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Circulaire Businessmodellen

Hoe kan je als bedrijf/organisatie gebruik maken van 

circulaire businessmodellen om bedrijfsafval te voorkomen?

Heb jij een case? 

Selecteer een case uit jouw bedrijf of organisatie voor de 

break-out sessie.
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Programma RETHINK sessie

11.15 Start sessie

11.20 Inleiding Circulaire Businessmodellen

11:40 Werksessies – uitwerken case (break-out rooms)

12:05 Plenaire terugkoppeling

12.25 Afsluiting
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Henk Dillingh

Adviseur Afval en Circulaire Economie, op het gebied van huishoudelijk 
afval, bedrijfsafval, zwerfafval.

Mireille Reijme
Senior adviseur circulaire economie, afval en materialen beleid bij 
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 
Leefbaar door dagelijks te werken aan een duurzame leefomgeving, 
zodat ons land ook voor volgende generaties een schone, groene en 
prettige plek is om te leven.
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Siem Haffmans

Partner en strategisch adviseur bij Partners for Innovation en trainer van 
CIRCO, creating business through circular design.

www.partnersforinnovation.com

CIRCO, creating business through circular design

CIRCO activeert en traint productiebedrijven en creatieve professionals 
om concreet aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Kijk op de 
website voor de agenda met komende CIRCO Tracks en Classes.

www.circonl.nl

http://www.partnersforinnovation.com/
http://www.circonl.nl/
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Achtergrond

Producenten, importeurs en groothandels van verpakkingen en disposables 
krijgen steeds meer te maken met een producentenverantwoordelijkheid, 
waarbij ze verantwoordelijk zijn voor het inzamelen, recyclen en voorkomen 
van (zwerf)afval. 

Products That Flow staat vol aansprekende voorbeelden hoe je 
verbruiksproducten op een winstgevende manier circulair kunt maken.

Het boek geeft daarvoor een tool box met mogelijkheden om uit te 
putten, want er is niet één oplossing.

https://www.bispublishers.com/products-that-flow-107660700.html

https://www.bispublishers.com/products-that-flow-107660700.html
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Achtergrond

Verbruiksproducten

(fast-moving consumer goods)

Er zijn verschillende soorten verbruiksproducten met 
verschillende verbruikssnelheden en tijdspannen van 
waardeverlies:

• Voedsel

• Verpakkingen

• Wegwerpartikelen

• Gadgets & cadeaus
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Waardeverlies
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Waardeverlies

Waar zit het grootste waardeverlies in jouw keten?
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Circulaire verdienmodellen

Als we analyseren wat er gebeurt met de waarde van 
verbruiksproducten, dan zijn er drie logische richtingen 
waarin verbeteringen kunnen worden doorgevoerd:

• Rethink voorkomen van het gebruik van eenmalige 
producten en verpakkingen.

• Vertragen van de flow betekent het zo lang 
mogelijk behouden van productwaarde, in plaats 
van deze zo snel te laten instorten.

• Beheersen van de flow betekent het zicht houden 
op producten en materiaalstromen en proberen 
deze zodanig te organiseren dat ze netjes worden 
ingezameld en gerecycled.
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Circulaire verdienmodellen

Focussen op het vertragen van de flow 
betekent de aandacht richten op het zo lang 
mogelijk behouden van productwaarde.

Denk hierbij aan:

• Hergebruik 

• Navulverpakkingen

• Product-as-a-service
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Circulaire verdienmodellen

Focussen op het beheersen van de flow is met 
name belangrijk vanwege de grote omvang van 
deze stromen en het huidige gebrek aan 
controle.

1. FLOW MANAGEMENT

2. RETOURLOGISTIEK

3. SCHEIDEN & SORTEREN

4. RECYCLING
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Circulaire verdienmodellen

1. FLOW MANAGEMENT

Om de keten te organiseren is er een ketenregisseur nodig. 

Voor de beheersing van de afvalstromen is het nodig dat alle 

betrokkenen samenwerken. Publiek-private samenwerkingen 

kunnen hier met name interessant zijn.

