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CIRCULAIR DENKEN, CIRCULAIR DOEN:  
DÉ NIEUWE NORM!

Circulaire economie krijgt veel aandacht in de samenleving. Wereldwijd zie je dat organisaties aan het 

kijken zijn hoe ze zich kunnen voorbereiden op beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en hoe ze 

op een andere manier hun ontwerp- en productieproces kunnen inrichten. Nederland manifesteert zich 

nadrukkelijk als internationale koploper in de circulaire economie. Laat u in deze uitgave inspireren 

door organisaties die al voortvarend te werk zijn gegaan en kijk wat er al gebeurt op dit gebied.

De Europese Commissie heeft het Circular Economy Action Plan ontwikkeld. Nationaal werkt de 

rijksoverheid toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Deze ambitie wordt door veel partijen 

ondersteund met het Grondstoffenakkoord. Zij zijn druk aan het werk om transitieagenda’s op te 

stellen voor de sectoren: kunststoffen, biomassa en voedsel, maakindustrie, bouw, en consumenten. 

Ondertussen zit NEN natuurlijk niet stil. We zijn nauw betrokken bij alle sectoren van de circulaire 

economie en hebben direct contact met veel belanghebbenden. We weten wat er speelt en waar er 

behoefte is aan nieuwe afspraken of herziening van bestaande. Dat geldt zowel voor grondstoffen, 

gerecyclede materialen als de inkoop van circulaire producten. Veel organisaties werken nu met een 

kleine en gesloten keten om zeker te zijn van kwaliteit en betrouwbaarheid van grondstof en product. 

Hierdoor wordt schaalvergroting beperkt. Afspraken kunnen marktpartijen helpen hun afzetmarkt 

aanzienlijk te vergroten. Bovendien merken we ook dat er behoefte is aan nieuwe businessmodellen.

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen 

nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is 

uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan? 

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te 

passen of op te stellen. Want juist dat is onze rol: het bijeen brengen van partijen die belang hebben  

bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten 

versneld wordt. Heeft u zelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar  

een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen!  

Harold Pauwels, Business Unit Manager Standards

circulair@nen.nl

VOORWOORD



INHOUDSOPGAVE

INHOUD

Meer kwaliteit door  
normen voor bamboe 8
MOSO International BV

Normen voor gerecyclede  
kunststof: klein beginnen 12
Alligator Plastics en NRK

Circulaire inrichting  
van werkomgevingen 14
Koninklijke Ahrend

Samen haalbare  
normen maken 20
Océ

Bio-based kunststof:  
suiker als grondstof 22
Total Corbion PLA

Naar een volwassen markt  
voor gerecyclede kunststof 32
Quality Circular Polymers (QCP)

Het stellen van ‘betere’ vragen 34
Copper8 en Alliander

Podcasts NEN in volle gang  38

Omrin: Aanjager als afvalverwerker 
in de circulaire wereld
Interview met John Vernooij

Greentom: Design for recycling
Interview met Bart Bost

Gezocht: circulaire normen
Interview met Jacqueline Cramer

Radboudumc: Zorg bruist van  
de circulaire ambities
Interview met Cathy van Beek

Bouwen aan een  
duurzame toekomst
Interview met Anne-Marie Rakhorst

Philips: Circulair gebruik maken 
van gerecyclede plastics
Interview met Eelco Smit

18

30

26

36

 

3

0604

SPECIAL CIRCULAIRE ECONOMIE  |  2017



4

Interview  |  

Marktacceptatie van circulaire producten en diensten

GEZOCHT: CIRCULAIRE NORMEN

‘Het is echt een systeemverandering waar we mee te maken 

hebben. Alle partijen in de productieketen moeten zich 

aanpassen om het mogelijk te maken. Dat begint al bij de 

ontwerpfase; die moet zo worden ingericht dat later in het 

proces kringlopen kunnen worden gesloten. We spreken dan 

van circular design.’ Maar daarmee zijn we er nog niet volgens 

Cramer. ‘De manier waarop wij prijzen tot uitdrukking brengen, 

vormt een obstakel: we rekenen alleen de directe kosten om 

iets te maken, externe kosten zoals milieubelasting worden 

afgewenteld op anderen. Daardoor zijn primaire grondstoffen 

nu nog vaak goedkoper dan gerecycled materiaal.’

Zulke fundamentele vraagstukken verander je niet zo één-

twee-drie maar per productketen kun je wel een begin maken. 

‘Je zoekt een terrein uit waar grote materiaalstromen zijn en 

veel circulaire winst is te behalen’, zegt Cramer. ‘Daarbinnen 

probeer je zoveel mogelijk van die fundamentele verande-

ringen door te voeren, zodat je zichtbaar maakt wat ervoor 

nodig is. Het helpt daarbij als betrokken partijen circulair 

inkopen en aanbesteden. Onder die nieuwe voorwaarden 

probeer je vervolgens een grote stroom op gang te brengen, 

waardoor de prijzen dalen en steeds meer nieuwe partijen 

gaan meedoen.’

Het ontwikkelen van normen is in de eerste fase met 

‘launching customers’ nog niet zo belangrijk. Zij vertrouwen 

hun leveranciers en worden beloond in de vorm van een 

goede startpositie als de markt uitgroeit. Maar om ‘het 

peloton’ te laten aanhaken spelen normen een sleutelrol 

volgens Cramer. ‘Afnemers willen gewoon zeker weten dat het 

product betrouwbaar is. Bij bestaande producten is dat vaak 

ondervangen met producteisen, maar dat staat omschakeling 

naar een circulaire economie in de weg. Nieuwe, circulaire 

producten zullen daar immers in de meeste gevallen niet  

aan voldoen. We moeten toe naar prestatie-eisen, waarbij je 

niet voorschrijft hoe een product of materiaal is opgebouwd, 

maar wat het moet kunnen en wat voor effecten niet  

mogen optreden, bijvoorbeeld op het gebied van  

veiligheid en hygiëne.’

Behalve dat er nieuwe producteisen nodig zijn voor nieuwe, 

circulaire producten, is er ook vernieuwing van de normstelling 

zelf nodig, benadrukt Cramer. ‘NEN is zich hier gelukkig goed 

van bewust en draagt het ook actief uit naar andere partijen. 

Vanwege de onafhankelijke rol en de grote expertise op het 

gebied van normstelling legt dat gewicht in de schaal.’  

‘Overschakelen naar een circulaire economie gaat niet vanzelf’, zegt Jacqueline Cramer. Zij zet zich al jaren in voor een 
wereld waarin de kringlopen rond energie, water en grondstoffen worden gesloten. Van 2007-2010 was zij minister 
van VROM. Momenteel is zij ambassadeur circulaire economie en trekker van de grootstedelijke uitdaging Circulaire 
Economie in de Amsterdam Economic Board.

‘De circulaire economie komt pas echt op 
stoom als er bruikbare normen onder liggen.’

Noodzaak van de ontwikkeling van normen

‘Ik zou niet zozeer willen spreken van voordelen maar van de noodzaak van de 

ontwikkeling van normen. Zonder normen zal een circulair proces beperkt blijven tot 

een kleine groep launching customers. Het overgrote deel van de markt wil normen 

waarop men kan vertrouwen. Die normen zelf moeten ook veranderen van produc-

teisen naar prestatie-eisen.’
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‘We moeten toe naar prestatie-eisen, 
waarbij je niet voorschrijft hoe een 
product of materiaal is opgebouwd, 
maar wat het moet kunnen en wat 
voor effecten niet mogen optreden.’

Bruikbare normen bieden kansen

De circulaire economie komt pas echt op 

stoom als er bruikbare normen onder liggen. 

En pas dan kunnen de kansen die dit biedt 

ten volle benut worden: milieuwinst, een 

nieuwe economische structuur, een impuls 

voor kennis en innovatie en minder afhanke-

lijkheid van energie en primaire grondstoffen 

uit andere landen.

Jacqueline Cramer, ambassadeur circulaire economie bij NEN
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Philips  |  

CIRCULAIR GEBRUIK MAKEN 
VAN GERECYCLEDE PLASTICS

Opschalen
‘We zijn al in 2011 begonnen met het gebruik van gerecycled 

plastic in de Senseo Viva Café Eco. We haalden een recyclings-

percentage van 50, wat in die tijd revolutionair was. Dat vormde 

het startpunt om het breder te gaan inzetten. Na de Senseo zijn 

we begonnen met stoomstrijkijzers en stofzuigers, die lenen 

zich daar goed voor.’ Maar er wordt ook verder vooruit gekeken 

om de operatie, producten en waardeketens te verbeteren. 

