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Burgers, bedrijven en overheden zijn zich in toenemende mate bewust van de nood-

zaak om in de toekomst zuiniger en duurzamer om te gaan met energie en de beschik-

bare natuurlijke voorraden aan grond- en hulpstoffen op aarde.

De gevolgen hiervan voor de manier waarop deze voorraden zijn aan te wenden voor 

productie en consumptie, vereisen een omslag in het gedrag van de verschillende  

belanghebbenden en vragen om innovatie op velerlei gebied.

In de samenleving werken steeds meer bedrijven en burgers samen aan een nood-

zakelijke en wenselijke overgang van een lineaire naar een circulaire economie.

Deze transitie staat volgens het ministerie van Economische zaken nog in de kinder-

schoenen, maar heeft een structureel karakter. De transitie is bovenal fundamenteel 

en vraagt blijvend, ook in de komende decennia, om onderzoek naar nieuwe inzichten, 

kennis en de vertaalslag van deze inzichten naar duurzame innovatie in de samen-

leving. 

Overheden stellen met beleid op verschillende niveaus reeds het nodige in het werk 

om deze gewenste maatschappelijke transitie te stimuleren. Het is echter de vraag 

of deze beleidsmatige ‘push’ van overheden voldoende invloed heeft om de beoogde 

transitie in het gewenste tempo van de grond te krijgen. Beleidsmatige prikkels om 

innovaties te stimuleren, zoals subsidies, kunnen bijdragen aan een positieve impuls. 

Dit geldt ook voor de mogelijkheden van wetgeving.

Echter, het effect van subsidies en wetgeving van overheidswege op een maat-

schappelijke transitie is beperkt op het moment dat hiervoor in de samenleving 

onvoldoende draagvlak is. Een werkelijke maatschappelijke verandering van enige 

betekenis is pas te verwezenlijken als er daadwerkelijk sprake is van een breed  

maatschappelijk draagvlak bij alle betrokken ‘stakeholders’.

Het gaat bij de realisering van deze gewenste transitie daarom vooral om de vraag  

hoe er aan de basis in de samenleving draagvlak is te creëren bij de diverse belang-

hebbenden. Dit kan door deze verschillende groepen (pro)actief te betrekken bij kans-

rijke innovaties (een ‘pull’) en ze met concrete en herkenbare voorbeelden in de eigen 

omgeving te laten ervaren dat andere vormen van produceren en consumeren leiden 

tot een duurzame (beleving van) vooruitgang. 

Voorwoord
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Deze vooruitgang komt enerzijds van de grond door onderzoek en nieuwe kennis en 

technologie in een bepaald vakgebied te ontwikkelen en toe te passen. Anderzijds is 

het mogelijk om te kijken naar andere disciplines en daarvan te leren en aan te sturen 

op creatieve combinaties en toepassingen van inzichten en ervaringen.

Een belangrijke randvoorwaarde is dat alle betrokkenen bereid zijn om te leren, te 

denken en te handelen via cocreatie. Ze moeten ook bereid zijn om te zoeken naar 

aanknopingspunten om ketens te koppelen en te leren denken in systemen en cycli. 

De gewenste vooruitgang vereist bovendien een breed gedragen visie en vertrouwen 

in de mogelijkheid dat economische, sociale en ecologische systemen niet met elkaar 

hoeven te kannibaliseren, maar zo zijn ingericht dat ze elkaar in de toekomst juist 

versterken. 

Tenslotte is het voor het gewenste maatschappelijke draagvlak belangrijk dat deze 

vooruitgang voor individuen en groepen rationeel waarneembaar is en bijdraagt aan 

een breder en beter gevoel van sociaal welbehagen. 

Bij deze gewenste transitie met maatschappelijk draagvlak hebben studenten in het 

(hoger) onderwijs een belangrijke rol. Jonge studenten maken kennis met nieuwe 

mogelijkheden van verduurzaming van processen in de samenleving en bestaande 

organisaties krijgen de beschikking over extra kennis en capaciteit voor onderzoek en 

innovatie. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De minor Circulaire Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

laat studenten op een innovatieve manier en met concrete onderzoeksvragen bij  

bedrijven ervaren hoe interdisciplinair denken en daaraan gekoppelde inzichten uit 

verschillende ketens kunnen leiden tot een gewenste maatschappelijke transitie 

en een verduurzaming van bestaande patronen van productie en consumptie. Via  

herkenbare voorbeelden tonen ze aan hoe bij (ketens van) organisaties op micro- en 

mesoniveau nieuwe inzichten van grote waarde kunnen zijn bij de ontwikkeling van 

schaalbare oplossingen voor duurzame innovatie in het bedrijfsleven. In deze uitgave 

leveren de studenten hier bovendien zelf een bijdrage aan met hun presentatie van 

de belangrijkste bevindingen uit de verschillende onderzoeksprojecten voor diverse 

opdrachtgevers. 

Voorwoord
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Na een inleidend hoofdstuk met een nadere inleiding en toelichting op belangrijke 

aanknopingspunten voor de inrichting van een duurzame samenleving en de  

consequenties hiervan voor het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs, volgt in 

de daaropvolgende hoofdstukken een overzicht van de verschillende onderzoeks-

projecten met cases van de studententeams bij meerdere opdrachtgevers.

Het slothoofdstuk legt met de inzichten van de verschillende individuele onderzoeks-

projecten dwarsverbanden en trekt waar mogelijk algemene conclusies met aan-

bevelingen en aanknopingspunten voor toekomstig vervolgonderzoek. Met als basis 

de reflectie op een diepte-interview met Louise Vet, schetst dit hoofdstuk een parallel 

met de manier waarop actoren in sociaaleconomische systemen kunnen leren en  

profiteren van de werking van ecosystemen lessen uit de natuur.

Via deze weg maak ik graag van de gelegenheid gebruik om alle opdrachtgevers en  

geïnterviewde deskundigen te danken voor hun waardevolle bijdragen en onder-

steuning aan de verschillende onderzoeksprojecten. Een woord van dank ben ik ook 

verschuldigd aan de verschillende collega’s van de HAN voor hun ondersteuning bij de 

totstandkoming van de verschillende projecten en de inhoudelijke inbreng in het pro-

gramma van de minor Circulaire Economie. Een speciaal woord van dank gaat uit naar 

prof. dr. L.E.M. Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 

in Wageningen/hoogleraar Wageningen University & Research (WUR), voor haar 

bereid heid haar visie te delen op de inzichten uit het onderzoek naar de mogelijke 

werking van ecosystemen. Drs B. Ursem, directeur van de Hortus Botanicus TU Delft, 

dank ik voor zijn inzicht uit onderzoek naar de werking van natuur verschijnselen en 

de aanknopingspunten van deze inzichten voor een verduur zaming van de inrichting 

van de samenleving van morgen. Rest mij een woord van dank aan Heribert J.J. Korte 

van Educatieve Uitgeverij EnDusZo voor de creatieve vormgeving en finale realisatie 

van deze uitgave.

Tenslotte maak ik van deze gelegenheid graag gebruik om alle studenten te danken 

voor hun getoonde moed, inzet en de bereikte resultaten met de verschillende  

projecten. We kijken terug op een leerzaam jaar met een mooie, duurzame oogst!

