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DEFINITIE VAN
CIRCULAIRE ECONOMIE
Een circulaire economie is een
economie waarin energie, water en
materialen zo lang mogelijk worden
behouden en zo effectief mogelijk
worden hergebruikt. Hierbij worden
kringlopen van materialen gesloten en
wordt de waarde van grondstoffen en
producten gemaximaliseerd.
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VOORWOORD
Zeven lokale Rabobanken in de Brainportregio (Eindhoven-Veldhoven,
Dommelstreek, Helmond, De Kempen, Het Groene Woud Zuid, Peel Noord
en Peelland-Zuid) hebben KPMG, als partner in de Rabobank Circular Economy
Challenge, opdracht gegeven om een regionale scan uit te voeren. In deze scan zijn
belangrijke grondstof- en afvalstromen in de regio in kaart gebracht alsook circulaire
mogelijkheden voor de belangrijkste sectoren in de regio. Door gelijktijdig met
bedrijven en andere stakeholders de dialoog te zoeken ten aanzien van de circulaire
economie, geeft de scan inzicht in de economische karakteristieken van onze regio
en in de belangrijkste grondstofstromen. Ook geeft hij inzicht in de mogelijkheden
tot samenwerken met ondernemers om circulaire ideeën te vertalen in concrete
(business)plannen.
Naar onze overtuiging is er geen twijfel over dat we in Nederland circulair moeten
gaan ondernemen. In de komende jaren zal circulair ondernemen daarom een
steeds grotere rol krijgen in de vernieuwing van de Nederlandse economie. We
zien steeds meer bedrijven die bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering
aandacht besteden aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en
materialen. Reststoffen worden niet gezien als afval, maar worden opnieuw ingezet
in het (circulaire) systeem. Steeds meer bedrijven doen dat ook samen. Wij zijn
ervan overtuigd dat bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen beter in staat
zijn om in te spelen op veranderingen in hun omgeving en om kansen voor andere
verdienmodellen te benutten.
Als coöperatieve bank willen de deelnemende Rabobanken een substantiële
bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in onze regio. We willen nieuwe
kansen ontdekken en die kansen ook daadwerkelijk benutten. Gaat het de
ondernemer goed en trekt de economie aan? Dan groeit de welvaart. Dat is goed
voor de regio en dus ook voor de bank. Het zorgt voor continuïteit op de langere
termijn.
De kansen die in dit rapport zijn opgenomen zijn het resultaat van onderzoek,
regionale kennis van stakeholders en workshops met en tussen betrokkenen (zie
bijlage 3 van dit rapport voor een overzicht van de stakeholders). De Brainportregio
heeft een solide basis aan organisaties en initiatieven om een circulaire economie
tot volle bloei te brengen. Met dit rapport willen wij ondernemers stimuleren om
hier zelf ook mee aan de slag te gaan. De genoemde stakeholders in het rapport
inspireren ons en dagen ons uit om een verdere bijdrage te leveren aan het circulair
maken van de economie in onze Brainportregio. We nodigen u graag uit om samen
de transitie naar een circulaire economie in deze regio te versnellen.
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Directievoorzitter Rabobank
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MANAGEMENTSAMENVATTING
De Brainportregio heeft unieke facetten die
circulariteit stimuleren
De Brainportregio kenmerkt zich door een aantal grote industriële bedrijven die sinds jaar en dag in de regio gevestigd zijn, zoals
Philips en ASML. Om deze bedrijven heen is een cluster ontstaan
van toeleverende MKB-bedrijven, waarmee er nauwe samenwerking tussen de verschillende bedrijven in de regio is. Deze nauwe
betrokkenheid kan de samenwerking op circulaire initiatieven
stimuleren: men kan makkelijker samen afvalstromen bundelen, of
van elkaars reststromen gebruikmaken.
De grootste bedrijven in de Brainportregio zijn samen goed voor
ongeveer 21% van de Nederlandse uitgaven aan research en
development (R&D).1 Een cultuur van innovatie en de mindset
die daarbij hoort lenen zich ook voor de nieuwe manier van
denken die soms nodig is om circulaire ideeën verder te brengen.
Ten slotte profileert de Brainportregio zich in hoge mate op het
gebied van design, met vooraanstaande instituten als de Design
Academy Eindhoven en de Dutch Design Week. Hierdoor werken
er in de regio veel ontwerpers die onderzoek doen naar nieuwe
materialen en nieuwe mogelijkheden zien in afvalmateriaal.
Traditionele bedrijvigheid, innovatie en design zijn uitstekende
ingrediënten om de circulaire economie te versnellen in de regio.

Concrete kansen op het gebied van circulaire
economie in de Brainportregio
In deze regioscan zijn in totaal 15 circulaire kansen geïdentificeerd die veel potentie hebben om verzilverd te worden. Deze
kansen richten zich op de 3 belangrijkste sectoren in de regio: de
maakindustrie (inclusief hightech), bouw & infrastructuur en
food & agri. Daarnaast zien wij ook overkoepelende circulaire systeemkansen.
Er zijn al diverse ondernemers, verbinders, overheden en
kennisinstellingen bezig met de circulaire economie. Wij geven
in dit rapport per kans aan welke partijen benaderd kunnen
worden om te helpen de kansen te verzilveren. Ook brengen
we in dit rapport voorbeelden van circulaire ondernemers uit
de regio over het voetlicht. Laat u inspireren door de vele goede
voorbeelden uit de regio om direct aan de slag te gaan met circulaire initiatieven!

De kansen met de meeste potentie in de Brainportregio zijn:

Systeemkansen
1. Bundelen van kennis en verbinden expertise
	Regionaal platform voor circulaire kennisdeling,
samenwerking en financiering
2. Circulair opdrachtgeverschap tonen
Opnemen van circulaire eisen bij inkoop en aanbesteding
3. Aanmoedigen circulair design
Circulariteit meenemen tijdens productontwerp

Maakindustrie (incl. hightech)
4. Verkennen industriële symbiose
	Realiseren van fysieke kringlopen van energie, water en
materiaalstromen
5. Producten als diensten aanbieden
	Gebruiker betaalt voor (kwaliteit van) gebruik, eigenaarschap
blijft bij de aanbieder
6. Creëren van mono-stromen uit afval
	Ontwikkelen van scheidingstechnologieën ten behoeve van
verbeterde afvalverwerking
7. Smart ICT inzetten voor proces- en
ketenoptimalisatie
	Integratie van ICT ten behoeve van optimaliseren bedrijfsprocessen en ketensamenwerking

Bouw & infrastructuur
8. Minder virgin materialen gebruiken
	Gebruikmaken van materialen uit bestaande gebouwen en
infrastructuur
9. Modulair en flexibel bouwen
	Gebouwen ontwerpen en inrichten ten behoeve van snel
aanpassen functionaliteit
10. Inzetten van biobased materialen
Inzetten van bouwmaterialen van biologische oorsprong
11. Intensiveren van logistieke samenwerking
	Transport optimaliseren op regionaal niveau in plaats van op
bedrijfsniveau

Food & agri
12. Voedselverspilling tegengaan
	Ketenverliezen terugdringen door preventie en reststromen
te gebruiken
13. Nutriëntenkringloop sluiten
	Herwinnen van nutriënten zoals stikstof, fosfor en kalium uit
afvalstromen
14. Lokale vraag en productie op elkaar afstemmen
	Productie afstemmen op lokale behoeftes in samenwerking
met gemeenten en supermarkten
15. Verwaarden van reststromen (upcycle)
	Voedselstromen die niet meer voor humane consumptie
geschikt zijn voor nieuwe doeleinden gebruiken

Brainportregio
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Leeswijzer ecosysteem voor circulair
ondernemen
Om circulaire kansen te benutten is het belangrijk op
zoek te gaan naar partners. Deze kaart toont het ecosysteem waar belangrijke partijen om mee samen te werken
zich bevinden. Per partij wordt door middel van een
icoon een circulaire kans benoemd waar zij op benaderd
kunnen worden, maar deze partijen hebben veelal ook
kennis over andere kansen.
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ACHTERGRONDINFORMATIE
over de Brainportregio
De Brainportregio: een gebied waar hightech, design
en landbouw samenkomen
De Brainportregio bestaat uit 20 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Het werkgebied van de Rabobanken in de Brainportregio omvat
de gemeenten: Eindhoven, Veldhoven, Bladel, Bergeijk, Reusel-de
Mierden, Valkenswaard, Eersel, Waalre, Heeze-Leende, Nuenen,
Geldrop-Mierlo, Best, Oirschot, Son en Breugel, Helmond,
Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Someren en Deurne.
Helmond en Eindhoven zijn het centrum van de kennis- en maakindustrie in de regio, terwijl in de omliggende gebieden de bedrijvigheid zich meer richt op de landbouw.

Een gebied dat van oudsher gericht is op landbouw
en industrie
Traditioneel speelt de landbouwsector een grote rol in NoordBrabant en daarmee ook in de Brainportregio. Met name de
(varkens)veehouderij is een belangrijke sector in dit gebied. Op
iedere inwoner telt Brabant op dit moment ten minste 2 varkens
en 12 kippen.1
Daarnaast is de maakindustrie van belang. Het toonaangevende
bedrijf Philips is sinds eind 19e eeuw in Eindhoven gevestigd en is
van oudsher van grote invloed op de ontwikkeling van de maakindustrie in de Brainportregio. Niet alleen Philips zelf, maar ook
veel bedrijven in de (toeleveranciers)keten hebben zich geclusterd in de regio.

Met de transitie naar hightech en innovatie worden
hier al kansen benut op het gebied van de circulaire
economie
De grootste bedrijven in de Brainportregio besteden samen
voor ruim 2 miljard euro aan research en development (R&D),
ongeveer 21% van het Nederlandse totaal.2

Bedrijven als Philips, ASML en VDL jagen ook innovatie aan bij
start-ups en toeleverende MKB-bedrijven. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) versterkt deze innovatiedrang. Aan de
High Tech Campus Eindhoven zijn meer dan 100 bedrijven en
instituten verbonden en werken ruim 8.000 onderzoekers aan
technologische ontwikkelingen.3
Ook de Brainport Industries Campus is een gebied waar economische netwerken zijn ontstaan van kleinere leveranciers van
de multinationals in de regio. De circulaire economie kan hier
voordeel uit halen, omdat hiervoor juist de verbinding tussen
bedrijven nodig is en dit vaak leidt tot nieuwe innovaties.4

Het profileren van de regio op het gebied van design
biedt verdere kansen om circulaire producten en
ketens te ontwikkelen
Met de Design Academy Eindhoven en de bekende Dutch
Design Week in Eindhoven profileert de regio zich steeds meer
op het gebied van design. Een mooi voorbeeld waar ontwerpers
samenkomen met architecten, ambachtslieden en ondernemers
is het Plug-In-City gebied op Strijp-S, een creatieve plek gericht
op de circulaire economie. Maar in recente jaren is er tijdens
de Dutch Design Week ook aandacht geweest voor circulaire
materialen en ontwerpen.

Het verder bundelen van krachten
Hoewel er al veel gaande is op het gebied van circulariteit in
de Brainportregio, liggen er ook nog onbenutte kansen. Zo is
er behoefte aan een expertisecentrum waar kennis en ideeën
gedeeld kunnen worden, en er nog makkelijker samenwerking
gezocht kan worden tussen verschillende partijen.
Ook voor de belangrijke economische sectoren in de regio is er
nog veel potentie om meer circulair te werken.

