
Circulaire kansen voor de industrie

Ambitie - De eerste stap richting een circulair, toekomstbestendig businessmodel is het vaststellen van de circulaire ambitie. Wat zijn de drijfveren en beoogde resultaten? Deze ambitie 
laat zich vertalen in een circulaire strategie in onderdelen van de organisatie en dient als uitgangspunt voor gesprekken met stakeholders in de gehele keten.

Inzetten hernieuwbare energie 
Stap over naar een groene energieleverancier of zorg voor het zelf 
opwekken van groene energie. Kijk bij Energieke Regio voor 
onafhankelijk advies over zonnepanelen en aardwarmte. 
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5 Verspilling voorkomen en/of reststromen hoogwaardig
verwaarden
Breng reststromen in kaart en onderzoek hoe ze hoogwaardig
opnieuw bruikbaar zijn. Bekijk of het product na einde levensduur
opgeknapt kan worden (refurbishment). 

 Asset sharing
Delen van machines en apparatuur die niet continu in gebruik
zijn ten behoeve van optimale capaciteitsbenutting en 
kostenbesparing. Deelplatform FLOOW2.
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7 Bedrijfsactiviteiten dichtbij materialen en partners
Nabije aanwezigheid van materialen en partners betekent minder
transport, meer �exibiliteit en meer leveringsbetrouwbaarheid. 

Verduurzamen transport en logistiek
Optimaliseren logistieke bewegingen tbv voorkomen onnodig
transport. Inzet transportmiddelen met een lagere uitstoot.
Denk ook aan elektrische heftrucks.
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Industriële symbiose: Samenwerken
Zorg voor het betrekken van medewerkers bij de circulaire ambities
van het bedrijf. Binnen en buiten de keten met toeleveranciers en 
afnemers samenwerken aan de circulaire ambitie. 
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Energiegebruik verminderen 
Pleeg tijdig machineonderhoud voor energiezuinige productie en
zorg voor energiebesparende maatregelen in de productie; hoe 
energiezuiniger het pand, hoe minder opwek nodig. Onderzoek of
hergebruik restwarmte mogelijk is. 
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1 Circular design
Het begint met ontwerp. Denk aan modulair ontwerp en design for 
disassembly en aan het vervangen van slijtagegevoelige onderdelen 
voor een langere levensduur.  
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2 Circulair inkopen van biobased en/of non-virgin
grondsto�en
Ga in gesprek met leveranciers over biobased of hergebruikte 
(non-virgin) grondsto�en. Denk daarbij aan closed-loop recycling en 
open-loop recycling.
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9 Circulaire business- en verdienmodellen
Als een product als dienst wordt verkocht (product as a service)
kan het product meerdere keren worden ingezet. Er zijn
verschillende verdienmodellen: pay-per-use, verhuur, koop-
terugkoop en lease; onderzoek KPMG.
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Verduurzamen vastgoed
Door digitalisering en regionalisering van de zorg is er in de toekomst minder vierkante meters 
vastgoed nodig. Voor het vastgoed dat wél nodig blijft, zorgen energiebesparende maatregelen bij aan 
de toekomstbestendigheid. Dit leidt tot een reductie in CO2-uitstoot en kostenbesparing. Kijk op Rabo 
Duurzaam Vastgoed en Energieke Regio wat het verduurzamen van een pand �nancieel oplevert.
 
Optimaliseren leefbaarheid pand 
Zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem, een gezond binnenklimaat en voldoende groen in en 
om het gebouw. De WELL-certi�cering is een bekend keurmerk voor een gezond gebouw. Denk voor 
het verbeteren van de leefbaarheid van een pand ook aan �exibel en modulair bouwen, met een 
circulaire inrichting. Verder kan de capaciteit van zorgapparatuur optimaal worden benut door te delen 
met andere zorgaanbieders en met preventief onderhoud. Refurbishment kan een tweede leven 
bieden aan verouderde en afgeschreven medische apparatuur.