Frank Croes

Wageningen, augustus 2018



8

Hoofdstuk 1. Inleiding       10

1.1 Een economie in transitie      10

1.2 Van enkelvoudige naar meervoudige waardecreatie en waardebepaling 15

1.3 Een wereld in verandering vraagt om innovatie    20

1.4 De provincie Gelderland investeert in een toekomst zonder afval  22

1.5 Een circulaire economie vereist duurzame onderwijsinnovatie  24

1.6 Samen investeren in duurzame innovatie     28

Hoofdstuk 2.          33

Cases met de nadruk op duurzaam economisch rendement

Camfil  Een propositie met toekomst    34

Heudra  Off the grid, utopie of realiteit?    39

NTA  Een nieuwe focus op coatings    44

NIJG  Warmte uit eigen huis     49

Bosch Nefit  Warmte zonder zorgen     53

Hoofdstuk 3.          57

Cases met de nadruk op duurzaam sociaal rendement 

Molen De Kroon   Een molen draait op meer dan wind alleen   58

NEC  Investeren in een duurzame verbinding   63

Schut Papier   Een certificaat met internationale potentie   71

CLS   Een nieuw licht op led     76

Techcomlight   Meer zicht met duurzaam daglicht    82

TH&P   Een duurzame servicepropositie voor hardware  86

Elro   Onderzoek naar businessmodel duurzame en   90

  multifunctionele dakbedekkingen

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland      96

  Rechtvaardige condities voor een verwijderingsbijdrage

Speed comfort De marktpotentie met partners in de retail   100

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave



9

Hoofdstuk 4.          105

Cases met de nadruk op natuurlijk rendement

Miscancell   Meervoudige waardecreatie met Miscanthus   106

Ubbink   Sluiting van de grondstofketen    113

GMB Amoniumsulfaat als biobased substituut voor kunstmest 121

Grijsen   De mogelijkheden voor een biobased afvalbak   128

Suez   Onderzoek naar de mogelijkheden om B-hout te hergebruiken 135

Hoofdstuk 5. Tenslotte       144

5.1  De noodzaak van transitie omdat het kan    144

5.2  Het begint met duurzame innovatie     144

5.3  Een integrale, grensoverschrijdende aanpak    144

5.4  Nut, noodzaak en meerwaarde van co-creatie in de minor    146

  Circulaire Economie

5.5  Een focus op verantwoorde technologische innovatie   148

5.6  De potentie van een biobased economy in een circulaire economie  150

5.7  Leren van ecosystemen, alle elementen zijn van waarde   150

5.8  De noodzaak van duurzame intensivering    155

5.9  De maatschappelijke waarde van natuurlijke processen   157

5.10 Een toekomst vol kansen met veel perspectief op een duurzame transitie 164

Inhoudsopgave



10 H1 Inleiding

1.1 Een economie in transitie

De Nederlandse economie ondergaat in de komende decennia een fundamentele  

transitie naar een circulaire lerende, kenniseconomie. In deze economie treden  

belangrijke veranderingen op in de manier waarop (ketens van) organisaties waarde 

creëren. 

Een circulaire economie is te definiëren als een economisch concept dat zich richt 

op een effectievere omgang met natuurlijke hulpbronnen waarmee een duurzamere  

samenleving is te creëren (Herman Wijffels over de circulaire economie, 2011). Het 

gaat hierbij om een economie die voorziet in behoeften zonder onaanvaardbare  

milieudruk uit te oefenen en zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

Deze opgave vraagt om veranderingen in brede zin waarvoor het noodzakelijk is  

om zowel technische-, sociale- als systeeminnovaties door te voeren (ministerie van 

Economische Zaken, 2016). In een circulaire economie gaat het om een fundamenteel 

andere manier van waardecreatie dan in het gangbare lineaire economische systeem. 

Gangbaar is in dit systeem zijn de afgelopen jaren overigens wel tal van initiatieven 

ontplooid om ketens te sluiten en reststromen te hergebruiken. Deze ‘keteneconomie’ 

met oog voor recycling is te beschouwen als een eerste aanzet tot een definitieve tran-

sitie naar een volledig circulaire economie.

Hoofdstuk 1. Inleiding

Afbeelding 1. De verschillende patronen van een lineaire economie, een keteneconomie met oog voor 
recycling en een circulaire economie (Rijksoverheid.nl, 2017)
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Een circulaire economie richt de waardeketens vanaf het begin zo in, dat producen-

ten van goederen op voorhand nadenken over de mogelijkheid de keten te sluiten  

aan het einde van de levenscyclus van die goederen. Een goederenstroom die na  

gebruik in een eerste levenscyclus als reststroom opnieuw beschikbaar komt, wordt  

niet langer vernietigd maar is in een volgende levenscyclus opnieuw aan te wenden 

voor de productie van nieuwe grondstoffen, componenten of zelfs compleet nieuwe 

eindproducten.

Het doel hiervan is afval te voorkomen en een maximale ‘verwaarding’ van deze nieuwe 

materiaalstroom te realiseren in de volgende levenscyclus. Hiervoor is het van  

cruciaal belang om te leren van eerdere processen en nieuwe kennis te ontwikkelen. 

De vervolmaking van waardeketens en aansturing op een verduurzaamd gebruik van 

grond- en hulpstoffen, ook met het oog op latere levenscycli, vereisen nu eenmaal een 

structurele investering in onderzoek en een blijvende concentratie op innovatie. 

Veel gangbare systemen voor kwaliteitsmanagement, borging en certificering  

voorzien reeds in een bruikbare systematiek van denken en werken. In essentie zijn 

veel handelingen terug te voeren op de PDCA-cyclus of de Deming Circle. Dit is een 

instrument om in vier opeenvolgende fasen, bij alle handelingen en processen in 

een organisatie, planmatig en doelmatig aan te sturen op de levering van de beoogde  

kwaliteit en die, waar nodig, mogelijk en wenselijk bij te stellen voor een structurele 

kwaliteitsverbetering in de toekomst.

DEMING
Circle

Afbeelding 2. De verschillende opeenvolgende fasen in de Deming Circle
De vier onderscheiden fasen in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

• PLAN: om de huidige werkzaamheden in kaart te brengen en een plan te maken  
   voor de verbetering van deze werkzaamheden via doelstellingen.
• DO:  om de geplande verbeteringen uit te voeren in een gecontroleerde proefopstelling.
• CHECK: om de resultaten van de verbeteringen te meten en te vergelijken met  
   de oorspronkelijke situatie en deze te toetsen aan de vastgestelde doelstellingen.
• ACT: om met de gevonden resultaten bij CHECK bij te stellen.
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De kern van de kwaliteitscirkel van Deming is dat iedere medewerker aan een  

(productie-) proces de eigen werkwijze kan beoordelen en verbeteren. De medewerker 

is verantwoordelijk voor een handeling in een deelproces binnen een groter geheel. 

Het management van de organisatie analyseert vervolgens alle (proces)handelingen 

in een breder perspectief en de directie analyseert de primaire bedrijfsprocessen. Bij 

de introductie van duurzaamheid als onderdeel van integraal kwaliteitsmanagement, 

kan de Deming Circle organisaties op weg helpen hun duurzaamheiddoelstellingen en 

circulariteit te realiseren. 

Voor de gewenste overgang naar een circulaire economie is het wel belangrijk om hier -

voor in organisaties nieuwe kritische succesfactoren en bijbehorende performance- 

indicatoren te definiëren. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan ‘SMART’ geformuleerde 

doelstellingen voor CO2-productie of doelstellingen voor de aard en omvang van het 

aan te wenden volume aan hernieuwbare energie.

