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Verslag Bijeenkomst Circulaire Maakindustrie 27 september 
 
Op vrijdag 27 september was een goed gevulde zaal met branche- en business development 
managers van FME en Metaalunie aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst over het 
Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM). Het werd een geanimeerde bijeenkomst 
met nuttige en inspirerende discussies en een lijst suggesties als uitkomst. 
 

 
 
Na een kort welkom door gastheer Gerard Wyfker van Metaalunie, trapte Mattheüs van de Pol (EZK, 
Topsectoren) af met een korte schets van het uitvoeringsprogramma en de organisatie. De overheid 
is nauw betrokken, niet alleen door stimuleren van duurzaam inkopen en innovatietrajecten maar 
ook door actief oppakken van belemmeringen in wet- en regelgeving, ook op Europees niveau.  
 
Jeannette Levels (UPCM Kennisintegratie) liet zien welke circulaire trends en voorbeelden er zijn in 
de maakindustrie, welke sectoren het meest kansrijk lijken en welk aanbod er nu is voor bedrijven 
die circulair aan de slag willen. De aanwezigen kregen een voorproefje van het aanbod met de Circo 
mini-workshop onder leiding van Bas Hillerström (Circo).  
 
Maar wat kunnen branche- en BD-managers nu gaan doen?  
Geert Kooistra (UPCM Realisatie) presenteerde de aanpak en ondersteuning die het team Realisatie 
van UPCM biedt, van idee naar concreet programma. In een eerste gesprek wordt het idee 
besproken en bekeken of het past. Via een Circo track worden ketenpartners geïdentificeerd en de 
ideeën uitgewerkt. Ook het opstellen van een vervolgtraject en verkennen van 
financieringsmogelijkheden worden ondersteund vanuit het team Realisatie. De aanpak wordt 
inmiddels in de praktijk toegepast bij NeBiFa en Bouwen met Staal. 
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Tijdens de ochtend en de afsluitende discussie onder leiding Jeannette Levels en Diana de Graaf 
(UPCM Verbreding) kwamen er relevante vragen en suggesties uit de zaal, o.a.: 
 

• Nuttig om overzicht en analyse te maken van metaalbedrijven die al een Circo track hebben 
gedaan. 

• Focus richten op of specifieke Circo tracks ontwikkelen voor metalen en andere materialen 
die probleem vormen in circulaire economie. 

• Overheidsplannen analyseren op waar de Rijksoverheid zich manifesteert als launching 
customer en hier op inspelen. 

• Aandacht en oplossingen nodig voor spanningsveld ketensamenwerking en 
aanbestedingregels. 

• Aansluiten bij en versterken van bestaand innovatiebeleid (Smart Industry en topsectoren).  
• Ondersteuning van bedrijven op businesscases belangrijk, ook in latere fases (voorkom 

vertrek naar buitenland). 
• Gebruik van data in circulaire maakindustrie is belangrijk dwarsdoorsnijdend thema > 

overlap en synergie met andere initiatieven benutten 
(BIM/Materialenpaspoort/Digideal/Data Value Center). 

• Communicatie naar bedrijven (vormgeving, taalkeuze) verdient nog aandacht. 
 
Na afloop was het goed om te horen dat nu duidelijker is wat het aanbod van UPCM inhoudt. Ook 
hadden meerdere aanwezigen concrete ideeën gekregen voor trajecten in hun branche. 
 
Graag zien we iedereen terug (met lidbedrijven!) tijdens het symposium ‘De industrie maakt het 
circulair’ op 10 december. Aanmelden kan via FME of Metaalunie. 
 
Begin november wordt de nieuwe website www.circulairemaakindustrie.nl gelanceerd. 
Ook zullen we medio 2020 weer een bijeenkomst organiseren voor branche- en BD managers. Hierin 
zal de focus liggen op het uitwisselen van ervaringen met de dan lopende projecten. Wij hopen 
iedereen daar weer te ontmoeten! 
 
Gerard Wyfker (Koninklijke Metaalunie): wyfker@metaalunie.nl 
Robert van Beek (FME): robert.van.beek@fme.nl 
 
 
 
 


