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CREATE MORE



Ontwikkelmodel circulaire economie

INSPIRE
ontdek de kansen van de 
circulaire economie

EXPLORE
breng kansen voor je 
onderneming in kaart

DEVELOP
ontwerp een actieplan  

TEST & EVALUATE
draai een pilot en stel bij; 
circulair is nooit ‘af ’

CHOOSE
bepaal steeds hoe je 
verder gaat, stap voor 
stap...
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Circulaire economie =
minimaliseren van verbruik  
van water, energie & grondstoffen  
en kringlopen sluiten
&
maximaliseren van waarde.



*  Rabobank Circular Economy Challenge  

(CE Challenge) is een programma 

bestaande uit workshops, bedrijfs - 

bezoeken en de Circularity Check-up 

gericht op het verzilveren van kansen van 

de circulaire economie. De ervaringen 

en inzichten van de acht deelnemende 

bedrijven van het afgelopen jaar - Hessing, 

Coroos, Vivera, Polyscope, Kargro, Tamoil, 

Visscher-Caravelle, ARN - zijn in deze 

journal verwerkt. 

From waste to value
Circulair ondernemen biedt ondernemers kansen. Door nauw met ondernemers 

samen te werken - bijvoorbeeld in het programma Circular Economy Challenge* 

- hebben we ervaring opgedaan met wat er komt kijken bij het realiseren van een 

circulaire business case. Deze kennis delen we graag! 

Stappenplan
Deze journal vormt een aanzet om de circulaire kansen voor jouw bedrijf in beeld 

te brengen. Doorloop de stappen en ontwikkel inzicht in de materiaal stromen in 

de keten, mogelijke samenwerkingspartners en de impact van circulaire business 

modellen voor jouw bedrijf.

Jouw eigen Reis
Wij bieden kennis, inspiratie, voorbeelden en tips. Jij gaat onderzoeken, 

ontwikkelen, testen… Kortom, wij dagen je uit om je eigen Circular Challenge aan 

te gaan!
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De transitie naar een circulaire economie 
vraagt om een nieuwe manier van kijken;  
out of the box, over de grenzen van bedrijf of 
keten, overtuigd van de win-win van samen-
werking.

IMPACT 
Wees voorbereid op vérstrekkende impact - op 
strategisch niveau. Nadenken over circulair onder-
nemen maakt je bewust van je identiteit, de 
Why-factor van je onderneming en vergroot de 
veerkracht en robuustheid van het business 
      model.

3

2

4

1

INTEGRAAL
Kies voor een integrale benadering, breng 
in kaart welke rol vakdisciplines en afde-
lingen (denk aan R&D, business develop-
ment, sales, productie) kunnen spelen - 
elke discipline is van waarde in dit proces.

KENNIS 
Investeer in kennis van grondstof-, en 
materiaalstromen - een omgevingsa-
nalyse van regio of keten resulteert in 
kostenbesparingen en commerciële 
kansen.

WERK SAMEN
Werk samen, werk samen, werk 
samen - knelpunten en vraag-
stukken in een circulair project 
vinden een oplossing door 
samenwerking.

Mindset TOP 10 
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VISIE 
Toets klantbehoeften (voor wie is 
het circulaire product of de dienst 
bedoeld?) - focus op de technische kant 
biedt soms onvoldoende zicht op de 
reële klantbehoefte.

STRUCTUREN
Overweeg nieuwe structuren -  
integreren van een volledig
circulair model in een bestaand 
business model kan lastig zijn. 

Ambassadeursrol 
Wees je bewust van je ambassadeurs  -

  rol, train je in de kunst van het pitchen; 
steun van de directie en draagvlak bij 

collega’s en stakeholders is onontbeer-
lijk.

STAPSGEWIJS 
Neem kleine, concrete stappen - circulair 
is nooit  ‘af ’, voortschrijdend inzicht is 
groei.

Groei
Zie verandering als ontwikkeling, de 
markt beweegt en je onderneming 
beweegt mee.

GEDULD 
Neem de tijd, heb geduld, circulair 
ondernemen vergt doorzettings-
vermogen, implementatie is complex. 

> bekijk de inzichten 
van Heineken en Desso

 ‘ Change brings  
opportunity’.