Afbeelding 3. De doorlooptijd en de verschillende kwaliteitscycli met als doel constante  
kwaliteits verbetering en duurzame borging via standaardisering

Time

Quality
Improvement

Standard

Standard

Consolidation

through

Standardization
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De meeste gangbare systemen voor kwaliteitsmanagement, zoals ISO, baseren  

zich reeds op het principe van de Deming Circle. Concrete voorbeelden van relatief 

nieuwe, voor circulariteit ontwikkelde, Nederlandse systemen voor kwaliteits-

management zijn: de CO2-Prestatieladder  (http://www.co2-prestatieladder.info/) en 

de MVO-Prestatieladder  (http://www.mvoprestatieladder.nl/). In een internationaal 

perspectief is bijvoorbeeld het Bcorp certificeringsysteem te gebruiken  (https://

www.bcorporation.net/).

De Ellen MacArthur Foundation  (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 

circular-economy) is een mondiale denktank die zich ten doel stelt om duurzame  

ont wikkelingen te stimuleren en aanknopingspunten voor circulariteit te bevorderen 

en hierover kennis te delen (Ellen MacArthur Foundation, 2017a). De Ellen Mac Arthur 

Foundation onderscheidt bij het onderzoek naar de mogelijke aanknopings -

punten voor sluitende ketens en hernieuwbare verwaarding van materiaalstromen  

verschillende opties. Daarbij maakt de stichting een onderscheid tussen een bio-

logische en een technologische cyclus (Ellen MacArthur Foundation, 2017a).

http://www.co2-prestatieladder.info/
http://www.mvoprestatieladder.nl/
https://www.bcorporation.net/
https://www.bcorporation.net/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular -economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular -economy
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Virtualise

Outline of a circular economy
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natural capital by controlling
finite stocks and balancing
renewable resource flows
ReSOLVE levers: regenerate,
virtualise, exchange

1

Principle

Optimise resource yields
by cirulating products,
components and materials
in use at the highest utility
at all times in both technical
and biological cycles
ReSOLVE levers: regenerate,
share, optimise, loop

2

Principle

Foster system effectiveness
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out negative externalities
All ReSOLVE levers

3
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Recycle
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Consumer
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Afbeelding 4. Het grondpatroon met de verschillende opties voor hergebruik van materiaalstromen  
in een circulaire economie (Ellen MacArthur Foundation, Circular Economy System Diagram, 2017b) 
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De Ellen MacArthur Foundation telt een groeiend aantal globale partners in ver-

schillende sectoren van bedrijvigheid, zoals Unilever, Philips, Renault, Nike, Google,  

Hennes & Mauritz en Danone. Ook werkt de organisatie wereldwijd samen met  

belangrijke kennispartners waaronder Arup  (https://www.arup.com/),  (Ideo-

https://www.ideo.com/eu), SystemiQ  (https://www.systemiq.earth/) en filan- 

tropische instellingen als de Foundation Moringa for Mawa   (https://moringa 

formawa.org). Daarmee toont de stichting aan dat ondernemingen in toenemen-

de mate op zoek zijn naar nieuwe kennis en verantwoordelijkheid willen nemen hun 

bedrijfsactiviteiten te verduur zamen. Deze toenemende belangstelling geldt voor alle 

sectoren van het economische verkeer.

1.2 Van enkelvoudige naar meervoudige waardecreatie en waardebepaling

De bereidheid en verandering in het denken over een verduurzaming van de bedrijfs-

activiteiten en een toenemende focus op de mogelijkheden voor (her)gebruik van  

materiaalstromen in waardeketens, heeft ook zijn weerslag op het denken over de 

aard van waardecreatie en de wijze van waardebepaling van een organisatie. 

In het traditioneel economisch denken is er sprake van waardecreatie dankzij een 

optimaal ‘gebruik’ van de verschillende klassieke productiefactoren: ‘natuur’, ‘arbeid’, 

‘kapitaal’ en ‘ondernemerschap’. Hierbij zijn economisch gewin en een maximalisatie 

van de aandeelhouderswaarde (op de korte termijn) de belangrijkste aandachtspunten 

in het te voeren beleid van de directie. 

In veel ondernemingen met een ‘Angelsaksische cultuur’ is deze opvatting over waar-

decreatie nog altijd leidend bij managementbeslissingen. Ze houden minder rekening 

met de effecten van het proces van waardecreatie op de omgeving. In de praktijk  

representeren de jaarrekening en een toelichting op het behaalde financiële resultaat 

de ontwikkeling van de waarde van een onderneming. In zo’n situatie is er sprake van 

een ‘enkelvoudige (financiële) waardebepaling’. 

Onder invloed van een toenemend maatschappelijk bewustzijn en een breder  

verantwoordelijkheidsbesef is er een verandering gaande hoe organisaties ook in 

sociaal-maatschappelijke zin van waarde willen zijn en hiervoor maatschappelijke 

verantwoordelijkheid willen nemen. Illustratief voor deze ontwikkeling is het  

toenemend aantal bedrijven dat het afgelopen decennium naast een financieel  

jaarverslag ook een sociaal of maatschappelijk jaarverslag heeft gepubliceerd  

(mvonederland.nl/transparantie/duurzaamheidsverslag).

https://www.arup.com/
Ideohttps://www.ideo.com/eu
Ideohttps://www.ideo.com/eu
https://www.systemiq.earth/
https://moringaformawa.org
https://moringaformawa.org
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Bij de verslaglegging en verantwoording over het gevoerde beleid is het voor veel  

ondernemingen echter nog ongebruikelijk om ook expliciet aandacht te besteden 

aan de impact van het proces van waardecreatie op andere aspecten in de omgeving.  

Die omgeving laat zich in deze context definiëren als een ‘ecosysteem’, waarop een onder-

neming als ‘actor’ met haar handelen invloed heeft. Dit business ecosysteem is breder dan 

de traditionele keten en omvat naast directe partners, zoals leveranciers en afnemers, ook 

andere stakeholders, zoals bewoners, werkgevers- en werknemers verenigingen, maat-

schappelijke belangengroeperingen, kennisinstellingen en overheden.

Een onderneming heeft ook voor deze omgeving betekenis en ‘waarde’. Een waarde 

die zich zowel in positieve als in negatieve zin kan manifesteren. Een voorbeeld 

van een positieve waarde is de betekenis van de onderneming voor het lokale  

verenigingsleven, bijvoorbeeld in de rol van sponsor of donateur. Een voorbeeld van  

een negatieve waarde is de schadelast die optreedt tijdens het productieproces, zoals 

de uitstoot van een ongewenste hoeveelheid emissies waarvoor de onderneming geen 

verantwoordelijkheid neemt, maar de ‘rekening’ presenteert aan de samenleving. 

Een ander aansprekend voorbeeld van waardecreatie met oog voor de waarde op  

de omgeving van de organisatie, is de bereidheid van een fabrikant van voedings-

middelen om boeren een reële prijs te betalen voor biologisch geteelde gewassen. 

Met deze vorm van ‘true pricing’ neemt de voedingsmiddelenproducent zelf mede-

verantwoordelijkheid voor zijn partners in de keten. De fabrikant stelt daarmee 

zijn partners in staat om ook onder reële condities bij te dragen aan een verduur-

zaming van de betreffende activiteiten bij de partnerorganisaties in de bedrijfs kolom 

en is hiermee ook in die omgeving van (blijvende) meerwaarde. In dit licht is het  

inspirerend om te zien hoe het denken over de ontwikkeling van waardecreatie  

in (de omgeving van) een onderneming verandert onder invloed van duurzaamheids-

denken.

