: 
 - vermindering kilogram of ton ‘raw materials’ of hulpstoffen 

 - vermindering ton of kg bedrijfsafval 

• Energie:
 - vermindering uitstoot schadelijke stoffen in % (of per stof) 

 - vermindering fossiel energieverbruik in kWh (of MWh) 

 - mate van energieneutraliteit in %

• Logistiek en CO₂: 
 - vermindering afgelegde km/jaar in de logistieke keten

 - afname CO₂-uitstoot in % en/of ton per jaar 

• Sociaal/relationeel:
 - % mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 

 - verbetering kennis- of informatiepositie 

 - toename klantencontact (meer of langduriger) 

• Omzet en kosten:
 - gerealiseerde kostenbesparing 

 - gerealiseerde omzetstijging

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van indicatoren. Creativiteit is ook 

belangrijk: op welke aspecten kunt u het verschil maken en hoe dat om te 

zetten in afrekenbare resultaten?

Hoe concreter en beter meetbaar de indicatoren zijn, des te meer grip u 

krijgt op de bedrijfsprocessen en circulaire ambities. Dit hoeft u natuurlijk 

niet alleen te doen. De adviseurs van Groningen Werkt Slim kunnen u 

kosteloos en onafhankelijk verder helpen. Ook zijn er in de regio Groningen 

voldoende adviesbureaus die net nog weer een stap verder gaan. Zij kunnen 

u werk uit handen nemen bij deze omzetting naar een circulaire bedrijfs-

voering.

Dromen en ondernemen
Veel ondernemers zijn ooit gestart met een droom 

voor ogen. En een droom begint met groots denken

en visualiseren. Laat u bij het bepalen van uw

circulaire droom niet afleiden door allerlei ‘ja-maars’. 

En durf buiten kaders te denken. De droom kan en 

moet breed gedefinieerd worden. Uw oplossing is 

de bouwsteen in de transitie naar een duurzame 

bedrijfsvoering. Een oplossing voor de klimaatopgave, 

de energietransitie of de realisatie van een circulaire 

economie. Of misschien wel voor alle drie tegelijk.

De droom en de andere fases van het BMT zijn goed 

uit te werken samen met mensen uit uw bedrijf, maar 

u kunt het ook samen doen met een adviesbureau 

dat hierin gespecialiseerd is. Net waar u zich goed bij 

voelt en vertrouwen in heeft.

De basisindicatoren
van een circulaire onderneming
Om een vervolg te geven aan de gestelde droom is

het van belang om hier een concrete doelstelling 

aan te verbinden. De duurzame of circulaire thema’s 

die rechts in het kader worden benoemd, laten zien 

hoe uw onderneming ervoor staat op het gebied van 

circulair ondernemen. Deze indicatoren kunnen helpen 

om de eerste stappen te zetten in het definiëren 

van doelen in de vorm van KPI’s (Key Performance 

Indicatoren). 
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‘Wij streven naar ecologische,
sociale en financiële winst’

Kees Noordmans
Algemeen Directeur 

OPNIEUW!

Wat voor bedrijf heeft u?

‘OPNIEUW! is best een bijzonder bedrijf. We

leveren een circulaire en een sociale bijdrage aan de 

maatschappij. OPNIEUW! richt werkomgevingen 

circulair in, zoals kantoren van zorgorganisaties 

of leslokalen van scholen. We knappen bestaand 

meubilair op en we maken nieuwe meubels van 

afvalstromen. Zo houden we de afvalberg zo klein 

mogelijk. We verkopen en verhuren deze producten 

vervolgens. Onze sociale bijdrage leveren we door-

dat we mensen in dienst hebben met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.’

Wat was de motivatie voor het oprichten van

het bedrijf?

‘OPNIEUW! startte in 2018. De oprichter is Douwe 

Jan Boersma. Samen begonnen we aan deze reis 

en in vier jaar tijd mochten we al heel veel mooie 

dingen doen. Van complete inrichtingsprojecten 

tot het repareren van 4.000 bureaustoelen op 

jaarbasis. We groeiden naar 50 medewerkers nu. 

Zo’n 20 daarvan zijn mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. 

Douwe Jan had hiervoor een ander bedrijf, gericht 

op ergonomie. Hij kwam erachter dat hij elke dag 

bezig was met zoveel mogelijk financiële winst 

maken. Toen gooide hij het roer om. Hij wilde iets 

terugdoen voor de maatschappij. Met OPNIEUW! 

willen we op een ecologisch en maatschappelijk 

verantwoorde manier een bijdrage leveren aan

een circulaire werkomgeving voor de komende 

generatie. Vanaf het begin was de motivatie dus 

gericht op het circulaire en sociale aspect.’ 

Hoe werkt het bedrijf (duurzaam en) circulair?

‘Wij werken volgens het 10R-model, een model 

dat de mate van circulariteit aangeeft. De stappen 

zorgen ervoor dat je in je ontwerpproces bewust 

nadenkt over de grondstoffen die je gebruikt. In 

onze circulaire fabriek in Buitenpost kunnen we 

alle verschillende stappen van de R-ladder invullen. 

Daarnaast hebben we ons kantoor ingericht met 

refurbished meubilair dat we zelf verkopen.’ 

Hoe zijn jullie begonnen met circulair werken?

‘Dat ging vrij snel. Vijf jaar geleden ontstond het 

idee om wat terug te doen voor de maatschappij. 

Een half jaar later is OPNIEUW! BV opgericht. 

We begonnen met een stoelenafdeling en een 

stoffeerderijafdeling, dus het opknappen van oude 

bureaustoelen. Dat breidden we al snel uit met 

afdelingen voor metaal, hout en tafels en kastjes. 

Eigenlijk maken wij nu alles wat je binnen de

muren van een kantoor of klaslokaal vindt.’

‘Vanaf het begin 

was de motivatie 

gericht op het

circulaire en sociale 

aspect.’

OPNIEUW!
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Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

‘We leven in een mooie, dynamische, uitdagende 

wereld en wij geloven dat je iets terug kunt doen 

voor de maatschappij. Ons bedrijf is vanaf het 

begin opgezet vanuit de circulaire gedachte. Dat 

geeft ons een voordeel ten opzichte van andere,

lineaire bedrijven. Het besef dat het belangrijk is 

om circulair te werken, neemt toe en dus ook de 

vraag naar circulaire producten en diensten. Als 

bedrijf streven wij naar ecologische, sociale en 

financiële winst. We hebben meteen mensen in 

dienst genomen met afstand tot de arbeidsmarkt, 

dat was vanaf het begin al het doel van onze 

organisatie.’ 

Heeft u tips over circulair ondernemen voor andere 

en/of beginnende ondernemers?

‘Het is een kwestie van doen. Je hebt intrinsieke 

motivatie nodig en je moet er ook echt achter 

staan. Soms kost het je in eerste instantie meer, 

maar later heb je daar ook weer profijt van. Het 

helpt ook als je weet wat je precies wilt. Wat is de 

strategie, wat wil je bereiken? Als je weet waar je 

heen wilt, dan ga je er naar handelen en ervoor 

zorgen dat je er komt. Bij het bedrijf dat we hier-

voor hadden, hadden we al ervaring met kantoor-

meubilair. We zagen een kans, omdat er heel veel 

bruikbaar materiaal werd weggegooid. In die zin 

kwamen wij niet vanaf nul, maar hadden we al de 

nodige kennis over de markt. 

Het is een uitdaging om van een lineair proces 

over te stappen naar een circulair proces. Als je 

dat echt wilt, dan moet je het lineaire model loslaten. 

Er moet geen verwarring zijn over wat je wilt en 

waar je voor staat. Het is natuurlijk per bedrijf af-

hankelijk hoe je deze switch het beste kunt maken. 

Als het kan, zou je de processen parallel kunnen 

laten lopen en het lineaire proces langzamerhand 

afschalen. Wat ik ook nog mee wil geven, is dat 

samenwerking en kennisdeling in deze wereld

het belangrijkste zijn. We staan voor een nieuwe

uitdaging om met bestaande producten en afval-

stromen aan de slag te gaan, dat kun je niet alle-

maal alleen doen. Dus, beginnende ondernemers, 

zoek kennis en partners op en schroom niet om 

(ons) te bellen!’

