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en veel recycling…
…Maakindustrie meer circulair dan elders in
Europa

10

Belang van ‘circulaire economie’ niet te onderschatten
Circular Economy Action Plan
Omdat ontginning en verwerking grondstoffen
verantwoordelijk is voor:
50% van uitstoot broeikasgassen
> 90% van biodiversiteitsverlies & waterstress
Omdat zonder actie, mondiaal:
+ 100% materiaalverbruik: in 40 jaar
+ 70% meer afval in 2050
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Europa maakt werk van de circulaire economie
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Financiering CE: toenemende duidelijkheid over activiteiten die
bijdragen aan de Circulaire Economie
2018

2020

2022 (expected for CE)
Detailed taxonomy for
Circular Economy as a
part of EU Taxonomy for
Sustainable Finance

•
•
•

Circular Business Model
Impact Assessment
(Social, Environmental)
Exclusions

•

•

14 circular categories
organised in four high
level categories based
on Business Model
Combined with 9 ‘R’
Strategy/Principles

•

Hard criteria defining
business activities that
should be regarded as
‘sustainable’ / ‘circular’
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Wat is volgens u de belangrijkste reden voor circulaire actie?
1. Verwachte regelgeving
2. Grondstoffenschaarste
3. Circulaire vraag vanuit afnemers
4. (potentiële) Kostenbesparingen
5. Andere reden

=> Wat is volgens u de belangrijkste reden voor circulaire actie?
o
o
o
o
o

Verwachte regelgeving
Grondstoffenschaarste
Circulaire vraag vanuit afnemers
(potentiële) Kostenbesparingen
Andere reden
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Maakindustrie gebruikt steeds meer materiaal

Erik de Ruijter, directeur
beleid en advies, Federatie
Nederlandse Rubber- en
Kunststofindustrie:
“Met een schepje er
bovenop kun je het doel
van kunststofproductie
met minimaal 50%
recyclaat erin verwerkt in
2030 halen in combinatie
met biobased kunststof of
obv CO2. Maar er moet
nog veel gebeuren.”
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Maakindustrie produceert relatief steeds minder afval, maar sinds
2016 weer groei in absolute zin
Fried Kaanen, voorzitter
Metaalunie en voorzitter
Uitvoeringsprogramma
Circulaire Maakindustrie:
“Het hergebruiken van
componenten moet nog
op gang komen. Een
gereviseerde startmotor
kan veel langer mee dan
nu gebruikelijk is. Ook is
het bij stalen balken nu
nog onduidelijk hoe deze
zijn gebruikt en met welke
draagkracht deze nog
bruikbaar zijn na
demontage.”
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Relatief veel recycling en hergebruik, maar groei is er uit

Robert Kwakman, general
manager Kivo Flexible
Plastics:
“Binnen 10 jaar willen wij
onze materialenkringloop
gesloten hebben. Al ons
kunststofafval verwerken
we tot korrels om opnieuw
te gebruiken. We
ontwikkelen samen met
onze partners, onze eigen
duurzame kunststoffen,
zoals de broodzak van
beter recyclebaar plastic.”
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Waar gebeurt wat?
Circulaire vorderingen gaan traag
Circulariteit op agenda maakbedrijven…
…maar toepassing circulaire principes nog
niet wijdverbreid
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R-ladder met circulariteitsstrategieën
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2 vragen R-ladder (via moderator)
=> Met welke R-strategieën is de grootste circulaire winst te behalen?
❑ Producten slimmer maken en gebruiken (Refuse, Rethink, Reduce)
❑ Levensduur verlengen (door Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose)
❑ Nuttig toepassen van gebruikte materialen (recycle en recover)

=> Welke R-strategieën hanteert uw bedrijf of organisatie al?
❑ Producten slimmer maken en gebruiken (Refuse, Rethink, Reduce)
❑ Levensduur verlengen (door Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose)
❑ Nuttig toepassen van gebruikte materialen (recycle en recover)

❑ N.v.t.
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Klimmen op de circulaire ladder
1.Upcycling en strategieën hoger op de R-ladder
nodig voor grotere circulaire stappen.
2.Een kleinere milieu-impact begint bij het
productontwerp.
➢ Zoveel mogelijk ontwerpen op basis van
hernieuwbare of herbruikbare materialen en met
repareerbare en vervangbare onderdelen.