Wat waardecreatie betreft zijn bij het management van organisaties in de praktijk 

meerdere stromingen te onderscheiden. Een voorbeeld van een dergelijk onderscheid 

is het verschil in aansturing van bedrijven vanuit een ‘Rijnlands model’ en vanuit een 

‘Angelsaksisch perspectief’.

In organisaties met een Rijnlands besturingsmodel heeft het management bij de  

ontwikkeling van een missie, visie en bedrijfsstrategie over het algemeen oog voor  
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de belangen van meerdere stakeholders. Naast het (financiële) belang van de aandeel-

houders, houdt het management beleidsmatig rekening met de belangen van de  

medewerkers, partners, klanten en bijvoorbeeld de omwonenden van de organisatie. 

In de bedrijfsstrategie ligt de focus in dit model op de definiëring en aansturing van 

doelstellingen voor de middellange- en lange termijn. De continuïteit van de onder-

neming op de lange termijn heeft daarbij een hogere prioriteit dan een maximalisatie 

van de winst op de korte termijn. 

Veel bedrijven met een Rijnlands besturingsmodel zijn van oudsher familie bedrijven. 

Er is ruimte voor medewerkers en andere stakeholders om deel te nemen aan de  

ontwikkeling van het beleid. Samen met het management en de aandeelhouders  

bepalen ze de koers van de onderneming. De cultuur in veel van deze bedrijven is te 

kwalificeren als een overlegcultuur (Managementscope.nl).

Ondernemingen met een Rijnlandse traditie zijn in de regel minder afhankelijk van 

kapitaalverwerving via een beurs. De benodigde financiering voor investeringen  

verloopt in veel situaties direct via private investeerders, banken of - in het geval van 

familiebedrijven - via de eigen familie. Daarmee is het beleid in deze organisaties  

minder afhankelijk van onzeker vreemd vermogen, verworven via de beurs met daar-

mee het risico van de korte termijn grillen van deze kapitaalmarkt.

Bij organisaties geleid volgens de uitgangspunten van het Angelsaksische model 

is marktwaarde het leidende principe. Aandeelhouderswaarde staat voorop en het  

management laat zich bij beslissingen over het te voeren beleid primair leiden 

door de belangen van de aandeelhouders. Het gevolg hiervan is dat bij veel bedrijven 

met een Angelsaksisch model het management zich concentreert op het financiële  

resultaat voor de korte termijn. Op de werkvloer domineren hiërarchische verhoudingen. 

Openlijke onderlinge concurrentie tussen medewerkers is getolereerd of wordt zelfs 

gestimuleerd. Bescherming van medewerkers heeft een lagere prioriteit.

Het bestuur van de onderneming bestaat in het Angelsaksische model uit één  

almachtige board, in plaats van aparte raden van bestuur en commissarissen. In 

de Angelsaksische board zitten zowel actieve als toezichthoudende bestuurders.  

De cultuur in bedrijven met een Angelsaksisch model is te kwalificeren als een  

prestatiecultuur (Managementscope.nl).
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Heeft het Rijnlands model dan de voorkeur voor een duurzame transitie van  

de samenleving en de sturing op circulariteit? Dit geldt zeker voor de gewenste  

verandering in een toekomstige focus op meervoudige waardecreatie, een bredere  

stakeholderparticipatie en de nadruk op doelstellingen en beleid voor de lange termijn.

Dit neemt echter niet weg dat aspecten van het Angelsaksische model van waarde 

kunnen zijn bij een wenselijke en snelle transitie naar circulariteit. In Angelsaksische 

organisaties is sprake van een natuurlijke competitieprikkel, waardoor medewerkers 

vertrouwd zijn met de noodzaak te presteren en targets te halen, juist op de korte  

termijn. De processen in veel van deze organisaties kenmerken zich als ‘lean’ en  

zijn toegesneden op een optimale effectiviteit en een maximale efficiëntie.  

Het management kan veranderingen snel doorvoeren, zonder dat ze daarbij andere 

stakeholders hoeft te betrekken. Dit maakt deze organisaties wendbaar en flexibel, 

hetgeen een voordeel kan zijn bij een spoedige ontwikkeling en implementatie van 

duurzame innovaties.

Ongeacht de dominantie van een bepaald besturingsmodel, is het bovenal belang-

rijk dat bestuurders van alle organisaties gaan inzien dat economische, sociale en  

eco logische systemen niet met elkaar in strijd hoeven te zijn. Dit betekent dat bij het  

ontwerp van een nieuw businessmodel duurzaamheid uitgangspunt is en rekening 

wordt gehouden met de ontwikkeling van sociale waarde, ecologische waarde én  

economische waarde. In een dergelijke opzet hoeft er allerminst sprake te zijn van  

een afname van het rendement in het verdienmodel, maar juist van een stabiel en 

mogelijk zelfs beter rendement op de lange termijn.

De stap van een lineaire economie naar een circulaire economie en een veranderende 

focus van enkelvoudige (financiële) naar meervoudige waardecreatie lijkt daarmee 

voor organisaties met een Rijnlandse traditie eenvoudiger te realiseren dan voor  

organisaties die zijn geworteld in het Angelsaksische model.

De transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie beslaat al met 

al meer dan alleen een zuinigere en slimmere omgang met grondstoffen, goederen 

en diensten om materiële waarde te creëren. Het gaat ook om andere werkwijzen en  

processen binnen en tussen organisaties, om mensen en sociale inclusie. Het vraagt om 

aandacht voor de sociale dimensie van de circulaire (wereld)economie, in Nederland 

en de wereldwijde effecten daarvan (ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017).

H1 Inleiding
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Bij de ondertekening van het Nederlandse grondstoffenakkoord, een intentie-

overeenkomst voor transitieagenda’s voor de circulaire economie, delen de betrokken 

partners breed de overtuiging dat ze vooral door samenwerking in slimme nationale 

en internationale netwerken, in ketens en op diverse schaalniveaus, de slagkracht 

kunnen ontwikkelen om de gewenste versnelling in de transitie te bewerkstelligen 

(ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017). 

Hoe een organisatie in de toekomst in samenhang met de omgeving waarde creëert, 

brengt ook de vraag met zich mee hoe een organisatie hierover verantwoording aflegt. 

Een circulaire economie stuurt immers vanuit meerdere invalshoeken op duurzaam-

heid en duurzame waardecreatie. 

De International Integrated Reporting Council (IIRC)  https://integratedrepor-

ting.org/ stelt dat meerdere dimensies de toekomstige waarde van een organisatie  

bepalen. Naast de financiële prestaties (‘financial capital’) is ook de manier waarop de  

organisatie zich in de samenleving manifesteert in sociaal en ecologisch opzicht  

waarde bepalend. De organisatie van de toekomst is verantwoording verschuldigd  

over de behaalde resultaten met ‘manufactured capital’, ‘intellectual capital’, ‘human 

capital’, ‘social & relational capital’ en ‘natural capital’  (International Integrated Re-

porting Council, 2017a).