Smit: ‘Momenteel kan gerecycled plastic vooral goed worden 

toegepast bij grijs en zwart plastic. We willen met meer kleuren 

kunnen werken om verder op te schalen. Standaardisatie speelt 

daarbij een belangrijke rol. Momenteel moeten we bij iedere 

productielocatie en voor iedere productgroep onze nieuwe ‘lijn’ 

van gerecycled plastic opzetten. Van iedere leverancier vragen 

we monsters die we in ons laboratorium in Nederland testen op 

geschiktheid. Dat is relatief duur, tijdrovend en ook de beschik-

baarheid is moeilijk te garanderen omdat de branche veelal uit 

kleinere spelers bestaat.’

Aansluiten bij de NEN-groep
Smit vervolgt: ‘Het zou ons enorm helpen als er een reeks 

standaarden voor gerecycled plastic komt. Daardoor kunnen  

we veel breder en sneller inkopen bij bedrijven die met deze 

standaarden werken. We hebben ons dan ook direct aange-

sloten bij de NEN-normcommissie die hieraan werkt. Het is nog 

een jong initiatief en moet nog groeien maar iedereen kan 

gewoon aanhaken. Het is belangrijk dat de hele waardeketen is 

vertegenwoordigd: enkele merkeigenaren zoals wij, de bedrijven 

die onderdelen maken, verenigd in de NRK, en standaardisatie-

Afgedankte producten oplappen, onderdelen uit afgedankte producten hergebruiken, je producten niet meer verkopen 
maar leasen, gerecycled plastic gebruiken: het zijn allemaal manieren om je bedrijf meer circulair te maken. Philips 
gaat deze strategieën inzetten om in 2020 15 procent van de omzet uit circulaire producten of services te halen. In juni 
2016 was dat 8 procent, een flinke sprong dus. We zoomen met Eelco Smit, Sustainability Director bij Philips, in op het 
gebruik van gerecycled plastic.

Voordelen van de ontwikkeling van normen

‘Het is voor ons een groot voordeel als we een standaard manier krijgen om gere-

cycled plastic te meten en in te kopen. We moeten nu continu zelf testen, wat het 

tempo van deze transitie afremt. Met een standaard kunnen we nog veel meer vaart 

zetten achter onze circulaire ambities.’

‘Het zou ons enorm helpen als er een reeks  
standaarden voor gerecycled plastic komt. Daardoor 
kunnen we veel breder en sneller inkopen bij  
bedrijven die met deze standaarden werken.’
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experts, compounders (die het gerecyclede materiaal de juiste 

eigenschappen geven) en inzamelaars. Want alleen als iedere 

schakel in de keten zorgt voor de juiste materialen en 

processen, kan het tot een algemeen geaccepteerde en 

betrouwbare standaard uitgroeien, eerst Nederlands, dan 

Europees en tenslotte wereldwijd. De Europese Commissie zal 

eind 2017 de EU Strategy on Plastics lanceren. Als we snel zijn 

en ons werk goed doen, kunnen we van hen wellicht mandaat 

krijgen om een Europese standaard te ontwikkelen. Ik vind  

NEN bij dit alles de aangewezen partij vanwege zijn rol als 

‘convenor’ met deskundigheid over normalisatieprocessen  

en het gezag van een neutrale partij.’  

 

‘Alleen als iedere schakel in de keten zorgt voor de juiste 
materialen en processen, kan het tot een algemeen  
geaccepteerde en betrouwbare standaard uitgroeien.’

Kansen voor de ontwikkeling van normen

‘De ontwikkeling van normen voor gerecycled plastics is echt een nieuw terrein. De 

markt vraagt zelf om standaarden, het is niet opgelegd of bedacht. Door adequaat te re-

ageren op vragen vanuit de markt is de te ontwikkelen standaard per definitie relevant.’

‘NEN is de aangewezen partij vanwege zijn rol als 
‘convenor’ met deskundigheid over normalisatie-
processen en het gezag van een neutrale partij.’

Eelco Smit, 
Sustainability Director bij Philips



MEER KWALITEIT DOOR  
NORMEN VOOR BAMBOE

Milieuvriendelijk en innovatief 
Het milieuvriendelijke en innovatieve karakter was voor de 

oprichters van MOSO International BV een belangrijke reden 

om bamboe te gaan importeren en distribueren. MOSO 

levert hoogwaardige vloeren, terrasplanken, balken en 

andere producten voor de bouw. Naast de voorraad bamboe 

producten in Zwaag (Hoorn), worden veel producten specifiek 

voor projecten ingekocht in China. Al in het voorschrijf-

traject met de architect speelt MOSO een belangrijke rol bij 

het adviseren van de juiste bamboe producten. Omdat het 

materiaal relatief nieuw is, ontstaan er veel vragen over de 

(on-)mogelijkheden. Als een klant - meestal een aannemer of 

een producent van industriële producten - een bestelling doet, 

gaan de Chinese medewerkers van MOSO op zoek naar de 

leverancier die aan de specifieke voorwaarden voldoet. Arjan 

van der Vegte, manager Research en Development bij MOSO, 

ondersteunt de mensen in China en gaat er zelf ook meerdere 

keren per jaar heen. ‘We zijn voortdurend bezig met het testen 

en onderzoeken van de materiaaleigenschappen om zo goed 

mogelijk te voldoen aan de wensen van klanten. We willen het 

bovendien kunnen vergelijken met andere materialen. Daarom 

zijn breed erkende normen belangrijk voor ons.’

Aparte normen voor bamboe
De CE-norm, vooral bedoeld om de veiligheid en gezondheid 

van eindgebruikers te waarborgen, is daar één van. Rond 

2010 werd gewerkt aan een CE-norm voor hout. Van der 

Vegte: ‘In de basis viel bamboe ook onder deze norm, maar 

tijdens een revisie zijn bamboe en andere materialen uitge-

sloten. Bamboe heeft weliswaar houtachtige eigenschappen 

maar is strikt genomen een grassoort. Na overleg met NEN en 

de betreffende werkgroep is besloten om aparte normen voor 

bamboe te ontwikkelen. Daar zijn we al een tijd mee bezig en 

we zitten nu in de laatste fase van goedkeuring. 

Als industriële toepassing bestaat bamboe pas 25 jaar. 

Daarom moeten nieuwe normen ontwikkeld worden. We zijn 

8

Bamboe is in de aard een ‘groen’ materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De 
bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar 
houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door 
het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Deze snelle groei en stimulans 
tot extra groei is gunstig voor de CO2-opname. Er vindt geen kaalslag plaats en bovendien worden er geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt bij de teelt. 

MOSO International BV  |  

Voordelen van de ontwikkeling van normen

‘Voor producenten geeft de ontwikkeling van normen houvast: je weet waar je 

aan toe bent. Een ander belangrijk voordeel is dat je de eigenschappen goed kunt 

vergelijken met die van andere materialen. Daardoor kun je inzichtelijk maken voor 

afnemers waarom bamboe een goede keuze kan zijn.’

‘We hebben er belang bij dat bamboe  
bekend staat als een product van topkwaliteit. 
Normontwikkeling helpt daarbij.’
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‘Als industriële toepassing bestaat bamboe 
pas 25 jaar. Daarom moeten nieuwe normen 
ontwikkeld worden.’

Arjan van der Vegte,  
manager Research en Development bij MOSO
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marktleider in Europa en horen tot de grootste bamboe-impor-

teurs ter wereld, dus logisch dat we daar onze rol pakken. 

Gelukkig kunnen we voor een belangrijk deel aanhaken bij de 

normen voor hout. Maar wij investeren graag tijd om mee te 

denken over normen.’

Dicht bij het normenvuur
Dicht bij het normenvuur zitten heeft ook voordelen volgens 

Van der Vegte. ‘Je bent snel op de hoogte van wat er speelt, 

je weet wat eraan gaat komen en je kunt enige invloed 

uitoefenen op de uitkomst. En omdat we ook meedraaien in 

internationale normcommissies, is het een interessante 

uitbreiding van ons internationale netwerk.’ Maar het 

belangrijkste motief is misschien wel dat de kwaliteit van het 

product erdoor verbetert. ‘Omdat we zelf hoge standaarden 

hanteren en regelmatig producten leveren voor prestigieuze 

bouwprojecten, hebben we er belang bij dat bamboe bekend 

staat als een product van topkwaliteit. Normontwikkeling 

helpt daarbij.’ 

MOSO International BV  |  

Kansen voor de ontwikkeling van normen

‘Voor innovatieve materialen, zoals industrieel ontwikkeld bamboe, moeten altijd 

nieuwe normen ontwikkeld worden. De kosten ervan moeten gedragen worden door 

de producerende partijen. Ik zou het goed en ook rechtvaardig vinden als er een 

overheidsfonds komt voor het ontwikkelen van normen voor nieuwe producten en 

materialen. De overheid wil graag innovatie stimuleren... hier ligt een kans!’

‘We zijn marktleider in Europa en horen tot de 
grootste bamboe-importeurs ter wereld, dus 
logisch dat we daar onze rol pakken.’



