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Hoofdconclusies

Er zijn sterke verbanden tussen de activiteiten en de
outputs van CIRCO

Twee derde van de respondenten heeft na deelname
vervolgstappen gezet

Er worden veel circulaire diensten en producten
ontwikkeld, maar weinig zijn op dit moment al op de markt
beschikbaar

De meeste producten/ diensten zullen zorgen voor minder
materiaalgebruik of verlenging van de levensduur

Met name minder producten-/ materiaalgebruik en de
levensduur verlengen kan tot aanzienlijke CO2-reductie
leiden

Zwarte pijlen: sterk verband
Grijze pijlen: minder sterk verband
Groene pijlen: hefboomeffect
Doorlopende pijlen: effect al zichtbaar
Gestippelde pijlen: effect wordt verwacht

De mate waarin CIRCO bijdraagt aan CO2-reductie is moeilijk
vast te stellen, door de lange, complexe impactpaden en de
afhankelijkheid van vervolgacties van deelnemers.

De manier waarop CIRCO bijdraagt aan CO2-reductie is doordat
deelnemers aan de workshops circulaire diensten en producten
(verder) ontwikkelen die tot CO2-reductie leiden.

CIRCO draagt bij aan CO2-reductie doordat haar deelnemers getraind worden om circulaire diensten en producten te ontwikkelen. Hoeveel
(toekomstige) CO2-reductie daadwerkelijk bereikt wordt hangt af van de sector en het succes van de deelnemers; de potentie is echter groot.

Outcomes

Impact CO2 reductie Besparing grondstoffen

Output CIRCO

Nieuwe/ verbeterde circulaire diensten en 
producten

Activiteiten CIRCO Stakeholders activeren

Circulaire propositie 
en roadmap

Deelnemers zijn 
geïnformeerd

Circular Business 
Design Track

Circulaire proposities Circulaire ontwerpen

Andere stakeholders worden geïnformeerd 
en geïnspireerd

(Her)ontwerp eigen 
case

Circular Design Class Community voor 
kennisdeling

Deelnemers zijn 
geïnspireerd

Deelnemers hebben 
contacten opgedaan

Minder producten of 
materialen gebruiken

(refuse, rethink, reduce)

Levensduur van product of 
onderdelen verlengen, (reuse, repair, 
refurbish, remanufacture, repurpose)

Nuttig toepassen 
van materialen 

(recycle, recover)

Bewustwording 
creëren bij 
gebruikers
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Aanleiding
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CIRCO traint ontwerpers en bedrijven
CIRCO heeft de afgelopen 5 jaar ontwerpers en bedrijven uit de
maakindustrie en de creatieve industrie getraind. Zij worden door
CIRCO begeleid bij de ontwikkeling van circulaire proposities.

CIRCO activeert en equipeert
CIRCO staat voor ‘creating business through circular design’. Het doel
is om een beweging te creëren naar een circulaire economie, door
ontwerpers en bedrijven te activeren en equiperen om aan de slag te
gaan met circulair ondernemen.

Van 400 naar 4.000 bedrijven
Het aantal deelnemers/bedrijven is door de jaren heen sterk gegroeid
van 30 per jaar naar 300 per jaar (doel voor 2019). Plannen voor de
toekomst omvatten een (exponentiële) schaalvergroting, zodat eind
2023 het 4.000ste bedrijf heeft deelgenomen. Daarmee beoogt CIRCO
een beweging in gang te zetten (“making waves”).

Hoe draagt CIRCO (naar verwachting) bij aan 
toekomstige CO2-reductie?
CIRCO wil een scherper beeld krijgen van haar impact en heeft
Technopolis gevraagd om dit te onderzoeken. De vraag van CIRCO
was om specifiek te kijken naar de impact op CO2-reductie (andere
broeikasgassen uit te drukken als CO2-equivalenten vallen ook
hieronder). De focus van deze studie ligt daarom hierop en minder op
bijvoorbeeld de economische impact.

We onderscheiden hierbij twee deelvragen:
• Op welke manier draagt CIRCO bij aan toekomstige CO2-

reductie?
• In welke mate kan CIRCO bijdragen aan toekomstige CO2-

reductie?



Aanpak
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Voor de impactstudie is gebruik gemaakt van een deskstudie, een enquête en interviews

Impactpaden
We maken in deze studie gebruik van impactpaden. Hiermee laten we zien hoe de activiteiten van CIRCO leiden tot verschillende resultaten (outputs) en hoe
deze vervolgens leiden tot outcomes en impacts.
Op de komende pagina wordt een overzicht van de impactpaden gegeven en vervolgens stapje voor stapje toegelicht.