Brainportregio
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CIRCULAIRE POTENTIE

van de geselecteerde sectoren
De Rabobank wil deze potentie graag helpen realiseren door –
samen met klanten, kennisinstellingen en de overheid – kansen
om te zetten in realiteit. Samen met KPMG hebben de lokale
Rabobanken in de Brainportregio in kaart gebracht welke kansen
er bestaan voor ondernemers in de regio op het gebied van
circulaire economie. Dit is gedaan voor een selectie van sectoren die van economisch belang zijn voor de regio en een hoge
milieu-impact hebben.

In dit rapport presenteren wij kansen voor de
Brainportregio op het gebied van circulaire economie
voor een selectie van sectoren
•
•
•

Maakindustrie (incl. hightech)
Bouw & infrastructuur
Food & agri

Daarnaast hebben we systeemkansen geïdentificeerd, die voor
meerdere sectoren van toepassing zijn. Deze kansen zijn daarmee
sectoroverstijgend.
Deze selectie van sectoren is gebaseerd op een kwantitatieve
analyse, kwalitatieve input van stakeholders en een kwalitatief
oordeel over de mate waarin sectoren specifiek zijn voor de
Brainportregio. Als onderdeel van de kwantitatieve analyse
hebben wij de volgende data geanalyseerd:

De in dit rapport benoemde kansen en ideeën zijn geïdentificeerd op basis van interviews en een workshop met stakeholders
(voor een overzicht van betrokken stakeholders, zie bijlage 3).
Het betreft een overzicht van circulaire kansen door en voor de
regio. Enkel tijdens de workshop heeft KPMG voorstellen gedaan
met betrekking tot de belangrijkste sectoren en circulaire kansen
op basis van literatuuronderzoek en interviews.
Het geheel van de circulaire kansen en ideeën die worden gepresenteerd in dit rapport is niet uitputtend. De Rabobank nodigt
partijen met aanvullende ideeën graag uit voor een gesprek om
deze verder te verkennen.

Cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op cijfers van het
CBS en gegevens van de KvK
In de volgende hoofdstukken zijn voor de geselecteerde sectoren
indicatoren opgenomen voor de economische impact en de
milieu-impact. De informatie voor deze indicatoren is afkomstig
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van de
Kamer van Koophandel (KvK).

data over het economisch belang van sectoren voor de
regio1,2;
data over de milieu- en grondstofimpact van sectoren3.

Omdat niet voor alle indicatoren de benodigde informatie specifiek voor de Brainportregio beschikbaar is, zijn er verschillende
aannames gedaan om tot een schatting te komen van de impact
op de sector in de regio. De indicatoren zijn derhalve uitsluitend
geschikt om de ordegrootte van de impact te beoordelen.

De uitkomsten van de data-analyse hebben wij gevalideerd met
behulp van de input van stakeholders uit de regio.
Voor meer informatie over de sectorselectie, zie bijlage 2.

Voor de labels in de overzichten van de in- en uitstromen per
sector (zie hoofdstukken per sector) hebben wij aangesloten bij
formulering en definities van het CBS.

De gepresenteerde circulaire kansen zijn relevant voor bedrijven
om verscheidene redenen, waaronder:

Dit onderzoek richt zich op het identificeren van
kansen voor ondernemers

•
•

•
•
•
•
•
•
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Kansen en ideeën zijn geïdentificeerd op basis van
input vanuit de regio

potentiële kostenbesparingen bij (het reduceren van) inkoop
van materialen of verwerking van afval;
veiligstellen van grondstoffen voor mogelijke toekomstige
economische schaarste;
uitsluiten van beschikbaarheids- en leverrisico’s door integrale ketensamenwerking;
beter benutten van bestaande en nieuwe transportstromen;
vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever;
en het inspelen op veranderende klantperspectieven.

Brainportregio

Dit onderzoek bouwt voort op studies van onder andere KplusV
in opdracht van de provincie Noord-Brabant (‘Strategische
verkenning Circulaire economie’)4 en de Gemeente Veldhoven
(‘Kansen voor circulaire bedrijvigheid in Stedelijk Gebied Eindhoven’)5 die beide in 2017 zijn opgesteld. Deze rapporten richten
zich op het presenteren van kansen en een algemene visie voor
de regio op het realiseren van een circulaire economie.

Leeswijzer sectoroverzicht
De circulaire potentie van sectoren is bepaald op basis van de
economische omvang, de milieu-impact van de sector en het
potentieel voor verbetering, zoals hiervoor en in bijlage 2 is
beschreven. Op de volgende twee pagina’s is een samenvatting
gegeven van de economische en milieukarakteristieken van de
drie geselecteerde sectoren. Hierbij zijn ook intensiteitberekeningen opgenomen, waaruit blijkt hoeveel materiaal, energie
of water nodig is om een euro extra toegevoegde waarde te
leveren.
De maakindustrie heeft van alle sectoren de grootste milieuimpact. Door de vele chemische en mechanische processen
wordt in deze sector veel materiaal, energie en water verbruikt
ten opzichte van de andere sectoren. Maar ook de food & agrisector heeft een hoge milieudruk. In alle sectoren is dus nog veel
potentie voor verbetering. Dit is in de specifieke hoofdstukken
verder uitgewerkt. Daarnaast zien wij ook sectoroverstijgende kansen (de zogenaamde ‘systeemkansen’), die in meerdere
sectoren de transitie naar een meer circulaire economie kunnen
stimuleren.

Brainportregio
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DE CIRCULAIRE POTENTIE
van geselecteerde sectoren
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75%

De grootste economische impact of milieu-impact in dit diagram is als uitgangspunt
genomen (100%). De oppervlaktes van de overige cirkels zijn evenredig relatief kleiner.
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SYSTEEMKANSEN
Sommige circulaire kansen zijn van toepassing op
meerdere sectoren
Drie kansen zijn niet alleen van toepassing op een specifieke
economische sector in de regio, maar gelden sectoroverstijgend.
Deze zogenaamde systeemkansen zijn in meer of mindere mate
relevant voor elke organisatie in de regio. Voor bedrijven biedt
dit de kans om zich aan te sluiten bij een collectief, en een rol te
pakken die het bedrijf past (bijvoorbeeld kennispartner, facilitator
of aanjager).
Lokale overheden en regionale of landelijke organisaties kunnen
hierin een natuurlijke voortrekkersrol spelen.

1. Bundelen van kennis en verbinden
expertise
In de Brainportregio zijn al veel individuele partijen bezig met
circulaire oplossingen en beleid. Zij weten echter niet altijd van
elkaars bestaan af, of maken nu nog onvoldoende gebruik van
elkaars kennis. Door deze mensen, kennis en expertises met
elkaar in contact te brengen kan een vliegwieleffect ontstaan.
Men kan handig gebruikmaken van geleerde lessen en ideeën aan
elkaar verbinden. Juist in de circulaire economie, waar verschillende bedrijven en organisaties van elkaars producten en materiaalstromen gebruik moeten maken, is het belangrijk om te weten
wat er speelt op verschillende terreinen en in organisaties.

Aan de slag
Er zijn al een aantal landelijke organisaties bezig met het zoeken
van de verbinding op het gebied van circulaire economie. Zo
heeft MVO Nederland het platform ‘Futureproof.community’
waarmee zij beogen vragen van duurzame ondernemers op te
lossen vanuit de community (andere ondernemers, medewerkers
en geïnteresseerden). Een gedeelte van dit platform richt zich
specifiek op de regio Eindhoven: ‘040 Circulair’. Beide platformen
zijn nu alleen online te vinden. Er ligt een kans om ook fysiek
de verbinding aan te gaan. De Fontys Hogeschool gaat in 2018
verdere stappen zetten om een regionaal kenniscentrum CE in
de Brainportregio op te zetten. Het zou mooi zijn om dit verder
uit te bouwen, ondersteund door bijvoorbeeld de Rabobank en
de gemeente Eindhoven.
Ten slotte heeft de gemeente Eindhoven eind 2016 de
Duurzaamheidsorganisatie stadsregio Eindhoven (DOE) opgezet
om meer verbinding rondom duurzaamheid in de regio tot stand
te brengen. Het integreren van DOE met de andere genoemde
initiatieven tot één circulaire beweging in de Brainportregio is ons
inziens een aantrekkelijke en wellicht zelfs noodzakelijke optie om
de regio te positioneren als circulaire hotspot.

Maatschappelijke impact
Juist in de circulaire economie kan veel impact behaald worden
als niet alleen gehandeld wordt, maar de samenwerking wordt
opgezocht met andere bedrijven. Zo kunnen verschillende typen
bedrijven bijvoorbeeld gebruikmaken van elkaars afvalstromen.
Maar ook is de impact groot als men kan leren van succesverhalen en fouten die gemaakt zijn. Ten slotte kan innovatie versneld
worden door het samenbrengen van verschillende visies en
invalshoeken. Kortom: de potentiële impact is groot.
14
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2. Circulair opdrachtgeverschap tonen
Circulaire businessmodellen en producten vragen om een vernieuwende aanpak, die soms een investering van de ondernemer
met zich meebrengt. Inkopers spelen een belangrijke rol in het
stimuleren van deze ontwikkeling. Dit geldt zowel voor publieke
inkopers als voor inkopers bij bedrijven. Sinds vorig jaar is circulair
inkopen een prioriteit van de Nederlandse overheid (zie Manifest
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)1). De rijksoverheid
hanteert als concrete doelstelling 10% circulair inkopen in 2020.
Door expliciet te vragen om circulaire producten bij de inkoop,
of door voorrang te geven aan producten met een circulaire
insteek, kan de circulaire economie aangemoedigd worden en
deze kan zich zo verder ontwikkelen.

Aan de slag
Bij circulair inkopen draait het niet alleen om financiële waarde
voor een organisatie, maar ook om toekomstig waardebehoud
en hoogwaardig hergebruik van producten, componenten en
materialen.
Dit vraagt om een andere uitvraag met daarin aandacht voor
circulariteit in zowel de selectie- als de gunningscriteria.
De provincie Noord-Brabant heeft de Green Deal Duurzaam
Grond-, Weg- en Waterbouwsector ondertekend. In het kader
daarvan heeft de provincie in enkele van haar aanbestedingen
al circulaire eisen gesteld, zoals in de aanbesteding voor het
wegennet.2 Deze ervaring kan nog verder uitgebouwd worden in
andere aanbestedingen.
De gemeente Eindhoven is ook al bezig met maatschappelijk
verantwoord inkopen. De gemeente heeft eind 2016 het
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend3,
waarin circulair inkopen een belangrijke rol speelt, hoewel dit nog
wel verder geconcretiseerd moet worden.
De potentie van circulair opdrachtgeverschap wordt dus meer en
meer onderkend, maar kan versneld worden als alle opdrachtgevers (publiek én privaat) circulair gaan inkopen.

Maatschappelijke impact
Overheden en publieke instellingen kunnen door schaalgrootte
een enorm vliegwieleffect teweegbrengen. Ook zijn zij zich bewust
van hun maatschappelijke positie en zijn zij daarom eerder bereid
te investeren in maatschappelijke oplossingen. In de Brainportregio
zijn zowel gemeenten als de provincie zeer actief op het thema
circulaire economie; zij willen hieraan graag bijdragen.

3. Aanmoedigen circulair design
Circulair design is bij uitstek een kans voor ondernemers in de
Brainportregio, gezien de al bestaande focus op productontwerp.
In het productontwerp dient rekening gehouden te worden met
alle stadia van de levenscyclus van het product. Het gaat er hierbij
om dat de toegevoegde waarde van een product zo lang
mogelijk behouden blijft. Design bepaalt voor een aanzienlijk deel
wat de end-of-life verwerkingsmogelijkheden zijn van producten
(bijvoorbeeld modulair ontwerpen, ‘design for disassembly’, ‘cradle
2 cradle’ productontwerp).
Circulair ondernemen gaat ook om het creëren van nieuwe
producten uit reststromen. Hiervoor is het belangrijk om naar
deze reststromen te kijken door de bril van een designer of
ontwerper: wat voor de één afval is, kan voor de ander een mooi
materiaal zijn om iets nieuws van te maken.