PRAKTISCHE HANDVATTEN VOOR EEN DUURZAAM INKOOPPROCES

DUURZAAM INKOPEN 
MET ISO 20400
Toepassen in de praktijk?
Wilt u ook aantonen dat u een duurzaam inkoopbeleid heeft? ISO 20400 voor 
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is verkrijgbaar via nen.nl/mvi

3234_NEN_Advertentie_MVI.indd   7 16-11-17   09:41
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NORMEN VOOR 
GERECYCLEDE KUNSTSTOF: 
KLEIN BEGINNEN

De kunststofketen
Hoe ziet die kunststofketen er eigenlijk uit? Erik de Ruijter, directeur Public 

Affairs bij de federatie voor de rubber- en kunststofindustrie NRK, legt uit. 

‘De gebruiker van een afgedankt product levert restmateriaal aan een afval-

verwerker. De recycler zorgt ervoor dat het wordt gescheiden in bruikbare 

fracties. De compoundeur mengt het in de gewenste samenstelling en de 

producent zorgt samen met de klant voor nuttige toepassingen. Wij praten 

als vertegenwoordiger van de kunststofindustrie met andere partijen in  

de keten om deze kringloop optimaal te laten functioneren.’

Verbeteringen in de kringloop zijn mogelijk als er normen en standaarden 

komen. Dat kan gaan over producteigenschappen, zodat een onderdeel 

als geheel compatible is. Wissema: ‘We produceren onder meer kunststof 

biervaten, deels van hergebruikt materiaal. De materialen van de 

ventielen hebben we zo gekozen dat ze bij hergebruik compatible zijn en 

te verwerken zijn als één product.’ Maar er is ook veel te winnen bij het 

ontwikkelen van standaarden over de materiaaleigenschappen. De Ruijter: 

‘Nu is het vaak een kwestie van overleg tussen degene die het recyclaat 

aanlevert en de fabrikant wat de materiaaleigenschappen moeten zijn. Als 

je standaarden hebt, kan er op voorraad worden geproduceerd en kan de 

compoundeur er de materiaaleigenschappen aan geven die nodig zijn voor 

een specifieke toepassing.’

‘Als je wilt produceren binnen de principes van de circulaire economie, moet je stappen vooruit kunnen 
denken en je voortdurend bewust zijn dat je deel uitmaakt van een keten.’ Aan het woord is Wietse 
Wissema, directeur-eigenaar van Alligator Plastics. Het snel groeiende bedrijf maakt kunststof producten 
voor allerlei toepassingen, variërend van biervaten tot auto-onderdelen. ‘Als je bijvoorbeeld kunststof gaat 
mengen met andere stoffen, is het moeilijker om te hergebruiken dan bij ongemengde kunststof.’

Alligator Plastics en NRK  |  

Er is veel te winnen bij het ontwikkelen van  

standaarden over de materiaaleigenschappen.’

‘NEN maakt geen onderdeel 

uit van de business, ze hebben 

een neutrale positie.’

Erik de Ruijter,  
directeur Public Affairs bij de federatie  
voor de rubber- en kunststofindustrie NRK 
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‘Zorg dat bij de klant bekend is dat het om een product 
gaat met gunstige eigenschappen voor het milieu.’

NORMEN VOOR 
GERECYCLEDE KUNSTSTOF: 
KLEIN BEGINNEN

Wissema en De Ruijter pleiten ervoor om de markt zijn werk te laten doen 

bij het ontwikkelen van standaarden. ‘Begin met kleine, concrete product-

marktcombinaties’, zegt De Ruijter. ‘En zorg dat bij de klant bekend is dat 

het om een product gaat met gunstige eigenschappen voor het milieu’,  

vult Wissema aan. ‘Een klant zal altijd kiezen voor een schoner product  

als prijs en kwaliteit verder gelijk zijn aan het alternatief, maar hij moet  

het wel weten.’ 

En net zoals klanten moeten weten wat ze precies kopen, moet bij 

producenten bekend zijn dat er verschillende standaarden van gerecycled 

kunststof beschikbaar zijn, vindt De Ruijter. ‘Ze moeten weten dat het 

bestaat, het lijstje moet op tafel liggen. Maar de standaarden zijn er nog 

niet, er is nog het nodige werk te verzetten voor het zover is. NEN helpt  

ons hierbij, hun expertise bij normontwikkeling komt daarbij goed van pas.’ 

Wissema ziet het ook zo. ‘Het is hun vak en ze maken geen onderdeel  

uit van de business, ze hebben een neutrale positie.’ 
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Dezelfde taal spreken

‘Het is belangrijk dat je dezelfde taal spreekt als je afspraken over 

materialen wilt maken. Je kunt dan op voorraad gaan produceren, 

dat is veel efficiënter dan bij iedere bestelling iets op maat maken. Je 

kunt ook grotere volumes realiseren en daarmee een grotere bijdrage 

aan een circulaire economie leveren.’

Stimuleren circulair ondernemen

‘Bedrijven die voorop lopen in de circulaire economie, zouden daarvoor 

beloond moeten worden en bedrijven die achteraan lopen zouden 

zwaarder belast moeten worden. Het is te vergelijken met autoverze-

keringen: hoe meer schadevrije jaren, hoe minder je betaalt. Met een 

bonus-malussysteem wordt circulair ondernemen gestimuleerd.’

In samenwerking met KeyKeg ontwikkelde Alligator Light Weight Containers

Wietse Wissema, directeur-eigenaar van Alligator Plastics 



CIRCULAIRE INRICHTING 
VAN WERKOMGEVINGEN

Koninklijke Ahrend  |  

14

Het bieden van een gezonde, innovatieve en inspirerende werkomgeving, dat is wat Koninklijke 
Ahrend doet. Die doelstelling is al lange tijd ongeveer gelijk; de omstandigheden waaronder dat 
gebeurt en de resultaten die het oplevert, zijn sterk veranderd. 

Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend
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‘Niet alle stoelen worden even intensief gebruikt 
op een werkplek. Als je dat goed bijhoudt,  
kun je de stoelen omwisselen.’

Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend, legt uit: ‘Tot 

pakweg vijftien jaar geleden was het kantoor dé plek waar 

mensen werkten. Daar stond het bureau, de computer,  

de kast met boeken en documenten. Vandaag de dag kunnen 

mensen op veel meer plekken werken, kantoren hebben vaak 

flexibele werkplekken, er wordt ook veel vanuit huis gewerkt. 

Maar de laatste jaren zie je dat mensen elkaar toch weer 

bewust opzoeken om elkaar te spreken, te inspireren, op 

goede ideeën te brengen. Dat hoeft niet per se meer op 

 het hoofdkantoor, het kan ook op een campus of R&D- 

center zijn. Bij het inrichten van werkplekken moet je  

op die behoefte inspelen.’

Circulair meubilair
Een duurzaam, circulair inrichtingsconcept is één van de 

dingen die veel mensen als inspirerend ervaren. Ahrend heeft 

zijn hele bedrijfsmodel aangepast om dit te bieden. Sterken: 

‘Bij meubelontwerper Gispen, dat nu onderdeel is van het 

concern, zit duurzaam ontwerp in het bloed. Zo heeft het voor 

een iconisch circulair bouwproject van Alliander op locatie 

Duiven het meubilair verzorgd volgens circulaire afspraken. 

Daarbij is een circulariteit van maar liefst tachtig procent 
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bereikt. Daarnaast hebben wij de voormalige sociale werk-

plaats Presikhaaf overgenomen, die veel ervaring heeft met 

het demonteren en repareren van schoolmeubels. Door deze 

combinatie kunnen we duurzaam en circulair produceren.’

Circulaire basis
Met deze ‘circulaire basis’ kan het hele bedrijfsproces circulair 

worden ingericht. Dat kan op allerlei manieren. Sterken geeft 

enkele voorbeelden. ‘Niet alle stoelen worden even intensief 

gebruikt op een werkplek. Als je dat goed bijhoudt, kun je 

de stoelen omwisselen, zodanig dat ze ongeveer gelijktijdig 

versleten zijn. En als ze eenmaal versleten zijn, kun je ze 

opknappen, onderdelen eruit halen, opnieuw stofferen, wat 

maar nodig is. Het is daarbij belangrijk dat een product 

modulair is opgebouwd, zodat de onderdelen makkelijk 

te scheiden en te vervangen zijn. Het past ook goed in de 

gedachte van een Madaster, een kadaster voor materialen. 

Verder experimenteren we met circulaire concepten, waarbij 

wij bijvoorbeeld onze producten aanbieden als service en 

zodoende eigenaar van het materiaal blijven. Niet onlogisch: 

ons meubilair gaat vaak langer mee dan de levensduur van 

een bedrijf.’

