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Thema-update: Circulaire economie

Door de mondiaal toenemende welvaart en de groei van 
de wereldbevolking stijgt de vraag naar grondstoffen. Het 
gevolg van deze groeiende druk op de beschikbare voor
raad is prijsschommeling. Die ontstaat door heftige reacties 
op een veranderende vraag of aanbod, bescher mende 
maat regelen van overheden en conflicten over de eigen
doms rechten van winningsgebieden. Voor deze problemen 
kan circulaire economie een oplossing vormen. 

Circulaire economie draait om het slim gebruiken van grond- 
en hulpstoffen, zodat deze oneindig hergebruikt of gerepro-
duceerd kunnen worden. Hierdoor neemt de noodzaak om 
nieuwe grondstoffen te delven af en wordt een bedrijf of regio 
minder afhankelijk van import. Circulaire economie is nu een 
trending topic. De overheid noemt het in haar regeerakkoord en 
er verschijnen diverse rapporten van gerenommeerde partijen 
over. Maar wat betekent een circulaire economie voor de 
Nederlandse maakindustrie en voor individuele bedrijven? 

1 Noodzaak voor verandering
Onze economie is afhankelijk van de grondstofvoorraad die de 
afgelopen eeuwen is opgebouwd. Jaarlijks gebruiken we méér 

dan de aarde kan reproduceren. En het moment waarop we 
jaarlijks die grens passeren, ‘Earth Overshoot Day’, valt telkens iets 
eerder – in 2012 al op 22 augustus. Met de groei van de wereld-
bevolking en de toenemende welvaart hebben we in 2030 55% 
meer grondstoffen nodig. Dit groeipad is op de lange termijn 
onhoudbaar.

De gevolgen van de druk op grondstoffen zijn duidelijk merk-
baar. Veel oorlogen en gebiedsconflicten zijn terug te voeren 
op armoede en de strijd om grondstoffen. Congo is hiervan het 
bekendste voorbeeld. Andere landen kiezen voor bescher men de 
maatregelen om de eigen grondstoffen te kunnen gebruiken. 
Denk aan de regulering van de katoenexport in India en het 
beleid van China voor zeldzame edelmetalen of de keuze om 
grondstofvoorraden in te kopen. Zo heeft China zich inge kocht 
in mijnbouwbedrijven in andere landen, vooral in Afrika.

Zulke manipulaties verstoren de handel in grondstoffen nog 
verder en zorgen dat er sneller relatieve schaarste ontstaat. 
Hierdoor kunnen al op de korte termijn grote prijsschom me-
lingen ontstaan. Enerzijds vanwege concentratierisico’s:  
de mate waarin schaarse grondstoffen aanwezig, winbaar en 
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verhandelbaar zijn per land. Anderzijds vanwege substitutie risico’s: in welke mate is de 
schaarse grondstof te vervangen door een alternatief? Gemakshalve noemen we de 
combinatie van het concentratie- en substitutierisico verder het beschikbaarheidsrisico. 
Door de beperkte groei van de wereldeconomie is er nu geen extra druk op de vraag en 
daarmee ook minder risico op beperkte beschikbaarheid. Toch blijven de prijzen van de 
meeste grondstoffen op een relatief hoog niveau. Dat duidt erop dat er zelfs bij de 
huidige lagere vraag geen substantieel aanbodoverschot is. 

2 Gevolgen voor MKBbedrijven
Wat zijn nu de gevolgen van deze grondstoffenproblematiek voor MKB-bedrijven? Die 
verschillen op de korte en lange termijn en zijn ook afhankelijk van de bedrijfs activitei ten.

Het is de vraag wie op de korte termijn de gevolgen van de prijsschommelingen en 
het beschikbaarheidsrisico voor hun kiezen krijgen. De Nederlandse maakindustrie 
is kampi oen in het uitbesteden van productiedelen aan specialisten in binnen- en 
buitenland, om deze vervolgens zelf te assembleren. Het prijs- en beschikbaarheids-
risico van grond stoffen ligt dan vaak bij de toeleveranciers. Veel leveranciers van 
eindproduc ten (OEM’er) weten hierdoor niet welke grond- en hulpstoffen de 
toeleveran ciers in de keten precies gebruiken. Uit recent onder zoek van KPMG blijkt dat 
slechts 16% van de middel grote bedrij ven de afhankelijkheid van grondstoffen als een 
bedreiging ziet. Het nadeel van die afhankelijkheid komt pas tot uiting bij verstoring 
van de leveringen en onvoor ziene prijsschom melingen. Een ‘verrassing’ waar je als 
OEM’er niet op zit te wachten. 

