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Tijdens Springtij Forum zijn vijf sessies gehouden over het thema circulaire economie. Het 

overkoepelende thema ‘Exploring & Transforming’ is hierin vertaald naar praktische sessies. 

Op de donderdag werd de eerste sessie geopend met de verkennende vraag of er in 

Nederland inmiddels een tipping point is bereikt op het gebied van de circulaire economie. 

Tijdens de sessies op vrijdag is de diepte in gegaan rondom opschaling van circulaire 

verdienmodellen. Hierbij stond de transformatie van onder meer financiering en boekhouding 

centraal. Op zaterdag is de problematiek rondom de toenemende vraag naar smart materials 

verkend, en zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor transformatie van het huidige, lineaire 

systeem onderzocht. Tot slot is afgesloten met de vraag hoe Nederland als Circulaire 

Hotspot kan worden versneld. 

Tipping point van de circulaire economie 

In 2016 is er in Nederland veel gebeurd rondom het thema circulaire economie. Het SER-

advies heeft richtingen gegeven waar de Rijksoverheid zich op zou moeten focussen. PBL 

heeft circulaire economie als een van de hoofdthema’s voor het komende jaar genoemd. 

Nationaal is recent het Rijksbrede Programma Circulaire Economie gelanceerd. Voor het 

bedrijfsleven is in 2016 de eerste Circularity Index gepubliceerd. En we zien, mede door het 

programma Nederland Circulair, dat er veel versnelling plaatsvindt binnen het bedrijfsleven. 

Ondanks dat we er zeker nog niet zijn, zou 2016 achteraf weleens kunnen worden 

bestempeld als het tipping point naar een circulaire economie. 

 

Financiering van circulaire businessmodellen 

Circulaire modellen vragen om nieuwe vormen van financiering. Afgezien van technische 

circulariteit van een product, worden producten steeds meer via ‘circulaire verdienmodellen’ 

in de markt gezet. Hierdoor treden veranderingen op in risico’s en geldstromen. Ondanks 

veel experimenten en pilots, komt daadwerkelijke opschaling moeilijk van de grond. Met 

experts vanuit diverse geledingen, namelijk een financier (ING), een producent (Gispen), een 

accountant (KPMG) en de beroepsvereniging van accountants (NBA) is op het Springtij 

Forum 2016 gesproken over uitdagingen. Vervolgens is in co-creatie gezocht naar 

oplossingen voor drie bestaande cases: Auping, Gispen en PostNL. 

 

Waar te beginnen? De voornaamste conclusie is dat er niet één partij verantwoordelijk is 

voor de financiering van circulaire verdienmodellen. Stakeholders moeten elkaar vinden om 

verandering in gang te zetten. Producenten die aantonen dat het kan, consumenten die 

vragen om circulaire producten, banken die meer begrip ontwikkelen voor de risico’s en 

vervolgens financiering kunnen verlenen, en accountants die meedenken over 

mogelijkheden om dit ook gunstig tot uiting te laten komen op de balans. Oplossingen zijn 

telkens maatwerk, en versnelling is nodig. Financiering van circulaire verdienmodellen staat 

bij iedereen op de agenda, maar we moeten er samen voor zorgen dat het ook gaat 

gebeuren. 

 

Smart in een lineair systeem 

Zowel in Nederland als wereldwijd neemt het aantal ICT-componenten exponentieel toe. 

Veel van deze componenten zijn opgebouwd uit schaarse aardmetalen. Na een inleiding 

door Ugo Bardi over de relevantie en urgentie is door TNO ingezoomd op de Nederlandse 
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context van dit vraagstuk. Uneto-VNI en Van Gansewinkel duidden de effecten op en rol van 

het Nederlands bedrijfsleven om hier zowel bij het ontwerp, de installatie, het onderhoud en 

de verwerking op in te spelen. Nederland is vooralsnog onvoldoende gepositioneerd is om dit 

vraagstuk op een juiste wijze het hoofd te bieden. Gebrek aan kennis en urgentiegevoel 

enerzijds en handelingsperspectief anderzijds veroorzaakt een analyses paralyses, waardoor 

er vooralsnog meer op onderzoek dan op actie wordt ingezet. 

Nederland als circulaire hotspot 

In het eerste half jaar van 2016 is de campagne Nederland als Circulaire Hotspot 

gelanceerd, om Nederland als circulaire hotspot in Europa te profileren. Nederland kan haar 

rol versterken door bestaande ontwikkelingen als uitgangspunt te nemen en hierop voort te 

bouwen. Dit kan middels diverse ketensamenwerkingen waarin unieke resultaten worden 

geboekt, zoals de ketensamenwerking op het gebied van ondergrondse infrastructuur en 

ziekenhuis-afval. Daarnaast kan dit middels een regionale aanpak, gebaseerd op lokale 

behoeften en kansen. Tot slot, kan Nederland zich profileren als circulaire hotspot met de 

ontwikkeling van de Circular Valley in Haarlemmermeer, waar de komende jaren nieuwe, 

innovatieve vormen van samenwerking rondom de circulaire economie zullen ontstaan. 
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