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Mission Rabobank
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Mission

Growing a better world together

Ambitie

Een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie 
van de Sustainable Development Goals

Strategieën

Banking 
For Food

Bankieren 
voor 

Nederland



Potentieel…UPCM
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Aantoonbare impact



Lineare risico’s (en circulaire kansen)

LINEAIR RISICO

De blootstelling aan de effecten van lineaire zakelijke praktijken:  gebruik 

schaarse en niet-hernieuwbare hulpbronnen; prioriteit geven aan de verkoop van 

nieuwe producten; niet samenwerken; en niet innoveren of zich niet aanpassen - wat 

een negatief effect zal hebben op het vermogen van een organisatie om haar 

continuïteit te behouden. (source: KPMG; Circle economy et al.)



Duurzaamheidsmatrix

23

Algemeen

Sector

Branche

A B

C D/D+



Financieren van 
circulaire
businessmodellen

• Wat is een ‘goed’ circulair business model?

• Hoe financier je dat?

• Wat doet Rabobank?
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Circulair ontwerp (design for disassembly)

Hergebruik van grondstoffen (recyle, upcycle) of 
biobased grondstoffen

Verlengen levensduur (maintain, refurbish)

Deelplatform (re-use)

Product als dienst (product as a service) 

Circulaire businessmodellen

http://www.vanhoutum.nl/
https://www.dvo.be/bedrijf/11338-groenendijk-bedrijfskleding/


Business model vs Verdienmodel
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Bron: KPMG/Copper8



Wat is een goed circulair business model?
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Ketensamenwerking is cruciaal!
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• Ketensamenwerking is succesfactor voor

circulair ondernemen en zorgt voor:

• Zekerheid input grondstoffen

• Validatie en accepatie van nieuwe

technologie/product/dienst

• ‘Garantie’ voor afname/marktvraag

• Delen van risico’s en revenuen in de keten

(‘lock-in’)

• Mitigatie van risico’s voor financiers

Sluiten van de kringloop



Hoe financieren?



Vragen vanuit de financier…bij PAAS
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MARKT 

• Is er een marktanalyse uitgevoerd? 

• Wie is de klant/launching customer?

• Wat maakt deze propositie uniek?

• Wat is het huidige marktaandeel en wat zijn de 

opschalingsmogelijkheden?

• Zijn er toetredingsbarrieres? 

• Welke technologie wordt gebruikt en is deze bewezen?

• Is de aanvoer van grondstoffen gegarandeerd?

ZEKERHEDEN 

• Welk type zekerheid is aanwezig? 

• Is de restwaarde in te schatten? 

• Hoe sterk is het ( service) contract? 

ONDERNEMER 

• Wie is de ondernemer? 

FINANCIEEL 

• Wat is het verdienmodel? 

• Hoe robuust is de cash flow? En wanneer is het break-even punt?

• Hoe wordt/is het startkapitaal gefinancierd? 

• Wat is het percentage non-performing klanten? 

DUURZAAMHEID 

• Wat is de totale aantoonbare positieve klimaatimpact van het bedrijf

(CO2 -en grondstoffenbesparing, mate van circulariteit)

•

ORGANISATIE 

• Hoe is de retour logistiek geregeld in de waardeketen/ supply chain? 

• Hoe is de organisatie gestructureerd?

• Hoe wordt continuïteit van de servicecontracten gegarandeerd bij

faillissement?

• ………



PaaS
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• Bedrijven schakelen over op PaaS circulaire bedrijfsmodellen, dit heeft consequenties t.o.v. traditionele lineaire 

bedrijfsmodellen. De factoren die economische, en dus financiële gevolgen hebben, zijn:

• De onderneming bindt meer kapitaal in een voorraad te ‘verhuren’ producten.

• Op lange termijn zal de cashflow stabieler zijn, maar op korte termijn slechter dan bij lineaire verkopen.

• Huurmodellen vragen om een ander prijsmodel en wellicht om nieuwe tweedehandsmarkten. Ook 

onzekerheden over de restwaarde.

