
 

Op 3 september heb je kennisgemaakt met het CIRCO-programma via de workshop met de NRK en NVR TRA. 
Hopelijk heb je toen ontdekt wat deelname aan dit programma jouw bedrijf op kan leveren en wil je aan de 
slag met het ontdekken en uitwerken van circulaire kansen! Via deze mail laten we weten wat de 
vervolgstappen zijn om te komen tot een gezamenlijke CIRCO Track Rubber. 
 
Uitdagingen 
Tijdens workshop zijn de volgende zaken  naar voren gekomen waar producenten van technische rubber 
(artikelen) tegenaan lopen: 
 Wereldwijd wordt ca. 20% van het rubber gebruikt voor technische artikelen, 80% wordt in banden 

verwerkt.  
 rubberartikelen worden toegepast in hele diverse markten, zoals infrastructuur, maritiem, automotive, 

landbouw, consumentenproducten etc. 
 Voor elke toepassing zijn specifieke eigenschappen nodig en wordt een op maat gemaakt rubber 

compound ingezet om te voldoen aan de eisen. Daarnaast hebben verschillende compounders eigen 
recepten/ compounds voor dezelfde toepassingen. Hierdoor kent deze sector een grote 
verscheidenheid aan compounds met veelal kleine volumes per compound. 

 De inzameling en recycling wordt bemoeilijkt door deze grote diversiteit en lage volumes 
 Producten zijn vaak over-engineered 
 In specs van klanten wordt meestal virgin rubber geëist 
 Er zijn diverse initiatieven en technieken voor recycleren van rubber compound en productieafval. 

Wellicht ook voor end-of-life rubber afval.  
 Het aanbod van recyclaat is groter dan vraag 
 Producten worden over de wereld geëxporteerd waardoor afval wereldwijd is te vinden 
 
Collectief of per bedrijf? 
Tijdens de workshop op 3 september zijn vooral collectieve ketenuitdagingen besproken. Toch is een CIRCO 
Track juist ook bedoeld om uiteindelijk een project te starten voor je eigen bedrijf, samen met partners die 
willen samenwerken aan dat specifieke vraagstuk. De aanvliegroute is dus een gezamenlijk traject maar de 
uitwerking en uitkomsten zijn voor de bedrijven/ketenpartners die samen een specifieke casus oppakken.  
 
Suggesties 
We willen graag met jullie een CIRCO Track voorbereiden om met de rubberketen stappen te maken richting 
een circulaire economie. We denken daarbij aan de volgende onderwerpen: 
 Kunnen we rubbercompounds meer standaardiseren? Het aantal types gaan consolideren en hier met 

elkaar afspraken over maken als sector? 
 Wat kunnen we leren van de autobandensector, qua standaardisatie, logistiek, hergebruik, etc? 
 Wat kunnen we leren van de nieuwste rubber recycling methoden, zoals die van Universiteit Groningen 

(professor Francesco Picchioni)? En van de bestaande technieken? En van de technieken die zich nu 
ontwikkelen? 

 Wat voor business modellen zijn er als je je product een veel langere levensduur geeft? Kun je product-
dienst combinaties maken en wat voor invloed hebben deze op je organisatie? Welke nieuwe 
bedrijfsactiviteiten zijn hiervoor nodig? 

 
  



 

Actie 
Hieronder staan de stappen die jij kan zetten en de stappen die wij gaan zetten om tot een voor jullie 
relevante CIRCO Track over circulair rubber te komen: 
1. meld of je interesse hebt in deelname aan de track per e-mail, geef aan of de data passen 
2. wij doen een telefonisch intakegesprek van ca. 30min waarin we samen jouw uitdagingen bespreken en 

bekijken of er ketenpartijen zijn die je zou willen uitnodigen 
3. gezamenlijk nodigen we ketenpartijen en klanten uit (merkeigenaren, bedrijven uit de infra, rubber 

inkopende overheden, ……) 
4. wij nodigen partners en bedrijven uit die al ervaring hebben met rubberrecycling systemen en logistiek 

via b.v. het RECYBEM netwerk. 
5. wij leggen contacten met universiteiten (o.a Groningen/Twente/…) over de nieuwste ontwikkelingen 

rond rubberrecycling. 
Suggesties voor interessante bedrijven/initiatieven uit de rubberketen zijn welkom. 
 
CIRCO Track Circulair Rubber 2019 – praktische zaken 
 Data dag 1 woensdag 13 november 2019 
 dag 2 woensdag 27 november 2019 
 dag 3 woensdag 18 december 2019 
 Programma: zie flyer 
 Kosten: € 500 per bedrijf voor max. 2 deelnemer (normaal € 2.000 in 2019 € 1.500 subsidie) 
 Aanmelden? Dat kan via tra@nrk.nl. Vanwege de noodzakelijke intakegesprekken ontvangen wij uw 

reactie uiterlijk 15 oktober. Ook als u niet deel wil nemen krijgen we hier graag bericht van. 
 Deze Track biedt plaats aan tien bedrijven, twee personen per bedrijf, bij voorkeur vanuit zowel de 

commerciële als de technische hoek. Er is veel ruimte voor interactie zodat jullie inzichten kunnen delen 
en (keten)samenwerkingen op kunnen zetten. 

 De aanbieding is waarschijnlijk eenmalig; reageer daarom ook als u op de voorgestelde dagen echt niet 
kunt maar wel belangstelling heeft om deel te nemen aan de track. 

 
In de bijlage de flyer met meer informatie over de Track. Voor vragen over de CIRCO Track kun je contact 
opnemen met CIRCO sectorcoördinator Ingeborg Gort: ingeborg@circonl.nl, 06-39333524 of Martin van 
Dord: vandord@nrk.nl, 06 234 265 93. 
 
Met vriendelijke groet, namens NVR TRA | Margo de Kort 
 
Team CIRCO Track Circulair Rubber 
Martin van Dord Ingeborg Gort Jeroen Thoolen  
NRK Innovatiecoach  
 

CIRCO Trainer en Sector  
Coördinator Kunststoffen 

CIRCO Trainer  

 
  

 
06 - 23426593 06 – 39 33 35 24 06 – 36 33 14 84  
vandord@nrk.nl ingeborg@circonl.nl 

 
 

info@jeroenthoolen.com   

 
  

 

 

  

 