Deskstudie
In de deskstudie is gekeken naar:
• Rapporten over de relatie tussen de

circulaire economie en CO2-reductie.
• Documenten m.b.t. de opzet en

doelen van CIRCO
• Cases die CIRCO heeft laten

uitwerken door Partners for
Innovation

• Ingevulde vragenlijsten die CIRCO
na afloop van de workshops aan
deelnemers geeft.

Enquête
Voor de enquête hebben we alle deelnemers aan CIRCO
workshops uitgenodigd om deel te nemen en meerdere
reminders gestuurd.
• Van de 641 organisaties die een workshop gevolgd hebben

van CIRCO (soms meerdere personen per organisatie)
hebben 96 organisaties deelgenomen aan de enquête, wat
15% is van het totaal.

• Doordat oud-deelnemers zelf besluiten of zij wel of niet aan
de enquête deelnemen is er sprake van een ‘self-selection
bias’. Het is waarschijnlijk dat deelnemers die veel bezig zijn
met circulariteit eerder geneigd waren de enquête in te
vullen. Om de self-selection bias kleiner te maken hebben
we een random selectie van deelnemers nagebeld om te
vragen de enquête in te vullen, waarvan veertien
deelnemers de enquête ingevuld hebben.

Interviews
Er zijn twee soorten interviews gehouden:
• Het onderzoek is gestart met enkele

verkennende interviews met CIRCO
betrokkenen, als input voor de vragen in de
enquête.

• Aan het einde van het onderzoek zijn zeven
verdiepende interviews met deelnemers van
CIRCO uitgevoerd, om door te vragen op
hun antwoorden in de enquête.



Activiteiten van CIRCO
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Circular Business Design Track: ruim 800 deelnemers 
De Circular Business Design Track is een driedaagse workshop voor 
bedrijven. Het doel van de track is dat de deelnemende bedrijven ieder 
een concrete circulaire propositie ontwikkelen. Er worden hierbij drie 
stappen gevolgd: initiate, ideate, implement. De Tracks worden vaak 
georganiseerd voor specifieke sectoren (bv kunststof, maritiem, bouw) 
en/ of voor een specifieke regio.

Circular Design Class: ruim 300 deelnemers
De classes zijn vooral gericht op ontwerpers, die een workshop van één
dag volgen. Ze nemen naar de class een eigen case mee en gaan die
tijdens de dag herontwerpen op een circulaire manier. Het idee achter
de class is om de deelnemers na te laten denken op systeemniveau,
waarbij ze de hele keten analyseren.

Community en netwerken
Naast de workshops zorgt CIRCO ook voor een community om
inspiratie en kennis te delen en biedt het een netwerk van professionals
om opschaling te realiseren. Ze activeren stakeholders (bv door het
organiseren van mini-workshops) en delen kennis en inspiratie (o.a. in
netwerkevents). Deze studie richt zich echter alleen op de Track en de
Class.

De drie stappen uit de Circular Business Design Track. 
Figuur o.b.v. CIRCO handleiding 2018.

Products that last
Deelnemers aan de Track en de Class leren circulaire business
modellen en ontwerpstrategieën die gebaseerd zijn op het boek
‘Products that Last’ (TU Delft).



Activiteiten – aantal deelnemers per sector
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Veel bedrijven (met name
maakindustrie), ontwerp- en
architectenbureaus nemen
deel

In de figuur rechts is te zien in welke
sectoren respondenten van de survey
werken, waarbij de industrie in
roodtinten is weergegeven en
ontwerp- en architectenbureaus in
groentinten.

In de categorie overig vallen onder
andere de gezondheidszorg, overige
goederen, voedingsmiddelen,
kringloopbedrijven en onderzoekers.



Activiteiten van CIRCO - conclusies
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CIRCO organiseert twee type workshops: de Circular Business Design Track en de Circular Design Class.
Daarnaast activeert CIRCO stakeholders en biedt zij een community voor kennisdeling.
De grootste impact wordt verwacht via de deelnemers aan de workshops.



Van activiteiten naar output – Circular Design Class
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Deelnemers doen vooral nieuwe inzichten op over 
circulaire ontwerpstrategieën en circulair ondernemen
Dit is te zien in onderstaande grafiek. Een significant deel van de
deelnemers heeft ook inspiratie opgedaan en nieuwe partijen ontmoet.
Een aantal deelnemers voelt zich ook voorbereid op het zetten van
vervolgstappen.