  Nido Qubein
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Be inspired: Paddenstoelen kweken op koffieafval — Verwerking 
vezels van aubergineplanten tot gevelbekleding — Do-It-Your-
self-reparatiehandleiding mobiele telefoons op website — 
 Van leverancier van gloeilampen naar leverancier van licht 
— Toiletpapier gemaakt van papierafval  — Eiwitten pro du-   
ceren uit insecten die leven van etensresten — Landbouw levert 
energie, algen, kroos en schoon water — Dashboards van 
tomatenschillen — Klimaatneutraal brouwen — Scheiding 
van as en hergebruik tot aluminimum en staal —  Werk-
omgeving Cradle-to-cradle — Inzameling lege cartridges en 
gebruikte mobiele telefoons — Leasen van gerecycelde tapijt-
tegels — Terugwinnen hoogwaardige grondstoffen uit 
autobanden — Bevloeien zilte grond met zoet afvalwater — 
Aanleg zonneweide en energie omzetten in waterstof 
— Recycling autowrakken van 80% naar 100% — 
Refurbishen en verhuren van gebruikte trailers —

Circulaire Economie10 INSPIRE

> bekijk hier de  
voorbeelden van  
andere ondernemers



INSPIRE
ontdek de kansen van de 
circulaire economie
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‘  The man who has 
no imagination 
has no wings’.

  Muhammad Ali



Het circulaire model is niet alleen een antwoord op 

toenemende economische schaarste van grond-

stoffen, maar vooral ook een motor voor innovatie en 

verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving. 

MEER AFZET
Door het inzetten van 

nieuwe technologie, of een 
combinatie van bestaande 

technologieën, kun je 
nieuwe product/markt
combinaties realiseren.

MEER WAARDE
Door het produceren van 

slimme, demontabele 
ontwerpen die geschikt 

zijn voor retourlogistiek 
en hergebruik behouden je 

producten meer waarde.
Profiteer van de toe  

nemende handelswaarde 
van afvalstromen.

 

MINDER RISICO 
Door de keten integraal te 

beheren kunnen jij en je 
partners beschikbaarheids, 
en leverrisico’s uitsluiten en  

nieuwe transportstromen 
binnen kringlopen beter 

benutten.  

MINDER KOSTEN
Door het verbruik van 

minder energie, minder 
water en produceren van 
minder afval verlaag je de 

kosten en verbeter je  
je concurrentiepositie. 

Vier business drivers
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WELkE tEChNIEk zOU 
NOdIg zIjN OM MEER 
AfzEt tE REALISEREN?

kAN jE PROdUCt 
dEMONtAbEL WORdEN 
gEMAAkt?

hEEft jOUW AfvAL 
MISSChIEN WAARdE? hOE 
zOU jE dAARvAN kUNNEN 
PROfItEREN?

zIjN ER bINNEN jOUW 
bEdRIjf MOgELIjkhEdEN 
OM MINdER ENERgIE tE 
vERbRUIkEN?
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manieren van

Waardecreatie 55
Verhoog de prestaties — ga uit van het gebruiksdoel van het 
product en kies materiaal dat geschikt is voor hergebruik. 

Verbruik minder — minimaliseer de input van grondstoffen 
(efficiëntie) en elimineer afval, toxiciteit en vervuiling. 

Manage grondstofstromen in hergebruikcirkels (feedbackloops)
— langere levensduur, eenvoudig te repareren, een 2e gebruiksleven 
van producten, re- & upcycling van technische materialen en casca-
dering van biologische materialen.

Werk samen — gesloten kringlopen realiseer je door het vervlechten 
van productieketens.

Van bezit naar gebruik — eigendom van de grondstoffen blijft bij 
de producent of wordt na gebruik teruggekocht, het verdienmodel is 
gebaseerd op het aanbieden van service aan de gebruiker. Denk aan 
huren in plaats van kopen.

Andere bedrijfs en verdienmodellen
Deze vijf vormen van waardecreatie leiden tot andere 
bedrijfs- en verdienmodellen. De verdienmodellen hangen 
samen met beheer en onderhoud, reparatie, hergebruik 
en distributie, refurbishment (benutten van onderdelen 
in nieuwe apparatuur) en tenslotte recycling van zoveel 
mogelijk grondstoffen. De bedrijfsmodellen zijn uiteindelijk 
de drijvende kracht achter het creëren van de circulaire 
retourstromen.