Stimuleren gezonde leefstijl en gezond voedingspatroon
Leefstijladvies helpt patiënten hun vitaliteit bevorderen en tegelijkertijd medicatiegebruik verminde-
ren, zie het boek Goed Gevoed. Geef daarnaast als zorgprofessional het goede voorbeeld door te 
werken aan de eigen leefstijl met een gezonde lunch en niet te hoge werkdruk. Vereniging Arts en 
Leefstijl, partner van de Rabobank, geeft voorbeelden voor leefstijladvies. Door voeding (waar mogelijk 
verpakkingsvrij), beweging en zorgvraag aan te passen op de behoeften van de patiënt, worden 
middelen gerichter ingezet. Gebruik het programma van Diverzio of Stichting Samen Tegen Voedsel-
verspilling voor minder voedselverspilling, lagere kosten en hogere cliëntwaardering.

Minimaliseren en verduurzamen vervoersstromen
Een belangrijk deel van de CO2-uitstoot in de zorg komt van reisbewegingen van patiënten, bezoekers en 
personeel (Gupta). De coronacrisis zorgt voor meer ervaring met zorg op afstand en beeldbellen, ook door 
huisartsen en andere zorgprofessionals, zie Kennisupdate Cijfers & Trends Zorg. Het is belangrijk deze 
ontwikkeling vast te houden. Verduurzaam de vervoersbewegingen die noodzakelijk blijven door het 
stimuleren van de �ets en het gebruik van elektrische voertuigen/ambulances.

Voorkomen medicijnresten in oppervlaktewater
Een gezonde leefstijl bevordert de vitaliteit en vermindert medicatiegebruik, zie kans 3. Medicatiegebruik 
verminderen is belangrijk omdat medicijnresten in oppervlaktewater terechtkomen, wat een negatief e�ect 
heeft op mens, dier en milieu. Voor medicijnen die wél echt nodig zijn biedt de Green Deal Ketenaanpak 
Medicijnresten uit Water een oplossing. 

Circulair inkopen 
Circulariteit begint bij de inkoop; ga in gesprek met leveranciers en kies bewust voor circulaire producten. Dit 
zijn producten van gerecycled, hergebruikt of biobased materiaal en/of herbruikbare producten. In principe 
kan dit bij elke productcategorie, denk bijvoorbeeld aan het circulair inkopen van disposables. Zoek naar 
schaalvoordelen door gezamenlijk in te kopen met andere zorgverleners. Kijk voor de Wegwijzer Circulair 
Inkopen op Pianoo en op Green Deal Circulair Inkopen.

Stimuleren vitaliteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel is belangrijk. Speel in op de invloed van digitalisering op 
de werkbeleving. Ook overbelasting door arbeidstekort vormt een risico dat aandacht vraagt. Een voorbeeld 
van het terugbrengen van arbeidstekorten in de zorg is Het Potentieel Pakken. Er zijn ziekenhuizen die 
purpose-driven- bewust investeren in opleiding en mogelijkheden van medewerkers om zo de inzetbaarheid 
en betrokkenheid te vergroten. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een mooi voorbeeld 
waarbij haar missie: ‘Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven’ integraal wordt 
doorgevoerd waardoor medewerkers meer betrokkenheid voelen bij de organisatie en haar missie.
 
Reduceren afval en verwaarden reststromen
Afvalmanagement begint bij het zoveel mogelijk reduceren van reststromen, onder andere door circulair 
inkopen. Scheid vervolgens de reststromen die er wel zijn en maak ze geschikt voor hergebruik of recycling: 
ga in gesprek met afvalbedrijven en/of afvalmanagementpartijen om te onderzoeken hoe deze reststromen 
zo hoogwaardig mogelijk verwaard kunnen worden.

Samenwerken met andere instellingen en innovatieve bedrijven
Samenwerkingen vormen een cruciaal onderdeel van de circulaire economie. De coronacrisis zorgde voor 
intensievere samenwerking in de regio, de zogeheten netwerkzorg waarin de patiënt centraal staat. Hoe 
houden we dit vast? Denk daarnaast aan het uitwisselen van kennis met andere zorgverleners en technische 
universiteiten, maar ook aan het delen van zorgapparatuur met andere instellingen, het leasen van 
zorgapparatuur en/of het gezamenlijk inkopen van producten.