Heeft u nog een mooi voorbeeld uit de praktijk?

‘Voor Copijn (Landschapsarchitecten, Boom-

specialisten en Aanleg en Beheer), hebben wij een 

compleet pand circulair ingericht, onder andere 

met hun eigen afvalstromen. Een recent voorbeeld  

is de inrichting van de watertoren van Hillegom. 

Op iedere verdieping, zeven in totaal, stond een 

Sustainable Development Goal centraal. Een mooi 

voorbeeld waaruit blijkt dat je vanuit intrinsieke 

motivatie hele mooie circulaire projecten kunt 

opstarten en afronden. Maar een van de mooiste 

dingen die we bereikt hebben gaat over onze

mensen. Ze kregen een kans in de maatschappij

en pakten die aan. Ze halen waarde uit hun werk 

en je ziet ze opbloeien.’                                              ■

‘Je hebt intrinsieke

motivatie nodig en

je moet er ook echt

achter staan.’
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Hoe kunnen we de waarde die verstopt zit in een bepaald materiaal

of product zo lang mogelijk behouden of verbeteren? Een goed

verdienmodel is daarbij het antwoord. Een verdienmodel laat zien

hoe je met circulair ondernemen geld kunt verdienen en welk type

transactie daarbij past. Er zijn vijf hoofdvormen verdienmodellen

met diverse subvormen: 

•  Verkoop ++
Verkoop met extra service - bijvoorbeeld een onderhouds-

contract of training – dit kan een apart verdienmodel vormen, 

zoals een prestatiecontract.

Financial lease - financiële service waarbij het product wordt 

voorgefinancierd zodat de klant in termijnen kan betalen en er 

toch direct over kan beschikken.

•  Take-back
Koop en terugkoop - eigendomsoverdracht van het product

voor een bepaalde periode met terugkoopgarantie.

Statiegeld of borg - tijdelijk gebruik van het product, op basis 

van een eenmalige borgsom.

Vendor lease - een tussenpersoon (vendor) financiert met 

behulp van een leasemaatschappij het product zodat de 

eindgebruiker er direct over kan beschikken. De eindgebruiker 

betaalt gespreid en de producent wordt direct volledig betaald. 

De vendor maakt afspraken met de leasemaatschappij over 

de restwaarde en/of terugkoop. Er zijn diverse varianten van 

vendor lease.

•  Huur
Verhuur, premie - tijdelijk gebruik of toegang tot een

product of functie, betaling per tijdseenheid op basis van

vooraf bepaalde vergoeding.

Operational lease - een vorm van langetermijnhuur:

de leasemaatschappij of financier blijft juridisch en economisch 

eigenaar van de geleaste goederen.

Pooling/delen - gedeeld gebruik van (bedrijfs-) middelen of 

producten tegen een afgesproken tarief.

•  Product als service
Pay per use - de gebruiker betaalt alleen voor het daad-

werkelijke gebruik van de functie, bijvoorbeeld vergoeding

per wasbeurt, per gereden km of per branduur van lampen.

Pay per performance - de gebruiker betaalt alleen voor de 

prestatie van het product, bijvoorbeeld een energieservice-

contract (ESCO) op basis van bereikte energiebesparing.

•  Cascade
In de rol van partner in de kringloop - stapelen van

verdiensten in een kringloop en/of het regisseren hiervan.

In de rol van kringloopregisseur - het opzetten van samen-

werking van meerdere partijen tot een totaaloplossing in de 

keten, het faciliteren en/of adviseren hierover.

VERDIENMODELLEN OPDRACHT

Omcirkel deze en werk deze vorm verder uit door hier meer informatie over in te winnen. In het volgende 

hoofdstuk worden juridische aspecten besproken. Met het gekozen verdienmodel in het achterhoofd 

moet er dan gekeken worden wat er juridisch bij komt kijken.

Welk verdienmodel past het beste bij 
uw droom om circulair te ondernemen?

TIP VAN
SLIMME RIK

Een alternatieve transactievorm kan ook met behulp 

van blockchaintechnologie worden uitgevoerd.
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Wat voor bedrijf heeft u?

‘Wij zijn een familiebedrijf, Koninklijke Oosterhof 

Holman. We bestaan inmiddels 110 jaar. We zijn 

actief in de infrasector. Eigenlijk houden we ons 

bezig met alles wat je om je heen ziet. De wegen, 

het groen, zonnepanelen, kabels en leidingen.

We zijn gespecialiseerd in betonconstructies in

de waterbouw. Een andere expertise is milieutech-

nieken, waar ook bodemsanering en biovergisters 

onder vallen. De groene tak houdt zich bezig met 

onderhoud, maar ook met aanleg van parken.

Verder hebben we nog twee recyclingbedrijven

die zich grotendeels op de grondstoffen richten.

Je kunt zeggen dat wij een totaaloplosser zijn op 

het gebied van infrastructurele projecten.’ 

Wat was de motivatie voor het oprichten van

het bedrijf?

‘Het bedrijf is in 1912 opgericht door Oebele

Oosterhof. Hij begon in de bouw. Neef Dirk 

Holman kwam in 1942 bij het bedrijf. Hij zag veel 

potentie in de wegenbouw. Daardoor is de huidige 

infratak groot geworden.’

Hoe werkt u (duurzaam en) circulair?

‘Dat doen we op veel gebieden. Bij onze asfalt-

centrale hergebruiken we tegenwoordig 90% van 

ons huidige asfalt. Via onze bruggenbank kopen 

we tweedehands bruggen, die we vervolgens weer 

verkopen of voor een nieuw project gebruiken.

We hebben twee grondstoffenbanken, Weboma en 

Gruno. Hier komen gebruikte bouwmaterialen binnen, 

die we verkopen aan partijen die het kunnen 

gebruiken. We bouwen biovergisters, die groen gas 

produceren. Met de gemeente Groningen zijn we 

met een project bezig om groene reststromen te 

fermenteren en weer te gebruiken in de regio. 

Circulariteit en duurzaamheid zitten in ons DNA 

en dat willen we ook zoveel mogelijk uitstralen.

De lampen op kantoor zijn gemaakt van petflessen,

de tafel van oude sluisdeuren, het meubilair is

hergebruikt. Eigenlijk is alles wat je hier ziet

hergebruikt. Dat is waar Koninklijke Oosterhof 

Holman voor staat en waar we op inzetten. Nog 

meer cradle-to-cradle, verduurzamen en het terug-

brengen van circulaire bouwstoffen in de markt.’ 

Hoe zijn jullie begonnen met circulair werken?

‘Dan moeten we terug naar eind jaren tachtig, 

denk ik. Koninklijke Oosterhof Holman Milieu-

techniek hoorde toen bij de bedrijven in Nederland 

die begonnen met bodemsanering op grote schaal. 

In het begin ging dat heel simpel. Je graaft een gat 

en brengt de grond ergens anders heen, daar wordt 

het gestort. Maar al vrij snel, rond de jaren negentig,

gingen we over op andere systemen. Daarbij maakten

we grondwater schoon en stimuleerden we biolo-

gische afbraak van verontreinigingen in de grond, 

zodat je niet hoefde te rijden met verontreinigde 

‘Circulariteit en duurzaamheid
zitten in ons dna’

Sander de Haan
CEO

Koninklijke Oosterhof Holman

Jan Pieter Oldenburg
Sales Manager

Koninklijke Oosterhof Holman

‘Eigenlijk is alles

wat je hier ziet

hergebruikt.’

Koninklijke Oosterhof Holman
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‘Deel kennis met

elkaar, want

uiteindelijk is het

een gezamenlijke

opgave.’

grond. Dat scheelde ook weer CO2-uitstoot.

Verder houden we ons al jaren bezig met de aanleg 

van biogasinstallaties, werken we samen met 

Wetsus in Leeuwarden en werken we mee aan de 

ontwikkeling van duurzame landbouw.’

Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

‘Uiteindelijk ligt hier voor ons economische waarde, 

zowel in omzet als in resultaat. Zo’n 80 tot 90% 

van onze opdrachten voeren we uit voor de 

overheid. We zien dat de vraag vanuit de markt 

alleen maar meer toeneemt. In de huidige tijd is 

verduurzaming echt een item. Dan heb je het over 

het gebruik van zonne-energie, maar ook het circu-

laire gedachtegoed. De beschikbaarheid van onze 

grondstoffen neemt hard af. In de jaren zeventig 

was het nog in balans: we onttrokken grondstoffen 

aan de aarde, maar gaven ook terug. Dat is niet 

meer zo en circulaire oplossingen kunnen helpen 

om weer in balans te komen. Overheden zoeken 

ons op vanwege ons werk, maar ook vanwege 

onze faciliteiten. Voor Gasunie werken we met een 

enthousiaste groep mensen landelijk. We hebben 

450 medewerkers en zijn vooral actief in Groningen,

Friesland, Drenthe en inmiddels ook in Noord-

Holland.’

Heeft u tips over circulair ondernemen voor andere 

en/of beginnende ondernemers?

‘Richt je als startup op één product. Zorg voor een 

goed proces dat leidt tot een goed eindproduct dat je 

dan goed introduceert in de markt. Tegenwoordig 

kun je je op heel veel onderdelen van circulariteit 

en verduurzaming richten. Zeker als startup zou ik 

zeggen: je kunt beter één ding goed doen dan tien 

dingen half. Voor bestaande bedrijven die meer 

willen focussen op circulariteit is het belangrijk om 

de samenwerking op te zoeken. Deel kennis met 

elkaar, want uiteindelijk is het een gezamenlijke 

opgave. Zoek elkaar op en zet van daaruit stappen, 

in plaats van dat je dat individueel doet.’ 

Heeft u nog een concreet voorbeeld uit de praktijk?

‘Dit jaar verplaatsten we een brug van Veenendaal 

naar Delft. Simpel gezegd koppelden we de brug 

los en monteerden we die opnieuw in Delft. En 

dan heb je nog het project ‘bokashi+’. Dit is een 

samenwerking met een Duitse partij, die zijn 

daar al wat verder mee. De gedachte is om het 

groenafval lokaal te gaan fermenteren (‘bokashi’). 

Fermenteren is composteren zonder zuurstof. Er 

komt dus geen CO2 bij vrij en bovendien bindt 

het stikstof. We doen dit samen met de gemeente 

Groningen. Op dit moment zijn we het materiaal 

aan het verzamelen. Daarna start de fermentatie, 

dat duurt een aantal maanden. Nog een winst: 

gefermenteerde grond houdt beter vocht vast, net 

als veengrond. Door de klimaatverandering krijgen 

we te maken met droogte, maar ook met heftige 

regenbuien. Met een grondsoort die vocht kan 

vasthouden heeft dat veel minder impact.’             ■
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4 Juridische aspecten 
van circulair ondernemerschap

Bij circulaire activiteiten of bedrijfsprocessen is het 

soms lastig te bepalen of de huidige wet- en regel-

geving überhaupt van toepassing is. En als dat zo is, 

hoe moet je de regels dan concreet toepassen? Wat 

zijn de gevolgen voor de praktijk? Dit kan complex

zijn en veel tijd kosten. Voor veel bedrijven is de

juridische kant van circulair ondernemen daarom niet 

het favoriete onderdeel. Een juridisch adviseur kan 

dan uitkomst bieden.

Veelvoorkomende juridische aandachtspunten 
bij circulair ondernemen
Om concrete beelden te geven van de juridische 

aandachtspunten die bij circulair ondernemen aan de 

orde komen, lichten we een aantal veelvoorkomende 

en belangrijke aandachtspunten kort toe:

Grondstof versus afval

Wat voor de één afval is, is voor de ander een grond-

stof. In een circulaire economie bestaat geen afval 

meer, maar in de huidige rechtspraak en wetgeving 

kan die grondstof toch als afval worden gekwalifi-

ceerd. Het is van belang om te weten of de (grond)

stoffen waarmee wordt gewerkt, als afvalstoffen of 

als grondstoffen worden gezien. Dan kunnen namelijk 

verschillende regels gelden. Denk aan een mogelijke 

vergunningplicht voor de opslag van afvalstoffen. 

Toeleveringscontracten

Gaat u als bedrijf aan de slag met circulaire producten, 

dan moet u zorgen dat u voldoende grondstoffen en 

onderdelen heeft. Het is bijvoorbeeld heel vervelend 

als u een stoel moet refurbishen (= herstellen tot

een te gebruiken stoel) en dan niet over het juiste 

vervangingsonderdeel beschikt. Circulaire producten 

zijn gebruikte producten die klaargemaakt moeten 

worden voor een nieuwe of verlengde levensloop.

Daarvoor zijn reserve- en vervangingsonderdelen nodig. 

De toelevering van zowel de gebruikte producten als de 

benodigde (reserve-)onderdelen, moet contractueel 

goed geborgd zijn. Zo beschikt u juridisch gezien te 

allen tijde of binnen korte termijn over voldoende 

(reserve-) onderdelen. 

Beschermen en vermarkten van innovaties

Circulaire processen zijn vaak ook innovatief. Het 

is van groot belang om deze innovaties vanaf de 

start goed te beschermen, zodat u deze kunt blijven 

gebruiken én de investeringen die hiermee gemoeid 

zijn, terug kunt verdienen. Bescherming kan door de 

innovatie vast te leggen via een merkdepot of een

modeldepot. Ook het vastleggen van auteursrechten

en octrooirechten kan hierin een belangrijke rol 

spelen. Zijn er meerdere partijen betrokken? Leg 

dan in een overeenkomst vast aan wie de verschil-

lende rechten toebehoren. Ook raden we u aan om 

Als een bedrijf start met circulair ondernemen, worden productieprocessen 

vaak gewijzigd of ontstaat een compleet nieuw bedrijfs- en/of verdienmodel. 

Dat leidt tot algemene ondernemingsrechtelijke vragen, zoals welke (juridische) 

samenwerkingsvormen het meest passend zijn en hoe die moeten worden 

ingericht. Ook ontstaan er nieuwe juridische vragen, risico’s én kansen die 

specifiek te maken hebben met het circulaire aspect. Dit komt omdat de 

huidige wet- en regelgeving  is ingericht op een lineaire economie. 

bijvoorbeeld licentieovereenkomsten op te stellen. 

Dan kunnen meerdere partijen van de innovaties 

gebruik maken, zonder dat u uw rechten verliest. Het 

in de markt zetten van beschermde innovaties biedt 

ook weer mogelijkheden voor de ontwikkeling van een 

nieuw verdienmodel.

Circulair bouwen en financiering

Circulair bouwen kent verschillende externe financie-

ringsvormen. Het is van belang wie eigenaar zal zijn 

(of moet zijn) van de grond, het gebouw, de circulaire 

onderdelen van het gebouw of de installaties. Naast 

de recht-toe-recht-aan financiering zijn er tal van 

subsidies (zie ook de ‘Subsidieregeling Circulaire 

Economie’) voor de circulaire bouw. Ook leasing (vaak 

operational lease) van onderdelen van het gebouw 

kan aan de orde zijn.

Bij externe financiering kunnen de belangen van 

de eigenaar, de subsidiegever, leasemaatschappij 

en de financier met elkaar botsen. Bijvoorbeeld: de 

financier wil zijn risico’s beperken door het vestigen 

van zekerheidsrechten. De leverancier van circulaire 

onderdelen van een gebouw wil in bepaalde gevallen 

het eigendom behouden via een recht van erfpacht

of recht van opstal. Denk hierbij aan het leasen

van zonnepanelen, verlichting (light as a service),

de voorgevel of een liftinstallatie. Er zullen diverse 

overeenkomsten moeten worden gesloten voor de 

verschillende circulaire onderdelen van het gebouw. 

Die overeenkomsten regelen onder meer de levens-

duur, onderhoud en vervanging van een circulair 

onderdeel. Zulke overeenkomsten moeten op elkaar 

aansluiten en niet onderling met elkaar in strijd zijn. 