Publicatie  
Kijk in de publicatie ‘De macroeconomische potentie 
van de circulaire economie’ voor uitgebreide uitleg en 
voorbeelden van deze bedrijfsmodellen. 
Ook vind je in deze publicatie drie 
mogelijke scenario’s over de macro-
economische effecten van een verdere 
overgang naar een circulaire economie. 
Zie www.rabobank.nl/economie

bedrijfs- 
verdienmodellen

Kennis en Economisch Onderzoek

Special
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input

productie

output
teler consument

Duurzaam
verpakken

Houdbaarheid-
verhogende
verpakkingen

Agrarische reststromen
opwaarderen

Terug naar
eigen proces

Naar andere
productieketen

Hotspot/
circulaire
kans

Duurzame
energie

Duurzaam
gezuiverd
water

Irrigatiewater
uit restwater

Biora�nage
van organisch afval

Optimalisatie
transport

Outsourcen
transport

waar zitten de kansen voor 
jouw bedrijf? Voorbeeld food en agri*

> bekijk hier de
circularity check-up  
van Polyscope

* Bron: deze weergave is afgeleid van de Circularity Check-ups van de F&A deelnemers uit de Circular Economy Challenge
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Bio Based:
Partnership Groene 
Cirkels: klimaatneutrale 
brouwerij, duurzame 
economie, sluiten van 
kringlopen en een aan- 
gename leefomgeving 
Heineken

Bio Based:
Gevelbekleding van 
planten
Nova Lignum

System Enablers
Investering kapitaal en kennis in circu-
laire bedrijven
Shift Invest

System Enablers
Financiële oplossingen 
gedurende de overgang 
naar circulaire 
economie
DLL

en zo doen 
zij het

Grondstofdelving en -productie

Reclycing

Herstel en
component
hergebruik

Onderhoud

Hergebruik en
herdistributie

Visserij, land- en tuinbouw

Biosfeer

Biogas

Diervoeding

Anaerobe vergisting/
compostering

Extractie van
biochemische
componenten

Cascadering

Consument Consument

Producent
eindproduct

Producent
eindproduct

Producent
hal�abrikaten

Producent
hal�abrikaten

Minimaliseren!

Afval=
brandstof

+ Vuilstort Afval=
brandstof

+ Vuilstort

AFVAL Minimaliseren! AFVAL

BIOLOGISCHE GRONDSTOFFEN TECHNISCHE GRONDSTOFFEN

Distributie
en verkoop

Distributie
en verkoop

Bron: Ellen MacArthur Foundation circular economy team
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Van Product naar Service
‘Pay-per-lux’- van  
leverancier van gloei-
lamp naar leverancier 
van licht 
Philips

Herdistribuering / 
Hergebruik
Vervanging modulaire 
onderdelen + DIY-re-
paratiehandleiding op 
website  
Fairphone

Recycling/Upcycling
Terugbrengen van 
banden granulaat 
naar een eerstelijns 
grondstof voor nieuwe 
banden
Kargro

Grondstofdelving en -productie

Reclycing

Herstel en
component
hergebruik

Onderhoud

Hergebruik en
herdistributie

Visserij, land- en tuinbouw

Biosfeer

Biogas

Diervoeding

Anaerobe vergisting/
compostering

Extractie van
biochemische
componenten

Cascadering

Consument Consument

Producent
eindproduct

Producent
eindproduct

Producent
hal�abrikaten

Producent
hal�abrikaten

Minimaliseren!

Afval=
brandstof

+ Vuilstort Afval=
brandstof

+ Vuilstort

AFVAL Minimaliseren! AFVAL

BIOLOGISCHE GRONDSTOFFEN TECHNISCHE GRONDSTOFFEN

Distributie
en verkoop

Distributie
en verkoop
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Recycling/Upcycling
Toiletpapier gemaakt 
van papierafval en 
100% veilige chemie
Van Houtum



de CIRCULAIRE STROMEN in MIJN bedrijf

Biosfeer

Biogas

Diervoeding

Anaerobe vergisting/compostering

Extractie van biochemische componenten

Cascadering

Grondstofdelving en -productie

Reclycing

Herstel en component hergebruik

Onderhoud

Hergebruik en

herdistributie

Visserij, land- en tuinbouw

Afval = brandstof Vuilstort
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EXPLORE
breng kansen voor je 
onderneming in kaart
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‘ A business that 
makes nothing but 
money is a poor 
business’.

 Henry Ford



When?
We zijn al begonnen!

What?
Terugbrengen van banden 
granulaat naar een  
eerstelijns grondstof voor 
nieuwe banden.

How?
Op laboratorium schaal 
hebben we het al voor elkaar, 
nu gaan we het naar indus-
triële schaal brengen.

Why?
Versterking van onze 
concurrentiepositie en 
verhoging van de omzet.