Creëren draagvlak in de instelling en keten
Betrokkenheid vanuit alle lagen in de organisatie is essentieel om de transitie van reparatie naar preventie én 
het toepassen van circulaire zorg zo goed mogelijk te kunnen doorvoeren. Dit vraagt om transformationeel 
leiderschap van de hele keten. Creëer draagvlak door medewerkers te betrekken bij het formuleren van de 
ambitie en de ‘why’ die daaraan ten grondslag ligt. Jaag ook in de keten circulariteit actief na: denk aan het 
tekenen van een circulair manifest met ketenpartners.
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Ambitie
De eerste stap richting een circulair, toekomstbestendig businessmodel is het vaststellen van de circulaire 
ambitie. Wat zijn de drijfveren en beoogde resultaten? Deze ambitie laat zich vertalen in een circulaire 
strategie in onderdelen van de organisatie en dient als uitgangspunt voor gesprekken met stakeholders in de 
gehele keten.

Ontwerp
1. Circular design 
Het ontwerp van een product is cruciaal. In de ontwerpfase rekening houden met alle stadia van de 
levenscyclus van het product, zorgt ervoor dat een product zo lang mogelijk mee kan. Denk aan een 
modulair ontwerp of ‘design for disassembly’, zodat losse onderdelen makkelijk vervangen en hergebruikt 
kunnen worden. Het eenvoudig en kostene�ectief vervangen van slijtagegevoelige onderdelen zorgt voor 
een langere levensduur.  

Inkoop
2. Circulair inkopen van biobased en/of non-virgin grondsto�en
Ga in gesprek met leveranciers over de benodigde materialen. Wanneer biobased of hergebruikte (non-vir-
gin) grondsto�en niet beschikbaar zijn, is het vaak wel mogelijk om grondsto�en zo in te kopen dat ze later 
weer hergebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld door ze opnieuw in te zetten voor het maken van het 
oorspronkelijke product (closed-loop recycling) of voor het maken van andere producten (open-loop 
recycling). 

3. Inzetten hernieuwbare energie 
Zet in op de transitie van fossiele grondsto�en naar hernieuwbare energie. Dit kan door over te stappen naar 
een groene energieleverancier of door zelf groene energie op te wekken. Kijk bijvoorbeeld op Energieke 
Regio voor onafhankelijk advies over zonnepanelen en aardwarmte. 

Productie en productielocatie
4. Energiegebruik verminderen 
Het productieproces vraagt veel energie waardoor het loont om dat zo e�ciënt mogelijk in te richten. Een 
voorbeeld is het tijdig plegen van machineonderhoud, zodat de productie zo energiezuinig mogelijk is. Kijk 
ook naar de inrichting van het productieproces: is hergebruik van restwarmte mogelijk of is een DEI subsidie 
mogelijk? Daarnaast staan op Rabo Duurzaam Vastgoed tips voor energiebesparende maatregelen aan 
vastgoed; hoe energiezuiniger het pand, hoe minder opwek nodig is.

5. Verspilling voorkomen en/of reststromen hoogwaardig verwaarden 
Breng reststromen in kaart en onderzoek hoe ze hoogwaardig opnieuw bruikbaar zijn. Producten belanden 
aan het einde van hun levensduur vaak op de afvalberg of worden geheel gerecycled. Dat is zonde, want veel 
producten zijn op te knappen en kunnen prima een tweede leven krijgen. Denk voor dit zogeheten 
“refurbishment” aan samenwerken met sociale werkplaatsen. 

6. Asset sharing 
Het delen van machines en apparatuur die niet continu in gebruik zijn met andere bedrijven is heel 
interessant. Op deze manier wordt de capaciteit van machines en apparatuur optimaal benut en het bespaart 
ook nog eens kosten. Een voorbeeld van een business-to-business deelplatform is FLOOW2.

Logistiek
7. Bedrijfsactiviteiten dichtbij materialen en partners 
Binnen een circulaire economie is de nabije aanwezigheid van materialen en partners belangrijk omdat het zorgt 
voor minder transport. Zeker wanneer partners materialen en andere stromen uitwisselen. Bijkomend voordeel van 
deze kortere ketens is dat lokale partners vaak beter op elkaar zijn ingespeeld, waardoor �exibiliteit en leveringsbe-
trouwbaarheid toenemen. 

