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CESI - CIRCULAIRE ECONOMIE EN SMART INDUSTRY

Onderdeel van Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM).

Doel tool ontwikkeling

Vervullen behoefte van een milieu en circulariteit analyse zonder inschakelen van externe expertise

Beperken van de tijd/geld investering en benodigde expertise

Inzicht bieden in de mogelijke bijdrages aan en betere beslissingen maken voor een duurzame en circulaire economie

TOOL ONTWIKKELING

2020

Afronding onderzoek 

synergie smart industry en circulaire
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Wegwijzer Circulaire Maakindustrie

ontwikkeld voor kennismaking met 
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MOGELIJKHEDEN
MOGELIJKHEDEN & BEPERKINGEN

Eenvoudige, screening LCA’s uitvoeren

Een of meerdere levensfases modeleren en analyseren

Inzicht krijgen in de oorsprong van de milieu-impact

Twee producten of scenario's vergelijken

Inzicht krijgen in de verschillen in oorsprong van de milieu-impact 

tussen varianten

Het effect van levensduur/gebruiksduur verlenging analyseren



BEPERKINGEN
MOGELIJKHEDEN & BEPERKINGEN

Gedetailleerde LCA en circulariteitsanalyse

EPD of MRPI genereren

Nieuwe stoffen en producten toevoegen aan de database

Bestaande proceskaarten aanpassen 

Input secundair materiaal

Einde levensfase scenario

Landbouw en complexe producten modelleren. 

sensoren, mobiel en computer onderdelen…

…



DATABASE EN METHODIEK

DATABASE

NMD (v3.4)

Alleen Impact factoren (CO2 eq., PM10, o.a.)

LCA REKENMETHODE

Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ 

v. 1.0 (01.01.2021) o.b.v. EN 15804

CIRCULARITEIT REKENMETHODE

Materiaal circulariteit indicator 

(Ellen MacArthur Foundation)

Secundair input / totaal massa

Product modelleren

Proces/product 

database
Bepalingsmethode

Milieu kosten 

(€) 

+ 

CO2 eq., PM10, o.a.

Circulariteit index



TOEPASSINGEN

Excel gebaseerd



TOEPASSINGEN

Geen training en begeleiding nodig 

De gebruiker wordt stap-voor-stap door de analyse 

geleidt d.m.v. uitleg



TOEPASSINGEN

Geen training en begeleiding nodig 

De gebruiker wordt stap-voor-stap door de analyse 

geleidt d.m.v. uitleg

Ook bij de interpretatie van resultaten



TOEPASSINGEN

Honderden proceskaarten beschikbaar 

om producten te modelleren

Scenario's en alternatieven vergelijken

De oorsprong van milieu-impact in kaart te brengen 

voor producten en productie processen



TOEPASSINGEN

Resultaten voor Milieuprestatie en Circulariteit direct 

inzichtelijk

Snel analyses maken

Kosteloos beschikbaar



TE DOWNLOADEN OP HTTPS://TNO-SELF-ASSESSMENT-TOOL.NETLIFY.APP/
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