New!
Tijdens de CE-Challenge 
kwamen we in contact met 
gelijkgestemde onder nemers 
en kregen we nog meer 
circulaire ideeën voor onze 
Groep.
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Jan Driessen, directeur Kargro: 
‘De company scan die Kargro samen met Rabobank en kennis-
partners heeft uitgevoerd, laat zien dat de afzonderlijke acti-
viteiten die Kargro uitvoert bij het recyclen en verwerken van 
vrachtwagenbanden elkaar kunnen versterken via ketenbe-
heer. Kargro registreert de bandenstromen, vernieuwt het 
loopvlak van gebruikte vrachtautobanden (refurbishment), 
verwerkt afgedankte banden tot granulaat dat onder meer 
gebruikt wordt voor kunstgrasvelden en wint black carbon 
terug uit de banden via een pyrolyse-proces. Black carbon kan 
gebruikt worden als grondstof voor inkt, maar ook opnieuw 
gebruikt worden als grondstof voor autobanden. Een fabriek 
voor dit proces wordt momenteel in Nederweert gebouwd, 
die deels  groen is gefinancierd. Daarnaast ontwikkelen we 
een fabriek om banden granulaat te devulcaniseren. Dit leidt 
eveneens tot een bruikbare grondstof voor loopvlak- en ban-
denproducenten. Met dit devulcanisatieproject hebben we 
aan de CE-Challenge van de Rabobank meegedaan, 

nieuwe inzichten verkregen en resultaten geboekt. Door deze 
activiteiten in samenwerking met klanten en partners beter 
op elkaar af te stemmen kan een gesloten kringloop ontstaan 
die voor alle deelnemers voordelen oplevert zoals meer leve-
ringszekerheid, lagere kosten en hoogwaardig hergebruik. Dit 
is voor ons een volgende uitdaging’.

CASE: KARGRO
Ieder jaar gooien we in Nederland 10 miljoen autobanden weg, dat is van 
hier tot Saudi Arabië. Leg je weggegooide vrachtwagenbanden erachter dan 
gaan we de wereld rond. Alleen al in Nederland…
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‘Door activiteiten in samenwerking met
klanten en partners beter op elkaar af
te stemmen kan een gesloten kringloop
ontstaan’

denk op de volgende 
pagina eens na over 
mogelijke samenwerkingen
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groenteconserven 
fabrikant

‘alleen perfecte 
erwtjes zijn 
bruikbaar, 

de rest niet’

zwembad
‘wij hebben 
warmte nodig 
om ons bad te 
verwarmen’

producent van 
groente burgers
‘alle erwtjes 
-groot, klein, 
met of zonder 
deukje- zijn 

goed’

ijsbaan
‘wij voeren 
warmte af uit 
de ijsvloer’

lokale bierbrouwerij 
met retoursysteem 

bierflesjes
‘bij het schoon-

maken van de flessen 
verwijderen wij de 
etiketjes als afval’

Welke mogelijkheden voor SAMENWERKING zie jij?

Circulaire Economie22 Circulaire EconomieEXPLORE22

     producent  
     van wc-papier
  ‘van die etiketten 
    kunnen wij 
   wc-papier  
    maken’

groentekweker
‘één aubergine-
plant is 5 meter 

boordevol 
waardevolle 
vezels’

producent van 
gevelbekleding
‘wij hebben de 
techniek om van     
   plantaardige    
   vezels bouw- 
  materiaal 
 te maken’



DEVELOP
ontwerp een actieplan 

‘ Change will not 
come if we wait for 
some other person 
or some other 
time. We are the 
ones we’ve been 
waiting for. We are 
the change that 
we seek’.

  Barack Obama
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Lease?

Wat zijn je drivers om circulair te willen ondernemen? 

❍  Dreiging schaarste grondstoffen
❍  Veranderende consumentenbehoeften
❍  Kostenbesparingen in productieproces
❍ Nieuwe commerciële serviceconcepten
 ❍ Anders, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zijn jullie producten demontabel voor 
geheel, of gedeeltelijk hergebruik?

❍ Nee, nauwelijks
❍ Enigszins
❍ Totaal

Wat is de waarde van jullie product(en) ná gebruik?

❍ Min of meer waardeloos
❍	 Gemakkelijk uit elkaar te halen in herbruikbare  
 componenten 
❍	 Eenvoudig te repareren en op te knappen
❍	 Geschikt voor langer gebruik

Genoeg know how in huis om nieuwe (circulaire) producten 
te ontwikkelen?

 

Zou gebruik van opgeknapte of gerepareerde producten 
effect hebben op de reputatie van je bedrijf?

Wat voor effect?

 

Een leasecontract afsluiten met de klant en zelf 
eigenaar blijven, is dat heel gek?

 

Operationeel management

DENK VERDER

Kn
ow

 H
ow

groei

Reputatie
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Denk je dat je directie en medewerkers ‘in’ 
zijn voor circulair ondernemen?