8. Verduurzamen transport en logistiek
De meest duurzame kilometer is de kilometer die niet wordt gereden. Verduurzaming begint daarom met het 
optimaliseren van de logistieke bewegingen, liefst samen met andere partijen in de supply chain. Denk ook aan 
transportmiddelen met een lagere uitstoot zoals binnenvaart ipv wegtransport of een emissieloos transportmiddel.
Kijk bovendien of elektrische heftrucks kunnen worden ingezet. 
 
Nieuwe business- en verdienmodellen
9. Circulaire business- en verdienmodellen 
Door een product als dienst te verkopen (product as a service) blijft een producent eigenaar van het product en kan 
het product meerdere keren worden ingezet. Deze levensduurverlenging is economisch interessant en ook goed 
voor de milieuvoetprint van de onderneming. Er zijn verschillende verdienmodellen: pay-per-use, verhuur, 
koop-terugkoop en lease. Zie onderzoek KPMG.

10. Industriële symbiose: Samenwerken binnen en buiten de productieketen
Maak gebruik van de praktische ideeën van personeel op de werkvloer. Betrek ze via een medewerkers-challenge of 
workshop bij de circulaire ambities van het bedrijf en benut zo hun praktijkervaring. Denk ook aan circulaire 
bedrijfskleding. Doe hetzelfde binnen de keten, door met toeleveranciers en afnemers samen te werken aan de 
circulaire ambitie. Ditzelfde kan met andere sectoren: industriële symbiose.

Tools/hulpmiddelen (smart ICT)
Circular Transition Indicator
Deze tool maakt inzichtelijk hoe circulair de input en output van een product of het gehele bedrijf is.

Levenscyclusanalyse (LCA)
Een levenscyclusanalyse brengt de milieu-impact van producten in kaart. Deze informatie is nodig om een reductie 
van de impact te realiseren, bijvoorbeeld door het switchen van ketenpartners en/of gebruikte materialen.

Product-/materiaalpaspoorten
Een product- of materiaalpaspoort geeft inzicht in de gebruikte 
materialen en onderdelen van producten. Belangrijke 
informatie dus, wanneer onderhoud nodig is, en zeker wanneer 
hergebruik of recycling van de materialen aan de orde komen.   

ICT (IoT, AI, Big Data)
Part-& material tracking: door in kaart te brengen welke 
materialen in de producten verwerkt worden en de locatie van 
deze producten te volgen, kunnen producten aan het eind van 
hun levensduur teruggehaald en zo hoogwaardig mogelijk 
verwaard worden.

Meer info? Rabo Circulair Ondernemen Desk via circulair.ondernemen@rabobank.nl

Transformatie in de zorg
Hoe ziet ons zorgsysteem er in de toekomst uit? Welke rol 
hebben ziekenhuizen, VVT’s en medisch vrije beroepen? En 
welke transformatie is nodig? De focus zal steeds meer 
verschuiven van reparatie naar preventie. In een preventief 
gezondheidszorgmodel zijn zorg op afstand en technologie 
cruciaal om hoogwaardige zorg toegankelijk en betaalbaar te 
houden. Het Instituut voor Positieve Gezondheid zet zich in 
voor het stimuleren, versterken en versnellen van deze 
transformatie. Ook de overheid erkent deze ontwikkeling. In 
de nota De Juiste Zorg op de Juiste Plek, met als essentie 
‘Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen’, ligt de focus 
vooral op digitalisering en regionale samenwerking in de 
zorgketen. 

De transformatie van reparatie naar preventie biedt enorme kansen voor duurzame en circulaire zorg. In de 
Green Deal Duurzame Zorg komt dit tot uitdrukking in het vergroenen van de zorg door CO2-reductie, circulair 
werken, water zonder medicijnresten en een gezonde leefomgeving. In deze circulaire kansenkaart ligt het 
doel op het voorkomen van verspilling in combinatie met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van leven. 
Ontdek met deze circulaire kansenkaart de routekaart naar een meer duurzame en circulaire zorg en welke 
kostenbesparing dit kan opleveren.

Ambitie
De transformatie in de zorg vraagt om het helder de�niëren van een toekomstbestendige ambitie, waarin de 
focus steeds meer zal verschuiven van reparatie naar preventie en de kansen voor houdbare zorg en circulari-
teit een strategische basis vormen. Dit geeft richting en maakt medewerkers bewust van de vernieuwingen.  