Aan de slag
Eindhoven staat bekend om zijn Design Academy en de Dutch
Design Week. Juist in deze regio zijn veel creatievelingen bezig met
nieuwe producten en materialen. Zo studeerde Lotte Douwes
af aan de Design Academy Eindhoven in 2011; zij maakt nu
onder andere hoogwaardig porselein uit (gedeeltelijk) gerecycled
oud porselein. Maar ook Ben Pearce op Plug-in-City werkt met
restmaterialen om daar nieuwe producten van te ontwerpen.
Om studenten kennis te laten maken met de circulaire economie zou de Fontys Hogeschool (die circulaire economie in haar
curriculum heeft opgenomen) de handen ineen kunnen slaan
met bijvoorbeeld de Design Academy Eindhoven. Ook CIRCO in
Eindhoven werkt aan het versnellen van de ontwikkeling naar een
circulaire economie, met design als motor. CIRCO is een initiatief
die trainingen verzorgt gericht op circulair design. Ook willen zij
een community vormen met ondernemers en bedrijven uit de
maakindustrie en de creatieve industrie, onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

Maatschappelijke impact
De circulaire economie gaat om het hergebruiken van materialen en het zien van waarde en schoonheid of bruikbaarheid in
oude materialen. Juist designers zijn erop getraind om mooie
ontwerpen te maken, en spelen hier dus een cruciale rol in. Ook
kan door slimmer te ontwerpen materiaal worden bespaard of
kan afval hergebruikt worden voor hoogwaardige producten
(upcycling).
Brainportregio
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MAAKINDUSTRIE
(incl. hightech)

De maakindustrie, inclusief de hightechsector, is een
belangrijke sector voor de Brainportregio
In totaal werken er 31.000 personen in de maakindustrie in de
regio1 en de sector heeft jaarlijks een omzet van meer dan
20 miljard euro2. Van oudsher is de traditionele maakindustrie
groot geworden rondom Philips in Eindhoven, maar ook bijvoorbeeld gericht op de automotive industrie in Helmond. Tegenwoordig is de hightechindustrie ook een belangrijk onderdeel,
waarbij zeer hoogwaardige componenten worden gebruikt in een

complex technisch productieproces. ASML is hiervan een bekend
voorbeeld uit de regio. De maakindustrie is grondstofintensief, en
heeft dus veel baat bij circulaire oplossingen.3 Met name de vraag
naar kunststof en metaal is hoog. Metalen worden bijvoorbeeld
gebruikt voor de productie van gebruiksproducten (bijvoorbeeld
in wafers van ASML of in medische scanners van Philips), maar
ook voor machines en systemen in het fabricageproces.4

MATERIALEN

49% Fossiele grondstoffen
26% Biomassa
10% Mineralen
6% Afval en gerecyclede
materialen

18.697 miljoen kg

5% Metalen
4% Extractie
28% Aardgas

IN

ENERGIE

28% Aardolie
Elektriciteit uit niet18% duurzame bronnen
15% Niet-duurzame
warmte

43.857 miljoen MJ

6% Duurzame warmte
3% Koolproducten
uit
2% Elektriciteit
duurzame bronnen

WATER

1% Biomassa en andere

93% Oppervlaktewater
4% Leidingwater

258.755 duizend m3

3% Grondwater

FIGUUR 1 Stroomdiagram maakindustrie, Brainportregio
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Nieuwe manieren van denken resulteren ook in
nieuwe kansen voor bedrijven

84% Hergebruik
13% Verbranden

939 miljoen kg

3% Storten

96% CO2
3% N2O

3.068 miljoen kg CO2 eq.

1% CH4

RESTWARMTE

UIT
37.887 miljoen MJ

AFVALWATER

BROEIKASGASEMISSIES

AFVAL

Voor de industrie, en met name de hightechindustrie die in deze
regio zo belangrijk is, kan de circulaire economie nieuwe kansen
en klantrelaties met zich meebrengen. ASML uit Veldhoven levert
bijvoorbeeld service en onderhoud aan de producten die het
aan zijn klanten heeft geleverd. Zo zijn de aanschafkosten voor
de klant beperkt, en tegelijkertijd onderhoudt het bedrijf een
langdurige en intensieve relatie met de klant.5

101.478 duizend m3

Brainportregio
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4. Verkennen industriële symbiose

5. Producten als diensten aanbieden

Op bedrijventerreinen liggen vaak nog mogelijkheden voor
bedrijven voor het delen van materiaalstromen die voor de ene
partij niet meer interessant zijn (‘afval’), maar voor een andere
partij een nuttige grondstof kunnen opleveren (het uitwisselen
van dergelijke stromen noemt men: ‘industriële symbiose’). Dit
kan de nodige kostenvoordelen voor de betrokken partijen
opleveren. Een bekend voorbeeld hiervan is het industriële
ecosysteem in Kalundborg in Denemarken.6

Binnen dit businessmodel wordt een product geen eigendom van
een klant maar blijft de producent eigenaar en wordt het product
verhuurd of geleased aan de klant. De klant betaalt hierbij voor
de service en wordt ‘ontlast’ doordat onderhoud bij deze service
in zit. Hierdoor wordt de producent ook gestimuleerd om
producten te ontwikkelen die lang meegaan en weinig onderhoud nodig hebben. ‘Product as a service’-modellen zijn interessant voor de maakindustrie, maar kunnen ook in andere sectoren
worden toegepast.

Aan de slag
Het stedelijke gebied Eindhoven heeft op het bedrijventerrein
Habraken 15 hectare gereserveerd voor circulaire bedrijvigheid.
De gemeente Veldhoven gaat hier samen met de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Fontys Hogeschool en TNO
aan de slag om circulaire mogelijkheden voor de reststromen
metaal en plastics te onderzoeken.7
Het is belangrijk dat de ondernemer in kaart brengt welke (en de
hoeveelheid) materiaalstromen het bedrijf in- en uitgaan. Deze
informatie kan vervolgens gedeeld worden met ondernemers op
hetzelfde bedrijventerrein tijdens een werksessie. Een regionale
organisatie als Brainport Industries zou hierbij kunnen ondersteunen met kennis en slimme tools. Partners kunnen ook gezocht
worden binnen DOE. DOE is een initiatief van de gemeente
en VNO-NCW Brabant Zeeland om bedrijven en instellingen
duurzamer te maken. Ook is VNO-NCW Brabant Zeeland van
start gegaan met het samenbrengen van bedrijven binnen het
initiatief ‘Groene Groeiers’, met een focus op circulariteit. Ten
slotte zet bedrijventerrein Metalot zich in op het gebied van
duurzaamheid en industriële symbiose. Voldoende regionale
voorbeelden dus voor ondernemers om zich bij aan te sluiten of
best practices op te halen.

Maatschappelijke impact
Het uitwisselen van materiaalstromen zorgt ervoor dat er minder
materiaal als afval verloren gaat dan wel minderwaardig wordt
gerecycled. Ook betekent lokaal delen dat er minder vervoersbewegingen nodig zijn om de materialen op te halen of weg te
brengen. En dit scheelt weer in energieverbruik en gerelateerde
emissies.
Daarnaast zorgt het verbinden van bedrijfsprocessen ervoor dat
deze processen meer locatiegebonden zijn, waardoor banen in
de regio minder gemakkelijk kunnen worden verplaatst.
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Machines worden door de producent teruggenomen nadat ze
hun functie voor de klant hebben vervuld. Vervolgens kunnen ze
elders worden ingezet of gedemonteerd en kunnen metalen en
onderdelen opnieuw worden gebruikt.8

Aan de slag
Het is belangrijk om kritisch naar een huidig businessmodel
te kijken, om te ontdekken of een ‘product as a service’-model haalbaar is. Vragen die daarbij bijvoorbeeld gesteld kunnen
worden zijn: ‘Weet ik wie mijn klanten zijn?’, ‘Wat is de levensduur van mijn product en hoeveel onderhoud heeft dit nodig?’.
Een bekend voorbeeld uit de regio is Philips Lighting, dat ‘licht’
aanbiedt als dienst in plaats van het verkopen van lampen en
armaturen. Hier kan dus inspiratie opgedaan worden. Maar ook
Gispen gebruikt een ‘product as a service’-model.
Nieuwe ideeën kunnen verder ontwikkeld worden met behulp
van ‘Eindhoven Startups’ dat jonge en startende ondernemers
begeleidt in het opzetten en uitbouwen van hun bedrijf. Ook
‘Next Move’ in Eindhoven ondersteunt startende ondernemers
met advies.

Maatschappelijke impact
Behalve dat ‘product as a service’-businessmodellen een drijfveer
bieden om de levensduur van een product te verlengen, geven
de businessmodellen ook een stimulans om afgedankte producten weer terug te nemen en om te zetten in nieuwe grondstoffen. Wanneer de waarde van een product (of onderdelen
daarvan) zo lang mogelijk behouden blijft, zijn er minder materialen nodig om in een bepaalde behoefte te voorzien.
Ook kunnen circulaire producten zorgen voor extra werkgelegenheid op het gebied van productservices als reparatie, renovatie en opknappen. We hebben meer gedetailleerde informatie
over ‘product as a service’-businessmodellen opgenomen op
pagina 31 van dit rapport.

6. Creëren van mono-stromen uit afval
In de maakindustrie zijn veel materialen nodig, waarvoor vaak
nog gebruik wordt gemaakt van ruwe materialen (ofwel ‘virgin’
materialen). In plaats van het gebruik van virgin materialen
kan ook gebruik worden gemaakt van gerecyclede materialen. Hiervoor is het echter wel nodig dat afvalstromen zo veel
mogelijk uit eenzelfde materiaal bestaan (bijvoorbeeld plastics
of metalen). Met het creëren van mono-stromen uit afval kan er
meer en hoogwaardiger gerecycled materiaal worden gemaakt,
waardoor het ook financieel meer oplevert.

Aan de slag
Huis-, tuin- en keukenafval wordt in de Brainportregio op een
goede manier ingezameld en er zijn in de regio een aantal
afvalverwerkers gevestigd die op een vooruitstrevende manier
met afvalverwerking bezig zijn, zoals bijvoorbeeld Renewi /
Coolrec. Zij kunnen momenteel nog niet alle restafvalstromen
goed verwerken. Ondernemers kunnen met de afvalverwerkers
in gesprek gaan over de wijze waarop afval beter verzameld,
opgehaald en verwerkt kan worden.
Een eerste inschatting is dat 80% van het afval van de maakindustrie in de Brainportregio in de eigen keten wordt verwerkt
en 20% van het afval de keten verlaat. Worden de verschillende
materialen uit deze reststroom samengebracht, dan ontstaat
massa en nemen de kansen toe om deze beter te verwerken.9 Er
kan ook ingezet worden op het ontwikkelen van betere scheidingstechnologieën.
Op bedrijventerreinen die zich richten op circulaire bedrijvigheid, zoals Metalot, kunnen ondernemers met elkaar en met
de afvalverwerkers in gesprek gaan over hoe deze bedrijven
reststromen van dezelfde materialen bijeen kunnen brengen en
laten verwerken.
Wanneer bedrijven hun reststromen clusteren kan massa gecreëerd worden. Er kunnen dan kleinschalige pilots opgezet worden
voor een betere verwaarding van deze reststromen, samen met
kennisinstellingen (zoals TNO, TU/e, Fontys Hogeschool).10 Fontys
Hogeschool werkt al met verschillende bedrijventerreinen om
te onderzoeken hoe zij circulariteit beter kunnen integreren,
bijvoorbeeld De Hurk in Eindhoven, Ekkersrijt in Son en Breugel
en Flight Forum in Eindhoven.