Gemiddelde waardering van de Class: 8,1
De workshops worden hoog gewaardeerd, met gemiddeld een 8,1. Dit
blijkt uit de enquête die CIRCO na afloop van de Class onder
deelnemers houdt. De interactie en de facilitators werden hierin het
hoogst gewaardeerd.

(Her)ontwerp eigen case
Aan het eind van de Design Class hebben de deelnemers van de
workshop een (her)ontwerp van de case die ze hebben ingebracht.
Deze ontwerpen vormen een tastbare output van het CIRCO
programma.

Praktijktoepassing en praktische informatie worden het 
meest gewaardeerd
Deelnemers noemen concrete praktijktoepassingen en praktische
informatie over circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën als
de grootste toegevoegde waarde (blijkt uit een open vraag in de
enquête). In mindere mate werd ook het opdoen van nieuwe contacten
genoemd.

0 5 10 15 20 25 30 35

Voorbereid op stappen zetten

Nieuwe partijen ontmoet

Inspiratie

Inzichten in circulair ondernemen

Inzichten in circ. ontwerpstrategieën

Outputs Circular Design Class

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens



Van activiteiten naar output – Circular Business Design Track
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Inzicht, inspiratie en nieuwe partijen ontmoet
Deelnemers aan de Track geven aan dat zij inzicht hebben gekregen in
circulaire businessmodellen en circulair ondernemen. Ook hebben veel
deelnemers inspiratie opgedaan en vaak interessante nieuwe partijen
leren kennen. Ten slotte voelen veel deelnemers zich voorbereid om
stappen te zetten om circulaire voorstellen te realiseren. Het percentage
dat zich voorbereid voelt is een stuk hoger dan bij de Class (75% t.o.v.
50%), wat waarschijnlijk komt doordat de track een stuk uitgebreider is
(3 dagen t.o.v. 1 dag).

Gemiddelde waardering van de Track: 7,9
Uit de enquête die CIRCO na afloop van de Track onder deelnemers
houdt, blijkt dat de workshops hoog gewaardeerd worden, met
gemiddeld een 7,9.

Circulaire propositie en roadmap
De meest directe output van de Track is dat deelnemers aan het eind 
van de workshops een circulaire propositie hebben uitgewerkt en een 
roadmap hebben ontwikkeld om de propositie te implementeren. 

Drie grote toegevoegde waarden van CIRCO
De grootste toegevoegde waarde van CIRCO die deelnemers aan de 
Track noemen (in open antwoorden) zijn in te delen in drie categorieën:
• Bewustwording en kennismaking

Hieronder worden een vergroot begrip van 
circulariteit en het denken over de hele keten genoemd

• Praktische tools en toepassing
Beter begrip van circulaire businessmodellen, 
mogelijkheden en kansen.

• Netwerken en interactie
Het bij elkaar brengen van de keten, leren van anderen 
en nieuwe contacten opdoen.
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Van activiteiten naar output – voorbeelden uitgelicht
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Waar sommige deelnemers naar de workshops komen voor een eerste kennismaking met circulair ontwerpen, zijn anderen al 
verder gevorderd met hun denken over circulariteit en gebruiken ze de workshops met name om hun plannen of hun verhaal 
naar anderen aan te scherpen of ketenpartners mee te krijgen. 

“De cursus van CIRCO was de eerste keer dat ik met het begrip
circulaire economie in aanraking kwam. Het theoretische gedeelte
was al behoorlijk openbarend en werd op een zeer bevattelijke
manier uitgelegd. De kwaliteit van de docent was heel goed.”

“We kunnen nu een bouwheer overtuigen dat demontabel
bouwen gunstig is op de lange termijn. Ook hebben we bij
CIRCO geleerd nog meer naar de volledige keten te
kijken.”

“Het is moeilijk om, in het stramien van een
groot bedrijf, circulair denken te introduceren.
Zo’n businessmodel heeft veel tijd nodig.”

“Inzicht in meerdere duurzame 
manieren dan materiaalreductie en 
recyclebaarheid.”

“Ik wil nog een keer een CIRCO track
lopen; niet met een elektra-fabrikant,
maar met een warmte-installateur.”



Van activiteiten naar output - conclusies

12

Als directe output van de Business Design Track hebben deelnemers een circulaire propositie en roadmap gemaakt.
Ook geven zij aan geïnspireerd en geïnformeerd te zijn en hebben zij nieuwe contacten opgedaan.