Normen als onderlegger
Normen vormen wat Sterken betreft een cruciale onderlegger 

voor circulair ondernemen. ‘Zeker bij nieuwe producten en 

concepten is behoefte aan normen om aan te tonen dat je  

een bepaalde prestatie levert. Het is wel belangrijk dat de 

normen niet worden dichtgetimmerd. Juist omdat je op een 

nieuw terrein actief bent, moet je samen verkennen wat 

passende normen zijn en die ook kunnen bijstellen als er 

ongewenste effecten optreden. Zolang het maar circulair 

ondernemen stimuleert.’

Normen zijn een soort waarborg
‘Het ontwikkelen van normen stimuleert innovatie. Het geeft 

geloofwaardigheid aan een product of proces, klanten hechten 

hier ook belang aan. Daarnaast is het een soort waarborg dat 

alle investeringen die je doet niet achteraf overbodig blijken te 

zijn, en dat andere bedrijven ook meedoen.’ 

Kansen voor de ontwikkeling van normen
‘Normen zijn, zeker op het gebied van circulaire economie, 

een geweldige aanjager. Bedrijven worden erdoor aange-

spoord om te innoveren. Op die manier kan Nederland zijn 

positie als pioniersnatie op tal van terreinen behouden of  

zelfs verder uitbouwen.’ 

Koninklijke Ahrend  |  

‘Het is belangrijk dat een product modulair  
is opgebouwd, zodat de onderdelen makkelijk 
te scheiden en te vervangen zijn.’
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‘Omdat je op een nieuw terrein actief 
bent, moet je samen verkennen wat  
passende normen zijn en die ook  
kunnen bijstellen als er ongewenste  
effecten optreden.’
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Spannende ontwikkelingen
De meest spannende ontwikkelingen vinden momenteel 

plaats rond de verwerking van kunststof. Vernooij: ‘Door 

allerlei prikkels is de laatste jaren een grote stroom ontstaan 

van kunststof dat opnieuw in de kringloop gebracht moet 

worden. We hebben hiervoor een installatie waarbij kunststof 

achteraf mechanisch wordt gescheiden. Daarnaast bouwen 

we met onze partners afvalverwerkers HVC en Midwaste 

aan een sorteerfabriek waarbij de kunststof naar soort wordt 

gescheiden. Daarmee kunnen kunststofkorrels worden 

gemaakt die verwerkt kunnen worden in nieuwe producten.’ 

Maar er is nog het nodige te doen om de kringloop echt te 

sluiten volgens Vernooij. ‘Het is nog een jonge, onvolwassen 

markt. Van de 310 miljoen ton die jaarlijks wereldwijd wordt 

geproduceerd, wordt nu maar twee procent gerecycled. 

Allerlei zaken rond de kwaliteit, de toepasbaarheid en de 

prijsvorming moeten zich nog uitkristalliseren. We moeten 

hier kennis over ontwikkelen en schaalgrootte creëren. 

Daarvoor werken we samen met vele partijen in de kunst-

stofketen. En we moeten zorgen dat er nieuwe producten 

ontwikkeld worden die goed recyclebaar zijn en waarin gere-

cycled kunststof goed kan worden toegepast. We zijn in die 

zin afhankelijk van de producenten en launching customers.’

Dezelfde taal spreken
Bij het samen ontwikkelen van nieuwe producten komt 

normontwikkeling om de hoek kijken. ‘Je moet dezelfde taal 

spreken, zodat je zeker weet dat je over hetzelfde praat als 

Omrin betekent kringloop in het Fries. Een toepasselijke naam voor het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat voor een 
belangrijk deel in Friesland actief is. ‘Als afvalverwerker zitten we midden in de circulaire wereld en we willen daar 
graag een aanjager in zijn’, zegt algemeen directeur John Vernooij. ‘Dat doen we door zelf te innoveren en door 
partnerschappen aan te gaan die innovatie op gang brengen. Het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ 
vormt daarbij ons kompas.’

AANJAGER ALS AFVALVERWERKER  
IN DE CIRCULAIRE WERELD

Omrin  |  

‘Allerlei zaken rond de kwaliteit, de toepasbaarheid 
en de prijsvorming moeten zich nog uitkristalliseren.’

Structuur en ordening

‘Normen zorgen voor een heldere structuur in de markt. Dat zorgt op zijn beurt  

voor marktordening. Alleen op die manier kun je ervoor zorgen dat er een stroom 

op gang komt die groot genoeg is om ook echt een bijdrage te leveren aan een 

circulaire economie.’

John Vernooij,
algemeen directeur Omrin
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je het over een bepaalde kwaliteit hebt. En de producent 

moet ervan op aan kunnen dat het beschikbaar is. Dat is 

momenteel nog een onontgonnen gebied’, zegt Vernooij. 

‘Het is wel dringend gewenst vanwege het principe van 

de producentenverantwoordelijkheid. Een producent moet 

betalen voor de stoffen die ze op de markt brengen. Daar 

is een afrekenpunt voor nodig en dat kan alleen als je weet 

welke kwaliteit er gemaakt moet worden bij het recyclen.  

Wij werken daarbij nu veel met Duitse normen, anderen 

hebben weer andere normen, en sommige bedrijven,  

zoals Philips, testen zelf de materialen.’

Pluriforme markt
Het zou veel handiger zijn als er één normensysteem komt 

voor gerecycled kunststof. Maar het is een zeer pluriforme 

markt, met diverse soorten materiaal en partijen in diverse 

fase van het productieproces, of ook wel: de kringloop. Ook 

zijn er gewoon veel partijen. ‘In Nederland zijn er heel veel 

bedrijven actief in de afvalverwerking en dat is nog maar één 

schakel uit de keten. Het mag duidelijk zijn: om alle partijen 

op één lijn te krijgen heb je een partij als NEN nodig.’ 

 

‘Je moet dezelfde taal spreken, zodat je zeker 
weet dat je over hetzelfde praat als je het over 
een bepaalde kwaliteit hebt.’

‘Om alle partijen op één lijn te krijgen  
heb je een partij als NEN nodig.’

Normen nodig voor schaalvergroting

‘Bij alles wat je op grotere schaal wilt toepassen heb je normontwikkeling nodig.  

De wet- en regelgeving moet de technische ontwikkelingen die hierbij een rol spelen 

goed volgen en erop inspelen, zodat het geen sta-in-de-weg wordt. We moeten 

wetgevers hierbij helpen, hier ligt nog een groot potentieel.’

SPECIAL CIRCULAIRE ECONOMIE  |  2017



Steeds milieuvriendelijker
Jos Beekwilder, manager van de afdeling Productveiligheid en Milieu, zet zich 

in voor de levering van milieuvriendelijker en veiliger producten, met inbegrip 

van het onderliggende productieproces. En dat is een behoorlijke opgave, 

onder andere vanwege het grote aantal toeleveranciers dat bij de ontwik-

keling en de productie van Océ-producten betrokken is. ‘We moeten de 

ambities en eisen glashelder overbrengen op de hele keten.’

Asset recovery
Een ander belangrijk spoor om bij te dragen aan een milieuvriendelijke en 

circulaire wereld, is het hergebruiken van apparaten en onderdelen daarvan. 

Beekwilder benadrukt dat een bedrijfseconomische basis hierbij cruciaal is. 

‘We zijn al in 1994 begonnen met wat we asset recovery noemen: het zo 

lang mogelijk in bedrijf houden van apparaten en bij vervanging nog zoveel 

mogelijk bruikbare onderdelen een tweede leven geven. Het hele produc-

tieproces is hier nu op gericht. Denk hierbij aan de reparatietijden zo kort 

mogelijk te maken, met zo min mogelijk gereedschappen en specialisten 

de reparaties uitvoeren, maar ook bijvoorbeeld zoveel mogelijk onderdelen 

vastschroeven in plaats van lijmen.’

Roadmap
Beekwilder heeft zitting in de normcommissie ‘Milieuaspecten van elektro-

technische apparaten en onderdelen’. Vanuit allerlei invalshoeken wordt een 

roadmap gemaakt om stapsgewijs milieuvriendelijker te produceren. ‘Het 

begint vaak met een ecolabel of een nieuwe wet die concreet en precies 

moet worden gemaakt. Iedereen - degenen die de wet heeft gemaakt, de 

milieubeweging, consumentenorganisaties, producenten - heeft zo zijn eigen 
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Océ - opgericht in 1877 - is wereldleider op het gebied van digital imaging, industrial printing en business services. 
De missie van het bedrijf is het versnellen van nieuwe ontwikkelingen in digitale printtechnologieën en deze toe te 
passen in producten en diensten. Océ heeft, als onderdeel van de Canon groep, een uitgebreid netwerk van R&D-
centra voor het ontwikkelen van opkomende digitale printtechnologieën in toekomstige markten.