Productaansprakelijkheid

Als u aan de slag gaat met circulaire activiteiten, kunt 

u aanlopen tegen vragen over productaansprake-

lijkheid. Stel, er vloeit schade voort uit gerecyclede 

producten waarvan het hergebruikte plastic achteraf 

niet voldoende fijn gemalen bleek. Welke partij is hier 

dan verantwoordelijk voor? Moet de aansprakelijk-

heid tussen de betrokken partijen verdeeld worden 

bij het delen/hergebruiken van (elkaars) materialen 

of producten? Het is van belang om uw contractuele 

relatie – daarmee de inrichting van uw bedrijf – af te 

stemmen op onder andere deze (nieuwe) vraagstukken. 

Samenwerkingsvormen

Samenwerking speelt een belangrijke rol binnen de 

circulaire economie. Ondernemingen, afnemers, 

leveranciers, financiers en andere stakeholders 

hebben hetzelfde doel voor ogen. Ze werken samen 

aan zo duurzaam mogelijke oplossingen, diensten 

en producten. De samenwerking kan zijn grondslag 

vinden in overeenkomsten, zoals participatie- en/

of aandeelhoudersovereenkomsten of joint-venture 

overeenkomsten. Het kan ook door het nemen van 

een gezamenlijk belang in een rechtspersoon of andere 

juridische entiteit, zoals een besloten vennootschap (bv) 

of een coöperatie. 

Schrijf uw vragen op en neem contact op 

met een advocatenkantoor. Zij kunnen 

u verder helpen. Lees ook het interview 

met DeHaan Advocaten en Notarissen op 

pagina 45.

TIP VAN
SLIMME RIK
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‘We helpen klanten om circulariteit 
goed in hun proces in te bedden’

‘Wij kijken door een 

juridische bril naar

de vraag of behoefte 

van de klant.’

In welke branche is DeHaan actief? 

‘DeHaan is een advocaten- en notarissenkantoor 

met ruim 70 advocaten en notarissen en vestigingen 

in Groningen, Leeuwarden en Zwolle.

Wij zijn een full-service kantoor wat inhoudt dat 

we een breed aanbod van juridische expertises 

in huis hebben, waaronder ondernemingsrecht, 

arbeidsrecht, bestuursrecht en vastgoedrecht.

Wij staan bedrijven, instellingen en overheden

binnen uiteenlopende sectoren bij. Specifieke kennis 

en ervaring hebben we binnen de sectoren bouw & 

vastgoed, milieu, afval & energie, de maakindustrie, 

handel transport & logistiek, zorg, onderwijs, en agri. 

De vraagstukken op het gebied van circulariteit 

worden vanuit verschillende juridische expertise-

groepen behandeld en komen voort uit bedrijven 

en instellingen die in uiteenlopende sectoren 

actief zijn, van de bouw & vastgoed sector tot de 

maakindustrie.’ 

Wat was de motivatie om circulair ondernemen in 

te voeren als dienst binnen het bedrijf?

‘We deden al veel op dit gebied. We zijn mede-

oprichter van Circulair Friesland, een samen-

werkingsverband om circulair ondernemen in 

Friesland te stimuleren. Daarnaast hebben veel

bedrijven ons de afgelopen jaren benaderd, omdat zij 

tegen juridische obstakels aanliepen bij (het starten 

van) circulaire activiteiten. De huidige wetgeving 

is namelijk gericht op een lineaire economie en 

wanneer je deze toepast op circulaire activiteiten 

dan leidt dit regelmatig tot onduidelijkheden. We 

helpen bedrijven die circulair actief zijn bij alle 

juridische aspecten waar zij mee te maken krijgen. 

We controleren bijvoorbeeld of wetgeving die 

toeziet op (de opslag van) afval van toepassing is 

op restproducten die worden gebruikt als grond-

stof en we adviseren bij het opstellen van contracten 

met toeleveranciers. 

We richten ons voornamelijk op adviseren, een 

klein deel van ons werk bestaat uit procederen. 

We kijken proactief mee met de cliënt. Waar heeft 

een ondernemer behoefte aan? Wat is cruciaal om 

vanuit juridisch perspectief goed geregeld te hebben 

om geen onnodige (financiële) risico’s te lopen en 

hoe kunnen we eraan bijdragen dat de ondernemer 

zelf zo min mogelijk juridische of administratieve 

‘rompslomp’ op zijn of haar bordje krijgt. Vanuit 

die invalshoek willen we onze cliënten breed 

informeren en helpen om de omslag naar circulair 

ondernemen te maken. Die ontwikkeling moet 

doorgaan, dat vinden wij als kantoor belangrijk en 

daar willen we aan meewerken.’ 

Hoe werkt het bedrijf zelf (duurzaam en) circulair? 

‘DeHaan is druk bezig te verduurzamen en meer 

circulair te werken. Als zaken aan vervanging toe 

zijn, willen we dit duurzaam, maar het liefst circulair 

doen. Vanuit duurzaamheidsperspectief doen

we al veel, zoals het inkopen van groene stroom

Jasper Gevers
Advocaat

DeHaan Advocaten en Notarissen

Mark Jonker Roelants
Notaris

DeHaan Advocaten en Notarissen

DeHaan Advocaten en Notarissen
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OPDRACHT

en het beperken van onze fysieke (papieren) dossiers, maar dat vinden

wij niet meer dan normaal. Als kantoor zijn we momenteel een ESG-

beleid aan het ontwikkelen om onszelf klaar te stomen voor de toekomst. 

Primair doen we dit vanuit onze eigen intrinsieke motivatie. Daarnaast 

legt nieuwe Europese wetgeving rondom ESG deze verantwoordelijk-

heid ook op aan het bedrijfsleven.

Vanaf 2024/2025 gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive 

(‘CSRD’) namelijk in voor grote bedrijven. Deze richtlijn vereist dat 

bedrijven rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en 

milieu. Vanaf 2026 zal de richtlijn ook gelden voor beursgenoteerde 

mkb-bedrijven en momenteel wordt er gewerkt aan een ‘lichtere’

CSRD-variant voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven. Deze regel-

geving zal een enorme impact op het bedrijfsleven hebben en daarom 

is het van belang voor grote bedrijven, maar ook voor het mkb, hier nu 

mee aan de slag te gaan. Als kantoor zijn wij niet alleen zelf actief op 

dit gebied, maar wij begeleiden ook cliënten om hun bedrijfsvoering 

conform deze toekomstige richtlijn in te richten.’

Hoe geven jullie circulaire adviezen? 

‘We informeren proactief. Via sociale media, onze website, nieuws-

brieven en seminars attenderen we cliënten en relaties op juridische 

aspecten en onderwerpen die bij circulariteit een rol kunnen spelen. 

Daarnaast benaderen bedrijven en instellingen ons met vragen en 

kwesties gerelateerd aan circulair ondernemen. Deze vragen zijn vaak 

breed ingestoken en hebben niet alleen betrekking op het circulaire 

aspect. Bijvoorbeeld als een bedrijf wil samenwerken met een andere 

partij ten aanzien van het ontwikkelen van een circulair product.

We begeleiden dan bij het opzetten van een optimale juridische

samenwerkingsstructuur. Wij kijken altijd met een ondernemersbril 

met de cliënt mee, waarbij wij zorgdragen dat de cliënt op juridisch 

gebied volledig wordt ontzorgd.’

Welke voordelen brengen jullie adviezen op circulair gebied?

Wat voegt het toe?

 Jasper: ‘Een cliënt van mij is bijvoorbeeld bezig met het opzetten van 

een duurzaam vakantiepark. Van de toeleverancier wil hij graag zeker-

heid dat de producten die worden aangeleverd volledig circulair zijn. 

Die zekerheid was nog niet opgenomen in het contract. Daar zorgen

wij dan voor. Deze cliënt is al heel goed bezig en wij helpen dan met

het laatste stuk.’ Mark: ‘We helpen cliënten dus om circulariteit goed

in hun proces in te bedden.

Verder helpen wij bijvoorbeeld met het afdekken van aansprakelijkheids-

risico’s. Als je werkt met producten die al een vorig leven hebben gehad, 

kan dat enorm handig zijn. En tenslotte kijk je als advocaat naar het 

hele plaatje. Dan zie je soms bepaalde financiële voordelen van circulair 

ondernemen die de cliënt niet direct ziet.’