Tip: Door te weten welke grondstoffen en toeleveranciers kritisch zijn voor uw 
bedrijf kunt u tijdig alternatieven kiezen en voorkomt u dat u niet kunt leveren. 
Breng uw prijs- en beschikbaarheidsrisico’s in beeld.

Om inzage te krijgen in het grondstof gebruik en de milieubelasting in de toeleveringsketen 

kan een bedrijf een Levenscyclusanalyse (LCA) voor een product maken. Een LCA geeft 

inzage in alle gebruikte stoffen en materialen in elke schakel van de keten. Tot voor kort was 

dit echter een kostbare actie en daarmee vaak voorbehouden aan grote merken. Maar door 

nieuwe ICT-technologie zijn er laagdrempelige alternatieven beschikbaar. 

Er komen op korte termijn ook steeds meer alternatieve grondstoffen op de markt die 
een duurzaam alternatief kunnen vormen voor bestaande materialen. De bron van 
dergelijke grondstoffen kan bijvoorbeeld gevonden worden:
•  in hoogwaardig hergebruik van gerecycled materiaal; 
•  in volledig nieuw ontwikkelde grondstoffen uit biologisch basismateriaal. 

Met name in de kunststofindustrie is de opkomst van duurzame alternatieven 
zichtbaar met de bioplastics. Nieuwe grondstoffen hebben echter ook nieuwe 
gebruikstoepas singen en verwerkingseisen. Deze vragen vaak ook een aanpassing 
in het productieproces. 

Tip: Ken de (toekomstige) alternatieven van uw huidige grondstoffen.

Op de langere termijn is het noodzakelijk om bestaande grondstoffen te hergebruiken 
en ‘biobased’ grondstoffen toe te passen. Want dan zal er absolute schaarste heersen, 
omdat de delfstoffen niet meer efficiënt te winnen zijn en de vraag het aanbod te veel 
overschrijdt. Gelukkig hebben we in de afgelopen eeuw een grote ‘eigen voorraad’ 
opgebouwd in de vorm van aangekochte producten. Urban Mining – het terugwinnen 
van grondstoffen uit gebruikte producten – wordt dan een van de nieuwe vormen van 
grondstofwinning. Maar dat vraagt wel om andere businessmodellen.
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3 Lineaire versus circulaire economie 
De traditionele lineaire economie is gebaseerd op ogenschijnlijk onbeperkt beschik bare 
grond- en hulpstoffen, de vervaardiging van producten (productie) en het verbruik door 
afnemers (particulieren, bedrijven en overheden). In dit model is de eindfase van een 
product niet ‘hergebruik’ maar ‘vernietiging’: op de vuilnishoop of in de verbran dings -
oven. Het uitgangspunt is hierbij dat gebruikte producten geen economisch nut meer 
hebben en de overblijfselen ervan probleemloos afgewenteld kunnen worden op de 
natuur. Niet alleen na verbruik, maar ook al tijdens de productie.

Dit lineaire model loopt nu tegen haar grenzen aan. Van ‘maagdelijke’ grondstoffen – die 
nog niet eerder gebruikt zijn – is maar een beperkte voorraad en ook schone lucht en 
water worden schaarser. Sommige partijen stellen dat er vanzelf technologische oplos-
singen ontstaan als de nood aan de man komt. Misschien, maar hierbij is succes niet 
verzekerd en zeker niet voor iedereen in dezelfde mate. Om onaangename verrassingen 
te voorkomen, is het beter om te kiezen voor het groeipad van de circulaire economie. 

In de circulaire economie staan productie, innovatie én hergebruik centraal. Doel is 
het hergebruik van producten en grondstoffen zoveel mogelijk te vergroten en waarde-
ver nietiging zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is er veel meer aandacht voor 
de werking van de hele keten, in plaats van voor afzonderlijke schijven of individuele 
bedrijven. Het circulaire model kent twee kringlopen van materialen:

•  Een kringloop van ‘biobased’-materiaal waarin reststoffen na verbruik terugvloeien 
in de natuur.