Afbeelding 5. Een circulaire economie vraagt om een duurzame balans tussen sociale-, economisch- 
en ecologische systemen
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Deze nieuwe benadering van verantwoording met oog voor duurzaamheid en ‘meer-

voudige waardecreatie’, nodigt een organisatie de komende jaren uit om opnieuw stil 

te staan bij het eigen ‘DNA’ en na te denken over een maatschappelijk verantwoorde 

invulling van de missie, visie, strategie en een duurzaam business- en verdienmodel. 

Circulariteit is vanuit meerdere invalshoeken een belangrijk middel en tevens een doel. 

1.3 Een wereld in verandering vraagt om innovatie

Met een verwachte groei van de omvang van de wereldbevolking naar ruim negen 

miljard mensen in 2050, is er op termijn een toenemende schaarste aan grond- en 

hulpstoffen. Deze schaarste is structureel en vereist een ander en slimmer (her)-

gebruik van materialen, de inzet van mensen en energiegebruik. 

Afbeelding 6. Van enkelvoudige naar meervoudige waardecreatie (International Integrated Reporting 
Council, 2017b)
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Onder invloed van de urgentie om een verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, 

is een wereldwijde energietransitie noodzakelijk (Sociaal-Economische Raad, 2013) 

en zijn veranderingen onontbeerlijk. Op de klimaattop van de VN in Parijs 2015 zijn  

bindende afspraken gemaakt om het gebruik van fossiele energie te reduceren en 

de opwarming van de aarde in de 21e eeuw te beperken tot minder dan twee graden  

Celsius (Rijksoverheid, 2017). 

Daarnaast biedt de voortschrijdende ontwikkeling van de stand van de technologie 

aan organisaties nieuwe kansen voor duurzame innovaties (Facility Management.nl). 

Benutting van deze kansen is mede onder invloed van overheidsbeleid en de inbreng 

van jonge, hoogopgeleide professionals extra te stimuleren (Topsectoren.nl). 

In een globaliserende economie is het voor organisaties niet de vraag of, maar hoe 

ze het beste kunnen anticiperen op aanknopingspunten voor duurzame innovatie.  

Daardoor is er een groeiende en structurele behoefte om nieuwe kennis en innovatieve 

vaardigheden op te doen waarmee de beste kansen zijn te signaleren om hier met 

innovaties op in te spelen (Trilling, B. & Fadel, C. , 2009).

Het hoger onderwijs in Nederland heeft vooralsnog de taak om jonge professionals op 

te leiden en organisaties vanuit een opleiding met vakinhoudelijke kennis, onderzoek 

en advies te ondersteunen bij de signalering van deze kansen en de ontwikkeling van 

de gewenste innovaties. 

Veel van deze toekomstige innovaties zijn echter complex van aard en overstijgen 

het domein van één vakinhoudelijke discipline. Ze vereisen een multidisciplinaire 

benadering bij onderzoek, de ontwikkeling, de introductie en de implementatie van 

de betreffende innovaties in de organisatie. In veel organisaties in het midden- en 

kleinbedrijf (MKB) ontbreekt het echter aan de benodigde kennis, de juiste skills en 

de vereiste capaciteit om deze complexe vraagstukken met eigen middelen op een 

adequate manier aan te pakken. 

Dit geldt ook voor de vertaalslag van innovaties naar de inrichting van een nieuw  

business- en verdienmodel of de introductie van innovatieve activiteiten in processen 

op de werkvloer. Zo blijven interessante kansen voor duurzame innovaties en groei  

in het MKB deels liggen en ondervindt de noodzakelijke transitie naar een circulaire 

economie een onnodige vertraging. Daardoor worden klimaat- en duurzaamheids-
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doelen in Nederland niet of minder snel gerealiseerd dan wenselijk is (Energie  

Onderzoekcentrum Nederland, 2016). 

1.4 De provincie Gelderland investeert in een toekomst zonder afval

Waar internationale organisaties de ernst van verandering onderkennen en daarop 

met richtlijnen voor beleid op macroniveau anticiperen, zijn het vooral overheden die 

met wetgeving en stimuleringsbeleid kunnen bijdragen aan de realisatie van duur-

zaamheiddoelstellingen. In Nederland is bovendien sprake van een gedelegeerde  

verantwoordelijkheid over meerdere bestuurlijke niveaus. In de Nederlandse situatie 

is er namelijk sprake van een gedecentraliseerde eenheidsstaat, waarin het Rijk, de 

provincie, de verschillende gemeenten en zelfstandige bestuursorganen ieder hun  

eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen - en - nemen.

De provincie Gelderland is een aansprekend voorbeeld hoe deze verantwoordelijk-

heid op provinciaal niveau invulling krijgt. De provincie investeert namelijk in groene 

groei en ondersteunt ondernemers met vernieuwende initiatieven voor de circulaire  

economie. Ramingen van onderzoeksorganisatie TNO wijzen uit dat de Gelderse  

transitie naar een circulaire economie gunstig is voor de werkgelegenheid en de  

ontwikkeling van de regionale economie in de komende jaren. Berekeningen van  

de provincie laten een groei zien van ongeveer 5.000 extra banen, 700 miljoen extra 

omzet en 50 procent minder gebruik van grondstoffen in 2030. De uiteindelijke  

ambitie van het bestuur van de provincie Gelderland is om de eerste afvalloze econo-

mie van Nederland te zijn.

Om dit te bereiken, heeft de provincie Gelderland begin 2017 de Uitvoeringsagenda  

Circulaire Economie vastgesteld waarmee ze inspeelt op de economische en eco-

logische kansen die de circulaire economie aan Gelderland biedt. Met een kleine 60 

uitvoeringsgerichte acties om de circulaire economie in een stroomversnelling te  

krijgen, kiest Gelderland voor een praktische aanpak door ondernemers te helpen bij 

hun eerste stap naar circulaire businessmodellen. De provincie stimuleert de samen-

werking tussen bedrijven onderling en bedrijfsleven en kennisinstituten. Gelderland 

investeert in samenwerking met diverse fondsen van de Europese Unie miljoenen  

euro’s in slimme én schone industrie.

Gelderland heeft met de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie gekozen voor een 

praktische aanpak via drie actielijnen die aansluiten op de kracht van het Gelderse  

H1 Inleiding
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bedrijfsleven. Door succesvolle en inspirerende voorbeelden te laten zien van  

circulaire bedrijven in de praktijk, verwacht de provincie dat andere bedrijven  

deze voorbeelden gaan volgen. Dit gaat echter niet vanzelf. De provincie ondersteunt 

bedrijven die deze omslag in denken en doen willen maken en geeft zelf, samen met 

andere overheden, het voorbeeld door circulair in te kopen en aan te besteden:

• zelf het goede voorbeeld geven;.

• stimulering van grondstofefficiency in de Gelderse maakindustrie;

• ontwikkeling en toepassing van biobased grondstoffen.

De provincie Gelderland heeft met de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie samen 

met andere overheden in Gelderland een voorbeeldfunctie te vervullen voor circulai-

re inkoop en aanbesteding. Hiermee stimuleert ze de markt van (ontwikkeling van) 

circulaire producten en diensten. Het gezamenlijke inkoopvolume van provincie,  

gemeenten (54) en waterschappen (drie) in Gelderland bedraagt circa vijf miljard 

euro per jaar. Dit is een substantieel bedrag en is een belangrijk instrument om de  

circulaire economie als ‘launching costumer’ op gang te helpen. De provincie is 

zelf ook actief met de integratie van circulaire inkoop en aanbesteding in de eigen  

organisatie. Belangrijk aangrijpingspunt zijn de opdrachten die de provincie uitzet 

in de grond- weg- en waterbouw. Zo besteedt de provincie vijf projecten voor groot  

onderhoud van provinciale wegen maximaal circulair aan.

