




Webinar:
Ontdek jouw circulaire 
business potentie
Jonah Link
CIRCO Support Digitaal
Adviseur duurzaamheid



Agenda

▪ 15.00 Welkom namens CIRCO
▪ 15.05 Introductie 
▪ 15.10 Waarom circulaire business? 

▪ Van waardeverlies naar circulaire kans
▪ Van circulaire kans naar circulaire business potentie
▪ Van circulaire business potentie naar circulair businessmodel
▪ Van circulaire businessmodel naar circulair herontwerp

▪ 15.40 Van circulair herontwerp naar realisatie van business potentie
▪ 16.00 Q&A



Introductie

▪ Jonah Link
▪ Adviseur bij New Economy
▪ Meten van economische, ecologische & sociale impact
▪ BSc Milieuwetenschappen 
▪ MSc Bedrijfs & innovatiewetenschappen
▪ CIRCO Team Support Digitaal (e-Demo & Decentrale 

overheden)



Inhoud: 
Circulaire business potentie
▪ Waar zit de waarde (en waardeverlies) van jouw product in de keten? 
▪ Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde?
▪ Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw 

bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen
realiseren?

▪ Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die 
waarde te benutten met circulaire business?

▪ Welke design aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van deze 
waarde nog beter te kunnen benutten? 



Wie zijn jullie?



Waarom circulaire business?



“De transitie naar een circulaire economie kan bijdragen aan grofweg €4 
biljoen euro groei voor het globale BBP in 2030. … Met aanzienlijke 
voordelen voor huisvesting en voedsel voor de 8,5 miljard mensen die 
de aarde bewonen in 2030.” 

Boston Consultancy Group. Ten steps toward the circular economy



Circulaire Economie voor de 
Europese Unie

▪ Gereduceerde emissies met 70%
▪ Toename voor werkgelegenheid met 4%
▪ €1 biljoen euro jaarlijkse besparing op 

materiaalkosten
▪ €630 miljard euro toegevoegde waarde door 

levensduurverlenging van producten





“TNO (2016) heef een eerste inschatting 
gemaakt van de baten van circulaire 
economie in Nederland. Zij stelt onder 
meer dat per jaar binnen betrokken 
sectoren van de circulaire economie een 
extra omzet van € 7,3 miljard kan worden 
gegenereerd, waarmee 54.000 banen 
gemoeid zijn voor Nederland. Het 
grondstoffengebruik kan met circa
100.000 kiloton worden teruggebracht (een 
kwart van de totale Nederlandse jaarlijkse 
invoer van grondstoffen).” 



Waar komt dat 
vandaan?
Waar elke vorm van 
waardecreatie plaatsvindt, 
moet waardeverlies aan 
vooraf gaan.



Inhoud

▪ Waar zit de waarde (en waardeverlies) van jouw product in de keten? 
▪ Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde?
▪ Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw 

bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen 
realiseren?

▪ Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die 
waarde te benutten met circulaire business?

▪ Welke design aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van deze 
waarde nog beter te kunnen benutten? 



Van waardeverlies naar circulaire kans







IN ELK MOMENT VAN
WAARDEVERLIES

SCHUILT EEN KANS VOOR
NIEUWE BUSINESS



NIEUWE BUSINESS
KAN GEREALISEERD WORDEN

MET CIRCULAIR DESIGN







▪ Ook de andere “R” waarden 
kunnen worden gevonden

▪ Inschatting wat iets waard is na 
eerste moment van verkoop

▪ Met CIRCO zijn we hier dieper 
op ingedoken



Inhoud

▪ Waar zit de waarde (en waardeverlies) van jouw product in de keten? 
▪ Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde?
▪ Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw 

bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen 
realiseren?

▪ Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die 
waarde te benutten met circulaire business?

▪ Welke design aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van deze 
waarde nog beter te kunnen benutten? 



Waar komt die waardebepaling vandaan?
(Gebasseerd op Circulaire Vingerafdruk Methodiek, TNO (2016))

▪ Technische levensduur
▪ Prijs per artikel
▪ Repareerbaarheid
▪ In te plannen behoefte
▪ Modulariteit
▪ Adaptiviteit
▪ Recycleerbaarheid
▪ Gebruiksfrequentie
▪ Arbeidsintensiteit
▪ Gevoeligheid voor modetrends
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Inhoud

▪ Waar zit de waarde (en waardeverlies) van jouw product in de keten? 
▪ Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde?
▪ Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw 

bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen
realiseren?

▪ Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die 
waarde te benutten met circulaire business?

▪ Welke design aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van deze 
waarde nog beter te kunnen benutten? 