Océ  |  

SAMEN HAALBARE  
NORMEN MAKEN

Jos Beekwilder, manager van de afdeling Productveiligheid en Milieu Océ

Normen vereenvoudigen de bedrijfsvoering

‘Onze producten staan niet op zichzelf, we opereren in een buiten -

wereld met veel andere spelers. Het ontwikkelen van normen 

vergemakkelijkt onze bedrijfsvoering. Als je een algemeen  

geaccepteerde norm hebt, hoeft je niet telkens aan partijen  

uit te leggen wat je precies bedoelt.’

‘We moeten de ambities en eisen glashelder 
overbrengen op de hele keten.’



kijk. In samenspraak komen we tot een aanpak die haalbaar is en waarbij 

duidelijke  vervolgstappen worden afgesproken. Ik waardeer de rol van NEN 

daarin zeer. Ze zorgen dat het proces aan de regels voldoet, dat er geen 

bochten worden afgesneden, dat er consultaties plaatsvinden, dat alles trans-

parant verloopt. Maar ook de secretariële ondersteuning speelt een sleutelrol. 

Ze hebben het overzicht, zodat andere partijen kunnen informeren hoe de 

stand van zaken is.’

Kwetsbaar
Het ontwikkelen van normen is voor Beekwilder een geschikte manier om 

milieuvriendelijker en circulair werken te stimuleren. Maar circulariteit is  

ook een kwetsbaar proces. ‘Alle partijen in de keten moeten meedoen.  

Als er een paar belangrijke spelers afhaken, stokt de keten. Dat blijft iets 

om op te letten.’  
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‘NEN zorgt dat het proces aan de regels voldoet, dat er 
geen bochten worden afgesneden, dat er consultaties 
plaatsvinden, dat alles transparant verloopt.’

Optimale prestaties bereiken

‘Er is helaas nog geen norm voor de energieprestaties van de  

apparaten die wij leveren. Voor allerlei kantoorapparaten is dat al wel 

zo, bijvoorbeeld met het Energy Star label. We zouden graag met  

onze klanten kijken hoe we een optimale energieprestatie bereiken, 

gebaseerd op duidelijke, toetsbare en controleerbare normen.’

‘Het hele productieproces is  
gericht op asset recovery.’
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Total Corbion PLA  |  

Honderd procent bio-based kunststof maken, dat is waar Total Corbion PLA voor is opgericht. Als grondstof wordt 
suikerriet gebruikt, daar wordt met enkele tussenstappen Poly Lactic Acid (PLA) van gemaakt. Dat kan in verschillende 
‘smaken’, afhankelijk van de eisen die bij een toepassing worden gesteld. Zo is er nu ook een PLA-variant die bestand 
is tegen hoge temperaturen; handig als je bijvoorbeeld koffiebekertjes wil maken.

Joint venture
François de Bie, Senior Marketing Director bij Total Corbion 

PLA, legt uit hoe het bedrijf is ontstaan. ‘Het is een joint 

venture van Total en Corbion. Total weet goed hoe je 

kunststof moet maken, Corbion is goed in het maken van 

melkzuur. De combinatie van deze twee vaardigheden is 

precies wat nodig is om op industriële schaal bio-based 

kunststof te maken.’

De mogelijke toepassingen van PLA zijn in principe net zo 

breed als die van traditioneel geproduceerde kunststof. 

Het kan gebruikt worden voor de eerder genoemde koffie-

bekertjes, in de auto-industrie, maar ook in allerlei consu-

mentenproducten. Naast de biologische oorsprong kan het 

product biologisch afbreekbaar worden gemaakt. Dat is 

bijvoorbeeld handig bij koffiecups voor koffiemachines -  

ze kunnen na gebruik in hun geheel in de biobak of op de 

composthoop. Of bij een pot voor een jonge boom die de 

wortels in de goede groeirichting leidt en na twee jaar  

vanzelf wordt afgebroken.

Nuttige toepassingen
Omdat PLA nog niet zo lang bestaat, wordt er speciale 

aandacht geschonken aan het zoeken naar nuttige toepas-

singen. De Bie: ‘We denken met onze klanten mee hoe we 

hun wens om bij te dragen aan een duurzame en circu-

laire wereld kunnen vertalen in een concreet product, met 

de materiaaleisen die daarbij horen. Met het maken van 

bio-based kunststof levert Total Corbion PLA zelf ook een 

concrete bijdrage. Het stoot tot tien keer minder CO
2
 uit dan 

bij traditionele kunststof en het vervangt ook echt materiaal 

met een grotere ecologische voetafdruk.’

Normen ontwikkelen
Juist bij dit nieuwe materiaal is het van belang dat duidelijk 

is wat de materiaaleigenschappen zijn en of het ook echt 

honderd procent bio-based is. De Bie was voorzitter van de 

BIO-BASED KUNSTSTOF: 
SUIKER ALS GRONDSTOF

Controleerbare bijdrage leveren

‘Het is voor ons heel belangrijk dat er een eenduidige 

manier van meten is. We kunnen dan ook aan de markt 

en consumenten laten zien dat het geen ‘greenwashing’ 

is wat we doen, maar dat we een controleerbare bijdrage 

leveren aan een circulaire economie.’

‘PLA stoot tot tien keer minder CO2  
uit dan bij traditionele kunststof.’
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‘Total weet goed hoe je kunststof moet maken, 
Corbion is goed in het maken van melkzuur.’
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commissie die dat heeft uitgewerkt. ‘Op de eerste plaats 

moet er een eenduidige manier van meten en interpreteren 

worden afgesproken. Vervolgens moet er een testinstituut 

worden gezocht dat op een onafhankelijke manier materiaal 

kan testen. En tenslotte wordt een certificeringsschema 

opgesteld om te zorgen dat ook na het toekennen van een 

certificaat wordt gecontroleerd of de normen nog steeds 

worden nageleefd, al dan niet na veranderingen in het 

productieproces. NEN heeft bij dit alles een hele nuttige  

rol gespeeld.’

Keurmerk Bonsucro
Total Corbion PLA bouwt momenteel een fabriek in Thailand 

die uiteindelijk 75.000 ton PLA per jaar kan produceren. Er 

zijn genoeg suikerrietvelden in de buurt voor een gegaran-

deerde aanvoer. De Bie: ‘We hanteren bij de productie het 

keurmerk ‘Bonsucro’ dat toeziet op een duurzame productie 

en verantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarmee wordt 

niet alleen PLA, maar ook de grondstof op een maatschap-

pelijk verantwoorde manier gewonnen.’ 

Total Corbion PLA  |  

Kansen voor de ontwikkeling van normen

‘Het ontwikkelen van normen kost vrij veel tijd, soms wel enkele jaren. Ook als de 

norm beschikbaar is, kost het tijd voordat het bij bedrijven en consumenten bekend 

is. Je zou al tijdens het ontwikkelen van een norm voor extra bekendheid kunnen 

zorgen om voor een snellere acceptatie te zorgen.’
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‘Juist bij dit nieuwe materiaal is het van  
belang dat duidelijk is wat de materiaal-
eigenschappen zijn en of het ook echt  
honderd procent bio-based is.’

François de Bie, Senior Marketing Director bij Total Corbion PLA
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Weerstand overwinnen
Dat er in ziekenhuizen zoveel kansen liggen om bij te 

dragen aan een circulaire economie, wil niet zeggen dat 

dat ook vanzelf gebeurt. Integendeel, er is soms de nodige 

weerstand te overwinnen. Van Beek: ‘Het is zo duur, we 

hebben al zoveel aan ons hoofd’, het zijn veel gehoorde 

argumenten. Maar je moet volhouden, dan blijkt er vaak 

meer mogelijk. Zo hebben we het, na aanvankelijke grote 

twijfels, voor elkaar gekregen dat we voor alle renovatie-

projecten het BREEAM-certificaat ‘Very good’ hanteren 

en voor nieuwbouw zelfs ‘Excellent’. Onze bouwdirecteur 

draagt dit volledig.’

Druk van boven, initiatief van onder
Van Beek gelooft in een combinatie van druk en actie 

van bovenaf en het ruimte geven aan initiatieven van de 

werkvloer. ‘We zijn niet gelijk begonnen met het uitrollen 

Kleding, afvalstromen, apparatuur, gebouwen: 
ziekenhuizen bieden ongekend veel mogelijkheden 
om circulaire ambities gestalte te geven. Cathy van 
Beek, bestuurder van Radboudumc, is op verschillende 
manieren een aanjager om de zorg meer duurzaam 
en circulair te maken. ‘Ik had altijd al iets met 
duurzaamheid en goed rentmeesterschap, het is min 
of meer logisch dat ik dit thema in mijn portefeuille 
heb.’ Van Beek, die dit jaar vanuit het niets op nummer 
45 de ‘Trouw Duurzame 100’ binnenkwam, spant zich 
niet alleen voor haar eigen ziekenhuis in maar voor 
alle (academische) ziekenhuizen via de Nederlandse 
Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en  
het ambassadeurschap Zorg voor MVO Nederland.