•  Een gesloten kringloop van ‘non-renewable’-grondstoffen, zoals ijzer- of kopererts. 
Essentieel hierbij is dat producten zo worden ontworpen en vermarkt dat deze 
zonder veel verlies aan kwaliteit (en waarde) opnieuw te gebruiken zijn. 

De circulaire economie kent vier principes:
1  Verbruik minder: minimaliseer de input van grondstoffen en elimineer afval en 

vervuiling.
2  Verhoog de prestaties: maximaliseer de waarde in elke fase van de keten door het 

optimaliseren van alle bedrijfsprocessen.
3  Manage de grondstof- en hergebruikstromen: optimaliseer de ‘biobased’-stromen 

vanuit en weer terug naar de biosfeer én organiseer de hergebruikstromen van  
‘non-renewable’-grondstoffen in gesloten kringlopen. 

4  Werk samen: optimaliseer de samenwerking tussen bedrijven in de kringloop.

Figuur 2 laat het verschil zien tussen het lineaire en het circulaire model.

Figuur 2
Liniair versus circulair model 
Bron: Rabobank, Port of Rotterdam, 2012
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4 De transitie naar een circulaire economie 
Het idee van een circulaire economie spreekt velen aan. Maar de route er naartoe is nog 
grotendeels onontgonnen gebied. De transitie naar een circulaire economie bestaat in 
elk geval uit enkele stappen of fasen: 1

Fase 1 Business as usual, maar…
In de eerste fase is er bij bedrijven nog weinig interesse voor verandering. Negatieve 
effecten en beperkingen van de bestaande werkwijze zetten wel aan tot het zoeken 
naar alternatieve grondstoffen en het behalen van efficiëntievoordelen. 

Fase 2 Recycling en alternatieven winnen terrein
In deze fase worden de beperkingen van het lineaire model steeds duidelijker en groeit 
de steun voor een alternatieve aanpak. Initiatieven daartoe worden ook ‘breder’ opge pakt 
en overstijgen het individuele bedrijf. De communicatie en coördinatie tussen partijen in 
de keten neemt toe. Men experimenteert met recycling van bepaalde mate rialen en 
ontwikkelt nieuwe businessmodellen voor inzameling en hoogwaardig hergebruik.

Fase 3 Nieuwe markten ontstaan
In fase 3 is de norm echt veranderd. De alternatieve aanpak is dermate gegroeid dat een 
nieuwe ‘infrastructuur’ en nieuwe ‘markten’ noodzakelijk worden. Er is ook veel aandacht 
voor de ontleding van materialen op basis van technologische innovatie. Op het einde 
van fase 3 is recycling en hergebruik de norm. Er is nauwelijks nog afval.

Fase 4 De circulaire economie is een feit
In de laatste fase hebben nieuwe technologieën, concepten en markten de oude  
struc turen en werkwijze vervangen. Er wordt zaken gedaan op een manier dat afval in 
de ene keten direct wordt gezien als grondstof voor andere producten. ‘Bijproducten’ 
worden hergebruikt binnen dezelfde keten of via partners in andere ketens. 

Loskomen van ‘pad-afhankelijkheid’
Afgezien van enkele koplopers zitten de meeste bedrijven in hun transitie naar een 
circulaire economie vaak nog in fase 1 of 2. MVO Nederland schrijft hierover:

‘Vaak staan bestaande diepte-investeringen in productielijnen, ingesleten werkproces sen, 
aanwezige beloningsstructuren, huidige klantenrelaties en contracten en de heer sende 
cultuur en denkwijze een snelle ommezwaai in de weg. Vooral in industrieën met een 
lange cyclus, zoals bijvoorbeeld de luchtvaart of energiesector is dit moeilijk omdat 
investeringen vaak over decennia worden terugverdiend. Zij zitten diep verankerd in  
een pad-afhankelijk heid en kunnen slechts op lange tijdschalen bijsturen. Bedrijven  
in de ‘fast moving consumer goods’ industrie zijn over het algemeen veel sneller in staat  
te transformeren’ .2 

De snelheid van de transitie naar een circulair systeem in een bepaalde waardeketen 
wordt mede bepaald door: 
•  de veranderingsgezindheid in deze keten; 
•  de rol en verantwoordelijkheid van de individuele ondernemers;
•  de fysieke structuur van de grondstoffen;
•  de mate van grondstoffenschaarste; 
•  de commercialisering van technologieën die scheiding van materiaalsoorten en 

hergebruik zonder kwaliteitsverlies mogelijk maken. 