Voorbeelden:

• Pool systemen (BtoB) – pallets, kratten

• Statiegeldsystemen (BtoC) – frisdrank en bier

• UPV – Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid –

Afvalfonds Verpakkingen
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Circulaire verdienmodellen

2. RETOURLOGISTIEK 

Het doel is hier het terugwinnen van producten en 

materialen voor verdere verwerking in de technische 

of biologische cyclus.

Voorbeelden:

Cup2Paper – inzamelen van koffiebekers

EcoEuros - inzamelen flesjes en blikjes
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Circulaire verdienmodellen

3. SCHEIDEN & SORTEREN

Als afvalstromen zoals verpakkingen of disposables 

gescheiden worden ingezameld kan het vaak niet direct bij 

een recyclingbedrijf worden afgeleverd. Recyclers kunnen 

alleen zuivere en schone stromen verwerken zodat het nodig 

is om eerst de verschillende soorten te scheiden en sorteren.

Voorbeelden:

Suez - sorteerinstallatie voor verpakkingsafval - PMD

Attero / Omrin - nascheiding van restafval
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Circulaire verdienmodellen

4. RECYCLING

Recyclers verwerken het gesorteerde materiaal tot een 

kwaliteit en vorm, waarmee nieuwe producten en 

verpakkingen gemaakt kunnen worden. 

• Kwaliteit – hoe beter de inzameling en het sorteren, hoe 

beter de kwaliteit is.

• Betrouwbaarheid – recycled materialen moeten voldoen 

aan standaard kwaliteitseisen en altijd leverbaar zijn.

• Kosten – recycled materialen moeten concurreren met 

nieuw materiaal.

Voorbeeld: 

QCP Quality Circular Polymers maakt rPP en rHDPE met 

vergelijkbare specificaties als nieuw materiaal.
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Circulaire ontwerpstrategieën

Er zijn meerdere ontwerpstrategieën die gebruikt 
kunnen worden om verbruiksproducten geschikt te 
maken voor een circulaire economie. 

1. Rethink

2. Reuse

3. Reduce

4. Recycle 

5. Renew



Rijkswaterstaat

18 VANG BuitenshuisRWS ONGECLASSIFICEERD

Circulaire ontwerpstrategieën

1. Rethink is het overwegen van een compleet 
ander systeem ofwel ‘omdenken’.

Voorbeelden:

Eosta – Met Natural Branding wordt informatie direct op de schil 

van groente en fruit aangebracht. Alleen al voor avocado's heeft 

Eosta in 2019 750.000 plastic verpakkingen uitgespaard.

Original Unverpackt is een verpakkingsloze winkel. Het gewoon 

een complete supermarkt – er zijn alleen geen kunststof 

wegwerpverpakkingen.



Rijkswaterstaat

19 VANG BuitenshuisRWS ONGECLASSIFICEERD

Circulaire ontwerpstrategieën

2. Reuse is bedoeld om een product of verpakking 
langer mee te laten gaan.

Voorbeeld:

Ozarka verhuurt herbruikbare verpakkingen aan B2B-klanten 

voor bereid voedsel, zoals traiteurs. Klanten betalen statiegeld 

op de containers, dat later wordt terugbetaald wanneer ze de 

containers terugbrengen naar de traiteur of de 

afleverautomaten. De machines zijn momenteel in ontwikkeling 

en zullen binnenkort verschijnen.
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Circulaire verdienmodellen

Opdracht: Selecteer een case

Vraag 1: Waar zit waardeverlies in de keten?

(zwerfafval, afvalkosten, voedselverspilling, imago, …..)
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Circulaire verdienmodellen

Opdracht 2: Waar zit een circulair verdienmodel in jouw 
keten?

Rethink:

• Hoe kan je de behoefte anders invullen?

Vertragen van de flow: 

• Producten langer gebruiken (hergebruik / refill)

Beheersen van de flow:

• Flow management / Reverse logistics / Sorteren en scheiden / Recycling
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Circulaire ontwerpstrategieën

Opdracht 3: Welke ontwerpstrategie past het beste bij jouw 
markt, doelgroep en gebruikssituatie?