 
(Voor tips hoe je kunt pitchen, zie p.31)

Creëert je product milieudruk? (denk 
aan CO2 uitstoot, toxische stoffen, 
watervervuiling e.d.)
❍  Nee, nauwelijks
❍  Geen idee
❍ Ai….

Heeft jullie inkoop te maken met (potentieel)  
schaarse grondstoffen 

 
Zijn er alternatieve grondstofstromen denkbaar?

 

Wat is het percentage gebruikte grondstoffen in de 
totale productiekosten van het verkochte product 
(‘Cost of goods sold’)?
❍  0%-25%
❍ 26%-50%

❍ 51%-75%
❍ 76%-100%

Use less, create more value? Door minder grondstoffen en  
hulpbronnen te gebruiken, of bijvoorbeeld door

 
 

Is circulair ondernemen een topic binnen jullie keten? 

 

Heeft je product meer dan één levenscyclus?

❍ Tweede handsgebruik, 
❍ Reparatie van het product
❍ Hergebruik van onderdelen in soortgelijke producten
❍ Terugwinning grondstoffen uit het product

sc
ha

ar
st

e

topic?

Levenscyclus

Mi
lie

ud
ru

k

Resources efFIciency
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CASE COROOS

Kees van Belzen, manager Coroos
‘De Rabobank CE challenge heeft ons geholpen om de mo-
gelijkheden van de circulaire economie voor Coroos scherper 
te krijgen. Een mogelijkheid is de valorisatie van reststromen, 
waar wij in de challenge mee aan de slag zijn gegaan. We gaan 
er voor zorgen dat de aanwezige nutriënten zo nuttig moge-
lijk worden ingezet en zo veel mogelijk waarde opleveren. Een 
andere mogelijkheid is om ons (zoete) afvalwater te gebruiken 
om onze Zeeuwse omgeving, die momenteel aan het verzil-
ten is, beter toekomstbestendig te maken. Dit kunnen wij niet 
alleen, maar door samen te werken met (lokale) partners kun-
nen wij een extra stap maken. Dit alles versterkt onze duurza-
me, circulaire identiteit’.

‘Circulair worden kunnen wij niet alleen, 
maar door samen te werken met (lokale) 
partners kunnen wij een extra stap 
maken’

Het familiebedrijf  Coroos Conserven is een van de 
grootste private labelfabrikanten van Europa en 
heeft een sterke positie binnen de retail-levensmid-
delenmarkt opgebouwd.

WHY? 
Als klanten ons vragen naar onze duurzaamheid hebben 

wij een goed antwoord. Maar is dat antwoord wel 
goed genoeg? De wereld verandert en wij willen niet 

stil zitten. Als er nieuwe vragen komen willen wij klaar 
staan.

HOW?
Wij kunnen dit niet alleen en gaan samenwerken met 
partners. Wij geloven dat we samen heel ver kunnen 

komen.

WHAT?
We gaan er voor zorgen dat de aanwezige nutriënten in 

onze reststromen zo veel mogelijk waarde opleveren. 
Bovendien gaan we de verzilting in Zeeland tegen door 

ons zoete afvalwater in te zetten in de tuin en  
akkerbouw.
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why?

how?

 what? 

The Golden Circle 
van Simon SINEK

Over ‘What they do’ en ‘How they do it’ 
hebben de meeste ondernemers wel 
nagedacht. Simon Sinek constateerde 
dat de vraag  ‘Why they do it’ vaak 
achterwege blijft. De omgekeerde 
wereld aldus Sinek, ‘Why’ zou je vertrek-
punt moeten zijn. De gouden cirkel 
is een simpel model dat je helpt om 
vragen als ‘wat is je overtuiging, waar 
geloof je in’ centraal te stellen. Sinek is 
ervan overtuigd dat succes (wat niet 
hetzelfde is als geld) begint met het 
centraal stellen van de’ Why’-vraag.

Hoe ziet jouw WHY, HOW & WHAT eruit?

Zie ook: https://www.ted.com/speakers/
simon_sinek

COROOS hEEft gOEd 
NAgEdACht OvER dE 
tOEkOMStIgE vRAgEN dIE 
zIj vAN hUN kLANtEN 
kRIjgEN - WAt IS jOUW 
ANtWOORd?
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Op weg naar jouw 
Circulair businessplan

Let bij keuze van grondstoffen en 
materialen op herbruikbaarheid 

en praktische toepasbaarheid 
(productdesign).

Breng positieve, maatschap-
pelijke impact op de woon-, 
werk-, en leefomgeving van 

de gebruiker in kaart.

Ontwikkel een strategie 
voor een circulair inkoop- en 

retour systeem van grond-
stoffen en materialen inclu-
sief aanvoer zekerheid op de 

lange termijn.