Hebben jullie tips over circulair ondernemen voor andere/beginnende

ondernemers?

‘Begin met inventariseren. Waar sta ik? Waar wil ik heen? Wat heb ik 

nodig om circulair te kunnen ondernemen. En je hoeft niet het wiel 

opnieuw uit te vinden! Zoek contact met partijen die al kennis hebben 

op het gebied van circulair ondernemen. Anderen kunnen je helpen om 

stappen te zetten. En je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Er zijn veel hobbels die wij al kennen, we kunnen voorkomen dat je 

ertegenaan loopt.’ 

Hebben jullie nog een concreet voorbeeld uit de praktijk?

Mark: ‘We zijn nu bezig met een theater dat nog gebouwd moet worden. 

Het wordt gesponsord door verschillende bedrijven. Vanuit het idee 

van circulair hergebruik willen zij hun deel van het gebouw terug 

hebben als het theater stopt. Dat moet dan ook juridisch goed geregeld 

worden. Alle partijen hebben zelf al bedacht wat ze willen. Wij geven al 

die wensen dan vorm in een advies waar iedereen tevreden over is. We 

gebruiken de bestaande wetgeving om nieuwe constructies te bedenken, 

zodat we het toch voor elkaar krijgen.’                                                           ■

• Wat zijn uw ambities en welke (te ontwikkelen) circulaire activiteiten van uw onderneming,

 organisatie of stichting passen daarbij? 

• Welke relevante juridische documenten en contracten gerelateerd aan (te ontwikkelen)

 circulaire activiteiten heeft u nodig om uw circulaire activiteiten uit te voeren?

• Welke van de genoemde onderwerpen spelen bij uw idee of bedrijf en vragen aandacht vanuit 

 juridisch oogpunt? Wat zijn aandachtspunten, risico’s én kansen?

Waarmee moet u op juridisch vlak
rekening houden?
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1  De prestatie van het product 

bepaalt hoofdzakelijk de waarde van mijn 

product, daarom is de kwaliteit van mijn 

product extreem belangrijk. 

2  Mijn producten zijn zo ont-

worpen, dat deze eenvoudig repareerbaar 

zijn en aan het einde van de gebruiksfase 

gemakkelijk demontabel zijn. Zo kunnen 

materiaalstromen eenvoudig gescheiden

en hergebruikt worden. Voor gebruiks-

producten, zoals een lamp, geldt: de

onderdelen en grondstoffen kunnen 

zonder kwaliteitsverlies worden herge-

bruikt in een nieuwe lamp of in een ander 

product. Voor verbruiksproducten, zoals 

tandpasta, geldt dat deze volledig bio-

logisch afbreekbaar zijn, en - eventueel na

onttrekking van waardevolle grondstoffen -

kunnen worden teruggegeven aan de 

natuur.

3  Waardebehoud van producten 

en grondstoffen is in mijn bedrijf gemaxi-

maliseerd. Ik kijk eerst naar mogelijkheden 

voor het verlengen van de levensduur of 

hergebruik van het product als geheel.

Pas in tweede instantie kijk ik naar het 

hergebruik van onderdelen of componenten. 

De laatste optie is het hergebruik van losse 

grondstoffen uit het product.  

4  Tijdens de productie, het

gebruik en de verwerking van mijn product 

vindt er geen uitstoot van schadelijke stoffen

plaats die leidt tot milieuverontreiniging of 

de aantasting van de biodiversiteit. 

5 Wanneer werk ik nu echt circulair?                                                                                                                     

Het is niet eenvoudig om aan te geven wanneer een product of productieproces 

100% circulair is. Circulariteit heeft namelijk betrekking op het energiegebruik, 

de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen, op afvalproductie en op de 

samenstelling en levenscyclus van het product. 

Om te weten of uw product, productieproces of bedrijf echt circulair is, kunt u 

onderstaande Checklist Circulair Ondernemen langslopen.

CHECKLIST*

Op bladzijde 16 benoemden 

we de Milieubarometer. 

Deze kunt u gebruiken om 

uw CO2-voetafdruk te 

berekenen.

TIP VAN
SLIMME RIK

CIRCULAIR ONDERNEMEN

5  Ik heb een businessmodel 

dat erop gericht is mijn product na de 

gebruiksfase terug te kunnen nemen en te

verwerken tot een nieuw product of tot het 

afzetten van onderdelen of grondstoffen 

aan derden. 

6  Ik kijk bij het circulair maken 

van mijn product niet alleen naar de 

mogelijkheden binnen mijn eigen bedrijf of 

productieketen, maar ook naar mogelijk-

heden voor samenwerking daarbuiten. 

7  Mijn bedrijf is gericht op open 

innovatie en deelt kennis met anderen. 

8  Mijn bedrijf draagt (mede) zorg 

voor goede arbeidsomstandigheden en 

een eerlijk loon in de gehele productieketen.

9  Mijn bedrijfsproces is trans-

parant en controleerbaar voor derden. 

Ik rapporteer op een transparante wijze 

over de gehele impact van mijn bedrijf 

en benoem zowel positieve als negatieve 

aspecten en verbeterpunten. 

10  Tot slot: mijn mede-

werkers en ik zijn trots op ons circulaire 

product of dienst! 

De conclusie is dat de weg naar volledig 

circulair ondernemen een meerjarige aanpak, 

kennis, lef en doorzettingsvermogen vergt. 

Toch kunt u een begin maken met stappen 

zetten in de circulaire richting. Zolang u maar 

weet welke kant u op wilt en wat het kost en 

oplevert. 

Wilt u meer weten over circulair ondernemen 

en heeft u behoefte aan deskundige informatie,

ervaring en adviezen? Verderop in dit doeboek 

worden bedrijven, websites en instanties 

genoemd die u verder kunnen helpen. Neem 

daarom contact met hen op en deel uw vragen. 

Zo komt u verder. 

CONCLUSIE

VEEL SUCCES!

*De tien vinkjes hebben wij al voor
 u klaargezet. U hoeft ze alleen nog
 maar te plaatsen ;-).
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Wat voor bedrijf is Ecoras?

‘Wij zijn een adviesbureau en opereren al een hele 

tijd in Noord-Nederland. Eerst onder de naam 

KNN, nu heten we Ecoras. We zijn al zo’n twintig 

jaar bezig met de thema’s circulair en biobased 

economie. Vanuit onze advieswerkzaamheden 

en onderzoeken ontstonden in de loop der jaren 

bedrijven als Foamplant, BioBTX en Recell. De een 

maakt bio afbreekbaar schuim, de ander chemisch 

recycled plastic afval en een derde haalt wc-papier 

uit rioolwaterzuivering en maakt daar allerlei 

producten van. Ecoras richt zich volledig op het 

ondersteunen van ondernemers en overheids-

organisaties in hun transitie.

We zijn ontstaan vanuit de Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG). Ons doel is om de circulaire 

waardeketen te realiseren, en niet alleen maar 

rapporten op te leveren. Dat doen we door een 

mix van kennis in te zetten, zowel ecologisch, 

technisch als economisch. De ene keer maken we 

CO2-footprints voor producten, de andere keer 

kijken we naar de mogelijkheid voor recyclen op 

locatie. Soms heeft een partij hulp nodig bij het 

vinden van partners, dan brengen wij partijen bij 

elkaar die elkaar verder kunnen helpen. 

Ecoras geeft inzicht in grondstoffenstromen, 

reststromen, CO2-uitstoot en andere indicatoren 

die iets zeggen over de invloed op het milieu. 

Deze informatie gebruiken wij als startpunt voor 

verbeteringen, die we dan ook willen doorvoeren. 

Onze specialisten hebben vooral kennis van de 

circulaire plastics, biobased materialen en agri-

food en bodem. Dat zijn ook wel de thema’s die in 

Noord-Nederland op de agenda staan. We dagen 

organisaties uit om een volgende stap te zetten 

naar circulariteit door het bieden van inzicht en 

concrete vervolgstappen.’

Wat was de motivatie voor het opstarten van

het bedrijf?

‘Het bedrijf is ontstaan vanuit een vraag naar 

ontbrekende kennis. Cor Kamminga en de onder-

zoeksgroep waarin hij actief was, waren bij de 

RUG bezig met milieu en energie. Hij merkte dat 

er veel vraag en onbekendheid was in de markt. 

