Ondernemers duurzaam
helpen groeien met
circulair ondernemen
9 mei 2019

W

at beweegt een bank ertoe zich hard te maken
voor een wereld waarin spullen en materialen
maximaal worden hergebruikt? Het antwoord
is simpel, een duurzaam toekomstperspectief voor ons
allemaal. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met de
Rabo Circulair Ondernemen Challenge, een programma
waarin we klanten ondersteunen bij het ontwikkelen van
een circulair businessmodel. Inmiddels hebben ruim 200
bedrijven aan dit programma geparticipeerd en gaan we
in 2019 weer 250 bedrijven ondersteunen. Om te ontdekken welke impact dit heeft op onze klanten hebben we
een impactanalyse uitgevoerd. De resultaten zijn ronduit
spectaculair. Ondernemers zien hun footprint slinken
terwijl hun reputatie verbetert. Ze leggen nieuwe contacten en boren nieuwe samenwerkingen en doelgroepen aan. Meer dan genoeg reden voor Rabobank om de
komende vijf jaar met 15.000 klanten van harte in gesprek
te gaan over circulair ondernemen. Daarnaast hebben we
ook de Circulair Ondernemen Desk geopend voor
strategische vragen rondom circulaire businessmodellen.
Zo kunnen we samen met onze klanten Nederland
duurzaam helpen groeien.
#Growing a better world together

Inhoud
Wat is circulaire economie?						4
Grote verschillen tussen sectoren				

5

Stromen in detail								7
Kansen voor circulair ondernemen					9
Regionale verschillen in economische structuur			

10

Dit levert circulair ondernemen op					

11

Reputatie op circulair leidt tot business				

12

Samenwerking en business door circulair model			

13

Van ‘gewoon werken’ naar ‘ertoe doen’					14
Substantiële verlaging van de footprint				

15

Circulaire economie is strategie						16
Nieuwe inzichten voor circulair succes					

17

Circulair financieren? Het kan én we doen het!			

18

Foto omslag: Jorn van Eck

klik om
direct naar
de pagina
te gaan

Wat is circulaire economie?

D

e circulaire economie gaat over het sluiten van de
grondstofkringlopen en richt zich daarom voornamelijk
op de grondstoffenstromen. Om dit voor elkaar te krijgen
is samenwerking binnen en tussen sectoren belangrijk.
Het gaat om een systeemverandering. Circulaire economie is
dan ook meer dan ‘afval 3.0’; het gaat om grondstoffen zo hoog
mogelijk verwaarden. Er zijn verschillende bedrijfsmodellen
binnen de circulaire economie om deze waarden te verhogen.
Deze modellen hebben effect op het productieproces
van producten, zoals hiernaast wordt weergegeven.

Hernieuwbare materialen
gebruiken als grondstof

materialen/
onderdelen

Reststromen gebruiken als input
voor een nieuw product

Product blijft in
eigendom van
de producent
productie

reductie
in logistiek

Circulair
model

logistiek

einde
levensduur

sales/marketing
gebruik/
consumptie

Repareren van
producten voor
hergebruik

Tweedehands
producten
verkopen
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Grote verschillen tussen sectoren
Omdat circulaire economie over het sluiten van grondstofkringlopen gaat,
is het belangrijk om te weten wat de grootgebruikers van grondstoffen zijn.
Agrarische
sector

Industrie
& delfstoffen

Energie
& water

Bouwnijverheid

Handel,
vervoer
& horeca

Overige
commerciële
diensten

Collectieve
diensten

351
MATERIALEN

miljard kilo

676
ENERGIE

petajoule

12.105
WATER

miljard liter

De industrie gebruikt zestig
procent van alle energie.

Het materiaalverbruik van de bouwnijverheid
is iets groter dan dat van de agrarische sector
en een kwart van dat van de industrie.

In vergelijking met de productiesector
verbruikt de dienstverlening
nauwelijks water.
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In een circulaire economie worden reststromen geminimaliseerd en waar
mogelijk hergebruikt. Ook kennis hierover is dus van belang.

Agrarische
sector

Industrie
& delfstoffen

Energie
& water

Bouwnijverheid

Handel,
vervoer
& horeca

Overige
commerciële
diensten

Collectieve
diensten

29
AFVAL

miljard kilo

61
UITSTOOT

miljard kilo

542
RESTWARMTE

petajoule

1.672
AFVALWATER

miljard liter

De industrie en
energie & water
genereren bijzonder
veel restwarmte.

De bouwnijverheid
creëert het meeste
afval.