Monitor de rollen van 
de samenwerkings-

partners in de keten. 

Ontwerp contracten voor 
toeleveranciers en afnemers 
(retour, terugkoop, looptijd 
en restwaarde, onderhoud, 

aansprakelijkheid).

Inventariseer kasstromen,  
inclusief duur van 

betalings termijnen en 
te verwachten terug-

verdientijd.

Kijk of jouw 
product als service 
kan worden aan -

geboden.

Schenk aandacht aan de 
kredietwaardigheid van 
de gebruiker bij een ‘pay 

per use’ constructie.
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van idee naar actie B > Baseline
Wat heb je al in huis? Aan kennis, mensen,  
middelen, techniek, producten, samenwerkings-
verbanden etcetera.

C > Creative Solutions
Welke gap is er tussen je droom voor 2020 en wat 
je nu in huis hebt? Welke kennis moet worden in ge-
vlogen, welke techniek moet worden ontwikkeld, 
welke geldstromen zijn nodig? Kortom wat is nodig 
om er te komen en hoe ga je dat organiseren? 

D >Decide on Priorities
Maak een concreet actieplan, denk in 
stappen, niet alles hoeft in één keer.

A > Awareness
Zet een stip op de horizon. Waar zou je 
in 2020 willen staan? 

> bekijk hier een werksessie met DLL

29The journey continues 29The journey continues



TEST
stap voor stap, 

‘circulair’ is nooit áf

Circulaire Economie30 Circulaire Economie30 TEST / EVALUATE

‘ You can never 
learn less, you can 
only learn more.

  R. Buckminster Fuller



Visscher Caravelle
De productie van automatten resul-
teert na te zijn afgedankt in een berg 
zo hoog als 12 x de Mount Everest; 
ieder jaar weer…

Why? 
Laten zien dat het anders kan.

How?
Pilot, samen met een importeur en een leasemaatschappij - 
Producten ontwikkelen uit minder aardolie-gedreven grondstoffen, 
producten die bovendien goed te recyclen zijn.

What?
Een steen in de vijver - autofabrikanten ervan overtuigen dat het wél 
kan. Bovendien wanneer wij met zoiets simpels als automatten laten 
zien dat circulair denken loont, dan zijn er vele componenten van de 
auto denkbaar waarbij het óók kan.

Tamoil 
Fossiele brandstoffen zijn eindig. 
Toch willen we mobiel blijven voor 
werk, logistiek en vakanties. Hoe 
gaan we dat doen?

Why? 
Energy for the future.

How?
Pilot - Aanleg van een zonneweide en de energie omzetten in 
waterstof voor waterstof-auto’s.

What?
Benutten van oneindig beschikbare bronnen als wind en zon.

WAT WIL JIJ IN EEN 
PILOT ONDERZOEKEN / 
BEWIJZEN?
......
WIE ZOUDEN HIERBIJ JE
PARTNER(S) KUNNEN 
ZIJN?
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kennis

netwerk

financiering

Vernieuwen doe je samen

De rol van Rabobank
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‘ Circulair ondernemen 
vergt een nieuwe visie 
op samenwerken én 
durf. Degenen die lef 
tonen worden koploper.’

Jeroen van Muiswinkel, 

Rabobank - business developer sustainability 

In transitie naar een circulaire economie verandert ook de rol  
van Rabobank.

Kennisdeler
Standaardoplossingen voor circulaire businessmodellen bestaan niet. We werken samen met partijen als 
MVO Nederland, Circle Economy, DLL en Royal Haskoning DHV en ontwikkelen een nieuwe manier van 
kijken waardoor we kansen zien die anders verborgen blijven. Deze kennis delen we vervolgens actief 
met onze klanten.

Netwerkverbinder
Samen met onze partners en klanten brengen we de circulaire kansen in de regio in kaart. We hebben 
diverse scans ontwikkeld waaruit de belangrijkste kansen én actiepunten voor de regio als geheel en de 
bedrijven individueel blijken.
Een voorbeeld? Foodvalley. Met drie lokale Rabobanken rondom Vallei en Rijn is voor de food- en agri-
klanten een regionale circle scan gemaakt. Met deze bedrijven zijn we nu in gesprek over de circulaire 
kansen voor hun bedrijf en de regio.