3.Quick wins: biobased, levensduurverlenging en
‘servitization’. Hernieuwbare grondstoffen én
product as a service minimaliseert reststromen.
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5 Bedrijfsmodellen die materiaal-productiviteit kunnen vergroten
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Circulaire modellen kansrijk bij kapitaal- en gebruiksgoederen
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Open vraag (via moderator)

1. Wat heb je nodig om circulaire stappen te zetten?
2. Welke circulaire/duurzame vragen krijg je nu al van klanten in
ontwikkelen en toeleveren?
3. Op welke manieren kunt u zelf uw producten circulair ontwerpen
of andere circulaire stappen zetten?
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Gericht beleid kan circulariteit versnellen
Financiële prikkels gericht op circulariteit ontbreken vaak en de consument
heeft meestal geen extra geld over voor circulaire producten.
Beleid zal veelal gericht zijn op het:
1. Inprijzen van negatieve externe effecten, belasten lijkt vaak het meest
effectief.
2. Verlagen van organisatiekosten (logistiek recycling) en operationele
kosten voor het opstarten van interne circulaire processen.
3. Ontwikkelen van markten voor secundaire goederen.
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Groei circulariteit maakindustrie stagneert, maar:
Maakindustrie in Nederland wel meer circulair dan rest Europa
De circulaire prestaties van Nederlandse maakbedrijven steken
gunstig af bij die van Europese sectorgenoten.
De hoeveelheid geproduceerd afval is internationaal gezien laag en
de inzet van hergebruikte materialen hoog.
De hoge grondstofprijzen maken hergebruik van materialen dit jaar
extra profijtelijk.
Toch stagneert de vooruitgang in afvalreductie en recycling en
hoewel per gemaakt product steeds minder materiaal nodig is,
groeit het totale materiaalgebruik van de Nederlandse
maakindustrie in absolute zin nog steeds.

Om meer circulair te werk te gaan zijn grotere stappen vereist.
Efficiënt materiaalgebruik gaat verder dan recycling en begint al bij
het productontwerp.
Om dit echt van de grond te krijgen is meer beleid gericht op het
stimuleren van circulaire initiatieven nodig.
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Voorbeelden
Bosch Siemens Household appliances Group (BSH) verkent met verschillende initiatieven de mogelijkheden van
'acces over ownership' (toegang boven eigendom). De oprichting van BlueMovement (BM) in 2017 bood BSH de
mogelijkheid om klantbehoeften en materiaalbehoefte van elkaar los te koppelen. Patrick Hypscher, BM-lead bij
BSH: ‘Bijna alle apparaten die terugkomen, knappen wij op. Dat zijn er inmiddels al duizenden. Daarnaast
experimenteren wij met hergebruik van componenten uit afgeschreven apparaten.’ Abonnementen op het
gebruik van huishoudelijke apparaten bieden BSH naast circulaire kansen ook nieuwe marktkansen, doordat het
een directe bediening van consumenten mogelijk maakt.
Philips wil in 2025 25% van haar omzet kunnen toerekenen aan circulaire producten en diensten. Zij biedt al
enkele jaren ‘access for service’ concepten aan voor grootschalige medische apparatuur en recent ook voor
kleinere apparatuur zoals medische monitors. Het koppelen van honderden apparaten binnen ziekenhuizen
maakt resource-optimalisatie mogelijk, waardoor meer patiënten kunnen worden geholpen met minder
apparatuur. Ook voor consumentenproducten experimenteert Philips met nieuwe businessmodellen, zoals ‘try
and buy’-concepten. Door twee eigen refurbish-fabrieken leert Philips veel over hergebruik van complete
systemen, onderdelen en materialen. Harald Tepper, Program Lead Circular Economy & Transformation bij
Philips: ‘De kringloop moet je soms zelf creëren. Voor onze circulaire stofzuigers konden we niet genoeg
gerecycled plastic vinden met de juiste kenmerken. Toen hebben we de kringloop gesloten door een
samenwerking aan te gaan met Coolrec/Renewi en Veolia. Als consumenten hun Philips stofzuiger inleveren bij
een lokaal recyclepunt, wordt deze door Coolrec uitgesorteerd en komt het plastic uiteindelijk via Veolia weer
terug in een nieuwe Philips stofzuiger.’
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Dank voor uw aandacht
Publicatie circulair produceren:
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/industrie/maakindustrie-zet-voorzichtig-circulaire-stappen.html

Vooruitzicht industrie:
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/industrie.html
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