Van alle diensten zorgt
de transportsector
voor veel uitstoot.
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Stromen in detail

aandeel in procenten

Dit overzicht toont de gedetailleerde in- en uitgaande stromen

56

aandeel in procenten

miljard kilo

biomassa

16

fossiel

31

mineralen

15

metalen

3

recycle

14

extractie

22

materialen

614

183

miljard kilo

miljard kilo

koolproducten

20

aardgas

33
25

warmte niet-duurzaam

15

elektriciteit duurzaam

3

warmte duurzaam

1

oppervlaktewater

energie

92

grondwater

6

leidingwater

2

12

verbranding

3

sorteren en lozen

emissies

4
8

1

elektriciteit niet-duurzaam

recycling

87

2

aardolie
hernieuwbaar

afval

85

water

1.126
petajoule

1.034

15.605

petajoule

100

restwarmte

100

afvalwater

restwarmte

miljard liter

1.980
miljard liter

afvalwater
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“

“We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om
de duurzaamheidsgedachte door te vertalen naar
ons park. Zo ontstond het idee om drie circulaire
short-stay accommodaties te realiseren. Onze insteek
is dat alle materialen kunnen worden hergebruikt.
Dat is nog echt pionieren”

Recreatiepark TerSpegelt
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Kansen voor circulair ondernemen

I

n een circulaire economie zijn grondstoffen- en
reststromen geminimaliseerd. De grootste kansen
voor circulair ondernemen liggen dan ook in de
sectoren met de grootste stromen, de sectoren die
fysieke producten maken. Maar ook dienstverleners
hebben circulaire kansen, zij het niet allemaal in dezelfde
mate en op hetzelfde terrein. Elke sector heeft zijn eigen
mogelijkheden om meer circulair te worden. Bovendien
behoren bedrijven niet alleen tot een branche of sector,
maar ook tot een productketen.

Systeemkansen
Regionale circulaire expertisecentra en ‘fieldlabs’ opzetten
Circulair opdrachtgeverschap (inkoop en aanbestedingen)
Deelplatforms opzetten om producten intensiever te gebruiken
Producten circulair ontwerpen

Kansen die voor alle
sectoren en branches
gelden

Bouwnijverheid
Modulair en flexibel bouwen
Materialen of complete onderdelen van gebouwen hergebruiken
Online marktplaatsen en recycle hubs voor de handel van materialen

Agrarische sector

Handel, vervoer & horeca

Verwaarden van reststromen: kringlooplandbouw
Voedselverspilling terugdringen in de hele keten
Export van kennis over circulair ondernemen in de agrarische sector

Een rol voor de handel in de verschuiving van bezit naar gebruik
Lege ruimte in vervoersmiddelen voorkomen
Reststromen voorkomen of verwaarden in de horeca

Overige commerciële diensten
CO₂ afvangen en hergebruiken als meststof of hoogwaardige grondstof
Restwarmte van datacenters gebruiken voor verwarming van woningen
Producten langer en efficiënter gebruiken

Restwarmte van datacenters gebruiken voor verwarming van woningen
Adviseren over circulair ondernemen (wetgeving en subsidies)
Smart industry gebruiken voor efficiënte productieprocessen

Energie & water

Collectieven diensten

Verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie
Gebruik van restwarmte voor het warmtenet
Fosfaat winnen uit afvalwater

Medische apparatuur efficiënter gebruiken door te delen
Reststromen reduceren (wegwerpartikelen en voedselverspilling)
Circulaire economie opnemen in het curriculum
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Regionale verschillen in economische structuur

D

oor verschillen in fysieke kenmerken en
historie hebben regio’s een verschillende
economische structuur. Zo is de Randstad,
en daarbinnen vooral de noordvleugel, vanwege
zijn ligging al eeuwenlang het Nederlandse
centrum van handel en diensten. Bedrijven
die fysieke producten maken, met name
de landbouw en de industrie, zijn overwegend
buiten de Randstad gevestigd. Daar waar
de grondprijzen lager zijn.
Uiteraard zien we ook industrie rondom
de grote steden en is de dienstverlening in
Nederland niet volledig geconcentreerd in
de Randstad, maar grosso modo zijn dit
de verschillen. Dat zien we ook terug in
de kaart. Daarin zijn voor elke provincie
de drie meest kenmerkende
sectoren weergegeven.
Zeeland

Groningen

= Agrarische
sector

Friesland

Drenthe

Flevoland
Noord-Holland

Zuid-Holland

Utrecht

Overijssel

Gelderland

= Energie &
water

= Bouwnijverheid

= Handel, vervoer
& horeca

Noord-Brabant

Limburg

= Overige
commerciële
diensten
= Collectieve
diensten
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Dit levert circulair ondernemen op
In de Rabobank Circulair Ondernemen Challenge
hebben 200 ondernemers een circulair actieplan
opgesteld, van wie 31 ondernemers zijn geïnterviewd
over de impact van circulariteit op hun bedrijf.

66%

Zeventig procent van de deelnemers
heeft een nieuw Circulair Business
Model opgezet (CBM) en daarmee een
samenwerking opgezet binnen de keten.