Als directe output van de Circular Design Class hebben deelnemers een eigen case (her)ontworpen. 
Na deelname aan de Class voelen zij zich goed geïnformeerd en hebben veel van hen ook inspiratie of nieuwe contacten 
opgedaan.



Van output naar outcome
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Nee

Nee, maar dit ben ik wel van plan

Ja, één

Ja, meerdere

Heeft u een of meer circulaire proposities of circulaire 
ontwerpen gemaakt na deelname aan CIRCO?

Design Class Business Track Beide

Twee derde van de respondenten van de enquête is 
aan de slag gegaan met een circulaire propositie/ 
ontwerp
Een groot deel hiervan heeft zelfs meerdere circulaire proposities of
ontwerpen gemaakt. De meeste deelnemers die dit niet gedaan
hebben zijn dit nog wel van plan.

Vanuit de Class zijn er relatief veel respondenten die meerdere
circulaire proposities/ ontwerpen gemaakt hebben (44% t.o.v. 38%
bij de Track), wat naar verwachting komt doordat zij meerdere
opdrachtgevers hebben. Het percentage respondenten dat één of
meer circulaire proposities/ ontwerpen gemaakt heeft is voor de
Class en de Track gelijk.

De meest genoemde redenen onder deelnemers die geen circulaire
propositie of ontwerp gemaakt hebben is dat dit momenteel geen
prioriteit heeft of dat opdrachtgevers of de markt er niet klaar voor
is. In één geval worden er ook praktische handvatten gemist om
het concreet te maken voor opdrachtgevers.



Van output naar outcome - conclusies

14

Twee derde van de respondenten van de enquête is aan de slag gegaan met een circulaire propositie (deelnemers aan de 
Track) of een circulair ontwerp (deelnemers aan de Class).



Outcomes - Circular Business Design Track
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Op veel fronten worden vervolgstappen gezet en 
vooruitgang geboekt
Het draaien van pilots en opzetten van samenwerkingen is
het vaakst gerealiseerd, gevolgd door nieuwe skills/ kennis
binnenhalen en samenwerkingspartners vinden. Dit kan
betekenen dat dit de eerste of de makkelijkste stappen zijn
die vaak gezet worden.

Er zijn veel vervolgstappen nodig voordat men 
resultaat heeft
Opvallend aan de antwoorden is dat er zelden wordt
aangegeven dat een stap niet van toepassing is. Dit toont
aan er in de uitwerking van circulaire proposities vaak veel
stappen nodig zijn.

Financiering regelen en de inkoopstrategie 
aanpassen zijn de grootste obstakels
Verder zijn er ook op veel andere fronten nog obstakels.
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Inkoopstrategie aanpassen

Interne processen aanpassen

Klanten vinden

Marketingstrategie aanpassen
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Samenwerkingen opzetten

Pilot draaien

Op welke aspecten heeft uw bedrijf al circulaire vooruitgang 
of successen geboekt en op welke aspecten zijn er nog 

obstakels? 

Is geregeld (en is dus een succes) Is deels geregeld (nog niet een succes)

Is nog een obstakel (geen succes) Was al geregeld (zonder CIRCO)

Niet van toepassing



Outcomes – Implementeren van circulaire propositie/ ontwerp
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Enkele deelnemers hebben al een circulaire propositie of 
ontwerp geïmplementeerd
In de enquête geven twee deelnemers aan dat zij op 100% implementatie
zitten en vanuit de case studies zijn hiervan ook enkele voorbeelden bekend.

De meeste deelnemers hebben wel het gevoel dat zij al over de 
helft zijn
Zowel uit de Design Class als uit de Business Track geven veel respondenten
aan dat zij al op of over de helft zijn met de implementatie.

Er is geen duidelijk verband tussen voortgang en 
deelnamejaar
Deelnemers die eerder de workshops gevolgd hebben zijn niet verder met de
implementatie dan deelnemers die recenter de workshops gevolgd hebben. Dit
komt waarschijnlijk doordat het erg verschilt per deelnemer hoe ver zij al zijn
met hun circulaire propositie op het moment dat zij aan CIRCO deelnemen.
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Outcomes – Bewustzijn creëren
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Deelnemers creëren ook bewustzijn bij anderen, 
met name bij collega’s
Sommige deelnemers denken dat ze in belangrijke mate
bewustzijn creëren bij andere partijen. Dit gebeurt met name
bij collega’s en klanten, maar soms ook bij andere
stakeholders. De meeste deelnemers denken wel dat hun
impact hierin beperkt is.
De verschillen tussen deelnemers aan de Track en de Class
zijn hierin klein. Deelnemers aan de Class zeggen vaker ‘in
belangrijke mate’ hieraan bij te dragen, maar ook vaker hier
‘niet’ aan bij te dragen.
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Collega’s

Klanten

Leveranciers

Andere bedrijven

Andere stakeholders

Creëren bewustzijn bij...