Maatschappelijke impact
Door kringlopen te sluiten, krijgt het afval een tweede leven als
grondstof en daalt de behoefte aan virgin materiaal.
Met het creëren van mono-stromen kan afval op een hoogwaardiger manier gebruikt worden en hiermee kan dus ook meer
afval (her)gebruikt worden.

7. Smart ICT inzetten voor proces- en
ketenoptimalisatie
Smart Industry is de verzameling van een groot aantal technische
innovaties in combinatie met toenemende digitalisering. Denk aan
robotisering, mobiel internet, cloud computing, internet of things,
3D-printing en big data. Deze vernieuwing leidt tot de opkomst
van slimme fabrieken, waarbij machines en robots onderling
communiceren, zelf fouten opsporen en deze herstellen.11 De
productie kan hiermee sneller, efficiënter en goedkoper worden
ingericht. Maar ook kan door Smart Industry beter inzicht
verkregen worden in bijvoorbeeld energie- of waterverbruik,
om gerichter te sturen op reductie van deze grondstoffen en
daarmee de CO2-uitstoot van het bedrijf. Smart Industry maakt
daarmee de circulaire economie mede mogelijk (het is een
‘enabler’).

Aan de slag
Juist doordat er in de Brainportregio al veel ingezet wordt op
hightech industry en innovatie, biedt dit een uitgelezen kans om
meer circulair te gaan ondernemen.
De High Tech Campus Eindhoven is hier het boegbeeld van in
Zuidoost-Brabant. De hightechsector kent met de TU/e en de
bedrijven Philips, ASML, NXP en VDL een aantal internationale
sterke spelers. Deze spelers worden omringd door een netwerk
van innovatieve MKB-bedrijven. Aan de High Tech Campus
Eindhoven zijn bijvoorbeeld meer dan 100 bedrijven en instituten
verbonden.12
Ondernemers kunnen zich hier oriënteren op welke innovaties in
ontwikkeling zijn op het gebied van slimme systemen die passen
bij het bedrijf.

Maatschappelijke impact
De efficiency die met Smart Industry gerealiseerd wordt, draagt
bij aan een lagere ecologische footprint, onder andere door
minder grondstofgebruik. Ook kan het de afhankelijkheid van
een fluctuerend aanbod van grondstoffen en grondstofprijzen
verminderen.
Dankzij Smart Industry groeit de bewustwording van ondernemers over hun afval, waardoor de hoeveelheid ervan vaak
afneemt. Maar met behulp van big data en betere scheidingsmethoden kan overgebleven afval ook als input dienen voor een
ander bedrijf.13
Ten slotte kan Smart Industry helpen met het implementeren
van een track-en-tracesysteem. Daarmee kan beter bijgehouden
worden welk type grondstoffen er voor een product gebruikt
is en waar deze grondstoffen vandaan komen. Dit helpt om het
recyclingproces efficiënter in te richten.

Brainportregio
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BOUW & INFRASTRUCTUUR
De bouw & infrastructuursector is door de hoge
materiaalintensiteit een interessante sector om op
zoek te gaan naar circulaire kansen

MATERIALEN

De bouw & infrastructuursector is een belangrijke sector in de
Brainportregio. Voor de circulaire economie is dit bovendien een
interessante sector, omdat er in de bouw en infrastructuur grote
hoeveelheden materialen worden toegepast.1

De sector neemt naar schatting 50% van het grondstofgebruik,
40% van het energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik in Nederland voor zijn rekening. Daarnaast heeft een groot
deel van alle afval in Nederland (circa 40%) betrekking op bouwen sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van
de CO2-uitstoot.2

59% Mineralen
34% Afval en gerecyclede
materialen
3% Metalen

2.812 miljoen kg

3% Fossiele grondstoffen
1% Biomassa

70% Aardolie

IN

ENERGIE

17% Aardgas
uit niet11% Elektriciteit
duurzame bronnen
uit
1% Elektriciteit
duurzame bronnen

774 miljoen MJ

< 1% Biomassa

WATER

< 1% Koolproducten

100% Leidingwater

88 duizend m3

FIGUUR 2 Stroomdiagram bouw & infrastructuur, Brainportregio
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Circulaire economie brengt nieuwe ideeën over het
ontwerpen van gebouwen met zich mee

AFVALWATER

BROEIKASGASEMISSIES

AFVAL

In de Brainportregio zijn voorbeelden te vinden van modulaire bouw, zoals Plug-in-City op Strijp-S in Eindhoven. Ook het
People’s Pavilion tijdens de Dutch Design Week 2017 is een
voorbeeld van modulair bouwen: dit is een gebouw gemaakt
met 100% geleende materialen. Van leveranciers en producenten,
maar ook van bewoners uit Eindhoven. Alle geleende materialen
worden na afloop van de Dutch Design Week weer heel en
ongeschonden teruggegeven aan de eigenaren. Er is daardoor

niets geschroefd, gelijmd, geboord of gezaagd.3
Daarmee illustreert het People’s Pavilion een innovatief design,
met nieuwe samenwerkingen en bouwmethodieken. Maar ook
de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf is een mooi
voorbeeld. Zij heeft de ambitie binnen 10 jaar volledig circulair
te ondernemen. Zo heeft zij bij de sloop en herbouw van een
woningcomplex de betonnen fundering gebruikt als grondstof
voor de nieuwe fundering en ook al het hout en glas is gerecycled en opnieuw gebruikt.4

95% Hergebruik
2% Verbranden

914 miljoen kg

3% Storten

99% CO2
< 1% CH4

94 miljoen kg CO2 eq.

UIT

3 duizend m3
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8. Minder virgin materialen gebruiken
Bij nieuwbouw en renovaties worden er grote hoeveelheden
materialen gebruikt. Tegelijkertijd komen er bij het bouwen,
renoveren en slopen van gebouwen grote hoeveelheden bouwafval vrij. Door meer in te spelen op hergebruik van onderdelen
van gebouwen en van bouwmaterialen kan het virgin materiaalgebruik in de bouw drastisch worden teruggebracht.

Aan de slag
Een eerste stap om minder nieuwe grondstoffen te gebruiken, is
het in kaart brengen van het benodigde materiaal en te onderzoeken welke alternatieven er zijn. Een open blikveld, waarin
flexibiliteit ten aanzien van ontwerp nodig kan zijn, maar waar
verrassende resultaten uit kunnen komen.
Het helpt hierbij om te leren van andere ondernemers. Het
bedrijf Herso uit Eindhoven maakt bijvoorbeeld producten van
hergebruikt hout. Zij hebben voor Circl, het circulair paviljoen in
Amsterdam, een vloer gemaakt van afvalhout en eerder gebruikt
hout. Zelfs de lijm die zij hier hebben gebruikt is biologisch
afbreekbaar en komt daardoor niet in de afvalstroom terecht.5
Samenwerken met designers uit de regio kan helpen om nieuwe
mogelijkheden te zien met gebruikmaking van bestaande materialen. Hiervoor kan contact worden gezocht met CIRCO of de
Design Academy Eindhoven.
Ook kan samen worden gewerkt met innovatieve bedrijven op
het gebied van recycling, zoals Plastival, dat een mobiele afvalverwerker heeft gebouwd die plastic kan verwerken tot nieuw
materiaal. Het van oorsprong Eindhovense bedrijf Ioniqa is het
gelukt om tegen lage kosten PET af te breken en de kleuren eruit
te verwijderen, waardoor plastics hoogwaardig kunnen worden
hergebruikt.
Ook kan samengewerkt worden met het waterzuiveringsbedrijf
Aa en Maas. Dit bedrijf wint sinds kort cellulose uit toiletpapier
uit het riool, zodat deze grondstof kan worden hergebruikt voor
nieuwe toepassingen in de bouw (onder andere voor plaatmateriaal, asfalt en isolatiemateriaal).6

Maatschappelijke impact
Door geen of minder gebruik te maken van virgin materialen, en
in plaats daarvan materialen te hergebruiken wordt er significant
bespaard op het materiaalgebruik. In veel gevallen resulteert dit
ook in kostenbesparingen.
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9. Modulair en flexibel bouwen
Door bij de bouw rekening te houden met de aanpasbaarheid
aan de behoeften van de gebruiker, wordt ervoor gezorgd dat
gebouwen langer gebruikt kunnen worden. Door ook nog eens
bouwelementen in te zetten die gemakkelijk te demonteren
zijn en elders toe te passen hoeven deze elementen niet meer
verloren te gaan wanneer de locatie niet meer voldoet. Dit
biedt meerwaarde aan de gebruikers, terwijl de eigenaar van
de bouwelementen deze meerdere keren kan inzetten en er
meer dan één keer geïnvesteerd wordt. Zo maakt Plug-in-City
in Eindhoven Strijp-S gebruik van oude en geleende materialen.
Ook kan tegenwoordig makkelijk de 3D-printer ingezet worden
om specifieke onderdelen te maken die nodig zijn om bestaande
onderdelen te verbinden.

Aan de slag
Bij het ontwikkelen en nieuwe bedrijventerreinen, kantoren en
woningen kunnen ondernemers en ontwerpers rekening houden
met het gebruik van flexibele en demontabele elementen, zodat
gebouwen multifunctioneel inzetbaar zijn. De technieken op
dit gebied zijn al vergevorderd; het zijn vooral het gebrek aan
ervaring en de ontwikkelingskosten die volledig modulaire en
flexibele bouw in de weg staan.
Gebruikmaken van de ervaring van Plug-in-City en het People’s
Pavilion kan hierbij helpen. Ook Bygg Architecten is bezig met het
ontwikkelen van verticale zeecontainers, die kunnen dienen als
studentenhuisvesting.
Ook kan contact gezocht worden met Cirkelstad, een initiatief
dat zich richt op steden zonder afval, door de materialen die
vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen
terug te brengen in de kringloop.
Ten slotte zet SPARK Campus bij Den Bosch zich in voor innovatie in de bouw & infrastructuursector.

Maatschappelijke impact
Door modulair te bouwen kunnen gebouwen gemakkelijker
aangepast worden aan veranderende behoeftes van hun gebruikers of omgeving. Daardoor is er minder materiaal nodig en is er
minder afval. Ook bespaart het energie, doordat deze gebouwen
makkelijk omgezet kunnen worden naar een nieuwe functie. Er
hoeft geen nieuw gebouw gebouwd te worden.

10. Inzetten van biobased materialen
Biologische bouwmaterialen zoals hout, riet, vlas, hennep en
innovatieve biocomposieten bieden een oneindig hernieuwbare
bron van grondstoffen met een lage milieuvoetafdruk. Biologische
materialen hebben daarnaast het voordeel dat ze gemakkelijk te
recyclen of zelfs te composteren zijn.
Inzetten van biologische materialen is niet altijd mogelijk op
grootschalige projecten, maar in de meeste gevallen zijn zij een
duurzaam alternatief voor energie-intensieve materialen als beton
en staal.7
Brabant heeft veel in huis op het gebied van agrofood en innovatie. In 2020 wil de regio behoren tot de slimste en duurzaamste
agrofoodregio’s van Europa en een wereldspeler van formaat
zijn. Deze ambitie staat in het Innovatieprogramma Agrofood
Brabant 2020.8 Eén van de aandachtsgebieden in dit programma
is agrofood in combinatie met de biobased economy.9

Aan de slag
Biobased bouwen wordt al op verschillende plaatsen in Nederland succesvol toegepast.10 Om hier als ondernemer mee aan
de slag te gaan, kan contact gezocht worden met de Biobased
Delta, waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden kennis
bundelen ten aanzien van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen o.a. voor de bouw.
Ook BioBOost Oost-Brabant heeft als doel ondernemers te
helpen met het verwaarden van reststromen naar bijvoorbeeld
plaatmateriaal.11
Daarnaast kan inspiratie opgedaan worden bij een aantal biobased bouwwerken in de regio, zoals een brug in Eindhoven (over
de rivier de Dommel) die volledig uit biocomposiet is gemaakt.
Deze is tot stand gekomen met input van de TU/e en Technische Universiteit Delft, composietbedrijf NPSP en het Center of
Expertise Biobased Economy.12
Ten slotte is biobased asfalt gebruikt op de N272 tussen Beek en
Donk-Boxmeer. De deklaag van het asfalt is voorzien van biobitumen, een reststof uit de papierindustrie. Ook zijn de bebording,
de markering op de weg en het straatmeubilair gemaakt van
biobased materialen.13

Maatschappelijke impact
Biobased materialen zijn hernieuwbaar en kunnen daardoor
na gebruik gecomposteerd worden of afgebroken. Het gebruik
daarvan voorkomt uitputting van fossiele grondstoffen of
materialen.