1/3

reputatie

van de deelnemers heeft
een betere reputatie op
circulariteit waardoor
business naar hen toekomt

strategie

75%
PURPOSE
Het betrekken van
medewerkers bij
circulaire economie leidt
tot meer werkgeluk
en purpose

purpose

Bij drie kwart van de bedrijven
is circulair ondernemen een
belangrijk onderdeel of het
uitgangspunt voor
de strategie

footprint

50%
van de deelnemers heeft
een verlaging van de
milieufootprint van
de eigen onderneming
gerealiseerd

De kosten gaan veelal voor de baten uit, maar het is alle investering waard
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Reputatie op circulair leidt tot business

reputatie

Deelnemers geven aan dat challenges concreet
resultaat hebben opgeleverd
‘Waar we voorheen alleen op
prijs mochten meedoen, zijn
we nu voor circulaire aanbestedingen in beeld’

‘Partijen vinden ons en daarom krijgen we andere
mensen aan tafel’

‘We hebben veel publiciteit
gekregen vanuit de
challenge en
het eindevent’

‘Geloofwaardigheid en standing is vergroot door het
betrekken van onafhankelijke partijen’

4PET

Stichting Vierdaagsefeesten

Polyscope
Paper for Paper

‘We zitten steeds vaker in
de gewenste adviesrol en
in het voortraject aan tafel’
Lek/Habo

€
1

Tijdens de challenges zijn
deelnemers uitgedaagd
circulaire ideeën te
ontwikkelen

2

Het doel was zoeken naar
het waardevolle verhaal
en de circulaire opdracht
van de onderneming

3

Naderhand verklaren veel
deelnemers vaker aanbestedingen
te winnen door hun reputatie op
het gebied van circulaire economie
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Samenwerking en business door circulair model
en een derde van de deelnemers verwacht dat in de toekomst
‘Je ontwikkelt een betere
kwaliteit huizen als je weet
dat je daarna een onderhoudscontract hebt van
tien jaar. Iedereen in de
keten zet dan zijn
beste beentje voor’

‘Ik verwacht veertig tot
vijftig procent meer omzet
op de lange termijn’

‘Via de challenge zijn we
enorm veel samenwerkingen
aangegaan’

Oriënza

Delta Development

‘Gewoon doen, tijd insteken,
niet alles eerst uitdenken’
Zeevenhooven Air

‘Naast bouwer zijn we nu
ook leverancier van bouwmaterialen en kapitaliseren
we onze kennis’
ECO+BOUW

Timpaan
Populairst is afval als
grondstof, een derde
werkt hiermee

Aandeel nieuwe
businessmodellen
onder de deelnemers die na
de challenges
zijn ontwikkeld

hergebruik van
materiaal

verlengen
levensduur

circulair
productontwerp

product
als dienst

deelplatform

geen nieuw
businessmodel

33%

18%

14%

10%

6%

20%
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purpose

Van ‘gewoon werken’ naar ‘ertoe doen’
Het betrekken van medewerkers bij circulair ondernemen leidt
tot meer werkgeluk en purpose

‘De medewerkerstevredenheid
is gestegen door met
de toekomst bezig te zijn
in plaats van te focussen
op de dagelijkse praktijk’
Tamoil

‘Iedereen werkte bij een
afvalbedrijf, maar nu is
dat een bedrijf dat zich
bezighoudt met circulaire
economie; dat geeft een
ander gevoel’

‘De challenge heeft
geleid tot meer
betrokkenheid van
product development
en de technische dienst’

‘We hebben de oproep
gedaan welke medewerkers
wilden meedenken in
werkgroepen; dat heeft
geleid tot betere ideeën’

Zeevenhooven Air

Hessing

Paper for paper

waardevol verhaal

winnen aanbestedingen
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footprint

Substantiële verlaging van de footprint
Vijftig procent van de deelnemende bedrijven heeft
zijn eigen milieufootprint verlaagd
We hebben een gesloten
systeem opgezet met partners
(met onder anderen honderd
horeca-ondernemers) voor het
sluiten van de grondstofketen van disposable bekers.
Dus konden we het gebruik
van nieuwe grondstof
maximaal (liefst 100%)
terugdringen’

‘In de toekomst verwachten
we een materiaalbesparing
van twintig tot dertig
procent’
Visscher-Caravelle

‘De footprint wordt in de
automotive industrie steeds
meer een hygiënefactor die
gewoon op orde moet zijn
om te blijven meespelen,
zeker voor ons als
marktleider’
Visscher-Caravelle

Stichting Vierdaagsefeesten

50% verminderde
de bedrijfsfootprint
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strategie

Circulaire economie is strategie
Bij drie kwart van de deelnemers aan de challenge is circulair het uitgangspunt
of een belangrijk onderdeel van de missie/visie. Dus gericht op de lange termijn!