Financiële oplossingen
Vanuit Rabobank zoeken we naar oplossingen en eventuele andere financieringspartijen die ieder een 
deel van het investeringsrisico dragen (zoals risicokapitaalfondsen of informal investors).
Zo kijken we samen met DLL naar leaseoplossingen (o.a. van bezit naar gebruik) en biedt SHIFT Invest, 
een impact investing fund, de mogelijkheid tot het verstrekken van risicodragend kapitaal voor innova-
tieve bedrijven in de voedsel- en zorgindustrie.
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Circulair ondernemen & Financiering

Een standaardoplossing voor de financiering van 
circulaire business modellen bestaat niet. Het 
financieren van een circulair business model vergt 
van zowel de bank, de ondernemer als van de 
overige partners in de keten een nieuwe manier 
van kijken. De mate van samenwerking bepaalt 
in hoge mate de kansrijkheid van het business 
model. Ook het leveren van toegevoegde waarde 
(in plaats van louter de laagste prijs), het verdelen 
van risico’s en volledige transparantie van alle 
partijen in de keten zijn belangrijke kwaliteiten. 
Flexibiliteit ten aanzien van bijvoorbeeld looptijd, 
restwaarde-berekeningen, contractuele afspraken 
en het beoordelen van toekomstige kasstromen 
en zekerheden zijn onderwerpen die wij graag 
samen met alle partijen in de keten onderzoeken. 

Financieringsvormen die – ook wanneer een circulair businessmodel 
stapsgewijs wordt doorgevoerd in een bestaand businessmodel - 
kunnen worden ingezet zijn: 
• Werkkapitaalfinanciering en bedrijfsleningen: als bancaire invul-

ling van specifieke circulaire goederenstromen, alsmede circulaire 
investeringen. 

• Financiering van samenwerking in een keten: komt in beeld daar 
waar bedrijven intensief samenwerken op basis van een lange termijn 
relatie en contractuele afspraken. In het grootzakelijke segment 
zien we dit al terugkomen voor een deel van de keten in vormen als 
(reverse) factoring, vendor- en supplier finance. Naar de toekomst 
biedt dit uitgangspunten voor een bredere doelgroep en meerdere 
partijen in de keten.  

• Project / gestructureerde financieringen: oplossing voor financie-
ring van grote circulaire projecten, zoals circulaire bouwprojecten.

• Leasing: biedt uitkomst voor de financiering van een ‘pay per use’ of 
‘van bezit naar gebruik’ systeem. 

• Hybride / alternatieve financiering: biedt uitkomst bij situaties 
waarin de mogelijkheden voor een reguliere bancaire financiering 
beperkt zijn, bijvoorbeeld bij start ups. Hybride financiering is een 
pakket van oplossingen waarbij de bank partijen uit haar netwerk 
bij elkaar brengt die onderdelen van de totale financieringsmix 
verzorgen.  Welke partijen dit zijn wordt veelal op basis van risico/
rendement bekeken. Voorbeelden van partners zijn risicokapitaal-
fondsen, informal investors, crowd funding platforms en investerings-
maatschappijen. Stimulering vanuit de overheid is hierbij eveneens 
een goede mogelijkheid. Zo zien we o.a. dat bestaande regelingen 
rond groenfinanciering toepasbaar zijn.  
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DLL- Financieel partner Kennis partners

Steeds meer ondernemers vinden het gebruik van een bedrijfsmiddel 
belangrijker dan het bezit ervan. DLL- een volle dochteronderneming van 
Rabobank Groep met 5.500 medewerkers in meer dan 35 landen - speelt 
hier op in door totaaloplossingen aan te bieden. DLL adviseert onder 
meer over de juiste inzet van het leaseobject voor de gehele levenscyclus 
en over de mogelijkheden voor de financiering van onderhoud en reser-
veonderdelen. Eén van de financiële oplossingen in de overgang naar 
een circulair economisch model is Life Cycle Asset Management (LCAM). 

LCAM stelt producenten in staat de levensduur van hun producten te 
verlengen door middel van hergebruik, revisie en recycling en biedt 

klanten daarnaast de mogelijkheid om niet langer eigenaar van 
het product te zijn, maar om het gebruik van het product als 

dienst af te nemen. ‘Pay per use’ financieringsoplossingen 
worden aangeboden voor bijvoorbeeld licht en kopieer-

machines.
 

Kennis DLL bracht bovendien ook een oplos-
sing in voor bedrijven en businessmodellen 

op het gebied van bezit naar gebruik. Zij 
organiseerde de workshop ‘van inzicht 

naar concreet actieplan’. 

Tijdens de CE Challenge hebben naast DLL de onderstaande kennis-
partners specifieke kennis en tools ingebracht.