Radboudumc  |  

ZORG BRUIST VAN DE 
CIRCULAIRE AMBITIES
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‘Je moet volhouden, dan  
blijkt er vaak meer mogelijk.’
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van een actieprogramma, maar hebben geïnvesteerd in het 

rijp maken van de ‘groene’ geesten. Ons eerste duurzaam-

heidsplan heet dan ook ‘Duurzaamheid in de genen’. Als 

bestuur moet je daar wel wat druk op zetten, prikkelen en 

stimuleren. Ook ben ik een voorstander van verplichtende 

circulaire (inkoop)normen voor onze sector, ze helpen om 

druk te zetten en maken ook vergelijkingen en competitie 

tussen ziekenhuizen mogelijk. Voor toxische stoffen zijn er 

al allerlei normen, maar voor circulaire programma’s is er 

nog niets.’

Mooie resultaten
De combinatie van druk zetten van boven en initiatieven 

van onderop de ruimte geven heeft al mooie resultaten 

opgeleverd. Van Beek noemt er een paar. ‘We hebben 

onze bedrijfskleding duurzaam en circulair ingekocht. We 

kwamen bij de vezelsoort Tencel terecht. Ten opzichte 

van katoen bespaart dat 97 procent water en 47 procent 

energie, plus veel betere mogelijkheden voor hergebruik. 

Met de maaltijden voor patiënten werken we met het 

concept FoodforCare, dat we samen met jonge kanker-

patiënten en Maison van den Boer hebben ontwikkeld. 

Gezonder, smakelijker eten in kleinere porties zorgt 

ervoor dat er veel minder eten wordt weggegooid, naast 

aanzienlijke gezondheidsresultaten voor de patiënten. 

Ook in de operatiekamers bespeur ik veel ambitie om de 

afvalstroom in te dammen. Accountantsbureau KMPG gaat 

ons onder de noemer ‘green challenge’ helpen de stromen 

in kaart te brengen en de prijskaartjes die erbij horen. Ook 

de Rabobank wil hierbij ‘partneren’. Dan zal blijken dat 

hergebruik voordeliger uitpakt als je het hele systeem in 

beschouwing neemt.’

Normen als steun in de rug
De zorg bruist van de circulaire ambities, het begint nu goed 

op gang te komen en Van Beek levert daar graag een 

bijdrage aan. Normen ervaart ze als een steun in de rug, 

alsmede de manier waarop NEN die uitdraagt. ‘Ik vind het 

echt goed dat NEN niet alleen normen bij wijze van spreken 

vanuit de tabellenboeken oplegt, maar ook oog heeft voor 

het veranderkundige proces dat daarbij hoort. NEN is actief 

bij de organisatie van bijeenkomsten om circulair bewustzijn 

te creëren en ik heb gezien dat dat heel veel verande-

renergie heeft losgemaakt.’   

‘We hebben geïnvesteerd in het rijp 
maken van de ‘groene’ geesten.’

‘Waar normen een obstakel  
vormen, gaan NEN en het veld 
oplossingen vinden.’

‘Ik ben voorstander van verplichtende 
circulaire normen voor onze sector.’

Resultaten onderling vergelijkbaar

‘Normen helpen om een trend, een standaard te zetten. Als je de norm niet haalt, 

moet je daar een verhaal bij hebben. Betrokkenen weten ook waar ze aan toe zijn. 

Bovendien is het een goede manier om de resultaten onderling te vergelijken en op 

grond daarvan een eerlijke en gezonde competitie te organiseren.’

Kansen voor meer circulariteit in de zorg

‘Een norm voor wat duurzaam gedrag in de zorg precies 

inhoudt, zou voor een grote versnelling kunnen zorgen 

om meer circulariteit in de zorg te krijgen. Als patiënten 

het belangrijk gaan vinden en meenemen in hun afwe-

gingen, wordt het ook voor ziekenhuizen interessant  

om daar een extra inspanning voor te leveren.’

Radboudumc  |  

Cathy van Beek, bestuurder van Radboudumc
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‘We moeten in voortdurend overleg blijven 
met NEN zodat we kunnen opsporen waar 
normen een obstakel vormen zodat we 
versneld oplossingen creëren.’ 



DESIGN FOR 
RECYCLING

Puzzelstukjes vallen in elkaar
Met ‘design for recycling’ als uitgangspunt vallen volgens 

Bost uiteindelijk alle puzzelstukjes in elkaar om volledig 

groene, circulaire producten te leveren op een marktcon-

forme en maatschappelijk verantwoorde manier. Met de 

kinderwagens zijn al enkele belangrijke stappen gezet. ‘We 

hebben het aantal componenten drastisch teruggebracht tot 

28, waar andere fabrikanten er drie- à vierhonderd hebben. 

Daardoor hoef je minder materialen te testen en ben je 

minder afhankelijk van grondstoffen en productieprocessen, 

bovendien kan het scheiden voor hergebruik dan veel 

efficiënter. Daarnaast hebben we de assemblagetijd sterk 

teruggebracht. Je bent daardoor minder afhankelijk van 

lage lonen, dus je kunt dicht bij de plek produceren waar 

het verkocht wordt.’

Kunststof uit Post-Consumer Waste
De belangrijkste stap is misschien wel het werken met 

gerecyclede kunststof van ‘Post-Consumer Waste’, dat voor 

vrijwel de gehele kinderwagen wordt toegepast. Het mate-

riaal wordt geleverd door het bedrijf QCP. Bost: ‘Met Post-

Industrial Waste kun je makkelijker hoogwaardig recyclen. 

Het is fantastisch dat QCP juist met Post-Consumer Waste 

kunststof aan ons kan leveren dat volledig aan onze eisen 

voldoet. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het sluiten van de kringloop. Ik wil dat uiteindelijk  

alle bedrijfsprocessen volledig groen en circulair zijn.  

Ik zou bijvoorbeeld graag een windmolen op ons terrein 

zetten, waar alle partijen uit ‘onze’ keten hun stroom  

van betrekken.’
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‘Design for recycling’, dat is voor Bart Bost de kern van de bedrijfsvoering van Greentom. Enkele jaren geleden richtte 
hij dit bedrijf op, waar kinderwagens worden gemaakt. Bost: ‘Ik heb al bij tal van bedrijven kinderwagens ontworpen, 
maar had uitgesproken ideeën over hoe het beter, meer circulair kan. We willen extreem groen zijn in al onze 
bedrijfsprocessen. Als we dat met de kinderwagens tot in de perfectie beheersen, willen we er stap voor stap producten 
aan toevoegen zodat uiteindelijk een hele lijn aan Greentom lifestyle-producten ontstaat.’ Met de kinderwagen won 
Greentom in 2016 de prestigieuze Red Dot award, een internationale designprijs.

Greentom  |  

Bart Bost, founder & industrial designer  
Greentom

‘We willen extreem groen zijn in al 
onze bedrijfsprocessen.’
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Meer bewustzijn creëren
Bij een relatief klein deel van de klanten - Bost schat het op 

10 procent - is circulariteit een belangrijk argument om een 

kinderwagen van Greentom te kopen. ‘Dat bewustzijn bij 

klanten, maar ook bij andere partijen in de keten, zou een 

stuk groter kunnen en moeten zijn. Maak in alles duidelijk 

dat een product echt groen is, laat ook het verschil zien met 

producten die alleen maar wat aan ’greenwashing’ doen 

voor het imago. Het zou mooi zijn als er een systeem komt 

dat eenvoudig en tegen lage kosten alle groene prestaties 

met scores in beeld brengt. Het is dan ook een soort advies 

voor bedrijven: op verschillende punten scoor je goed, maar 

op andere punten is nog veel groene winst te boeken. Ik zie 

daar een belangrijke rol voor NEN weggelegd.’   

‘Het bewustzijn bij klanten, maar ook bij  
andere partijen in de keten, zou een stuk 
groter kunnen en moeten zijn.’

SPECIAL CIRCULAIRE ECONOMIE  |  2017

Het werken met normen biedt voordelen

‘Normen helpen ons enorm in onze bedrijfsvoering. We weten waar we aan toe zijn 

en fabrikanten die zich niet aan de normen houden, kunnen op een transparante 

manier worden gecorrigeerd. Het helpt ook goed om copycats te ontmaskeren die 

het product ietsje hebben aangepast maar door de mand vallen als de normen op 

tafel komen.’

Kansen vergroten op de wereldmarkt

‘We verkopen onze producten wereldwijd. In alle delen 

van de wereld zijn verschillende normen geldig, zoals 

in de Verenigde Staten, China en Australië, met enkele 

andere producteisen. Het meer op elkaar afstemmen  

van verschillende normen zou het makkelijker maken  

om één product voor de wereldmarkt te maken.’