11. Intensiveren van logistieke
samenwerking

Op veel bedrijventerreinen regelen de bedrijven afzonderlijk
vervoer van materialen en goederen van en naar de locatie.
Door als bedrijven gezamenlijk vervoer te organiseren kunnen
de logistieke kosten dalen en kan het aantal vervoersbewegingen beperkt worden, wat leidt tot minder schadelijke emissies.
Maar ook het creëren van een centraal gelegen bouwhub –
waar bouwmaterialen naartoe worden gebracht om in kleinere
hoeveelheden dagelijks naar de werkelijke locatie gebracht te
worden – zorgt ervoor dat er minder transport nodig is. Er
wordt zo alleen het strikt noodzakelijke vervoerd en retourlogistiek wordt slimmer toegepast. Daarnaast gaan er op locatie
minder bouwmaterialen verloren die daardoor weer op andere
projecten kunnen worden ingezet, evenals gebruikte materialen
die retour komen. Een bedrijf als VolkerWessels heeft dit al laten
zien met een bouwhub in Utrecht.14
Ten slotte zal de circulaire economie ook effect hebben op de
logistieke sector. Het sluiten van kringlopen heeft een (retour)
logistiek systeem nodig. Ondernemers kunnen op een slimme
manier inspelen op deze nieuwe behoefte aan op- en overslag
van retourgrondstoffen uit de bouw & infrastructuur-sector.15

Aan de slag
De eerste stap om vervoersstromen te gaan delen is om
hierover in gesprek te gaan met andere partijen in de buurt
met vervoersstromen van vergelijkbare goederen. Dit kan ook
opgezocht worden door in gesprek te gaan met ondersteunende
organisaties zoals Brainport Development of Het Beginstation.
Het Beginstation in Helmond is een innovatiecentrum dat beoogt
een ontmoetingsplaats te zijn voor diverse partijen, gericht op de
circulaire economie. Deze partijen kunnen de regierol oppakken
om bedrijven bij elkaar te brengen.
Daarna is het zaak om de hoeveelheid logistieke wensen en
informatie op een slimme manier te bundelen. Hiervoor kan
gebruikgemaakt worden van studenten en start-ups op de High
Tech Campus Eindhoven.
Men kan ook leren van de ervaringen van Metalot, waar beoogd
wordt om circulaire ontwikkelingen op het gebied van metalen
en energie te versnellen. De provincie Noord-Brabant ondersteunt het verduurzamen van deze locatie, en stimuleert verschillende partijen (studenten, ondernemers en overheid) om hun
kennis en ervaring hier te bundelen.16

Maatschappelijke impact
Door het aantal vervoersbewegingen te verminderen dalen ook
de luchtvervuiling en broeikasgasemissies door transport. Een
ander voordeel is dat de filedruk erdoor afneemt.
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FOOD & AGRI
Traditioneel een belangrijke sector waarin volop
geïnnoveerd wordt

MATERIALEN

Biomassa en voedsel worden in Noord-Brabant op grote schaal
geproduceerd. De Noord-Brabantse levensmiddelenindustrie
verwerkt 22% van de Nederlandse productie.1 Kenmerkend
is ook dat vrijwel alle schakels in de voedselketen vertegenwoordigd zijn, waardoor ketensamenwerking makkelijker op te
pakken is.2 Biomassa onderscheidt zich van andere grondstoffen,
omdat het van nature een circulaire grondstof is. Om tot hogere
verwaarding van producten (en reststromen) uit de food &

agrisector te komen, wordt in de sector momenteel al samengewerkt met de maakindustrie, bijvoorbeeld met betrekking tot
het gebruik van biobased materialen. Ook wordt geïnnoveerd op
het gebied van gerichte voedersystemen voor vee (waardoor de
mestproductie vermindert) en precisielandbouw met gerichte en
afgemeten inzet van mest.3 In Noord-Brabant worden locaties
ontwikkeld waar deze innovaties verder worden gestimuleerd,
zoals Food Tech Park Brainport in Helmond, Agri Food Capital in
Den Bosch, Greentech Park Brabant in Boxtel, Food Three-Sixty
in Veghel en BioBOost Oost-Brabant.

56% Extractie
24% Biomassa
en gerecyclede
11% Afval
materialen

3.001 miljoen kg

7% Fossiele grondstoffen
2% Mineralen

29% Aardgas

uit niet18% Elektriciteit
duurzame bronnen

IN

ENERGIE

18% Aardolie
16% Duurzame warmte
14% Niet-duurzame
warmte

5.861 miljoen MJ

2% Elektriciteit uit

duurzame bronnen

2% Biomassa

WATER

1% Aardwarmte

54% Grondwater
40% Leidingwater
6% Oppervlaktewater

FIGUUR 3 Stroomdiagram food & agri, Brainportregio
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Bron: Posad, KPMG (2017)

3.997 duizend m3

Materialen-, energie- en waterkringlopen

RESTWARMTE

BROEIKASGASEMISSIES

AFVAL

De food & agrisector gebruikt grote hoeveelheden materialen,
energie en water. Van de gebruikte materialen bestaat 24%
uit biomassa, en 11% uit afval en gerecyclede materialen. Meer
dan de helft bestaat uit natuurlijke extractie. Nog maar 1,6%
van de gebruikte energie in de sector komt uit biomassa, hier
ligt waarschijnlijk nog een kans. Met 16% energie uit duurzame
warmte wordt wel al een goede stap richting meer duurzame
manieren van energiegebruik gezet.

De sector veroorzaakt weinig afval en restwarmte, maar stoot
wel veel broeikasgassen uit (1.170 miljoen kg CO2-equivalenten).4

90% Hergebruik
9% Verbranden

173 miljoen kg

1% Storten

46% CH4
33% CO2

1.170 miljoen kg CO2 eq.

21% N2O

UIT

186 miljoen MJ
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12. Voedselverspilling tegengaan
Een derde van alle voedselproductie wereldwijd wordt verspild.
Dit heeft een enorme impact op het milieu, want voor dit
voedsel zijn wel veel grondstoffen gebruikt, zoals de energie
voor de teelt, verpakking, transport en koeling. Maar ook grote
hoeveelheden water om de gewassen goed te laten groeien.
De meeste voedselverspilling vindt plaats bij de consument.5 Het
voorkomen van voedselverspilling aan het einde van de keten
(bij de consument, supermarkt en horeca) kent veel uitdagingen. Daar wordt het verspilde voedsel niet binnen de kringloop
gehouden, maar veelal bij het normale afval gegooid en daarmee
verbrand: een lage verwaarding.

Aan de slag
Voedselverspilling bij consumenten tegengaan kan bijvoorbeeld
door voorlichting, maar ook door kleinere portieverpakkingen te
introduceren, of te faciliteren dat mensen samen eten of restjes
gebruiken. Daarnaast zijn er diverse initiatieven die producten uit
de supermarkt ophalen en verwerken die anders weggegooid
zouden worden. Voorbeelden hiervan zijn De Verspillingsfabriek (Veghel), De Laarhoeve (Diessen), Instock (Utrecht) en
Kromkommer (Utrecht).
Ook speelt innovatie een belangrijke rol, bijvoorbeeld in het
verbeteren van houdbaarheid van producten. In de regio
Noord-Brabant zijn een aantal kenniscentra die hiermee zouden
kunnen helpen, zoals Three-Sixty, een innovatiecentrum op
het gebied van verspilling, Source Shakers, een netwerk tegen
voedselverspilling en Food Tech Brainport, een netwerk van
MKB-ondernemingen op het gebied van innovatieve productietechnologieën in de voeding, waaronder verwerking van reststromen en langere houdbaarheid.6

Maatschappelijke impact
Met het tegengaan van voedselverspilling wordt voedsel gebruikt
als menselijke brandstof, en zijn er geen grondstoffen voor niets
gebruikt. Daarnaast bespaart het ook geld om voedsel te gebruiken waar het voor geproduceerd is.
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13. Nutriënten kringloop sluiten

Fosfaat is een van de grondstoffen die binnen afzienbare tijd
schaars dreigen te worden, terwijl fosfaat wel noodzakelijk is voor
het produceren van gewassen. Het sluiten van de fosfaatkringloop
is daarom heel belangrijk, en hier zijn diverse mogelijkheden voor.
Fosfaat kan bijvoorbeeld teruggewonnen worden uit mest door
fysisch-chemische behandelingen, waar de Universiteit Wageningen uitgebreid onderzoek naar doet.
Maar ook andere nutriënten kunnen herwonnen en hergebruikt worden, voordat zij in het grondwater terechtkomen. De
Brabantse waterschappen zuiveren de grondstoffen fosfor en
stikstof uit onder meer het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Deze kunnen vervolgens weer gebruikt worden als mest.

Aan de slag
Op dit moment is de meest gebruikte manier om nutriënten
terug te winnen via waterzuivering. Nutriënten worden uit het
rioolwater gefilterd en kunnen weer opnieuw ingezet worden
in de landbouw. Het waterschap Aa en Maas kan hiervoor
benaderd worden.
Om meer te weten te komen over nutriëntenrecycling en het
vinden van de juiste partners kan contact opgenomen worden
met het Nutrient Platform.
VNO-NCW Brabant Zeeland zet zich met name in de Peel in
voor het hergebruiken van nutriënten uit de veehouderij, vanuit
de secundaire en tertiaire sector.
Ook kan geleerd worden van kleinschalige initiatieven die kringlopen sluiten zoals Stichting Duurzame Kost, die in het Veemgebouw in Eindhoven een aquaponics systeem heeft gebouwd
waarbij forellen gekweekt worden en met het afvalwater groenten gekweekt worden. Zo is minder water en andere input (voer,
mest, bestrijdingsmiddelen) nodig, en werkt dit als een gesloten
systeem.

Maatschappelijke impact
Door het terugwinnen en hergebruiken van belangrijke nutriënten wordt verspilling tegengegaan en worden kringlopen gesloten.
Ook wordt ervoor gezorgd dat de huidige voorraden hergebruikt worden en daarmee minder snel uitgeput raken.

14. Lokale vraag en productie op elkaar
afstemmen
Een van de oorzaken van voedselverspilling is dat producten niet
altijd aan de lokale vraag voldoen. Daardoor gaan de energie en
grondstoffen die in het productieproces zijn gebruikt, verloren.
Lokale initiatieven kunnen beter gebruikmaken van beschikbare
materialen in de regio, en hebben vaak minder energie nodig
voor transport naar de afzetmarkt.
Ten slotte zijn consumenten vaak bereid iets meer te betalen
voor ambachtelijke nicheproducten, en zullen zij deze ook minder
snel verspillen.