In belangrijke mate Beperkt Niet

“Circulair design staat nog in de kinderschoenen. Veel 
collega's zullen eerst moeten zien dat het een winstgevende 
manier van werken kan zijn.” 

“We hebben wel het gevoel dat we de overheid op aantal punten hebben kunnen 
informeren over het huidige agrarische beleid en de regelgeving die in de weg staan 
van circulariteit.”

“Circulariteit is nu een veel terugkerend bespreek 
onderwerp geworden. Dat was voorheen niet aan de orde.” 



Outcomes – Verwachte bijdrage aan besparing grondstoffen en/of CO2
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Bijdragen komen vooral door reductie materiaalgebruik en 
levensduurverlenging
Veel respondenten somden verschillende manieren op waarop zij verwachten
hieraan bij te dragen. Reductie materiaalgebruik en levensduur verlengen
(door hergebruik van materialen/ producten, of betere kwaliteit) werden het
vaakst genoemd. Een paar keer werd recycling genoemd. Ook werd het
creëren van bewustwording en het verminderen van transport en
energieverbruik door sommigen genoemd. In onderstaande grafiek zijn de
open antwoorden gecategoriseerd.

Categorisering circulariteitsstrategieën
De verwachte bijdragen van deelnemers aan de besparing van
grondstoffen en/of CO2-emissie zijn divers. Om hier een analyse
van te maken hebben we de antwoorden gecategoriseerd. Hierbij
hebben we een driedeling gebruikt in de R-ladder, op basis van
onderzoek van het PBL. De indeling is in onderstaande figuur
weergegeven. Een verdere toelichting op de R-ladder is te vinden
op p24.

Nuttig toepassen 
van materialen

Levensduur verlengen van 
product en onderdelen

Minder producten of 
materialen gebruiken

Recycle

Recover

Reuse

Repair

Refurbish

Remanufacture

Repurpose

Refuse

Rethink

Reduce

Bron: PBL 2018, Circulaire economie: Wat we willen weten en kunnen meten. Bewerking Technopolis
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Outcomes – Voorbeelden uitgelicht
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“Met name minder grondstoffenverbruik (dus ook minder afval) 
door bestaande meubels een tweede leven te geven en door 
ze zo te ontwerpen dat ze later makkelijk aanpasbaar zijn 
(langere levensduur).”

“Lange levensduur, reparatie en onderhoud mogelijkheden, 
design for adaptability and upgradability zijn de belangrijkste 
punten waarop ik mij richt en het meeste succes denk te 
halen. Bij opdrachtgevers praat ik ook mee op hoger niveau: 
circulaire business modellen.”

“Als gevolg van mijn adviezen denk ik dat de bedrijven die ik 
begeleid zeker een significante vermindering zullen realiseren, 
maar het is een proces dus verwacht pas over een jaar of 3 a 
4 echt verbetering te zien.”

“Goede virgin materialen gebruiken, 
losmaakbaar ontwerpen, retour processen 
inregelen, levensduurverlenging betrekken in 
projecten.”

“Als ontwerper kun je hierin een grote bijdrage leveren. Met 
name in keuze voor nieuwe materialen met zo veel mogelijk 
toekomstwaarde.

“Als ontwerper kun je hierin een grote bijdrage leveren. Met name in keuze voor 
nieuwe materialen met zo veel mogelijk toekomstwaarde. In mindere mate over het 
hergebruik van sloopmaterialen, dit blijkt in de huidige infrastructuur vaak te duur.”



Outcome - conclusies
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Veel bedrijven en ontwerpers zijn
begonnen met de ontwikkeling van
circulaire producten en diensten. Er
zijn echter nog maar weinig
circulaire diensten en producten op
de markt gebracht.
Ook inspireren en informeren
deelnemers regelmatig anderen.

Verwacht wordt dat de circulaire
diensten en producten met name bij
zullen dragen aan levensduurverlenging
en het slimmer maken van producten.
In minder gevallen worden de nuttige
toepassing van materialen of het creëren
van bewustwording bij gebruikers genoemd
als belangrijkste impacts.

Doordat andere stakeholders
geïnspireerd worden en door
bewustwording bij gebruikers
komt een sneeuwbaleffect op
gang.
Dit zal vervolgens weer tot nieuwe
circulaire proposities leiden.