Starten met een intrinsiek circulair ontwerp versnelt de transitie. Als een bedrijf aan de 
tekentafel al rekening houdt met de wens om de kringloop te sluiten of grondstoffen, 
energie en water te besparen, zijn de resultaten veel beter dan wanneer de aanpas-
singen achteraf doorgevoerd moeten worden. Belangrijk is daarom dat een product 
zodanig ontworpen wordt dat deze aan het einde van de levensduur efficiënt te 

1 Bron: Pathways to a circular economy, Rabobank / Port of Rotterdam 2012  
2 Bron: MVO Nederland, www.mvonederland.nl/trends-ontwikkelingen/circulaire-economie
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demonteren is. Ook dienen er in het product geen schadelijke stoffen te zitten die 
niet kunnen worden hergebruikt.

5 De transitie in de praktijk
Hoogwaardig hergebruik van materialen: metaalrecycling koploper
Tussen diverse grondstoffen zijn er grote verschillen in de mogelijkheden voor hoog-
waardig hergebruik. Steeds meer grondstofketens weten de afvalstromen zodanig 
hoogwaardig te hergebruiken en efficiënt te verzamelen, dat deze grondstoffen een 
verkoopwaarde hebben. Koploper hierin is metaalrecycling, maar ook glas, papier en 
kleding zijn al ver. Andere ketens drijven nog op verplichte bijdrages of belastingen, 
bijvoorbeeld de kunststofketen. Hier is betere herkenbaarheid bij recycling en een 
hoogwaardiger hergebruik een aandachtspunt. Maar zelfs de ketens met een hoog-
waardig hergebruik zijn vaak nog losse, economisch gedreven ketens. Hierdoor  
wor den grondstoffen slechts gedeeltelijk hergebruikt. Er is nog beperkte aandacht  
voor terugwinning van de overige grond- en hulpstoffen in hetzelfde product. 

Voor een efficiënter hergebruik zijn betere sorteer- en ontleedmethodes nodig voor 
materiaalscheiding. Een rol die vooral met recyclingbedrijven opgepakt moet worden. 
Daarnaast stellen betere productietechnieken een producent in staat om grondstoffen 
hoogwaardiger te hergebruiken. Door bij de productontwikkeling al rekening te hou den 
met hergebruik, kunnen nog grotere stappen gezet worden bij ontleding van een 
product. Dit vraagt technische innovaties voor optimalisatie van het hergebruik, maar 
ook meer samenwerking in de keten omdat elk bedrijf een eigen rol heeft in het  
herge bruik. Zo moet een volledige keten zich bewust zijn van het gewenste hergebruik 
om hiermee bij de eigen bewerking en gebruik van hulpstoffen rekening te houden. 
Mogelijk is een ‘afvalproduct’ geschikt voor hergebruik in een andere keten. Dit vraagt 
om samenwerking tussen verschillende ketens.

Vervanging grondstoffen door biobased materialen: voorbeeld bioplastics
Bioplastic wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Die grondstof komt vanuit de 
landbouw of bijvoorbeeld uit afvalstromen in de voedselindustrie. In tegenstelling tot 
olie is die grondstof dus hernieuwbaar. Wel zijn er nog problemen bij de herken baar-
heid van bioplastics bij afvalscheiding. Hierdoor wordt het niet gecomposteerd maar 
eindigt in de verbrandingsovens. Door het innovatieve karakter zijn voor veel  
bio  plas tics de toepassingsmogelijkheden en verwerkingsvoorwaarden nog niet 
volledig uitgekristalliseerd. Daarom is werken met deze veelbelovende grondstoffen 
vaak nog een innovatief traject.

•  Het bedrijf Paperfoam maakt op basis van aardappelzetmeel speciale 
beschermende verpakkingsmaterialen, precies op maat gevormd. Het MKB-bedrijf 
heeft hiermee een gerenommeerde internationale klantenkring opgebouwd.

•  Een ander voorbeeld is Connex. Dit bedrijf maakt CHIPCHAIN-kabelgoten van 
bioplastics (PLA) uit aardappelschillen.

Een stap verder – Hergebruik onderdelen: modulaire machines 
De bovenstaande twee concepten gaan nog uit van hergebruik op grondstofniveau. 
Maar het is veel efficiënter om zoveel mogelijk van het bestaande product te  
herge bruiken. Waarom een complete machine vervangen als slechts een onderdeel 
verou derd of kapot is? Bij het ontwerp van de machines moet hier natuurlijk al goed 
rekening mee gehouden worden. Plug-and-playmodules verkorten niet alleen stilstand 
van de machine, maar leiden mogelijk ook tot een langere levensduur. 