Stimulering van grondstofefficiency in de Gelderse maakindustrie

Inspirerende voorbeelden van circulaire verdienmodellen zijn te vinden bij bedrij-

ven die in hun sector vooroplopen. Denk aan de circulair geproduceerde tapijttegels 

van Interface in Scherpenzeel, producent van kartonnen verpakkingen Solidpack in 

Loenen, meubelfabrikant Gispen in Culemborg en de biobased coffeecups van kof-

fiebranderij Peeze in Arnhem. Ze tonen aan dat het daadwerkelijk loont om circulair 

te ondernemen: meer omzet met (veel) minder grondstoffen en afval. Ondernemers-

programma’s zoals CIRCLES en het Boost smart industry netwerk Oost Nederland en 

organisaties als Stichting Kiemt en Oost NL stimuleren honderden ondernemers dit 

voorbeeld te volgen. 

Ontwikkeling en toepassing van biobased grondstoffen

Bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe biobased grondstoffen richt de  

provincie Gelderland zich nadrukkelijk op sectoren waarin toonaangevende Gelder  - 

se bedrijven een koppositie innemen. Dit betreft de verwerking van natuurvezels 
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in papier en textiel, winning van nutriënten uit mest en winning van plantaardige  

eiwitten voor de voedselverwerkende industrie. 

De provincie Gelderland opereert in een netwerk van partners die elk vanuit hun  

eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan de ontwikkeling van de circulai-

re economie. Binnen Gelderland zijn dit onder meer de Radboud Universiteit en  

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN), Saxion en de bedrijvennetwerken (VNO/NCW, Stichting Kiemt, Boost 

smart industry  https://smartindustryoost.nl//), de verschillende samenwerkende  

regio’s, gemeenten en waterschappen. Op nationaal niveau werkt de provincie samen 

met andere provincies in het zogenaamde IPO-verband (Interprovinciaal Overleg van 

en voor provincies). In Oost-Nederland is er sprake van een goede samenwerking met 

Overijssel en investeringsmaatschappij Oost  (https://oostnl.nl/nl) en in Circles  

 (http://www.circles.nu/).

Tenslotte werkt de provincie Gelderland actief samen met andere regio’s en  

netwerken in Europa, zoals Vanguard en Manunet. Via het project CircE, waar de  

provincie in participeert, en het programma Interreg Europe brengt Gelderland 

MKB-ondernemers in contact met Europese partners en fondsen in onder andere  

Italië, Engeland, Spanje en Polen.

1.5 Een circulaire economie vereist duurzame onderwijsinnovatie

De afgelopen decennia is er onder invloed van de toenemende behoefte aan  

specialisatie een ontwikkeling ingezet, waarbij het aantal opleidingen in het hoger 

(beroeps)onderwijs sterk is toegenomen. Deze doorgaans vakgerichte opleidingen  

investeren in de ontwikkeling van jonge professionals, die zich met kennis van  

zaken onderscheiden in een eigen aandachtsveld en vakgebied. Het curriculum 

van veel van deze opleidingen is echter nog sterk ingegeven door traditionele  

uitgangspunten van onderwijs in de industriële samenleving. (Trilling, B. & Fadel, C. , 

2009) (Van den Oetelaar, F., 2012) 
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De uitgangspunten en kenmerken van dit onderwijsmodel laten zich als volgt  

kwalificeren:

Het onderwijs in een industriële samenleving 

Wat zijn de belangrijkste karakteristieken?

•  Kennisoverdracht

•  Kennis, inzicht, toepassing (Taxonomie Bloom)

•  Kennis

•  Theorie

•  Inhoud

•  Kernvaardigheden 

•  Feiten en principes

•  Gebaseerd op werkgeversbehoeften in industriële samenleving

Wie vervult welke rol?

•  Docentgestuurd

•  Leerkracht en boeken als bron van kennis

Hoe verlopen de processen?

•  Passief leren

•  Directe instructie

•  Gefragmenteerde lessen en curriculum

•  Vastgestelde tijdsindeling

•  One size fits all

•  Competitief

•  Boeken, schriften, pennen

•  Vooral binnen klaslokaal

•  Summatief toetsen

(Trilling, B.  & Fadel, C., 2009)

Met de introductie van het competentiegericht onderwijs in de jaren ‘90 van de  

vorige eeuw is aan deze uitgangspunten wel al een nieuwe dimensie toegevoegd. De  

focus op de overdracht van vakinhoudelijke expertise neemt af en er is meer tijd en 

aandacht voor de ontwikkeling van sociale competenties. Het onderwijs daagt de  

studenten nadrukkelijk uit en de student neemt zelf de regie over het onderwijs-
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leerproces. De rol van de docent wijzigt en krijgt een andere vorm in de functie van  

coach. De doel stelling achter deze vorm van onderwijsinnovatie is studenten nog  

beter voor te bereiden op het werkveld en hen na afronding van een studie nog succes-

voller aan de slag te laten gaan als professional in een bepaald vakgebied.

Ondanks deze vernieuwing is het curriculum van veel opleidingen in het hoger  

onderwijs nog steeds in belangrijke mate gebaseerd op de behoeften van de industrië-

le samenleving. Het is dus de vraag of het onderwijs in de huidige vorm toereikend is 

om aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van morgen.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) leidt in de 21e eeuw tot belangrijke  

innovaties. Het is deze technologie die de samenleving transformeert naar een (digitale) 

kennissamenleving. Dirk Helbing, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, 

spreekt over een digitale revolutie: ‘De impact van de digitale revolutie wordt vergelijk-

baar met die van de industriële revolutie’ (duurzaam bedrijfsleven.nl). 

 

De term ‘kennissamenleving’ heeft in deze context betrekking op het feit dat kennis 

altijd en overal voorhanden is. Dagelijks komen er grote hoeveelheden informatie op 

het internet bij, een ontwikkeling die ook in de komende jaren exponentieel doorzet. 

Verder verwijst de term ‘kennissamenleving’ naar kennisbegrip en kennisconstructie, 

leren door nieuwe informatie en inzichten te combineren met wat iemand al weet.  

(Van den Oetelaar, F., 2012).

Waar de samenleving in het verleden economisch gezien vooral gericht is op de in-

dustrie en productie, treedt er in de kennissamenleving een verandering op richting 

diensten en innovatie. Voor de kennissamenleving zijn kennisontwikkeling, kennis-

constructie en kenniscreatie van groot belang voor (circulair) economische ontwik-

kelingen en duurzame innovatie. De nieuwe, duurzame kenniseconomie stelt andere 

eisen aan het onderwijs van de toekomst.

H1 Inleiding
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Onderwijs in een kennissamenleving en duurzame kenniseconomie

Wat zijn de belangrijkste karakteristieken?

•  Kennisconstructie

•  Analyse, synthese, evaluatie (Taxonomie Bloom1)

•  Vaardigheden

•  Praktijk

•  Proces

•  Toegepaste vaardigheden

•  Vragen en problemen

•  Gebaseerd op werkgeversbehoeften en maatschappij in kennissamenleving

Wie vervult welke rol?

•  Student centraal

•  Leerkracht als coach van studentgestuurde leerprocessen

Hoe verlopen de processen?