Verbinding tussen circulair ontwerpen en CO2-reductie
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De impact van levensduurverlenging en het nuttig toepassen van materialen
op CO2-reductie is lastig te meten. Wel zijn er binnen en buiten Nederland
verschillende studies geweest die onderzocht hebben of dit verband aanwezig
is en hoe sterk dit verband is.
In de komende sheets geven we de theoretische onderbouwing van hoe de
verschillende outcomes leiden tot CO2-impact. Deze pagina’s hebben een
lichtgrijze achtergrond.
Vervolgens leggen we de link tussen de outcomes en de impact van CIRCO.



Economische activiteit veroorzaakt CO2 uitstoot
De maakindustrie is de grootste 
veroorzaker van CO2 uitstoot in 
Nederland
De jaarlijks gepubliceerde
milieurekeningen van CBS tonen dat de
nijverheid veel emissies veroorzaakt (47
van de 233 Mton CO2) door direct
energieverbruik zoals kolen voor staal,
aardolie voor plastics en aardgas voor
kunstmest (linker donut). De nijverheid is
daarnaast, met 30 van de 67 Mton CO2)
ook de grootste gebruiker van elektriciteit
en daardoor ook de grootste veroorzaker
van emissies uit elektriciteit (rechter
donut).
Alle productiviteit van de nijverheid komt
uiteindelijk bij een consument terecht.
Minder consumeren betekent dus minder
uitstoot.
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De circulaire economie voorkomt CO2 uitstoot
Als materiaalconsumptie CO2 emissies veroorzaakt, dan veroorzaakt 
een reductie in materiaalconsumptie een reductie in CO2 uitstoot.
Steeds als we een maatschappelijke behoefte vervullen doen we een
beroep op de keten. Het idee van de circulaire economie is om niet
steeds het lineaire pad te bewandelen vanaf extractie, maar juist zo kort
mogelijke lussen te gebruiken. De Ellen MacArthur foundation berekende
dat de circulaire economie tot 45% van de wereldwijde emissies kan
voorkomen.
Hoe de circulaire economie eruit ziet voor zowel biologische materialen
(links) als niet-biologische (ofwel technische, rechts) is geschetst in dit
inmiddels klassieke diagram van de Ellen MacArthur foundation.

Afvalmateriaal CO2 besparing (KG CO2/ ton)
Papier -459
Houtproducten, meubels -177
Autobanden -636
Aluminium blikjes -8.143
Glas -314
Gipsplaten 4

Drankkartons -242
Matrassen -1.241
PET -2.192

Door intensiever en langer gebruik te maken van goederen treedt nog meer
CO2-besparing op dan bij recycling.
Hoe kleiner de loop is, hoe groter het waardebehoud van de activiteit is.
Recycling heeft de langste loop, wat betekent dat het waardebehoud kleiner is
dan bij de andere activiteiten.
Bijvoorbeeld in het geval van glas, kan ons de moeite van inzameling,
vergruizen, versmelten en vervolgens de productie en het transport bespaard
worden als flessen gewoon flessen blijven. Hetzelfde geldt voor elektronica,
auto’s en andere complexe producten.Ellen MacArthur Foundation

Journal of Resources, Conservation and Recycling (105 (2015) 186–197)

Door kortere lussen te gebruiken besparen we de CO2 emissies die
gepaard gaan met het langere pad.
Voor een selectie van materialen is hieronder de CO2 besparing gegeven van
recycling t.o.v. het gebruik van virgin materialen (Turner, 2015). De volledige
studie toonde voor 52 van de 55 veelgebruikte consumentenproducten aan dat
recycling leidt tot hoge besparingen.



Strategieën voor een circulaire economie: De R-Ladder
Hoe hoger op de R-ladder, hoe beter de economische en 
ecologische waarde behouden blijft
Op de vorige pagina’s zagen we dat een circulaire economie CO2
bespaart en dat het effect groter wordt naarmate men eerder in de
keten ingrijpt. Een veelgebruikte rangorde van ingrijpen voor een
circulaire economie is hieronder weergegeven: De zogeheten R-ladder.
Door deze te hanteren blijft de maximale waarde (economisch én
ecologisch) van een product behouden.
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Veel maatregelen hebben naast ecologische ook economische baten
Voor enkele concrete maatregelen is ook de wereldwijde potentie berekend en
uitgezet tegen de kosten per ton CO2 besparing. Alle weergegeven maatregelen
besparen CO2 en alles onder de horizontale as levert ook nog eens geld op.
Hoe breder de kolom, hoe groter de potentiële reductie is.