Aan de slag
Om in contact te komen met kleinschalige producenten die zich
richten op lokale afzetmarkten, kan informatie worden ingewonnen bij de Brabantse tak van Slow Food Nederland of Slow Food
Youth Network Brabant. Ook kan inspiratie opgedaan worden bij
andere ondernemers, zoals Stichting Duurzame Kost in Eindhoven.
Ten slotte zijn er in de regio veel organisaties actief op de
conventionele markt, die vaak ook kunnen ondersteunen met
kennis. Dit zijn bijvoorbeeld de vereniging van boeren en tuinders
ZLTO in Den Bosch, het Brabantse Agrofood Platform en
AgriFood Capital in Den Bosch.

Maatschappelijke impact
Door de productie beter aan te laten sluiten bij de vraag, hoeft
er minder voedsel verspild te worden, wat minder milieubelasting
met zich meebrengt.
Ook kan bespaard worden op transportkosten. Lokale transporten kunnen op duurzamere manieren ingericht worden, zoals
elektrisch rijden of producten op de fiets bezorgen. Dit zorgt
voor een verdere besparing van energie.

15. Verwaarden van reststromen (upcycle)
Een belangrijk probleem in de landbouwsector is voedselverlies.
Hoewel in geïndustrialiseerde landen het verlies relatief groter is
aan het einde van de keten bij de consument, gaat in de gehele
keten voedsel verloren. Om verlies te minimaliseren en minder
afhankelijk te zijn van de prijsschommelingen, is er een mogelijkheid om als bedrijf de productieoverschotten in te zetten voor
andere toepassingen. Een leidraad die hierbij gebruikt kan worden
is de ladder van Lansink: afval kan het beste (in deze volgorde)
voorkomen worden: hergebruikt, gerecycled, voor energie
gebruikt, verbrand of gestort.7
Restmaterialen die niet meer geschikt zijn voor consumptie
kunnen vaak nog wel in bouwmaterialen, chemie of farmacie
worden toegepast. Zo gebruikt Het Woonbedrijf restanten van
tomatenplanten en mais voor de keukenkastjes in zijn woningen.8

Aan de slag
De Brainportregio kenmerkt zich als een innovatieve regio die
oplossingen zoekt in het opzetten van ketens en het samenwerken met diverse partijen. Als je daarbij de vele (MKB-)foodbedrijven en technologische kennis in deze regio optelt, dan biedt
de regio voldoende mogelijkheden om de marktkansen rond
biobased reststromen te verzilveren.9
Er is een aantal ondersteunende partijen en netwerkpartijen in
de regio waarmee contact gezocht kan worden, zoals Foodtech
Park Brainport in Helmond, de vereniging van boeren en tuinders
ZLTO in Den Bosch, het Brabantse Agrofood Platform en
AgriFood Capital in Den Bosch. Ook kan samen met studenten
van de minor Circulaire Economie van de Fontys Hogeschool
onderzocht worden waar nog kansen liggen op dit gebied.

Maatschappelijke impact
Het gebruiken van reststromen uit de landbouw heeft een
dubbel effect. Ten eerste wordt verspilling tegengegaan, wat resulteert in minder belasting van het milieu.
Daarnaast kunnen de reststromen ingezet worden als biobased materialen in andere sectoren. Er zijn dan minder fossiele
brandstoffen nodig en biobased materialen resulteren in minder
vervuiling in de verwerking aan het einde van hun levensduur.

Brainportregio
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AAN DE SLAG ALS
ONDERNEMER
Onderzoek toont aan dat circulair loont
Verschillende onderzoeken tonen aan dat circulaire economie
loont voor ondernemers.1, 2 Ook in de praktijk is dit al bewezen.3, 4, 5
Om ondernemers te helpen om hiervan te kunnen profiteren
willen de Rabobank en KPMG graag:
• een kort stappenplan meegeven (zie onderstaand);
• een wegwijzer meegeven door het regionale circulaire
ecosysteem met verwijzingen bij wie u kunt aankloppen met
vragen (zie: p. 30);
• en een uitwerking delen met een van de meest genoemde circulaire businessmodellen, ‘product as a service’ om
inzicht te bieden in de financiële consequenties van circulair
ondernemen (zie: p. 31). Om te kunnen profiteren van
sommige circulaire kansen zijn namelijk businessmodellen
vereist waarin het bedrijf het eigendom van of de controle
over producten, onderdelen en/of materialen behoudt zodat
deze kunnen worden hergebruikt. Het overstappen naar een
dergelijk model kan ingrijpende gevolgen hebben voor de
financiën van een bedrijf. Daarom hebben wij een voorbeeld
uitgewerkt om u hier meer inzicht in te geven.

Een stappenplan voor ondernemers om aan de slag te
gaan met circulair ondernemen
1. Zorg voor de juiste mindset
	De circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van
kijken; buiten de gebaande paden, niet beperkt door grenzen
van bedrijf of keten en ervan overtuigd dat samenwerken
uiteindelijk de meeste winst oplevert.
2. Ontdek waar de kansen liggen
	De in dit rapport genoemde kansen zijn slechts een fractie
van de kansen die in elke sector te vinden zijn. Een startpunt
om meer kansen voor specifieke bedrijven te vinden is om
een analyse te maken van de bedrijfsactiviteiten en materiaalstromen. Let hierbij op wat het bedrijf ingaat, wat ermee
gedaan wordt en wat er vervolgens weer uitgaat. Belangrijk
is dat een goed circulair idee ook een goede businesscase
moet hebben. Denk daarbij aan balans tussen kosten en
opbrengsten.
3. Toon lef
	Het ontwikkelen van een circulair businessmodel is nooit af,
al is het alleen maar omdat de concurrentie ook niet stilzit.
Sta daarom open voor verandering en blijf uw producten,
diensten en bedrijfsprocessen challengen. Heb het lef om
ook over uw eigen grenzen als ondernemer te gaan, want
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juist dan ontstaan interessante nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden.
4. Start een pilot en leer
	Op papier kan een idee nog zo goed en circulair lijken,
wanneer er geen markt voor is zal het idee niet slagen. Ga in
gesprek met potentiële klanten en probeer, indien mogelijk,
de eerste afnemers van het product of de dienst al vast te
leggen. Begin in eerste instantie met een pilot, en leer van
het traject. Is de pilot succesvol, dan wordt het tijd om op te
schalen.
5. Ga op zoek naar partners in of buiten de sector
	Circulaire vraagstukken vragen om samenwerking binnen de
hele keten of zelfs daarbuiten. Gericht aansluiten bij samenwerkingsverbanden, initiatieven of Green Deals kan helpen
om partners te vinden met de juiste kennis en ervaring of
het juiste aanbod van producten en diensten. Probeer met
hen gezamenlijke doelstellingen op te stellen die door alle
betrokken partijen gedragen worden. Lukt dit niet, ga dan op
zoek naar andere partners.
6. De aanhouder wint
	Tot slot, hou vol! De transitie van een lineair naar een
circulair businessmodel is niet van vandaag op morgen
gerealiseerd. Het vergt tijd. Een circulaire economie is echter
onvermijdelijk, dus zorg ervoor dat u goed voorbereid bent
en de kansen die dit biedt volledig benut wanneer deze zich
voordoen.
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STAPPENPLAN
circulair ondernemen
Bron: KPMG (2017)
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Een simpel kader om circulaire kansen te herkennen
In dit rapport worden voor verschillende sectoren interessante
kansen blootgelegd op het gebied van materiaalstromen, energieverbruik en waterverbruik. Onderstaand kader kan helpen om
deze kansen concreet te maken en kan worden toegepast op
elke sector. Het is een vrije vertaling van het kader dat door de
FinanCE-werkgroep is bedacht.6
De mogelijkheden voor het benutten van circulaire kansen
zijn grofweg in drie categorieën in te delen, gerelateerd aan de
verschillende levensfasen van een product. De ontwikkelingsfase,
de gebruiksfase en de verwerkingsfase. In figuur 4 worden de
circulaire businessmodellen per fase getoond.

Elk businessmodel dwingt om kritisch na te denken over de
circulaire kansen met betrekking tot gebruik van materialen en/of
middelen, energie of water:
• ‘Circulair inkopen’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot
het gebruik van gerecycled plastic als bouwmateriaal.
• ‘Deelplatformen’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot
het delen van transportmiddelen via een online applicatie.
• ‘Hergebruik’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot hergebruik van gebruikte bouwmaterialen in nieuwe gebouwen.

FIGUUR 4

Track &
trace

Overzicht van verschillende
circulaire businessmodellen
Bron: KPMG (2017)
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WEGWIJZER

door het circulaire ecosysteem
Ga naar de website

DE RABOBANK EN DEZE PARTIJEN KUNNEN U HELPEN ALS U…

CIRCLES, netwerk
Nederland Circulair! Overzicht van best practices
… op zoek bent naar meer
inspirerende voorbeelden

… in contact wilt komen
met andere ondernemers
die geïnteresseerd zijn in
de circulaire economie

Circle Economy, online kennishub

Nederland Circulair!
VNO-NCW Brabant Zeeland

Fontys Hogeschool
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
… in contact wilt komen met
kennisinstellingen

Design Academy Eindhoven

Het Beginstation
040Circulair
DOE
… wilt brainstormen over
de circulaire economie

… zoekt naar investeerders
voor uw circulaire idee

CIRCO

Rabobank
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

… specifieke vragen hebt over een bepaald onderwerp gerelateerd aan circulaire economie raadpleeg
dan de meer uitgebreide wegwijzer van Nederland Circulair!, plaats uw vraag in de community van
Nederland Circulair! of vraag om hulp van experts van Nederland Circulair!

30

Hebt u een goed idee en wilt u direct aan de slag met het uitwerken van uw circulaire plannen samen met de
Rabobank en KPMG? Meld u dan aan voor de Rabobank Circular Economy Challenge (zie: p. 33).
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VERDIEPING

circulair businessmodel: ‘product as a service’
Wat houdt ‘product as a service’ in?
Binnen het ‘product as a service’-businessmodel wordt de
klant geen eigenaar van de producten, maar blijft de producent
eigenaar en wordt het product verhuurd of geleased aan de klant.
Aan de hand van een fictief voorbeeld, een heftruckproducent,
leggen we dit circulaire model hieronder uit.
De afnemer van heftrucks betaalt in dit model in plaats van
eenmalig het aankoopbedrag periodiek een leasebedrag. De
klant wordt zo ‘ontlast’ van eigendomsverantwoordelijkheid en
de producent blijft eigenaar en is daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud van ‘zijn heftruck’. De producent
heeft daarom baat bij het optimaliseren van de levensduur van
de heftruck en de onderdelen ervan en zal daarom stevigere
materialen gaan gebruiken die langer meegaan. Aan het eind
van de levensduur neemt de producent de heftruck terug om
onderdelen te kunnen hergebruiken. De onderdelen die niet
meer kunnen worden hergebruikt kan de producent terugbrengen in de keten, zodat de materialen kunnen worden hergebruikt.
Hierdoor wordt het maximale gehaald uit de toegepaste materialen, waardoor het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Voordelen voor de ondernemer
•

•
•

Doordat (een deel van) de afgedankte heftrucks als input
voor de productie van nieuwe heftrucks (wordt) worden
gebruikt, zijn de productiekosten lager (zie figuur 5).
Minder blootstelling aan het risico op hogere grondstoffenprijzen ten gevolge van grondstoffenschaarste.
Mogelijkheid tot het creëren van een additioneel ‘product as
a service’-businessmodel voor heftrucks die een tweede (of
derde) levenscyclus ingaan.