‘Met design for recycling als  
uitgangspunt vallen uiteindelijk 
alle puzzelstukjes in elkaar.’
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Quality Circular Polymers  |   

Virgin materialen als uitgangspunt
QCP, opgericht in 2014, heeft van meet af aan de geldende 

normen en productieomstandigheden voor ‘virgin materialen’ 

als uitgangspunt genomen. Het naleven van dezelfde uitge-

breide set van normen betekent dat er een consistente kwaliteit 

geleverd kan worden. Om de beschikbaarheid en kwaliteit van 

het aangeleverde kunststofafval te kunnen borgen, heeft QCP 

een strategische overeenkomst gesloten met SUEZ. Omdat dit 

bedrijf tevens aandeelhouder is van QCP heeft het zelf ook alle 

belang bij leveringszekerheid en gegarandeerde kwaliteit. Van 

Enckevort: ‘SUEZ levert het grootste deel van de uitgesorteerde 

plastic in balen van circa 350 kilo. We controleren uiteraard de 

kwaliteit en als er iets niet in orde is bespreken we dit. SUEZ 

kijkt dan wat de oorzaak is en wat er moet veranderen in de 

bedrijfsvoering om het in de toekomst te verbeteren.’

Actief op zoek
Met een stevige grip op de kwaliteit en kwantiteit van de 

grondstof kan ook een andere positie in de markt worden inge-

nomen. Van Enckevort: ‘De houding van veel recyclebedrijven 

is: ‘kijken wat voor materiaal er precies uit de machines komt 

en dan zoeken naar een geschikte toepassing’. Wij draaien 

het om: we gaan actief op zoek naar klanten die met ‘virgin’ 

kunststof werken en kijken hoe we dat met ons gerecyclede 

materiaal volwaardig kunnen vervangen zonder ook maar iets 

toe te geven op de producteisen. Behalve de kleur dan: spierwit 

NAAR EEN VOLWASSEN MARKT 
VOOR GERECYCLEDE KUNSTSTOF

De productie van gerecyclede kunststof wordt steeds volwassener. Via de afvalverwerkers is de laatste jaren een grote 
stroom ontstaan, dat wordt uitgesorteerd tot bruikbare fracties om weer nieuwe kunststof van te maken. Maar Marcel 
van Enckevort, Account & Application Development Manager bij QCP (Quality Circular Polymers), heeft het gevoel dat 
‘de business’ pas aan het begin staat. ‘Als je met dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid wil leveren als de traditionele 
petrochemische industrie, dan moet je dezelfde normen en regels in acht nemen. Dat zie ik niet bij alle recyclingbedrijven.’ 

‘Consumenten staan positief tegenover  
duurzaamheid en circulaire economie blijkt  
uit ieder marktonderzoek.’
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kunnen we niet leveren. Een brand owner die bijvoorbeeld 

spierwitte flessen heeft, moet bereid zijn om een andere tint of 

kleur te introduceren. Dat vraagt natuurlijk om het tonen van lef, 

maar biedt ook kansen. Uit ieder onderzoek blijkt dat consu-

menten positief staan tegenover duurzaamheid en circulaire 

economie, dus als je met de kleurverandering duidelijk maakt 

dat hier een bijdrage aan wordt geleverd, kan dat een extra 

verkoopargument zijn.’

Circulaire drive
QCP doet graag zaken met bedrijven die een sterke ‘circulaire 

drive’ hebben en de stap naar gerecyclede kunststof durven te 

zetten. Er is inmiddels een interessante reeks van producten 

ontstaan, variërend van plantengieters, shampooflessen tot 

vaten voor Specifiek Ziekenhuisafval (SZA), dat zeer hoge 

producteisen kent. Onlangs is ook Greentom, een bedrijf dat 

kinderwagens maakt, erbij gekomen. Van Enckevort: ‘Ze hadden 

zelf de wens om duurzamer te produceren en wij blijken te 

kunnen leveren wat ze nodig hebben. En als de kinderwagens 

over lange tijd aan het eind van hun levensduur zijn, kunnen we 

ze weer gebruiken om nieuwe kunststof van te maken. We 

hebben daarover al afspraken met Greentom gemaakt. Ook 

voor ons is het inspirerend als we dat soort vragen krijgen. We 

hopen de komende jaren nog met heel veel bedrijven op deze 

manier te kunnen samenwerken.’  

‘Een brand owner die spierwitte  
flessen heeft, moet bereid zijn om een 
andere tint of kleur te introduceren.’

SPECIAL CIRCULAIRE ECONOMIE  |  2017

Kwaliteit garanderen met normen

‘Het is belangrijk dat er consequent met dezelfde normen 

gewerkt wordt. Alleen zo kun je de kwaliteit garanderen 

en voorkom je dat er inferieur materiaal op de markt 

komt dat het imago van de hele bedrijfstak  

kan schaden.’

Normen actualiseren

‘De kwaliteitsnormen voor de samenstelling van de 

uitgesorteerde plastic zijn inmiddels al 25 jaar oud en 

ik betwijfel of ze nog wel geschikt zijn voor de huidige 

situatie. Het zou goed zijn om dit eens onder de loep te 

nemen en met een geactualiseerde norm te komen.’

Marcel van Enckevort, 
Account & Application Development Manager bij QCP
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Copper8 en Alliander  |  

‘Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.’ Voor Cécile van Oppen, medeoprichter van het bedrijf 
Copper8, is het een van de belangrijkste uitgangspunten in haar handelen. ‘We helpen organisaties met circulaire ambities 
om procesdoorbraken te bereiken. De juiste beginvragen zijn nodig om een fundamenteel ander, beter resultaat te krijgen.’

Alliander-gebouw in Duiven
Het stellen van een ‘betere’ beginvraag speelde onder meer bij de ontwik-

keling van het gebouw van Alliander in Duiven. De aanvankelijke opdracht in 

2010 was: maak een nieuw gebouw achter op het terrein met het BREEAM 

Excellent label. Maar door een open houding, door niet te denken in voorge-

kauwde oplossingen, kon de vraag heel anders worden geformuleerd, met 

een baanbrekende uitkomst, zowel qua proces als resultaat. Van Oppen: 

‘Alliander heeft echt los durven laten, ze hebben gezegd: ‘ga maar’.  

Dat was cruciaal.’

Vijf ambities
In plaats van concrete resultaten voor te schrijven, formuleerde Alliander vijf 

ambities: (1) een circulair gebouw worden met veel hergebruikt materiaal, (2) 

energiepositief, (3) een flexibele en toekomstvaste plek voor de werknemers, 

(4) een positieve relatie tussen ons en de omgeving en (5) integraliteit, ofwel 

alles moet waarde toevoegen aan de andere ambities. Deze ambities zijn 

meegegeven aan vijf consortia. Met drie daarvan is een concurrentiegerichte 

dialoog georganiseerd. Van Oppen: ‘In deze fase zijn de partijen niet beoor-

deeld omdat de dialoog ook echt open moest zijn.’

Andere organisatie geworden
Ton Bernts, manager facilities bij Alliander en een van de eersten die de 

nieuwe weg durfde te bewandelen, bewaart goede herinneringen aan het 

project. ‘Ik vond en vind het een fantastisch project. Door wat we hebben gere-

aliseerd, maar meer nog door wat we hebben geleerd. We zijn door dit project 

een andere organisatie geworden. We kunnen omdenken, we durven van  

de gebaande paden af te wijken, de grenzen op te zoeken.’

Oog voor proces
Normen zijn bij een dergelijk ‘out-of-the-box-proces’ van beperkte betekenis 

en kunnen zelfs innovatie in de weg staan. Maar tijdens de pioniersfase 

ontstaat wel een goed beeld van wat er aan normen nodig is voor de fase 

daarna, het stadium waarbij het goede voorbeeld navolging vindt. Dat gaat 

niet alleen over de technisch-inhoudelijke kant van een product of materiaal, 

maar ook over het proces daaromheen. Van Oppen: ‘Denk na over de hele 

kringloop en stel daar de norm op af, bijvoorbeeld door af te spreken dat een 

product eenvoudig uit elkaar te halen en her te gebruiken is na de eerste 

gebruiksfase. Want wat heb je eraan als je een circulair product ontwikkelt 

dat na de eerste gebruiksfase op de afvalberg belandt?’  

HET STELLEN VAN 
‘BETERE’ VRAGEN

‘De juiste beginvragen zijn nodig om een  
fundamenteel ander, beter resultaat te krijgen.’

‘Alliander heeft echt los durven laten,  
ze hebben gezegd: ‘ga maar’.’

Ton Bernts, 
manager facilities bij Alliander

Cécile van Oppen, 
mede oprichter van het bedrijf Copper8
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‘We zijn door dit project een 
andere organisatie geworden.’