Ellen MacArthur foundation, Completing the picture: how the circular economy tackles climate change 



De potentie voor een circulaire economie in Nederland
De potentiële bijdrage van de circulaire economie in Nederland is 7.7 Mton CO2
reductie in 2030
TNO heeft voor Nederland geanalyseerd wat de potentiële bijdrage van de circulaire
economie is voor BKG (broeikasgas) besparing. Deze bedraagt 7.7 Mton CO2-
besparing in 2030 en 13.3 Mton in 2050.
De analyse gaat uit van een evenwichtsmodel en rekent alléén de kwantificeerbare
plannen, uit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de bijbehorende
transitie agenda’s, door. Deze bijdrage wordt voornamelijk geleverd door de sectoren
Biomassa en Voedsel en Kunststoffen, omdat in de agenda’s van deze sectoren de
meeste kwantificeerbare doelen stonden.
De studie bevat ook een extrapolatie van andere studies (die bijvoorbeeld Europa of
de wereld als scope hebben) naar de Nederlandse situatie. Deze cijfers staan
hiernaast weergegeven. Wat opvalt is dat volstrekt verschillende benaderingswijzen
en uitgangspunten tot merkwaardig gelijksoortige uitkomsten komen.
De verschillen zitten in bijvoorbeeld:
• Bottom-up versus top-down benadering. Bottom-up is een optelling van een

groot aantal kleine effecten, dat vervolgens geëxtrapoleerd wordt naar een
industrie of sector. Bij een top-down benadering wordt gebruikgemaakt van
input/output en supply/ use tabellen.

• Het rebound effect, dat ook meespeelt in de TNO studie, redeneert dat een
besparing op de ene post meestal direct wordt uitgegeven op een andere post,
die mogelijk CO2-intensiever is dan de oorspronkelijke bestedingspost.
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Wie Jaar studie Horizon

Extrapolatie BKG-
emissie reductie 
NL (Mton) / jaar

Bio by Deloitte 2016 2030 22
Club van Rome 2015 2030 5
Ellen MacArthur Found. 2015 2030 25
Matter project 2001 2050 30
McKinsey &  Company 2016 2040 20
OECD 2012 2030 12
TNO 2013 2025 17

TNO: Bijdrage van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie aan de 
klimaatdoelstellingen, 2019



De potentie en de impact van CIRCO
De circulaire economie kan tot 45% CO2-emissies voorkomen, waarbij de
besparingen hoger op de R-ladder het grootst zijn.
In de voorgaande slides lieten we zien:
• Dat er serieuze broeikasgas-emissiebesparingen kunnen worden behaald met de

circulaire economie: de Ellen MacArthur foundation berekent dat de circulaire economie
tot 45% van de wereldwijde CO2 emissies kan voorkomen.

• Dat de besparingen oplopen naarmate hogere stappen van de R-ladder worden
aangewend: eerst delen, dan hergebruiken, dan repareren, etc.

Het zwaartepunt van de CIRCO workshops ligt in het midden van de R-ladder, waardoor
CIRCO relatief veel bijdraagt aan CO2-reductie.
De CIRCO workshops focussen met name op het verminderen van (virgin)
grondstoffengebruik, hergebruik en (design voor) productbehoud (repair tot en met repurpose),
in de figuur rechts aangegeven met donkerdere kleuren. Het zwaartepunt ligt dus in het midden
van de R-ladder en ver vóór recycling.

Er zijn enkele concrete resultaten beschikbaar
Om deze claims verder te staven zijn er ook al enkele bottom-up resultaten beschikbaar. Zeven
respondenten geven inschatting van de (toekomstige) CO2- en/of grondstoffenbesparing aan.
Volgens deze (zelf aangeleverde) cijfers van de cursisten wordt er al 13.800 ton CO2
bespaard, direct gerelateerd aan de activiteiten van CIRCO. Dit is o.b.v. vijf antwoorden
variërend van 54 tot 12.000 ton CO2 besparing. Daarnaast geven vijf deelnemers (deels
dezelfde) een inschatting van bespaarde hoeveelheid materiaal. Dit komt gezamenlijk neer op
14.100 ton aan materiaal bespaard, voornamelijk kunststoffen, staal, aluminium, en hout.
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Bovenstaande figuur is ontstaan door te turven op welke secties van de R-ladder de 
geleerde circulaire business modellen en ontwerpstrategieën aansluiten. Dit is in lijn
met de antwoorden van deelnemers hoe zij verwachten impact te maken (zie p.18).
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Van outcomes naar impact - conclusies
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Er is een aantoonbare en grote impact van het verminderen van grondstofverbruik op CO2-reductie.