Voordelen voor de klant
De voordelen voor de afnemer zijn als volgt:
• De klant is verzekerd van een goedwerkende heftruck
gedurende de contractperiode.
• De investering in de heftruck hoeft niet in één keer gedaan
te worden. De klant geniet het voordeel van een gelijkmatige
kostenspreiding, namelijk het periodieke bedrag.
• Mogelijk kunnen de lagere (productie)kosten gedeeltelijk als
korting worden aangeboden aan de klant.
• Mocht de klant niet per se een nieuwe heftruck willen, dan
kan tegen een gereduceerd tarief een gebruikte heftruck
worden verkregen.

Productiekosten
EUR 75

Productiekosten
EUR 100

Start reguliere levenscyclus

Daarnaast ontvangt de producent niet meer eenmalig inkomsten
uit verkoop van de heftrucks, maar gaat hij daarvoor in de plaats
een langdurig leasecontract aan. Dit biedt de producent de
volgende voordelen:
• De voorspelbaarheid van de kasstromen wordt groter, wat
de bestendigheid van het verdienmodel ten goede komt.
• De volatiliteit van inkomsten wordt verkleind.
• De mogelijkheden voor cross-selling worden groter, door
veelvuldiger contact met de klant. Denk hierbij aan het
leveren van onderhouds- en/of schoonmaakdiensten, die
in het oude model door andere partijen gedaan zouden
worden.
De impact op inkomsten is zichtbaar in figuur 6.

Einde reguliere levenscyclus

Tweede levenscyclus

(Lease)jaren

FIGUUR 5
Versimpelde weergave van lagere productiekosten door hergebruik (van onderdelen) van heftruck tijdens leasecontract
Bron: KPMG (2017)
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Inkomsten in EUR
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Inkomsten lease: periodiek gebruik
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Inkomsten lease: onderhoud

2026

2028

2030

Inkomsten verkoop

FIGUUR 6
Fictieve inkomstenvergelijking: Lease (gebruik + onderhoud) versus Verkoop. Bron: KPMG (2017)
Financiële aandachtspunten
Kritieke succesfactor
• Om zo veel mogelijk circulaire impact en winst te behalen,
dient de producent in het ontwerp-, maak-, onderhouds- en
hergebruiksproces zo efficiënt en duurzaam mogelijk te zijn.
• De winstmarge is afhankelijk van de marge die de ondernemer vraagt voor de onderhoudskosten. Daarom is het
belangrijk dat deze marge goed wordt onderzocht.
Inprijzen van risico’s
• Afhankelijk van de overeenkomst kan er vanuit het klantperspectief minder zorgvuldig met de heftrucks worden
omgesprongen. Dit gedragsrisico dient in de prijs verwerkt
te worden.
• Daarnaast dient het risico dat de klant niet betaalt afgedekt
te worden door een risicopremie.
• Tevens kan het contract vroegtijdig beëindigd worden. Dit
kan bijvoorbeeld worden ondervangen met duidelijke afspraken of een boeteclausule.
Invloed op de financiële balans
De uiteindelijk gekozen financieringsvorm (bijv. lease of huur) zal
van invloed zijn op de financiën (balans, verlies-en-winstrekening,
kasstroomoverzicht) van uw onderneming. Vanuit de Rabobank
vertellen wij u graag meer over de implicaties voor uw organisatie en hoe u hierop kunt acteren.

Toelichting figuur 6
In de figuur zijn de fictieve inkomsten van een traditioneel
verkoopmodel afgezet tegen de fictieve inkomsten van een
‘product as a service’-model (in dit voorbeeld een leasemodel).
Het is zichtbaar dat de inkomsten in de eerste jaren lager uitvallen. In deze periode dient de business zich aan te passen aan
het nieuwe model en dat vergt tijd. Na een aantal jaar zullen de
inkomsten uit ‘product as a service’ / lease hoger zijn.
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Nadere toelichting:
• De ondernemer kan zijn inkomsten goed voorspellen door
de afgesloten leasecontracten.
• Er is minder volatiliteit doordat de inkomsten over meerdere
jaren worden gespreid (lichtgroen gebied is vlakker dan de
oranje lijn).
• Er wordt meer omzet gegenereerd doordat er onderhoud
en cross-selling plaatsvindt (donkergroene gebied).

‘Pay per use’-model: betalen per ‘verticale beweging’
Mocht u met uw onderneming het lef hebben om nog een stap
verder te gaan, dan kunt u een ‘pay per use’-model gaan ontwikkelen. De klant betaalt alleen voor het gebruik, maar u rekent
in tegenstelling tot het ‘product as a service’-model geen vast
bedrag per maand, maar een bedrag per gebruiksmoment. In het
voorbeeld van de heftruck is dit per ‘verticale beweging’ van de
heftruckvork.

Voordelen voor de ondernemer
Volledig inzicht in het gebruik van de heftruck door uw klant. Dit
levert diverse mogelijkheden op:
• De dienstverlening richting uw klant kan worden uitgebreid
door bijvoorbeeld het inzicht in het verbruik met de klant te
delen, afgezet tegen een referentiegroep.
• Via diverse Big Data-oplossingen kunt u uw product verder
optimaliseren.
• U kunt een betere match maken tussen de werkzaamheden
van de klant en het type heftruck dat u inzet, gebaseerd op
historische gebruiksdata.

Voordelen voor de klant
De klant betaalt alleen bij gebruik van de heftruck.

DE ROL VAN DE RABOBANK
Circulaire Brainportregio
Dit rapport presenteert een regioscan met daaruit voortvloeiend
een ecosysteem met kansen op het gebied van circulaire economie voor de Brainportregio. Middels dit circulaire ecosysteem
worden kansen geïdentificeerd en nieuwe businessmodellen
verkend om bedrijvigheid, werkgelegenheid en circulaire innovatie
te versterken. Er wordt in dit rapport voor bedrijven per sector
aangegeven waar het grootste potentieel zit voor circulaire
vernieuwing in de regio. De regioscan en het ecosysteem voor
circulair ondernemen vormen een belangrijke basis voor de
Rabobank Circular Economy Challenge.

CIRCULAR ECONOMY
CHALLENGE

Rabobank Circular Economy Challenge
Circulair ondernemen vraagt om een nieuwe manier van kijken
van de bank, de ondernemer en andere partners, zoals leveranciers. Er zijn regisseurs nodig die zorgen voor vertrouwen tussen
partijen en een goede verdeling van opbrengsten en kosten in
de kringloop. Om een circulaire economie te bewerkstelligen
werkt de Rabobank samen met klanten, kennisinstellingen en
de overheid. Daarnaast vervullen diverse lokale Rabobanken de
regionale rol: ze gaan in hun eigen werkgebied met ondernemers
kijken naar de circulaire kansen van diverse aard.
Om dit structureel in de praktijk toe te passen, is de Rabobank
Circular Economy Challenge in het leven geroepen. Tientallen
ondernemers uit de regio gaan via deze regionale challenge hun
circulaire businessmodellen concreet vormgeven. Mede op basis
van de regioscan en het ecosysteem voor circulair ondernemen
komen bedrijven in beeld om tot een innovatieve, impactvolle
selectie te komen. Per bedrijf wordt ingezoomd op de bedrijfsspecifieke kringlopen en goederenstromen van materialen,
energie en water middels een company scan. In de Circular
Economy Challenge worden deze bedrijven aan de hand van de
company scan uitgedaagd om circulaire kansen om te zetten naar
concrete actieplannen als businesscase.

Contact
Wilt u meedoen aan de Circular Economy Challenge of wilt u
graag in gesprek over de circulaire kansen in uw sector?
Neem dan contact op met uw lokale Rabobank.

Rabobank Eindhoven-Veldhoven
Hanke Jansen, manager Bedrijven Grootzakelijk
Tel.: 06-12784053
Rabobank Dommelstreek
Rob van Dijck, accountmanager Bedrijven Grootzakelijk
Tel.: 06-12908282
Rabobank Helmond
Frank Capel, manager Bedrijven Grootzakelijk
Tel.: 06-20231883
Rabobank De Kempen
Roeland Verbeet, manager Bedrijven Grootzakelijk
Tel.: 06-51193209
Rabobank Het Groene Woud Zuid
Harry Maas, manager Bedrijven Grootzakelijk
Tel.: 06-10887652
Rabobank Peel Noord
Mark van der Steen, manager Bedrijven Grootzakelijk
Tel.: 06-10893706
Rabobank Peelland-Zuid
Jorrit Dekkers, manager Bedrijven Grootzakelijk
Tel.: 06-22212031
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BIJLAGE 1

definitie van de Brainportregio
De Brainportregio waaraan in dit rapport wordt gerefereerd bestaat uit het werkgebied van de Rabobanken:
•

Eindhoven-Veldhoven;

•

Dommelstreek;

•

Helmond;

•

De Kempen;

•

Het Groene Woud Zuid;

•

Peel Noord;

•

Peelland-Zuid.

Dit gebied beslaat de volgende gemeenten/kernen:
•

Asten;

•

Bergeijk;

•

Best;

•

Bladel;

•

Deurne;

•

Eersel;

•

Eindhoven;

•

Geldrop-Mierlo;

•

Gemert-Bakel;

•

Heeze-Leende;

•

Helmond;

•

Laarbeek;

•

Nuenen;

•

Oirschot;

•

Reusel-de Mierden;

•

Someren;

•

Son en Breugel;

•

Valkenswaard;

•

Veldhoven;

•

Waalre.
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BIJLAGE 2

methodologie selectie van sectoren
De selectie van sectoren is gebaseerd op een kwantitatieve analyse, kwalitatieve input van stakeholders en een kwalitatief oordeel over
de mate waarin sectoren specifiek zijn voor de Brainportregio. Als onderdeel van de kwantitatieve analyse hebben wij de volgende data
geanalyseerd: (1) data over het economisch belang van sectoren voor de regio, (2) data over de milieu-impact van sectoren en (3) het
aandeel van sectoren binnen het portfolio van de lokale Rabobanken binnen de regio. De uitkomsten van de data-analyse hebben wij
gevalideerd met behulp van de uitkomsten van interviews met stakeholders uit de regio.
De uitkomsten van deze verschillende analyses hebben wij samengevat in de onderstaande tabel:

SECTOREN

Input voor sectorselectie
Economisch belang
voor de regio

Impact op
het milieu

Portfoliomatch

Stakeholderinteractie

Bouw & Infrastructuur

✔

✔

✔

-

Commerciële dienstverlening

✔

✘

✔

✘

Horeca

-

-

-

✘

Maakindustrie

✔

✔

✔

✔

Groot- en detailhandel

✔

-

✔

✘

Vervoer en opslag

-

-

-

-

Gezondheids- en welzijnszorg

✔

-

✔

-

Food & Agri

✔

✔

✔

✔

Onderwijs

-

✘

✘

-

FIGUUR 7 Overzicht uitkomsten van analyses sectorselectie. Bron: KPMG (2017)