Daar wilde hij op inspelen en zo is hij toen met een 

partner een adviesbureau begonnen. Vanaf het 

begin was het ons voornaamste doel om onze visie 

op een zo duurzaam mogelijke transitie naar de 

circulaire economie over te brengen.’

 

Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

‘Circulair is een hot thema, dat was het vijf jaar 

geleden nog niet. Sinds Europa en deels ook 

Nederland met een duidelijk beleid zijn gekomen, 

krijgen ondernemers het idee ‘nu moeten we wel’. 

Hierdoor worden wij makkelijk en veel gevonden. 

Sommige ondernemers halen er concurrentievoor-

‘Wij proberen bedrijven uit te
dagen de volgende stap te zetten’

‘De ene keer maken we 

CO2-footprints voor 

producten, de andere 

keer kijken we naar 

de mogelijkheid voor 

recyclen op locatie.’

Micha Klarenbeek
Projectleider impact analyse & circulariteit 

Ecoras

Ecoras
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deel uit, maar er zijn er ook die met hun handen 

in het haar zitten en geen idee hebben wat ze 

moeten doen. Voor veel bedrijven is het een heel 

lastige transitie. Het heeft tijd nodig, het duurde 

ook meer dan tien jaar voordat de noodzaak van de

energietransitie met zonnepanelen en windmolens

tussen de oren zat. Maar aan de andere kant: 

door oorlog en corona zijn we wel meer circulair 

gaan denken. We zien immers hoe kwetsbaar de 

toeleveringsketens zijn, dus je wilt het eigenlijk zo 

lokaal en circulair mogelijk organiseren. Door die 

toenemende bewustwording heeft Ecoras het

ook drukker.’

Heeft u tips over circulair ondernemen voor

andere/beginnende ondernemers?

‘Probeer niet alles zelf te doen, er is echt al heel 

veel kennis. Als je je erin verdiept, merk je ook 

dat iedereen bereid is om elkaar te helpen. In je 

eentje ga je de circulaire economie niet voor elkaar 

krijgen, je moet daarin zoveel mogelijk (lokale) 

partners vinden. Vraag advies en kijk om je heen, 

want er zijn al veel mooie voorbeelden. De huidige 

wet- en regelgeving is nog niet helemaal klaar 

voor dit circulaire denken, soms moet je gewoon 

iets doen en bewijzen dat het kan. Dan volgt die 

wetgeving vanzelf. Hoe eerder je begint, hoe beter 

je bent voorbereid.’ 

Heeft u nog een concreet voorbeeld uit de praktijk?

‘Met verschillende partners in Noord-Nederland 

hebben we een meerjarig project, Wad van

Waarde. Daarvoor ontwikkelen we producten

die voorkomen dat de Waddenzee wordt veront-

reinigd door (micro)plastics die vrijkomen vanuit 

bedrijvigheid rondom de Waddenzee. We denken 

mee in de productontwikkeling. Dat leidde tot 

een herbruikbare beker voor de recreatiesector in 

het waddengebied, eventueel ook geschikt voor 

festivalhoreca. De beker is gemaakt van biologisch 

afbreekbaar plastic. Valt de beker van de boot in 

zee, dan breekt die daar op natuurlijke wijze af en 

leidt het niet tot microplastics in de zee. Vind je je 

beker niet meer mooi, dan kun je hem thuis op de 

composthoop gooien, dan breekt deze nog sneller af.

De eerste ervaringen zijn inmiddels geïnventariseerd 

bij bezoekers van festivals. Ook berekenden we de 

impact op het milieu in vergelijking met het fossiele 

alternatief. Verder kijken we naar de verdien-

modellen. Moet je de beker gaan verhuren of een 

soort statiegeldsysteem eraan koppelen? Wat zorgt 

er nou echt voor de circulariteit? We willen het

nu gaan opschalen en de kostprijs berekenen.

Daarmee gaan we de volgende fase in en komt er 

een tweede prototype.’                                               ■

‘De huidige wet- en 

regelgeving is nog niet 

helemaal klaar voor 

dit circulaire denken, 

soms moet je gewoon 

iets doen en bewijzen 

dat het kan.’

Als we blijven consumeren zoals 

we dat nu doen, dan hebben we 

in 2050 drie aardbollen nodig om 

de hele wereld te voeden.

Ook een transitie van het gebruik 

van dierlijke naar plantaardige

eiwitten is daarom essentieel. 
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Wat voor bedrijf is BBENG?

‘Ons adviesbureau richt zich op het realiseren en 

aanjagen van innovatie en ondernemerschap in 

Noord-Nederland. Zo’n 80% van onze adviezen gaat 

over de groene economie. Thema’s als circulariteit, 

biobased bouwen, klimaatadaptatie, biocomposieten 

en energie passeren vaak de revue. Ons motto is 

‘impact in transities’. Wij kunnen iets betekenen 

voor ondernemers die aan het begin van de

transitie staan, als dingen nog niet echt lopen.

De overheid komt met grote plannen, maar onder-

nemers lopen aan tegen problemen op het gebied 

van geld en kennis. Juist in die fase springen wij 

bij en gaan we samen met de ondernemer aan de 

slag. We maken plannen en werken ook mee in de 

uitvoering. We blijven betrokken bij de beweging 

die we in gang hebben gezet, dat zorgt ervoor dat 

onze inzet resultaatgericht is. Vaak leveren we 

onze circulaire bijdrage vanuit de opdrachten

die we uitvoeren. Op Duurzame Dagen of andere

evenementen zijn we dus niet zichtbaar als 

BBENG, maar bijvoorbeeld onder de vlag van 

´Ik Ben Drents Ondernemer´.’

Wat was de motivatie voor het opstarten

van BBENG?

‘Onze oprichters begonnen als zzp’ers. Ze waren

ieder bezig met advieswerk en kregen veel opdrachten

die gericht waren op de groene economie. Maar als 

zzp’er loop je tegen bepaalde grenzen aan. In 2018 

bundelden zij hun krachten. In eerste instantie 

speelde duurzaam ondernemen daar niet zo´n grote 

rol bij. Maar door het werk dat ze deden, is dat uit-

eindelijk wel zo gegroeid. BBENG houdt zich bezig 

met innovatie, een thema dat tegenwoordig al snel 

te koppelen is aan duurzaamheid, want dat is nu 

echt een hot topic. Wij vinden het belangrijk om bij 

te kunnen dragen aan deze duurzame transities.’

Hoe werkt BBENG (duurzaam en) circulair?

‘Waar mogelijk ondernemen we duurzaam of 

circulair. We gebruiken zo min mogelijk materiaal, 

vooral zo min mogelijk papier, we doen bijna alles 

digitaal. Op dit moment zie je de circulariteit ook 

terug in ons pand. Het pand is zo goed als energie-

neutraal, er liggen zonnepanelen op het dak, alles 

wordt elektrisch verwarmd. Dat is niet allemaal 

circulair, maar wel duurzaam. Circulariteit komt 

vooral terug in de opdrachten die we uitvoeren 

en in onze adviezen aan ondernemers die met dit 

thema aan de slag willen.’ 

Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

‘Als je kijkt naar toekomstbestendig ondernemen, 

kun je niet om circulair ondernemen heen. Alleen al 

de schaarste aan grondstoffen dwingt je om serieus

‘We blijven graag

betrokken bij de

beweging die we in 

gang hebben gezet.’

‘Impact in transities
is ons motto’

Rudmer Heij
Business Developer

BBENG

Ruben Wubbema
Junior Business Developer

BBENG

BBENG
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na te gaan denken over hoe je ermee omgaat. 

BBENG heeft daar zelf minder mee te maken, we 

produceren immers niet, maar we kunnen er wel 

een goede bijdrage aan leveren. Wij dragen bij aan 

de circulaire economie door onze kennis en kunde 

in te zetten. Door de jaren heen is ons netwerk 

enorm uitgebreid. Het bewustzijn groeit dat 

circulaire initiatieven belangrijk zijn en bijdragen 

aan een groene economie - maar dan wel op een 

praktische, realistische manier.’ 