Van circulaire kans naar circulaire business potentie



Twee best practices
Landal / OT Design
Schelde Exotech



Landal / OT Design
▪ Meubilair in vakantieparken wordt 

zeer intensief gebruikt
▪ Bank na 7 jaar einde levensduur, 

soms ook wel eerder
▪ Volledig verlijmd en geniet
▪ Reparatie duur
▪ Recycling moeilijk
▪ Wens: Grondstoffenverbruik 

reduceren
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IN ELK MOMENT VAN
WAARDEVERLIES

SCHUILT EEN KANS VOOR
NIEUWE BUSINESS



Schelde Exotech

▪ Grote chemische reactoren en 
opslagtanks

▪ Door kwaliteit en maatwerk, 
duurder dan concurrenten

▪ Te duur om nieuw aan te schaffen





▪ Technische levensduur
▪ Prijs per artikel
▪ Repareerbaarheid
▪ In te plannen behoefte
▪ Modulariteit
▪ Adaptiviteit
▪ Recycleerbaarheid
▪ Gebruiksfrequentie
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▪ Gevoeligheid voor modetrends



▪ Producten hebben een zeer hoge prijs
▪ Te duur voor nieuwe producten



IN ELK MOMENT VAN
WAARDEVERLIES

SCHUILT EEN KANS VOOR
NIEUWE BUSINESS



Inhoud

▪ Waar zit de waarde (en waardeverlies) van jouw product in de keten? 
▪ Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde?
▪ Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw 

bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen 
realiseren?

▪ Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die 
waarde te benutten met circulaire business?

▪ Welke design aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van deze 
waarde nog beter te kunnen benutten? 



Van circulaire business potentie naar circulair businessmodel





1. Klassiek Duurzame Model

2. Hybride model

3. Tussenbatermodel

4. Toegangsmodel

5. Prestatiemodel

VIJF CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN

Product

Dienst

Sell more, sell faster









Inhoud

▪ Waar zit de waarde (en waardeverlies) van jouw product in de keten? 
▪ Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde?
▪ Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw 

bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen 
realiseren?

▪ Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die 
waarde te benutten met circulaire business?

▪ Welke design aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van deze 
waarde nog beter te kunnen benutten? 



Van circulair businessmodel naar circulair herontwerp





1. Hechting en Vertrouwen

2. Duurzaamheid 

3. Standaardisatie en Compatibiliteit

4. Gemak van Onderhoud en Reparatie

5. Aanpasbaarheid en Opwaardeerbaarheid

6. Demontage en Reassemblage

ZES CIRCULAIRE DESIGN STRATEGIEËN

Product

Component





Van circulaire herontwerp naar realisatie van business potentie



Inhoud

▪ Waar zit de waarde (en waardeverlies) van jouw product in de keten? 
▪ Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde?
▪ Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw 

bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen 
realiseren?

▪ Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die 
waarde te benutten met circulaire business?

▪ Welke design aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van deze 
waarde nog beter te kunnen benutten? 



Landal / OT Design
▪ Meubilair in vakantieparken wordt 

zeer intensief gebruikt
▪ Bank na 7 jaar einde levensduur, 

soms ook wel eerder
▪ Volledig verlijmd en geniet
▪ Reparatie duur
▪ Recycling moeilijk
▪ Wens: Grondstoffenverbruik 

reduceren



▪ Technische levensduur
▪ Prijs per artikel
▪ Repareerbaarheid
▪ In te plannen behoefte
▪ Modulariteit
▪ Adaptiviteit
▪ Recycleerbaarheid
▪ Gebruiksfrequentie
▪ Arbeidsintensiteit
▪ Gevoeligheid voor modetrends



▪ Technische levensduur
▪ Prijs per artikel
▪ Repareerbaarheid
▪ In te plannen behoefte
▪ Modulariteit
▪ Adaptiviteit
▪ Recycleerbaarheid
▪ Gebruiksfrequentie
▪ Arbeidsintensiteit
▪ Gevoeligheid voor modetrends



▪ Onderhoudsdiensten
▪ 15% hogere aankoop
▪ Minstens dubbele 

levensduur

Tussenbater
componenten



Schelde Exotech

▪ Grote chemische reactoren en 
opslagtanks

▪ Door kwaliteit en maatwerk, 
duurder dan concurrenten

▪ Te duur om nieuw aan te schaffen
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Tussenbater
componenten

▪ Lagere aankoopprijs
▪ Langere levensduur 

met reparaties
▪ Hogere marge op 

onderhoud & 
reparatie

Reviseren

▪ Aantrekkelijker dan 
concurrent, door 
lagere prijzen

▪ Componenten op 
maat





▪ Hogere 
aankoopprijs

▪ Langere 
levensduur met 
reparaties

▪ Lagere Total Costs 
of Ownership

▪ Componenten kunnen 
geleverd worden

▪ Terugkoopgarantie 
(daardoor besparing 
op materiaalkosten)

▪ Pallets as a Service



Zelf aan de slag

Kennisbank

Best practices

Analysemodel
In drie stappen de potentie voor circulaire business 

verkennen





DANK!
CIRCOnl.nl

VOLG CIRCO
Twitter @CIRCOnl 
Facebook/CIRCOnl
Linkedingroup CIRCOnl
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