In deze tabel zijn de namen van de sectoren opgenomen zoals gedefinieerd in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) die wordt gehanteerd
door het CBS (SBI 2008 – versie 2017). Voor de kwantitatieve analyse is er gebruikgemaakt van data van het CBS. Daarom zijn voor de
sectorselectie deze namen van sectoren gehanteerd. Op basis van de bovenstaande uitkomsten hebben wij voor onze selectie enkele
sectoren gecombineerd.
In de volgende secties lichten wij nader toe waarop de in de bovenstaande tabel gepresenteerde uitkomsten zijn gebaseerd.
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Methodologie kwantitatieve analyse
Binnen de kwantitatieve analyse hebben wij gekeken naar:
• het economisch belang van sectoren voor de regio;
• de impact op het milieu door sectoren;
• en het aandeel van sectoren binnen het portfolio van de lokale Rabobanken binnen de regio.
Van deze drie aspecten was het meest belangrijk om de sectoren te selecteren die het meest van belang waren voor de regionale
economie en met de grootste impact op het milieu. Dit vanuit de aanname dat de kansen die wij identificeren binnen deze sectoren op
het gebied van circulaire economie de grootste voordelen opleveren voor de regionale economie en voor het milieu.
Wij hebben de belangrijkste sectoren voor de regionale economie en met de grootste impact op het milieu in kaart gebracht met
behulp van de onderstaande matrix. Op deze matrix hebben wij de verschillende sectoren zoals gedefinieerd door het CBS geplot op
twee assen: (1) economische impact en (2) milieu-impact.
De economische impact van sectoren is door KPMG bepaald aan de hand van de volgende economische indicatoren:
• het belang van sectoren voor de regio in termen van werkgelegenheid ten opzichte van het Nederlands gemiddelde (Balassaindex);
• het belang van sectoren voor de regio in termen van gecreëerde toegevoegde waarde per werknemer;
• en het aantal vestigingen binnen sectoren in de regio ten opzichte van het Nederlands gemiddelde (Herfindahl-Hirschman Index).
De milieu-impact van sectoren is bepaald aan de hand van de volgende indicatoren:
• energiegebruik;
• leidingwatergebruik;
• materiaalgebruik;
• productie van materialen;
• en de broeikasgasemissies per sector.
Bij het samenstellen van de indicatoren is er geen onderscheid gemaakt in het belang dat wordt toegekend aan specifieke parameters.
De data voor deze indicatoren is afkomstig van het CBS en de KvK.
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Economische impact
Economische
impact

Milieu impact
Milieu
AALandbouw,
bosbouw
enen
visserij
Landbouw,
bosbouw
visserij

CCIndustrie
Industrie

EEWaterbedrijven
en en
afvalbeheer
Waterbedrijven
afvalbeheer

FFBouwnijverheid
Bouwnijverheid

GGHandel
Handel

HHVervoer
enen
opslag
Vervoer
opslag

I IHoreca
Horeca

J JInformatie
en communicatie
Informatie
en communicatie

KKFinanciële
dienstverlening
Financiële
dienstverlening

LLVerhuur
enen
handel
vanvan
onroerend
goed
Verhuur
handel
onroerend
goed

MMSpecialistische
diensten*
Specialistischezakelijke
zakelijke
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NNVerhuur
zakelijke
diensten
Verhuurenenoverige
overige
zakelijke
diensten

Openbaarbestuur
bestuur
overheidsdiensten
OOOpenbaar
enen
overheidsdiensten

Onderwijs
PPOnderwijs

Gezondheids-enen
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QQGezondheidswelzijnszorg

Cultuur,
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RRCultuur,
sport
enen
recreatie

Overige
dienstverlening
SSOverige
dienstverlening

FIGUUR 8 Overzicht economische impact en milieu-impact van sectoren. Bron: KPMG (2017)

Op basis van deze matrix is duidelijk dat de volgende sectoren van groot belang zijn voor de regionale economie en/of een grote
impact hebben op het milieu:
• industrie;
• waterbedrijven en afvalbeheer;
• handel;
• landbouw, bosbouw en visserij;
• gezondheids- en welzijnszorg;
• vervoer en opslag;
• horeca;
• en verhuur en overige zakelijke diensten.
Vervolgens hebben wij op basis van het aandeel van klanten in deze sectoren in het portfolio van de lokale Rabobanken in de regio (in
termen van openstaand obligo op het totaal aan openstaand obligo) bepaald of deze sectoren ook van belang zijn binnen het portfolio
van Rabobank. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in de tabel op pagina 36.

Methodologie kwalitatieve analyse
De uitkomsten van de bovenstaand beschreven kwantitatieve analyse zijn gevalideerd aan de hand van de uitkomsten van interviews
met stakeholders uit de regio (voor een lijst van geïnterviewde stakeholders, zie bijlage 3). Deze interviews zijn afgenomen om inzicht te
verkrijgen in welke sectoren belangrijk zijn voor de regio en welke kansen er nog zijn binnen deze sectoren op het gebied van circulaire
economie. Wanneer een of meerdere stakeholder(s) een bepaalde sector tijdens het interview heeft (hebben) benoemd, hebben wij dit
gezien als een bevestiging van het belang van deze sector. De uitkomsten van deze validatie zijn samengevat in de tabel op pagina 36.
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BIJLAGE 3

regionale stakeholders
Voor dit onderzoek hebben wij gesproken met de volgende stakeholders:
•

Bas Luiting (Plug-in-City);

•

Boukje Huijben (Technische Universiteit Eindhoven);

•

Fons Claessen en Dorchany Paykhar (Fontys Hogeschool);

•

Hans Huijbers (ZLTO);

•

Hans Joosten (DOE);

•

Jan van Mourik en Marjolein van den Berkmortel (VNO-NCW Brabant Zeeland);

•

Joep Brouwers (Brainport Development);

•

Mark Konings en Daniela Voinea Linders (ASML);

•

Markus Laubscher (Philips);

•

Paul Leemans (Gemeente Veldhoven);

•

Vanessa Silvertand (Gemeente Eindhoven);

•

Waldo Maaskant (Provincie Noord-Brabant).

Naast interviews hebben wij een workshop georganiseerd met stakeholders uit de regio. Hier hebben de volgende personen aan
deelgenomen:
•

Cees-Jan Pen en Dorchany Paykhar (Fontys Hogeschool);

•

Hans Joosten (DOE);

•

Marjolein van den Berkmortel (VNO-NCW Brabant Zeeland);

•

Vannessa Silvertand (Gemeente Eindhoven);

•

Waldo Maaskant (Provincie Noord-Brabant).

Naast interviews en de stakeholderworkshop hebben we een Inspiratiesessie voor Rabobank accountmanagers gehouden, waar de
volgende stakeholders zich hebben gepresenteerd:
• Tonnis Hooghoudt (Ioniqa Technologies);
• Bas Luiting (Plug-in-City).
Rabobank en KPMG willen alle geïnterviewde personen en deelnemers aan de workshop en inspiratiesessie hartelijk danken voor hun
inzet en bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport, zowel voor het delen van kennis van de regio en lokale initiatieven als het
creëren en verrijken van circulaire ideeën.
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BIJLAGE 4

bronvermelding
Voorwoord
Geen externe bronnen gebruikt.
Managementsamenvatting
1. Brainport Development (2016). Brainport Monitor.

Ecosysteem voor circulair ondernemen
Geen externe bronnen gebruikt.

Achtergrondinformatie over de Brainportregio
1.
2.
3.
4.

NOS (2017). Noord-Brabant: een provincie met twee keer zoveel varkens als mensen. Geraadpleegd van https://nos.nl/
artikel/2177520-noord-brabant-een-provincie-met-twee-keer-zoveel-varkens-als-mensen.html
Brainport Development (2016). Brainport Monitor.
Gemeente Veldhoven (2017). Kansen voor circulaire bedrijvigheid in Stedelijk Gebied Eindhoven.
KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006

Circulaire potentie van de geselecteerde sectoren
1.
2.
3.
4.
5.

CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd.
KvK gegevens (2017). Extract uit Company info.
CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd.
KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
Gemeente Veldhoven (2017). Kansen voor circulaire bedrijvigheid in Stedelijk Gebied Eindhoven.

Systeemkansen
1. PIANOo (2017). Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Geraadpleegd van https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen/
2. KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
3. Gemeente Eindhoven (2017). Bijlage 1: Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Geraadpleegd van https://
www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-07/Inkoop-%20en%20aanbestedingsbeleid%202017%20gemeente%20Eindhoven_Bijlage%201-Plan%20van%20Aanpak%20MVI.pdf
Maakindustrie (incl. hightech)
1. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd.
2. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd.
3. KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
4. KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
5. KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
6. Kalundborg Symbiosis (2017). Kalundborg Symbiosis is the world’s first working industrial symbiosis. Geraadpleegd van http://www.
symbiosis.dk/en
7. Gemeente Veldhoven (2017). Kansen voor circulaire bedrijvigheid in Stedelijk Gebied Eindhoven.
8. KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
9. Gemeente Veldhoven (2017). Kansen voor circulaire bedrijvigheid in Stedelijk Gebied Eindhoven.
10. Gemeente Veldhoven (2017). Kansen voor circulaire bedrijvigheid in Stedelijk Gebied Eindhoven.
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11. Rabobank. Smart industry: benut de kansen van een circulair businessmodel. Geraadpleegd van https://www.rabobank.nl/bedrijven/
cijfers-en-trends/industrie/smart_industry_circulair_businessmodel
12. Gemeente Veldhoven (2017). Kansen voor circulaire bedrijvigheid in Stedelijk Gebied Eindhoven
13. Rabobank (2017). Smart industry: benut de kansen van een circulair businessmodel. Geraadpleegd van https://www.rabobank.nl/
bedrijven/cijfers-en-trends/industrie/smart_industry_circulair_businessmodel

Bouw & infrastructuur
1. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd.
2. KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
3. Dutch Design Week (2017). People’s Pavilion. Geraadpleegd van http://www.ddw.nl/evenement/1094
4. Woonbedrijf (2017). Co-creatie in de Gerretsonhof. Geraadpleegd van https://www.woonbedrijf.com/buurtinfo/buurtzaken/co-creatie-in-de-gerretsonhof
5. Herso (2017). No waste vloer. Geraadpleegd van http://www.herso.nl/no-waste-vloer/
6. Waterschap Aa en Maas. Uitbreiding zuivering Aarle-Rixtel en terugwinning wc-papier. Geraadpleegd van https://www.aaenmaas.nl/
pagina/bij-u-in-de-buurt/werk-in-uitvoering/laarbeek/uitbreiding-rwzi-aarle-rixtel.html
7. Van Dam J., & van den Oever M. (2012). Catalogus biobased bouwmaterialen. Geraadpleegd van http://www.groenegrondstoffen.nl/
downloads/Boekjes/15Catalogusbiobasedbouwmaterialen.pdf
8. Provincie Noord-Brabant (2013). Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/-/media/
1fa2bdabe2a0433bbd67ac1f930ac1a7.pdf
9. BioBOost. Geraadpleegd van http://www.brabantse-agrofood2020.nl/over+ons2/documenten+voor+agenda+en+nieuwsberichten/
handlerdownloadfiles.ashx?idnv=644322
10. Biobasedbouwen (2017). Geraadpleegd van http://www.biobasedbouwen.nl/projecten/
11. KplusV (2017). Strategische verkenning Circulaire economie. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van http://www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62006
12. De Architect (2016). Bio-based brug in Eindhoven. Geraadpleegd van http://www.dearchitect.nl/techniek/nieuws/2016/11/bio-based-brug-in-eindhoven-101111432
13. Provincie Noord-Brabant (2017). Biobased asfalt op N272 Beek en Donk-Boxmeer. Geraadpleegd van https://www.brabant.nl/
dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/nieuws-wegen/2017/biobased-asfalt-op-n272-beek-en-donk-boxmeer.aspx
14. TNO (2017). TNO laat zien dat slimme bouwlogistiek in de praktijk loont. Geraadpleegd van https://www.tno.nl/nl/over-tno/
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Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van de zeven lokale Rabobanken in de Brainportregio:
•
•
•
•
•
•
•

Eindhoven-Veldhoven;
Dommelstreek;
Helmond;
De Kempen;
Het Groene Woud Zuid;
Peel Noord;
Peelland-Zuid.

Ziet u kansen voor uw organisatie op het gebied van circulair ondernemen? Bent u op zoek
naar meer kennis, partners of financiële oplossingen?
Neem dan contact op met uw lokale Rabobank.
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www.rabobank.nl/duurzaamondernemen