De impact is het grootst bij activiteiten hoger op de R-ladder, zoals gebruiken van minder producten of materialen en het
verlengen van de levensduur. Een kleiner effect is aanwezig voor het nuttig toepassen van materialen en het creëren van bewustwording bij
gebruikers.

Het zwaartepunt van de CIRCO workshops ligt op minder materialen gebruiken en de levensduur verlengen, waardoor de
CIRCO workshops duidelijk bijdragen aan CO2-reductie.



Conclusies
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CIRCO draagt bij aan CO2-reductie doordat haar deelnemers getraind worden om circulaire diensten en producten te
ontwikkelen. Hoeveel (toekomstige) CO2-reductie daadwerkelijk bereikt wordt hangt af van de sector en het succes van de
deelnemers; de potentie is echter groot.

De belangrijkste manier waarop CIRCO bijdraagt aan CO2-reductie is doordat deelnemers aan de CIRCO workshops na deelname circulaire diensten en
producten (verder) ontwikkelen die tot CO2-reductie leiden.
• Er is een aantoonbare grote impact van het verminderen van grondstoffen op CO2-reductie.
• Naast minder producten of materialen gebruiken (refuse, rethink, reduce) kan het verlengen van de levensduur (reuse, repair, refurbish, remanufacture,

repurpose) ook tot aanzienlijke CO2-reductie leiden. Het nuttig toepassen van materialen (recycle, recover) heeft een kleiner effect op CO2-reductie.
• De meeste circulaire producten/ diensten van deelnemers aan de CIRCO workshop zullen zorgen voor minder materiaalgebruik of levensduurverlenging,

wat CO2-uitstoot kan verminderen.
• Hoe groot de CO2-reductie is wordt in belangrijke mate bepaald door het commerciële succes van de ontwikkelde producten/ diensten. Doordat er

in de CIRCO-workshops aandacht is voor circulaire businessmodellen is de kans groter dat deelnemers ecologische en economische kansen
combineren en tot een succesvolle business case komen.

• Er worden door deelnemers van CIRCO diverse circulaire diensten en producten ontwikkeld, maar er is op dit moment nog weinig volledig
geïmplementeerd.

• Twee derde van de deelnemers aan CIRCO workshops zet na deelname vervolgstappen. Er zijn vaak veel vervolgstappen nodig, voordat men tot
circulaire diensten en producten komt.

Daarnaast heeft CIRCO een hefboomeffect, doordat deelnemers van CIRCO-workshops anderen informeren en inspireren en zorgen voor bewustwording.

De mate waarin CIRCO bijdraagt aan CO2-reductie is moeilijk vast te stellen, omdat er veel aannames en lange, complexe impactpaden aan te pas komen.
De grootte van de impact wordt daarnaast sterk bepaald door de mate waarin deelnemers aan de slag gaan met het geleerde, waar CIRCO geen directe
invloed op heeft. De potentie is echter groot, aangezien uit de literatuur blijkt dat de circulaire economie veel CO2-emissies kan voorkomen, met name hoger
op de R-ladder.
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Aanbevelingen voor CIRCO
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• Door in de werving van deelnemers extra te focussen op
sectoren die een grote impact kunnen hebben, kan met
dezelfde input meer impact worden bereikt.

• Door gebruik te maken van het netwerk en mobiliserend
vermogen van partners (zoals provincies en branche-
organisaties) kan het hefboomeffect groter worden, doordat de
kritieke massa van partijen die bezig zijn met circulair
ontwerpen (binnen een geografisch of inhoudelijk gebied)
groter wordt en elkaar versterkt.

• Netwerkactiviteiten zijn belangrijk als je communities wilt
creëren om te bevorderen dat ze na afloop van de cursus aan
de slag gaan met het geleerde. Vermeng hierbij nieuwe met
oude cursisten voor kruisbestuiving.

• Voor grotere bedrijven kunnen in-house CIRCO workshops
georganiseerd worden. Ook kan CIRCO een train-de-trainer
programma opzetten, waarmee de impact van CIRCO nog
sneller kan groeien.

• CIRCO zou meer inschrijfgelden kunnen vragen aan
bijvoorbeeld herhaaldeelnemers (tarieven differentiëren).
Hierdoor kan CIRCO meer zelfvoorzienend worden. Om wel
laagdrempelig te blijven voor nieuwe deelnemers is voor hen
een laag inschrijfgeld wel aan te bevelen.