•  Actief leren

•  Interactieve uitwisseling

•  Vakoverstijgende projecten

•  Tijdsdeling op basis van behoeften

•  Gepersonaliseerd

•  Gezamenlijk

•  Blended learning met ict

•  Interactie binnen en buiten school

•  Formatief toetsen

(Trilling, B. & Fadel, C. , 2009) (Van den Oetelaar, F., 2012)

In een duurzame kenniseconomie verandert ook het werk. Op de huidige en  

toekomstige arbeidsmarkt ontstaan andere soorten banen. Het aantal banen met  

productiewerk neemt af. Banen met een beroep op competenties als kennis- 

constructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit nemen 

toe. Daarbij is het vanzelfsprekend dat een adequaat gebruik van ICT een belangrijke  

voorwaarde is voor studenten om succesvol op de arbeidsmarkt van morgen te  

kunnen functioneren.  (Van den Oetelaar, F., 2012)
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Door de ontwikkeling van de kennissamenleving en de ontwikkeling van een duurzame 

kenniseconomie is het noodzakelijk dat studenten de kans krijgen om zich eigentijd-

se vaardigheden eigen te maken. Vaardigheden en competenties die nodig zijn om 

succesvol in de kennissamenleving ‘van morgen’ te kunnen functioneren, te kunnen 

werken en zich levenslang door te kunnen ontwikkelen. Met andere woorden: er is 

een grote behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe ‘21st century skills’ met als doel: 

duurzame innovatie. 

1.6 Samen investeren in duurzame innovatie

Investeren in een duurzame, circulaire kenniseconomie is een uitdagende en  

gemeenschappelijke activiteit die plaatsvindt via cocreatie. De Organisation for  

Economic Co-operation and Development (OECD) concludeert in 2014: ‘Given their 

strong links with industry, the UASs [Universities of Applied Sciences] seem well 

placed to support the development of capabilities in firms that innovate for the first 

time. Current efforts to strengthen the research and innovation activities of UASs  

appear well timed and could be explicitly linked to this effort’ (AWTI, 2015, p. 37). 

Afbeelding 7. Een overzicht van de nieuwe ‘21st century skills’ in een model van Dr. Paul Kirschner

 https://onderzoekonderwijs.net/2015/10/22/21st-century-skills-are-so-20th-century/
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Gelet op de urgentie en de snelheid waarmee circulaire innovaties zich de komende 

jaren naar verwachting aandienen, ontstaat er in het MKB een structurele en toe-

nemende behoefte aan ondersteuning bij onderzoek, advies én de implementatie 

van een duurzame innovatie: ‘Het uitvoeren van onderzoek behoort inmiddels tot 

de kerntaken van hogescholen, maar het is voor hen lastig om dit te organiseren.  

Gebrek aan tijd en flexibiliteit maakt het moeilijk om aan te sluiten bij de werkwijze van 

veel MKB’ers. Daarnaast vragen MKB-ondernemingen aan hogescholen om actiever te  

sturen op de toewijzing van stagiaires (of multidisciplinaire teams) aan bedrijven’ 

(AWTI, 2015). 

Gegeven de complexiteit en de multidisciplinaire consequenties van veel van deze 

innovaties, is het belangrijk om hierbij ook met studenten vanuit meerdere disciplines 

inhoudelijke expertise te kunnen leveren. Een gevolg hiervan is wel dat studenten 

van opleidingen in het economische, technische en sociale domein meer moeten  

samenwerken om opdrachtgevers in het MKB adequaat te kunnen ondersteunen bij 

de ontwikkeling én implementatie van deze complexe multidisciplinaire innovaties. 

Deze vorm van interdisciplinaire samenwerking vereist van studenten, naast inzicht 

in de meerwaarde en consequenties van deze samenwerking, een ‘open mindset’,  

de ontwikkeling van de nodige competenties en relevante skills om het management 

en de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever ‘mee te nemen’ bij de 

implementatie van voorgestelde innovaties. 

Hierbij is er ook sprake van een belangrijke en veranderende taak voor de docent: 

‘In het onderwijs zou het meer moeten gaan om ‘learning’ dan om ‘teaching’ (Jolles,  

J., 2015). De lerende adolescent moet hierin nog meer centraal komen te staan.  

De docent is daarbij onmiskenbaar een belangrijke ondersteunende ‘motor’ en bovenal 

een bron van inspiratie voor de student: ‘Stimuleer adolescenten breed, trigger daar-

mee hun nieuwsgierigheid en ook hun verbeelding (Jolles, J., 2015).

Wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam toont aan dat het 

brein van studenten nog volop in ontwikkeling is tot het 25e levensjaar (Jolles, J., 2015). 

Jolles stelt bovendien dat er een grote behoefte is aan een verandering van de attitude 

in het onderwijs. De nadruk moet niet alleen maar liggen op schoolse, cognitieve  

prestaties van studenten, maar ook op non-cognitieve functies. Het gaat om andere 

dimensies zoals nieuwsgierigheid, motivatie en ondernemingsvermogen van jonger-
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en en daarnaast hun zelfinzicht en begrip voor de bedoelingen van docenten, ouders 

en leeftijdsgenoten. Daarom komt de pedagogische kant van het onderwijs weer terug 

met de coachende en inspirerende docent. Die geeft studenten actief feedback over 

méér dan alleen de schoolse prestaties (AWBR, 2015). 

Hier liggen nieuwe kansen voor het hbo. In het MKB  is er een reële vraag naar samen-

werking met verschillende opleidingen en de inzet daarbij van studenten. Hogescholen 

ervaren een toenemende vraag naar stagiaires en afstudeerders (HAN, 2017). Actuele 

vraagstukken laten zien dat er een concrete behoefte is aan ‘jonge professionals’ 

voor onderzoek naar duurzame innovatie. Het is gegeven de fase van ontwikkeling 

de vraag of alle jonge studenten hier reeds volledig zelfstandig toe in staat zijn. Veel 

van deze studenten verkeren echter nog in de fase van de prefrontale rijping van de 

schors. Ze hebben er behoefte aan en ver dienen een ondersteunende en inspirerende 

rol van de docent.

Deze samenwerking kan op een praktische wijze invulling krijgen in de vorm van 

multidisciplinaire partnerships. Studenten werken daarin samen met docenten in  

cocreatie met een opdrachtgever onderzoeken, leren en ervaren ze in de praktijk  

hoe duurzame innovatie effectief in een organisatie is te implementeren. 

Deze leerervaring is van grote betekenis voor de meerwaarde van de opleiding van 

de student, de persoonlijke ontwikkeling van de student en de toekomstige waarde  

van de bijdrage van een alumnus aan het economische verkeer. De leerervaring is  

bovendien waardevol voor de duurzame ontwikkeling van kennis en vaardigheden  

bij de docent, de potentiële maatschappelijke waarde van een onderneming en de  

versterking van de Nederlandse kenniseconomie op macroniveau. 

De minor Circulaire Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

heeft inmiddels op een ‘onorthodoxe’ wijze gedurende een jaar ervaring opgedaan met 

kleine multidisciplinaire teams van studenten, docent-begeleiders en opdrachtgevers 

in het MKB. De docent-begeleiders functioneren daarbij (in een verkennende fase) in 

een nieuwe rol als ‘inspirator’ en dragen daarmee als adviseur van de studententeams 

bij aan de zoektocht naar antwoorden op innovatievraagstukken bij de opdracht-

gevers in het MKB. Deze rol vereist in veel gevallen ook de ontwikkeling van (nieuwe) 

competenties bij de docent.