Heeft u tips over circulair ondernemen voor

andere/beginnende ondernemers?

‘Ik zeg vaak: probeer klein te beginnen. De circulaire 

transitie is iets heel groots. Je kunt bijna nooit in 

één keer je businessmodel veranderen van lineair 

naar circulair, maar elke stap die je wel kunt zetten, 

is mooi. Eén zo’n kleine, praktische stap is veel 

meer waard dan een groot plan dat maar moeilijk tot 

realiteit komt. Ook belangrijk: laat je informeren

over regelingen, subsidies en kennis en kijk daarna 

wat je kunt doen als eerste stap. Tip twee: circulair 

ondernemen doe je bij uitstek samen in de keten, 

dus zoek de samenwerking. Soms zijn bedrijven

terughoudend in het delen van informatie of klanten,

maar je ontkomt er niet aan om dingen samen te 

gaan doen. Hierin is een bepaalde openheid nodig. 

Maak hierover goede onderlinge afspraken, ik 

denk dat dit the way to go is. Maar starten is het 

belangrijkste!’

Heeft u nog een mooi voorbeeld uit de praktijk?

‘Milling Company Europe (MCE) verwerkt 

agro-bio-reststromen tot een herbruikbaar product. 

De reststromen zijn formeel afval, ook nadat ze 

verwerkt zijn. Dat betekent onder meer dat je aan 

allerlei eisen moet voldoen als je ermee de weg 

op wilt. Wij hebben gezocht naar een oplossing 

hiervoor. Deze casus kwam onder de aandacht van 

Rijkswaterstaat. De volgende stap is dat er daad-

werkelijk iets aan gedaan wordt, daar hebben wij 

geen invloed op, dat is een kwestie van tijd. Samen 

met deze ondernemer vervulden we hier een soort 

signaleringsfunctie. We bieden dus ondernemers 

hulp bij problemen waar ze tegenaan lopen. 

Een ander voorbeeld is de ‘Green Business Challenge’.

Daarbij werken studenten en starters uit Europa 

samen aan ‘groene’ businessmodellen om de groene

economie een boost te geven. Verder zorgen we 

voor nieuwe samenwerkingen en een bijzondere 

leerzame ervaring voor bedrijven en studenten. 

Afgelopen jaar kregen vijf van de zeven projecten 

direct opvolging. Een mooi resultaat!’                     ■

‘Laat je informeren 

over regelingen,

subsidies en kennis

en kijk daarna

wat je kunt doen

als eerste stap.’
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6 Even voorstellen: partijen die u voor 
gingen en u verder kunnen helpen

In dit doeboek heeft u de interviews gelezen met bedrijven die al actief zijn op gebied 

van circulair ondernemen. Zij staan open om u te inspireren en kennis met u te delen. 

Neem dus gerust contact op.

BBENG

bbeng.nl

Koninklijke Oosterhof Holman

www.oosterhof-holman.nl

Vanhulley

www.vanhulley.com

IKEA

www.ikea.com/nl

Save Lodge

www.savelodge.nl

JC-Electronics

www.jc-electronics.com/nl

OPNIEUW!

www.opnieuw.nl

DeHaan Advocaten en Notarissen

www.dehaanlaw.nl

Ecoras

www.ecoras.nl

Save Plastics

www.saveplastics.nl

Humus Guru

www.humusguru.nl

Zij helpen
u verder...

Zij gingen
u voor ...
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Wat voor bedrijf is IKEA? 

‘IKEA biedt betaalbare producten, woonoplossingen 

en services waarmee we huishoudens in Nederland 

willen helpen bij het creëren van een beter en duur-

zamer dagelijks leven thuis.’ 

 

Wat was de reden voor IKEA wereldwijd om te

starten met circulair ondernemen? En hoe ziet

dit eruit in jullie vestiging?  

‘IKEA wil een beter dagelijks bestaan voor zoveel 

mogelijk mensen realiseren, binnen de grenzen 

van één aarde. We vinden het belangrijk daar een 

bijdrage aan te leveren. Als grote retailer hebben we 

de verantwoordelijkheid om duurzame en circulaire 

consumptie te bevorderen. Het zit ook in ons DNA. 

Van oudsher heeft onze oprichter Ingvar Kamprad 

al gezegd dat verspilling vanuit economisch en eco-

logisch perspectief een grote zonde is. Dat betekent 

voor IKEA Groningen bijvoorbeeld dat we onze 

afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk verwerken. 

Ook de productie willen we zo circulair en duur-

zaam mogelijk hebben. We proberen hier elke dag 

beter in te worden.’  

Wat was de motivatie voor het opstarten van

het bedrijf? 

‘In eerste instantie was dat het bieden van betaal-

bare producten. Het duurzaamheidsaspect was altijd 

onderdeel van ons bedrijfsmodel, want dat leidt 

natuurlijk helemaal tot een beter bestaan. Inmiddels 

is duurzaamheid uitgegroeid tot een van de drie 

fundamenten van IKEA; ik denk dat we ons realiseer-

den dat we niet zo door konden gaan. Het belang 

van circulariteit is zo in de loop der jaren gegroeid.’ 

Hoe werkt IKEA (duurzaam en) circulair? 

‘Nu is ongeveer 70% van onze producten gemaakt 

van hernieuwbaar en recyclebaar materiaal, in 2030 

moet dat 100% zijn. We zijn goed op weg, maar dat 

laatste stuk is misschien wel het moeilijkste. We 

moeten blijven proberen hier naartoe te werken met 

slimme, andere ideeën. We proberen de hoeveelheid 

verpakkingsmateriaal terug te dringen. We gebruiken 

steeds minder plastic en de materialen die we in 

de toekomst gebruiken, zullen hernieuwbaar of 

gerecycled zijn. Piepschuim hebben we zo goed als 

verbannen, we gebruiken het alleen bij apparatuur 

waar het echt nog moet. Verder hebben we de 

meubel terugkoopservice. Als je een meubel over 

hebt, kopen wij het terug en verkopen het weer 

in de Tweedekanshoek. Van ons afval wordt zo’n 

80-90% gerecycled. Die laatste procenten zijn nu 

de uitdaging voor ons. Vorig jaar haalden we alle 

wegwerpbatterijen uit het assortiment. We hebben 

nu alleen nog maar oplaadbare batterijen. De prijs 

daarvoor proberen we steeds verder te verlagen.’

Hoe bent u begonnen met circulair ondernemen? 

‘Verspilling tegengaan hoort vanaf het begin bij IKEA. 

We willen zo min mogelijk grondstoffen verspillen. 

Het circulaire denken groeide geleidelijk. Op het 

moment dat de nieuwe duurzaamheidsstrategie 

van IKEA werd opgesteld, inclusief de doelen voor 

‘Nu is ongeveer 70% 

van onze producten 

gemaakt van

hernieuwbaar en

recyclebaar materiaal.’

‘Duurzaamheid wordt vanaf het
allereerste punt meegenomen’

Evelyn Cairo-Goris
Market Manager 

IKEA

IKEA
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2030, kreeg het duurzame aspect nog meer aan-

dacht. Circulair denken hoort daarbij. We doen vaak 

jarenlang onderzoek naar creatieve manieren om het 

materiaal anders te gebruiken of het proces anders 

in te richten. Als de ontwerpers een opdracht 

krijgen voor een product, houden we rekening met 

de vorm, de functie, de prijs, kwaliteit en duur-

zaamheid. De ontwerper neemt duurzaamheid dus 

vanaf het allereerste punt mee. Daarbovenop moet 

ieder nieuw product in ons assortiment voldoen aan 

circulaire design principes, zoals modulariteit,

repareerbaarheid en recyclebaarheid. Zo moet in 

2030 onze volledige range circulair ontworpen zijn. 

Dat is een kracht van ons.’ 

Welke voordelen brengt het circulair werken voor u?