Van Houtum is producent van sanitair 
papier. Met zijn Black Satino-lijn is het 
bedrijf koploper in het koppelen van 
productontwikkeling aan nieuwe 
samenwerking met bedrijven, gericht 
op hoogwaardig hergebruik. Als grond-
stof gebruikt het bedrijf de afgewassen 
papieren etiketten van bierflessen van 
een naburige bier brouwer. De te grove 
vezels gaan naar de partij die karton 
levert voor de verpakkingen.
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Nóg een stap verder – Van bezit naar vruchtgebruik
Machines efficiënter gebruiken kan ook door het (ver)kopen van gebruiksuren in plaats 
van het (ver)kopen van de machines zelf. Hiermee heeft de klant altijd de optimale  
pro ductiecapaciteit, terwijl de verkoper de macht houdt over waardevolle grondstoffen. 
Veel MKB-ondernemers zullen in de toekomst overwegen modulaire productie-
machines te kopen en mogelijk zelfs op basis van gebruiksuren te betalen voor een deel 
van de (niet strategische) machines. Bij het gebruik is ook de vraag relevant wie tijdens 
de gebruiksfase van producten eigenaar is: de gebruiker of de producent (bijvoorbeeld 
op basis van leaseconcepten)? Als producenten eigenaar blijven van de producten  
ter wijl zij in gebruik zijn, zal hun verantwoordelijkheid voor het functioneren ervan 
toenemen.

Het vroegtijdig terughalen van Océ copiers is in de machine-industrie waarschijnlijk 
het bekendste voorbeeld van hergebruik. Dit deed men vanwege het vanuit de 
producent gewenste hergebruik van waardevolle onderdelen. Maar ook in de  
BtC-markt zijn er voorbeelden. In de kledingbranche lanceerde Mudjeans recent  
een leaseconcept voor spijkerbroeken, met volledig hergebruik aan het einde van  
de levensduur.

Tot slot
Het lineaire model waarop de huidige wereldeconomie is gebaseerd, loopt tegen zijn 
grenzen aan. Het gevaar van grondstoftekorten neemt toe. Om niet met lege handen 
te komen staan, kan Europa proberen zijn grip op de grondstofproducenten en 
-markten te verstevigen. De vraag is of dit voldoende zekerheid biedt voor de 
lange termijn. Waarschijnlijk niet. Daar komt nog bij dat Europa in de strijd om de 
grondstoffen nu al op achterstand staat, doordat de nadruk sinds 2008 vooral ligt op 
het oplossen van acute financiële problemen.

Daarom is het goed dat overheden en bedrijfsleven een tweede route uitzetten, die 
op de langere termijn de economie meer rust en continuïteit biedt: de route naar 
een cir cu laire economie. Dit is niet gemakkelijk: het roer zal flink om moeten. En veel 
partijen moeten daarbij hun rol en verantwoordelijkheid nemen: bedrijven, overheden 
maar ook burgers. De transitie naar een circulaire economie bestaat uit vele stappen 
(aanpassing ontwerp- en productiewijze, wijziging businessmodellen, andere 
organisatie van de keten, et cetera). Deze stappen zullen één voor één genomen 
moeten worden, vaak in onderlinge samenwerking. 

Belangrijk is dat iedereen ook de voordelen van de circulaire economie herkent. Het 
circulaire model is niet alleen een antwoord op de toenemende grondstoffenschaarste, 
maar vooral ook een motor voor innovatie en groei, doordat bedrijven: 
•  nieuwe technologie ontwikkelen en daarmee een markt veroveren; 
•  hun concurrentiepositie verbeteren met een slimmer ontwerp; 
•  hun keten beter integraal beheren en beschikbaarheids- en leverrisico’s uitsluiten; 
•  kansen grijpen in de nieuwe transportstromen binnen kringlopen; 
•  profiteren van de toegenomen handelswaarde van afvalstromen; 
•   nieuwe verdienmodellen ontwikkelen op basis van het gebruik in plaats van het bezit 

van goederen. 

Kortom: het circulaire model creëert nieuwe business en is een flinke stimulans voor 
onze economie.
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