Voordelen van de ontwikkeling van normen

‘In de pioniersfase zijn normen van beperkte waarde, maar in de fase 

van opschaling kunnen ze belangrijk zijn om iedereen mee te krijgen 

in het circulaire proces. Normen zijn ook heel geschikt om zaken uit  

te bannen die je echt niet meer wilt, bijvoorbeeld rond het gebruik  

van toxische stoffen.’

Kansen voor toekomstige normen

‘Soms zie je dat een circulair productieproces wordt belemmerd 

doordat het product wordt vermengd of verlijmd met andere stoffen. 

Hergebruik is dan redelijkerwijs niet meer mogelijk. Het zou goed  

zijn normen te ontwikkelen die voorkomen dat iets uit het circulaire 

proces verdwijnt.’
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Interview  |   

BOUWEN AAN EEN  
DUURZAME TOEKOMST
Duurzame oplossingen naar de toekomst toe, dat is de rode draad in de activiteiten van Anne-Marie Rakhorst. 
‘Sociale inclusie is voor mij een belangrijke bouwsteen om een duurzame, circulaire samenleving op te bouwen’, 
zegt Rakhorst. ‘Ik vind het belangrijk om mensen echt te verbinden met de transitie naar een duurzame samenleving. 
Kinderen hebben daarin een speciale rol: het gaat om hun toekomst, en met hun frisse ideeën kunnen ze hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren.’

‘ Vier geslaagde       
projecten.’

Anne-Marie Rakhorst
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Anne-Marie Rakhorst geeft op allerlei manieren haar activiteiten 

gestalte: investeren in bedrijven die aan duurzame oplossingen 

werken, voorzitter van de Transitieagenda Consumptiegoederen 

(onderdeel van het Rijksbrede programma Nederland Circulair 

in 2050) en commissaris bij duurzame energieleverancier 

Qurrent. Daarnaast is ze actief bij de Human Cities Coalition, 

een publiek-privaat partnerschap dat zich inzet om de positie 

van kwetsbare bewoners in steden wereldwijd te verbeteren. 

Ook lanceerde ze uit eigen middelen een campagne voor de 

Sustainable Development Goals met kinderen in de hoofdrol, 

onder de naam ’17 doelen die je deelt’.

Iedereen moet meedoen
Rakhorst, die op plaats tien van de Trouw Duurzame 100 staat, 

benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen meedoet aan de 

transitie. ‘Als je het bij de overheid alleen legt, zoals in het 

verleden bij de Millenniumdoelen het geval was, lukt het niet. 

Succesvoorbeelden helpen om zoveel mogelijk mensen erbij te 

betrekken. Laat deze zien en vier geslaagde projecten. En zie 

ook de kansen die het voor de Nederlandse economie en export 

biedt. We hebben een sterke positie in deze beweging.’

Mogelijkheden voor verbetering
Hoewel Nederland aardig aan de weg timmert, ziet Rakhorst 

veel mogelijkheden voor verbetering. ‘De wet- en regelgeving 

zou nog veel meer prikkels kunnen geven aan duurzaam en 

circulair produceren. Er is in Nederland een breed draagvlak 

om de CO
2
-belasting te verhogen, al is daar wel internationale 

afstemming voor nodig. Daarnaast kunnen er financiële en 

fiscale incentives worden ontworpen; de SER brengt hier 

binnenkort een rapport over uit. En cruciaal: ga uit van produ-

centenverantwoordelijkheid. Zorg dat een producent er belang 

bij heeft om materialen in de kringloop te houden.’

Meer aandacht voor kwaliteit
Om vooruitgang te boeken in de circulaire economie is volgens 

Rakhorst een diepgaande dialoog nodig. ‘Partijen in de hele 

keten moeten indringend met elkaar in gesprek om te begrijpen 

wat de ander nodig heeft aan grondstoffen en gerecycleerde 

materialen, en hoe dat bereikt kan worden. Het is zaak om 

materialen aan te bieden waar producenten hoogwaardige 

producten van kunnen maken. Het ontwikkelen van normen 

over de kwaliteit van gerecyclede grondstoffen - over de volle 

breedte - zou een belangrijke stap zijn op weg naar een 

circulaire samenleving.’ 

‘De wet- en regelgeving zou nog veel  
meer prikkels kunnen geven aan  
duurzaam en circulair produceren.’

  

Standaardisatie biedt voordelen

‘Standaardisatie zorgt voor minder grondstoffen en 

lagere kosten voor consumenten. Je hoeft alleen maar 

naar de grote hoeveelheid stekkertjes voor elektronische 

apparaten te kijken: wat zou je al niet besparen als er 

gewoon één type stekker voor alle apparaten was?’

Kansen voor alle partijen

Er is speciale aandacht nodig voor de kwaliteit van 

gerecyclede grondstoffen, over de volle breedte. Partijen 

moeten met elkaar in gesprek om normen te ontwik-

kelen, zodat de stroom gerecyclede grondstoffen van 

een kwaliteit is die zo veel en zo hoogwaardig mogelijke 

toepassingen mogelijk maakt.’

‘Partijen in de hele keten moeten indringend 
met elkaar in gesprek om te begrijpen wat  
de ander nodig heeft.’
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Podcasts NEN  |  

PODCASTS NEN  
IN VOLLE GANG 

Maar wat houdt zo’n podcast nu eigenlijk in? Simpelweg is dit een samen-

trekking van een iPod en een broadcast. Het is een audio uitzending waarbij 

het geluidsbestand opgevraagd kan worden wanneer iemand dat wil. Het is 

dus niet tijd- of plaatsgebonden. NEN is in samenwerking met BNR gestart 

met het opnemen van podcasts voor onder andere de thema’s water en 

circulaire economie. De uitzendingen worden verzorgd door Marijke Roskam 

en John van Schagen. 

Beluisteren
Podcasts zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De opkomst 

van podcasts komt eigenlijk door tijdgebrek van de ‘drukke werknemer’. 

Want wie heeft er nu tijd om naast werk, een gezin, het huishouden, 

sporten en een sociaal leven ook nog podcasts te beluisteren? Het mooie 

van deze audio uitzendingen podcasts is dat de persoon in kwestie zelf kan 

kiezen wanneer en welke podcasts hij/zij wil beluisteren. De podcasts voor 

NEN kunnen worden opgeroepen via de website van NEN (www.nen.nl/

podcast) en op de pagina’s van BNR. 

Circulaire economie
Ook het thema circulaire economie is één van de speerpunten van NEN.  

De campagne is in  september 2017 begonnen. Er worden een aantal 

thema’s besproken tijdens de campagne en podcasts.

Garandeer een hoge kwaliteit van hergebruikt materiaal! 
Jacqueline Cramer, geeft haar visie op de wijze waarop hergebruik van 

materialen verbeterd kan worden. Hoe kan de Nederlandse concurrentie-

positie hierin nog sterker worden? 

Een stofzuiger van gerecycled kunststof, wat is daarvoor nodig? 
Wat hebben we nodig om kunststoffen zo hoogwaardig mogelijk te herge-

bruiken? Hoe kan de Nederlandse concurrentiepositie nog sterker worden?  

Bedrijfskleding opnieuw gebruiken, hoe doet het ministerie  
van Defensie dat? 
Hoogwaardig hergebruik van bedrijfskleding is essentieel in een circulaire 

economie. Maar wat is er nodig om dit te realiseren? 

Hoe realiseren we het hergebruik van bouwmaterialen en  
circulair aanbesteden? 
Wat hebben we nodig om bouwmaterialen zo hoogwaardig mogelijk te 

hergebruiken? In de casus van cepezed vertelt Menno Rubbens op welke 

wijze hij te werk is gegaan bij de aanbesteding van het tijdelijke gerechts-

gebouw in Amsterdam.

Voedingsstoffen uit landbouwgrond hoogwaardiger gebruiken.  
Hoe doen we dat? 
De podcast over biomassa en voedsel gaat in op de voedingsstoffen uit 

landbouwgrond die zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden. 

Pieter Brooijmans van de Suiker Unie neemt u mee in de wereld van COSUN 

en vertelt over de verwerking van suikerbieten tot suiker.

Meer informatie 
De podcasts zijn gepubliceerd op nen.nl/podcast!   

Podcasts beluisteren tijdens het joggen, strijken of tijdens andere dagelijkse bezigheden. Ideaal toch?!  
NEN is in samenwerking met BNR gestart met het opnemen van podcasts voor onder andere de thema’s  
water en circulaire economie.
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Oude legerpakken opnieuw gebruiken,  
hoe doet het ministerie van Defensie dat?

Luister de NEN Podcast
‘Circulair geproduceerde bedrijfskleding’  
op nen.nl/podcasts



Ook deze folder is circulair: u kunt de folder bewaren, doorgeven of recyclen door het bij het oud papier aan te bieden.
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