‘De challenge heeft ons
gedwongen te denken in
andere oplossingsrichtingen’
Vermeulen Europoort

‘Het levert nu niet direct
nieuwe omzet op, maar
vooral dat we als marktleider
onze innovatiekracht laten
zien en de toekomst veilig
stellen ’

‘Het is een innovatieproces
waarvoor je meer mensen
nodig hebt; dat kun je
niet alleen’
Hoornstra

Visscher-Caravelle

‘Circulair ondernemen
vraagt om ander leiderschap; de bereidheid om
écht samen te werken en
circulair opdrachtgeverschap’

‘We gaan circulaire
economie integreren in ons
curriculum zodat studenten
beter voorbereid zijn op de
toekomst’
Quadraam

Van Meerlanden

Deelnemers verklaren:
Circulair is uitgangspunt
voor de missie/visie
42%

Circulair is een
belangrijk onderdeel
32%

Circulair is
geen onderdeel
3%

Circulair is een
van de onderdelen
16%

Geen data 6%

16
< naar boven

Nieuwe inzichten voor circulair succes
Tips van ondernemers uit de Rabo Circulair Ondernemen Challenge

1

Heldere keuzes

7

Kiezen voor circulariteit
betekent soms kiezen
voor een andere
leverancier of partner

2

Kansen

Je ziet het pas als je het
doorhebt. Circulaire economie
levert vooral actie en
veel kansen op

Hoogste waarde

6

3

Vertrouwen

5

Circulair ondernemen kan leiden tot kostenbesparing in de keten. Transparantie en
vertrouwen tussen partners zijn dan cruciaal
voor een goede verdeling

Beren op de weg

Circulaire economie gaat om ‘hoe kan
het wel’; ‘omdenken’ is nodig om meer
innovatie en circulariteit mogelijk
te maken

4

86 video’s van ondernemers
met hun circulaire actieplan

Eigen tempo en route

Maak projecten niet te klein,
maar begin wel stap voor stap.
Werk vervolgens toe naar
opschaling

Focus op het rondrekenen van
de businesscase, maar zorg ook
voor een juiste framing van de
aantoonbare meerwaarde

Samen

Betrek medewerkers op managementen operationeel niveau en maak
er mensen voor vrij
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Circulair financieren?
Het kan én we doen het!
Of Rabobank circulaire ondernemers
financiert is allang niet meer de vraag.
Circulair ondernemen zien wij als belangrijke
bijdrage aan de toekomstbestendigheid
van een businessmodel. Er is een aantal
criteria waaraan een circulair businessmodel
moet voldoen en verrassend genoeg
verschillen deze niet veel van die waaraan
een lineair businessmodel moet voldoen.
Is dat erg? Nee, want negentig procent van
de goede circulaire businessmodellen
kunnen we zonder problemen
financieren. De uitdaging zit in de laatste
tien procent, want daar zien we een onbalans in
rendement en risico. Om deze laatste stap te
kunnen zetten, moeten we samenwerken
in de keten, zowel leveranciers, afnemers en
investeerders als banken. Er zijn al mooie
voorbeelden waarbij dit is gelukt en wij zijn
ervan overtuigd dat dit ook voor de laatste
tien procent kan worden opgelost!

IDEE- / PLANFASE

STARTFASE

VROEGE GROEIFASE

VOLWASSENHEIDSFASE

Rabobank
Foundation

Impactlening

Rabo Investments
Achtergestelde
Innovatie Lening

Money Meets
Impact Ideas

Rabo (groen)
Lease

Social impact
bond

Meer weten? Neem contact op met
de Rabo Circulair Ondernemen Desk
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Circulair ondernemen met Brasserie 2050

Brasserie 2050 stond in 2018 op Lowlands en is
een rondreizend futureproof restaurant met
gerechten en ingrediënten van nu en de
toekomst. Het is een initiatief van Rabobank en
Lowlands, in samenwerking met cateringbureau
The Food Line-Up. De brasserie is circulair
ontworpen en gebouwd met enkel gehuurde,
demontabele en geleende onderdelen die na
Lowlands weer herbruikbaar zijn. De tafels zijn
gemaakt met gerecyclede materialen en volledig
herbruikbaar. De hoofdconstructie is gemaakt van
standaard palletstellingen, de tafels van gerecycled plastic en de gevel bestaat uit vertical farming kasten. Al het afval is gescheiden,
waarbij het gft-afval en de honderd procent
afbreekbare disposables zijn gecomposteerd.
De spijkerbroeken van de dames en heren in de
bediening zijn circulaire jeans die bestaan uit
gerecyclede spijkerstof en zijn na gebruik
ge-upcycled. Tot slot draaide het gehele
restaurant op de Big Battery Box van Bredenoord,
waarmee veel fossiele brandstof is bespaard.

Foto: Jorn van Eck