• De producten die langer door bij het bedrijf in eigendom blijven en worden verhuurd, vragen om een betere 

kwaliteit en circulair - misschien zelfs toekomstadaptief - ontwerp.



Financieren met een toekomstgerichte blik
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• Eigenaar = 1 bedrijf 

• Gericht op historische financials, 

met zware weging van eigen 

vermogen en zekerheden

• Financieren van assets

• Financieel rendement

• Complexiteit & onbekendheid

• Nieuwe business modellen, technologische innovatie 

en samenwerkingsverbanden (wie is eigenaar?)

• Van financieren product/bedrijf naar 

financieren ketenoplossing, dienst of 

platform

• Hoe waardeer je lange termijn contracten 

met stabiele cash flow en ‘tweedehands 

assets’?

• Hoe waardeer je maatschappelijk en 

milieu rendement?

https://www.123rf.com/photo_48740713_future-concept-text-future-ahead-with-arrow-marking-on-road-surface.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSq5rRuP3gAhUlIMUKHebHCZEQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Achteruitkijkspiegel%26psig%3DAOvVaw0AN8IeJ3UkQB4TGsR-fPGs%26ust%3D1552508906680900&psig=AOvVaw0AN8IeJ3UkQB4TGsR-fPGs&ust=1552508906680900


Wanneer stap je als bank in?



Financieringsmix
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Tips financierbaarheid CEBM
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Meervoudige waardecreatie

• Overtuig de kredietverstrekker dat uw bedrijfsmodel op lange termijn houdbaar is, niet alleen ecologisch en 
sociaal maar ook financieel. Financiering zal altijd afhankelijk zijn van een goede "business case" met gezonde 
inkomstenstromen.

• Het circulaire aanbod moet meer ‘voordeel’ opleveren voor de klant dan het lineaire 
aanbod/substituut (USP, added value)

Zekerheden en risico’s

• Hoe kunnen u en de geldverstrekker een geschikte vorm van zekerheid vinden voor producten met een lage 
waarde en die normaal gesproken niet als onderpand kunnen worden genomen? Is er een secundaire markt waar 
een resterende marktwaarde kan worden gevonden? Kunnen contracten en toekomstige inkomstenstromen als 
onderpand worden beschouwd?

• Er is een verhoogd risico voor bij het financieren van circulaire modellen, daarom is het van groot belang voor 
een financier om te weten dat de eigenaren van het bedrijf ook hun deel van het risico nemen.



Tips financierbaarheid CEBM
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Effect op balans

• Een van de grootste financiële uitdagingen bij de omschakeling naar circulaire businessmodellen is dat 
wanneer de balans verandert, ook de waarden van belangrijke kengetallen veranderen.

bijv. restwaarde, balansverlenging, financiering vooraf nodig voor toekomstige inkomstenstromen

• Dit kan betekenen dat het erg moeilijk wordt om de twee activiteiten van het bedrijf (de lineaire en de 
circulaire) te beheersen binnen het kader van hetzelfde financiële model en dezelfde principes. Dit kan 
worden opgelost door de circulaire onderneming in een aparte bedrijfsruimte te plaatsen, of zelfs in een 
apart bedrijf (SPV).

Randvoorwaarden

• Zorg voor ketensamenwerking zodat:

• strategische ‘lock-in’ ontstaat 

• risico’s worden gemitigeerd op vlak van input- technologie- afzetmarkt

• Revenuen en risico’s worden gespreid door de keten
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3 x 2

Circulair ondernemen = kwestie van doorzetten
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Onze Rol als Rabobank

Achtergestelde
innovatie lening

Impactlening

o.a.

https://www.youtube.com/watch?v=sTbWA_TPhKc


Rabo Circulair Ondernemen Desk
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De Circulair Ondernemen Desk 
helpt klanten en collega’s met 
strategische vraagstukken op 

het gebied van circulaire 
businessmodellen (Financieel, 

Kennis, Netwerk)



Voorbeelden
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