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Werken aan de routekaart

• Programmatische aanpak
• Doelstellingen en monitoring
• Richten van activiteiten





Landschap maakindustrie

structuren zoveel mogelijk gelijksoortig

onderliggende technologiën meenemen

ontwerp strategiën
inoovaties en ketenverhoudingen

data / samrt

technologie push
hoge omloopsneldheid
massaproductie
service providers

Complexiteit 
producten

enkelvoudige 
producten

sam
engestelde producten 

< 50 com
ponenten

sam
engestelde producten 

>50 com
ponenten

Toenemende waarde (€) en/of levensduur

(25.91, 25.92)
Verpakkingen

(31)
Meubels

(26.1) Electronische 
componenten

(28.2) Machines en 
apparaten algemeen

(26.4) Consumenten 
electronica

(26.1, 26.2, 26.8) 
computers en randapp.

(26.5) meet- en 
regelapparatuur

(29.1) Auto's

(28.1) Motoren en 
compressoren

(27.1) Elektrische 
apparatuur

(22.29) Producten van 
kunststof

(27.11) Elektomotoren 
en transformatoren

(26.6, 26.7) Medische / 
optische  apparatuur

(30) 
Transportmiddelen

(28.3, 28.4) Landbouw 
en werktuigen

(28.9) Speciale
machines en 

(22.23) Bouw 
producten kunststof

(25.1) Bouw producten 
metaal

(25.11) Constructie 
werken metaal

(25.9) Tanks- en 
reservoirs metaal

(25.7) gereedschap 
metaal

(22.21) Platen en 
profielen kunststof

(25.94)
Bouten, schroeven, 

(24)
Basismetaal

Cluster kapitaalgoederen
Cluster consumenten producten
Cluster materialen
Cluster verbruiksartikelen
Cluster bouw en constructie



Innovatie motoren 



Project Warmte as a Service
resultaten scan
Digitale scan uitgezet bij
• Leden technische commissies NVI
• Deelnemers pilotproject WaaS / CIRCO



Hulp gevraagd
Activatietool CESI



PROJECT CONTEXT
SMITZH – SMART & CIRCULAR

DOEL VAN PROJECT

Ontwikkelen van een tool die aansluit bij brede groep MKB’ers in maakindustrie en hen 
informeert over de mogelijkheden van circulariteit/circulaire business modellen (CBM).

De tool zorgt dat de betreffende MKB’er zicht krijgt op typische scenarios voor maakbedrijven 
en dat hij/zij voldoende informatie krijgt om voor zichzelf aan te kunnen geven welke selectie 
van scenario’s voor dat bedrijf het meest relevant is. 

FASE VAN PROJECT & COVID-19: WAT HELPT EEN MKB’ER?

Door covid-19 hebben we niet alles kunnen doen zoals gepland en we zijn met name 
geïnteresseerd naar “Wat helpt een MKB’er?” 

We hebben nu 6 koplopers gesproken, ook groter dan MKB, en met jullie input krijgen wij een 
duidelijker beeld van onze doelgroep.

De vraag: Zouden jullie achteraf een aantal vragen willen beantwoorden met parate kennis en 
deze opsturen naar bart.kaas@tno.nl?



BEHOEFTE MKB’ER VERANDERT BIJ VOORTSCHRIJDEND INZICHT
SMITZH – SMART & CIRCULAR

Bewustwording

Groeiende inzet 
middelen: 
Tijd & Geld

CESI 
Accelerator, 
online tool

CIRCO 
3 daagse track

Investerings
beslissing 

door 
ondernemer

CIRCO 
1,5u Mini 
workshop

CIRCO 
e-Demo, 

online tool

In dit project richten we ons op oriënterende MKB’ers en verwijzen hen door naar andere tooling & workshops





Materialen / productpaspoort

• Fase 1; ICT Hardware
• Publicatie leidraad 1.0
• Implementatie pilots
• Validatie Fase 2 ; 
(machinebouw, maintenance & 
coating)
• Implementatie pilots







Producten worden door remanufacturing weer op 
de markt gebracht. Nieuwe toegevoegde 

componenten bestaan zoveel mogelijk uit 
secundaire grondstoffen uit de urban mine

Remanufactoring
Een nader te selecteren product vanuit de 
Rijksoverheid cq Domeinen wordt bij 
afdanking ingenomen door het Urban Mining
Consortium tegen nader overeen te komen 
voorwaarden

Product Rijksoverheid

Product wordt door 
consortium gecheckt op 

beste aanbod voor 
waardebehoud

Urban Mining Consortium
Rijksoverheid koopt de remanufactured producten in cq neemt een 
dienst af tegen nader overeen te komen voorwaarden. Monitoring en 
hoogwaardige recycling einde leven onderdeel van de propositie

Inkoop remanufactured product

Het remanufactured product 
wordt specifiek gemonitord 
in de gebruiksfase ten 
dienste van de rijksoverheid/ 
producent (performance) en 
het Urban Mining
Consortium (leren)

Monitoring gebruik

PCB’s en andere relevante 
componenten worden apart 

ingezameld voor 
hoogwaardige recycling 

waarbij secundaire 
grondstoffen vanuit de urban

mine worden geleverd aan 
de industrie.

Hoogwaardige 
recycling

Product X
Een nader te selecteren 
product vanuit bijvoorbeeld de 
producenten-
verantwoordelijkheid wordt bij 
afdanking ingenomen door het 
Urban Mining Consortium 
tegen nader overeen te komen 
voorwaarden

SNEW

Signify
VIA Tim
M2IRWS

SNEWCirc. Industries
Wee circulair

UPCM



CIRCO à projectontwikkeling



Grondstoffenscanner

• De Nederlandse en Europese maakindustrie is sterk afhankelijk van 
grondstoffen uit het buitenland. Daarom lanceerden EZK en RVO in 
maart 2018 de Grondstoffenscanner: een tool waarmee bedrijven de 
risico’s voor hun grondstoffengebruik kunnen inschatten.

• De Grondstoffenscanner:
Ø biedt inzicht in kansen en risico’s die er zijn met betrekking tot 

prijsfluctuaties en beschikbaarheid. 
Ø biedt handelingsperspectieven waarmee u het risico kunt beperken 

op een manier die past bij uw bedrijfsstrategie.
Ø bevat op dit moment gegevens over 64 abiotische grondstoffen en 20 

biotische grondstoffen. Dit zijn grondstoffen met een relatief hoger 
risico. 



Doorontwikkeling
Grondstoffenscanner
• informatie over internationaal 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(imvo) ingebouwd in de scanner, ten 
behoeve van bedrijven die deelnemen aan 
het metaalconvenant. 

• wordt overgezet naar een nieuw ICT-
platform, wat veiliger en toekomstbestendig 
is.

• www.grondstoffenscanner.nl

http://www.grondstoffenscanner.nl/