• Rethink

• Reuse

• Reduce

• Recycle

• Renew
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Resultaat break-out – groep 2 

Deelnemers: Henk Hortensius (RWS), Miriam Gommans (Gemeente Beesel), Siem 

Haffmans (Partners for Innovation)

Het statiegeld van plastic flesjes (en later blikjes) gebruiken voor de sportclub. 
Dus de waarde van het afval ten goede laten komen voor de lokale gemeenschap. 
Dit is een mogelijk verdienmodel voor de sportclubs en buurthuizen.
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Resultaat break-out – groep 3 

Deelnemers: Eefje Smetsers (Bureau8080), Bram Snijders, Lianne Pit (NVRD), Paula 

Huismans (RWS)

De grofvuil (bouw en sloopafval) beland bij renovatie in een container. Door 

schotten te plaatsen en eventueel de bak te hernoemen kun je er voor zorgen dat 

de diverse afvalstromen (hout/steen/papier/…) beter gescheiden worden. De 

definitie van grof vuil is te ruim. Door deze term af te schaffen ontstaan andere, 

beter te recyclen stromen. Nascheiding is ook altijd nog een optie.
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Resultaat break-out – groep 4

Deelnemers: Erwin Wesstein (Vermaat Catering), Jorn Eiting van Liempt (Seenons), 

Rob (PWC), Stef Bots (Meander MC)

Reuse van medische instrumenten. Om in plaats van disposables te gaan naar 

hergebruik is het nodig dat de materialen bestand zijn tegen autoclavering

(sterilisatie) en het is belangrijk om de geschiedenis te kunnen traceren. De kosten 

reductie is interessant voor de zorgverzekeraars dus die kun je betrekken bij de 

opzet van het systeem. Men denkt aan een huur of lease constructie. Eventueel 

starten via een start-up omdat grote partijen niet snel geneigd zijn dit te gaan 

doen.
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Resultaat break-out – groep 5

Deelnemers: Femke Mackenzie, Henk Dillingh (RWS), Inge Helder (Gemeente Den 

Haag), Joep de Hoog (HvA /UVA Circulair), Rachel Kuijlenburg, Wijnand Broer 

(CREM)

We zijn allemaal bezig met afval reductie door samen te werken en te netwerken 

kunnen we onze lessen delen. Door de huidige afvalcontracten te verkleinen 

kunnen we geld besparen (hier zit een verdienmodel) en en dit inzetten voor 

nieuwe maatregelen. Zij praten graag ook na deze sessie met elkaar verder.
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Resultaat break-out – groep 6

Deelnemers: Ingrid Maas, Irma de Roos (Avalex inzameling), Willem van der Werf 

(Universiteit Utrecht), Willem van Leeuwen (FMO)

Door de distributie van pakketjes door 1 bedrijf te laten doen kunnen er locale

hubs worden gemaakt die het verpakkingsmateriaal meteen retour nemen voor 

hergebruik. (Last mile concept ookwel final mile delivery & logistics genoemd). 

Eventueel bubbeltjesplastic vervangen door zetmeel als opvulmateriaal.
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Resultaat break-out – groep 7

Deelnemers: Pauline Rosenberg, Vera van Elteren (Milgro), Jerry Mourus (Renewi
Nederland), Kevin Hillebran (Facility services FMO)

Afvalvrij Restaurant. Melkflessen die gebracht en gehaald hebben. De leverancier 
blijft verantwoordelijk voor de verpakking. Hoe eerder je ingrijpt in de keten hoe 
beter. Dit principe wil men toepassen bij nog meer producten.



Rijkswaterstaat

29 VANG BuitenshuisRWS ONGECLASSIFICEERD

Verder met Circulaire Businessmodellen

RWS www.vangbuitenshuis.nl

• Henk Dillingh (WVL) henk.dillingh@rws.nl

• Mireille Reijme (WVL) mireille.reijme@rws.nl

CIRCO www.circonl.nl

• Siem Haffmans (CIRCO trainer) siem@circonl.nl

http://www.vangbuitenshuis.nl/
mailto:henk.dillingh@rws.nl
mailto:mireille.reijme@rws.nl
http://www.circonl.nl/
mailto:siem@circonl.nl
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Inspiratie dag 
bedrijfsafval 

VANG Buitenshuis

6 november 2020

- Volgende week ontvang je de 
nieuwsbrief met alle informatie 
van vandaag

- Ook in 2021 organiseren we 
diverse bijeenkomsten. Blijf op 
de hoogte

Remember: zonder jullie geen 
programma. Bedankt en tot ziens!