 

‘Het is toekomstbestendig en het zorgt voor bedrijfs-

continuïteit. Verder vraagt de klant er ook om. Klanten 

vragen ons om mee te denken in het reparatie- en 

retourproces, zodat zij hun producten weer kunnen 

gebruiken of inleveren voor een tweede leven. Dit 

heeft ecologische voordelen, want er wordt minder 

weggegooid. Het heeft ook kostenvoordelen, want 

de meeste afvoerstromen leveren geld op, zoals ijzer, 

onbewerkt hout en karton. Soms moet je wel

eerst investeren voordat het iets oplevert, zoals bij 

onze matrassen retour- en recycleservice. Maar 

uiteindelijk doen we het niet om geld te besparen, 

maar omdat we het echt belangrijk vinden.’ 

Heeft u tips over circulair ondernemen voor

andere/beginnende ondernemers? 

‘Laat je niet ontmoedigen door obstakels. Blijf erin 

geloven en blijf zoeken naar creatieve oplossingen. 

Verder moeten we blijven ontwikkelen. Dit moeten

we met elkaar doen; zowel de producenten, consu-

menten en andere bedrijfsorganisaties. Blijf proberen, 

zoek elkaar op en help elkaar. Dat is waar wij als 

IKEA heel erg in geloven.’ 

Heeft u nog een concreet voorbeeld uit de praktijk? 

‘Een mooi voorbeeld is de matrassen-inruilservice. 

Wij zijn de grootste matrassenverkoper in Nederland 

en vinden dat we vanuit die positie een bijdrage 

moeten leveren aan het bevorderen van de circula-

riteit van matrassen. Als je bij ons een matras koopt, 

dan kun je je oude matras bij ons inleveren. De oude 

matrassen worden gebruikt om nieuwe matrassen 

te maken. IKEA investeerde in een fabriek die al 

die oude matrassen volledig recyclet. Volgend jaar 

opent er een nieuwe fabriek zodat er nog meer 

matrassen gerecycled kunnen worden. Een ander 

voorbeeld is onze nieuwe collectie knuffels die is 

gemaakt van 100% gerecycled plastic, waarvan een 

groot deel zwerfplastic dat wordt ingezameld op 

stranden en oevers tot 50 kilometer landinwaarts. 

We hebben ook een lamp van snelgroeiende en 

duurzame bamboe, die we verkopen zonder plastic 

verpakkingsmaterialen. Aan het eind van de levens-

duur kun je deze lamp gemakkelijk uit elkaar halen. 

Zo kunnen de materialen gemakkelijk hergebruikt 

worden.’                                                                              ■ 

‘We zijn goed op weg, 

maar dat laatste stuk 

is misschien wel het 

moeilijkste.’

Schrijf hier op wat je beslist niet
meer wilt doen.

Knip / scheur deze pagina uit het boek en doe deze bij het oud papier ;-)

DIT DOE IK NIET M
EER
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CONTACT
Groningen Werkt Slim

www.groningenwerktslim.com

gws@groningen.nl

Telefoonnummer: 14 050

(klantcontactafdeling van de gemeente Groningen, 

vraag naar Groningen Werkt Slim)

Duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim is een initiatief van de

vier Groninger bedrijvenverenigingen ZuidOost, WEST, VBNO en GCC,

de gemeente Groningen en provincie Groningen. De adviseurs van Groningen 

Werkt Slim geven onafhankelijk advies en zetten hun kennis en netwerk 

voor u in. Vanuit het platform werken ze samen met kennisinstellingen, 

zoeken ze naar innovatieve oplossingen en starten ze concrete projecten. 

Zo werken ze met ondernemers en bestuurders dagelijks aan de ambitie 

om bedrijven CO2-neutraal te laten opereren. Onze adviseurs zijn er voor u, 

dus neem contact met hen op om samen te verduurzamen.

De afbeeldingen in dit boek zijn afkomstig van 

de deelnemende bedrijven. De gebruiksrechten 

liggen bij deze bedrijven. Alle interviews zijn 

door de betreffende personen geaccordeerd.

Dit boek is geschreven en in eigen beheer 

uitgegeven door Groningen Werkt Slim.

Gebruik van teksten en afbeeldingen alleen

na uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Dit boek is met grote zorgvuldigheid samen-

gesteld. De uitgever is niet aansprakelijk voor 

schade als gevolg van eventuele onjuistheden

en/of onvolledigheden in deze uitgave.

Vormgeving: Manisch Creatief

Druk: Zalsman Groningen

© januari 2023 Groningen Werkt Slim

ISBN: 978909036917

Aanjager van duurzaam ondernemenNa het lezen en gebruiken van dit doeboek zijn een aantal vragen over circulair ondernemen

beantwoord en zijn er mogelijk nieuwe vragen ontstaan. Dus hoe nu verder?  Onderstaand

vindt u een overzicht van adviesbureaus, programma’s en handige websites ter inspiratie.

Houd ook de website van Groningen Werkt Slim in de gaten voor nieuws, bijeenkomsten

en netwerk.

Aanbevolen bronnen en websites
•  BuildinG, een onafhankelijk kennis- en innovatieplatfomr voor bouw en infra | www.building.nl

• Financiële ondersteuning RVO | www.rvo.nl/onderwerpen/financiele-ondersteuning

• Bio Cooperative | biocooperative.nl

• Noord-Nederland verdient Circulair (NNLvC) | nnlvc.nl

• Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) | www.snn.nl/noord-nederland-op-weg-naar-100-circulair 

• Nationaal Programma Groningen, platform om partijen te verbinden |

 nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/groningen-werkt-circulair

• Toukomst, initiatief van Nationaal Programma Groningen | www.toukomst.nl

• Circulair Friesland | circulairfriesland.frl

• CIRCO | Circulaire businessmodellen & duurzame ontwerpstrategieën | circonl.nl

• Het Versnellingshuis | www.versnellingshuisce.nl

• Circulariteitshub Groningen – in opbouw. Opdracht ligt bij House of Design

• Gronings Goud | www.haalallesuitjeafval.nl/groningsgoud

• Servicepunt Circulair | servicepunt-circulair.nl

• Koploperproject duurzaam ondernemen | www.koploperproject.nl

•  Cirkelstad, een landelijk platform dat publieke en private koplopers op gebied van

 circulair ondernemen in de regio faciliteert | www.cirkelstad.nl

Gebruikte bronnen
De inhoudelijke teksten en aanverwante afbeeldingen in dit boek zijn afkomstig van de volgende bronnen:

•   ‘Duurzaam organiseren’, Template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

 Jonker, J. & Faber, N. (2020. Deventer: Boom Management Impact)

• Hogeschool Fontys

• DeHaan Advocaten en Notarissen

• Loesje

• Overige bedrijven die zijn geïnterviewd voor dit boek.

AFBEELDINGEN EN RECHTEN

Over de uitgeverGebruikte en aanbevolen
literatuur en links
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‘Circulaire economie: 

soms werkt het dus

wel om in kringetjes

te denken.’



BESTE KANSPAKKER!

De wereld verandert in een hoog tempo. Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds meer

omarmd. Ook ‘duurzaam ondernemen’ valt daaronder en 

heeft in korte tijd een hoge vlucht genomen. Iedere ondernemer 

weet inmiddels wat deze vorm van ondernemen inhoudt 

en steeds meer zijn er actief mee bezig in hun ambities en 

bedrijfsvoering. Hetzelfde gaan we de komende jaren steeds 

meer zien op het gebied van circulair ondernemen. Daarom 

heeft duurzaamheidsplatform voor bedrijven Groningen 

Werkt Slim dit doeboek over circulair ondernemen geschreven. 

Laat dit doeboek u inspireren en uitdagen om de kansen van 

circulair ondernemen te onderzoeken. Er gebeurt in de regio 

Groningen al veel! Dat leest u in de interviews die adviesbureaus 

en bedrijven speciaal voor dit boek hebben gegeven. Ook 

leest u wat circulair ondernemen is, welke businessmodellen 

er zijn en in welke mate u als ondernemer en uw bedrijf 

hieraan toe zijn.  

Dit boek is mede tot stand gekomen in samenwerking met: 

BBENG  •  DeHaan Advocaten en Notarissen  •  Ecoras  •

IKEA Groningen  •  JC-Electronics  •  Koninklijke Oosterhof 

Holman  •  OPNIEUW!  •  Save Lodge | Save Plastics | Humus 

Guru  •  Vanhulley

Pak deze groene kans en gebruik dit boek als eerste stap!

Aanjager van duurzaam ondernemen