Circle Economy & Royal HaskoningDHV
Deze partners deden een ‘Circularity Check-Up’ per bedrijf. Dit bestond 
uit een kort vooronderzoek en een bedrijfsbezoek met een strategisch 
gesprek met het management van het bedrijf over energie-, water- en 
afvalstromen in het bedrijf. Beide partners hebben specifieke kennis, 
onderzoeksmethoden en tools ontwikkeld die voor de Circularity 
Check-Up ingezet werden. Het resultaat was een bondig rapport met 
inzicht in de te verzilveren kansen voor het bedrijf. 

MVO NL
MVO NL wil samen met partners op structurele en gedegen wijze de 
omslag maken naar een circulaire manier van denken en werken. Deze 
partner was inhoudelijke sparringpartner en dagvoorzitter van de work-
shops. Daarnaast zorgde zij voor verbinding met hun Community of 
Practice en andere relevante partijen. 

> bekijk hier een filmpje
 met onze kennispartners
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Rabobank dankt alle deelnemers aan de Circular  Economy Challenge  
voor hun participatie. 

Hessing: André Dijk, Frank Hessing

Coroos: Kees van Belzen, Erwin van Maris

Vivera: Bertran Averink, Henri Thalen

Polyscope: Patrick Muezers

Kargro: Jan Driessen, Jochim Geldens

Tamoil: Peter Etman, Piet van Oostrum

Visscher-Caravelle: Jacko van der Stege, Marcel Bakker

ARN: Hector Timmers

Colofon

Deze Journal is een uitgave van Rabobank Duurzaamheid. 
contact: duurzaamheid@rn.rabobank.nl 

Ontwerp: Volta_thinks_visual, Illustraties: Marcel Groenen, Tekst: Brigitte van 

Mechelen, Printmanagement: Sumis, Druk: Boom+Verweij.

Papier: Muncken Polar, afkomstig uit één van de meest duurzame papier-

fabrieken ter wereld.

Het vel papier uit tomatenpulp werd belangeloos ter beschikking gesteld 

door Schutpapier, specialist in het upcyclen van restmaterialen tot hoog-

waardig papier.

De duurzame formule van Rabobank

Rabobank gelooft in de kracht van samenwerken. Juist ook op het gebied van duur-
zaamheid. Mensen en bedrijven realiseren de meeste impact als ze samen optrekken, 
een aandeel nemen in elkaar.

In de visie van Rabobank is duurzaamheid een beweging. Een ontwikkeling, een 
proces, waarbij je steeds weer stappen zet om te verbeteren, te vernieuwen, te inno-
veren. Wij werken aan duurzame ontwikkeling samen met individuele klanten, in 
sectoren, in ketens, in gemeenschappen én als organisatie zelf.

Bij de transitie naar een duurzame samenleving wil de Rabobank klanten en hun 
omgeving versterken met financiële diensten en met toegang tot kennis en netwerken. 
Zodat zorg voor mensen, klimaat en natuur hand in hand gaat met nieuwe verdienmo-
gelijkheden en economische ontwikkeling.

Rabobank gaat voor bedrijven met een toekomstbestendig business model. Zowel 
bedrijven die vanaf de oprichting een circulair business model hanteren als bedrijven 
die stapsgewijs circulaire elementen invoeren, heeft zij graag in haar portefeuille.

Samen kunnen we een verschil maken. Daarvoor moeten we in beweging komen als 
individu!
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The journey continues…! 

VERDER VERDIEPEN?
Behoefte om je verder te verdiepen in de kansen van circulair onder-
nemen? Geef je op voor de (online) masterclass die we begin 2016 
organiseren. 

Samenwerken?
Wil je je keten verkennen en inventariseren met welke partners samen-
werking mogelijk is, meld je aan voor deelname aan een regionale scan.

Ondersteuning?
Heb je behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van een 
circulair business model, neem dan contact op met jouw contactpersoon 
bij Rabobank of via duurzaamheid@rn.rabobank.nl

We vervolgen deze circulaire reis graag samen met jou!
Via www.rabobank.nl/duurzaamondernemen 
houden we je op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en kansen op het gebied van 
circulair ondernemen.

Filmpjes

Links

> Hier vind je alle � lmpjes van 
de CE Challenge op Youtube.



Recycling is in de papierindustrie een 

beproefd procedé, elke papiervezel wordt 

wel 7x gerecycled. Maar zijn er geen andere 

restmaterialen bruikbaar voor het  

vervaardigen van papier?

Het papier tussen uw vingers is het 

antwoord, het is gemaakt van loof van 

tomatenplanten. Een mooi voorbeeld van 

upcycling.

from waste to value

upcycling
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The journey continues.
Geïnspireerd en wil je verder aan de slag met 
circulair ondernemen, neem dan contact op met 
jouw contactpersoon bij Rabobank 

Zie  ook:  www.rabobank.nl/ 
duurzaamondernemen