H1 Inleiding
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De eerste resultaten zijn bemoedigend. Er is aantoonbaar sprake van meer betrokken-

heid van de docenten, een hogere waardering van de docenten door de studenten en 

meer tevredenheid over de bruikbare adviezen voor en door de opdrachtgevers in het 

MKB.

De praktijk leert echter dat veel opdrachtgevers de uitgebrachte adviezen weten te 

waarderen, maar nog erg worstelen hoe ze deze adviezen vervolgens in de praktijk 

kunnen implementeren. 

Vergelijkbare ervaringen zijn er ook bij andere opleidingen binnen de Faculteit  

Economie en Management van de HAN. In de faculteit en de markt van het MKB is er 

behoefte aan en belangstelling voor om studenten (in teamverband) in de toekomst 

gedurende de laatste fase van hun studie meer te betrekken bij de daadwerkelijke  

implementatie van een voorgestelde innovatie. (AWTI, 2015)

Deze gewenste betrokkenheid van studenten vereist, naast een andere rol in de  

ondersteuning van de docent en de vereiste multidisciplinaire kennis in het studenten-

team over het vraagstuk, ook aanknopingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe  

persoonlijke vaardigheden.  (FINCODA, 2016) 

FINCODA, een Europees samenwerkingsverband van vijf universiteiten en negen  

organisaties, heeft een meetinstrument ontwikkeld voor innovatief vermogen: de 

FINCODA-barometer. Het meet de innovatieve vaardigheden: creativiteit, netwerken, 

kritisch denken, initiatief en samenwerken in teamverband. Voor de minor Circulaire 

Economie hebben de studenten deze FINCODA-barometer ingevuld. Met de scores 

op achterliggende variabelen bij de vijf onderscheiden competenties hebben ze een  

persoonlijk profiel gekregen van hun persoonlijke performance op de verschillende 

competenties. Dit profiel geeft de studenten een beter zelfbeeld bij hun huidige  

handelen en het geeft ze concrete aanknopingspunten voor hun toekomstige  

ontwikkeling. 
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Het is de doelstelling om met deze eerste testresultaten een uitgekristalliseerd  

competentiemodel te ontwikkelen, dat in een tweede fase ook is aan te wenden voor de 

ontwikkeling van competenties bij docentbegeleiders en leden van het management 

bij de opdrachtgevers in het MKB.

Het nieuw te ontwikkelen model moet recht doen aan de ontwikkeling en imple-

mentatie van 21st century skills. Bij de ontwikkeling van een nieuwe set aan  

kritische success- en performance indicatoren is het tevens belangrijk om rekening te 

houden met skills voor (duurzame) innovatie in het bedrijfsleven. 

Daarmee draagt het nieuw te ontwikkelen model niet uitsluitend bij aan de  

ontwikkeling van persoonsgebonden skills van studenten en docenten in het hoger 

beroepsonderwijs, maar ook aan de ontwikkeling van skills voor duurzame inno vatie 

in organisaties. Op macroniveau draagt het bij aan een collectieve verduurzaming  

van de waardecreatie in het bedrijfsleven, de energietransitie en de United Nations 

Global Sustainable Development Goals.

Afbeelding 8. De vijf kerncompetenties voor innovatie in de FINCODA Innovation Barometer  
Assessment Tool  (FINCODA, 2016)
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34 C1 Cases

De organisatie
De Camfil groep, met het hoofdkantoor in Zweden, is wereldleider op het gebied  

van productie en ontwikkeling van duurzame luchtfilters en Clean Air Solutions en  

heeft wereldwijd 4.000 medewerkers. Camfil is de best vertegenwoordigde organisatie  

in de wereld met 24 productie-units en Research & Developmentcentra in Noord- 

Amerika, Europa en Azië. De ‘core business’ is de levering van hoogwaardige, milieu-

vriendelijke en duurzame producten en services die voor schone lucht zorgen. Met  

technisch hoogwaardige producten springt Camfil in op de steeds groter wordende  

behoefte aan schone(re) lucht. De producten van Camfil zijn bijvoorbeeld terug te  

vinden in kantoren, ziekenhuizen en energiecentrales.  Camfil Nederland, gevestigd  

in Ede, is met 40 mede werkers verantwoordelijk voor het Nederlandse marktaandeel.  

In tegenstelling tot andere vestigingen wereldwijd is de vestiging in Nederland een  

verkoopunit zonder eigen productiefaciliteit. Het beleid in Nederland is om een groot 

aantal filters op voorraad te houden om zo snel en flexibel te kunnen leveren  (www.

camfil.nl).

De propositie
Camfil onderscheidt zich van de concurrentie door zich vooral op de kwaliteit van de 

producten en de toegevoegde waarde voor de klant te richten, dit wil Camfil realiseren 

door vooral op de ‘Total Cost of Ownership’ te focussen en niet op de initiële aanschaf 

van producten en services. Dit betekent dat de klanten bij een eenmalige aanschaf 

Auteurs: Jamaica den Heijer en Christiaan Prijs 

Een propositie met toekomst

http://www.camfil.nl
http://www.camfil.nl
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vaak iets duurder uit zijn, maar wanneer ze naar het totale kostenplaatje kijken, juist 

goedkoper uit zijn. Door een beter product met een hogere efficiëntie en een betere 

filterkwaliteit te produceren, is er op termijn geld te besparen voor de energierekening. 

Een beter product zorgt voor een lagere weerstand en betere binnenluchtkwaliteit.  

Dit betekent dat er minder vermogen nodig is om met een product van Camfil dezelfde 

gewenste schone lucht als resultaat te halen.

Aanleiding onderzoek
Duurzaamheidsdoelstellingen en circulaire ambities zijn momenteel ‘hot topics’ van 

iedere organisatie. Waar bedrijven en overheden nog zoekende zijn welke rol ze spelen 

in de ‘nieuwe’ circulaire economie, wordt de vraag naar Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) ook vanuit de afnemer steeds groter. Camfil is benieuwd hoe ze 

tot een totaalpropositie kan komen, waarmee ze de klant nog meer kan ontzorgen en 

ze reststromen meer circulair kan hergebruiken. Het is vanuit de missie en visie, maar 

ook vanuit de opkomende klimaatdoelstellingen interessant om hier een vervolgstap 

te kunnen zetten.

Onderzoeksvraag
De vraag waar ons onderzoek antwoord op moet geven, is: in hoevere is het voor Camfil 

haalbaar om het proces rondom de reststromen circulair in te richten en wat is hierbij 

de impact op de organisatie? Een belangrijke afgeleide vraag hierbij is welke impact 

hiervan uitgaat op de propositie van de organisatie aan de klant

De bevindingen
In de huidige situatie houdt Camfil weinig rekening met de reststromen. Camfil heeft 

een lineair proces waarbij in 80% van de gevallen de klant zelf de reststromen laat 

verwerken. De overige reststromen die retour komen naar Camfil, worden opgeslagen 

in een afvalcontainer. De Ter Horst Groep zorgt voor afvoer en vernietiging. Er is geen 

sprake van scheiding van de reststromen. Figuur 1 geeft een overzicht van het huidige 

proces van Camfil.

Figuur 1: schematische weergave huidig proces Camfil

Filters, dozen 
en toebehoren 

worden vernietigd
Reststromen

worden afgevoerd
Camfil levert

filters op locatie
Klant plaatst

bestelling
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De gewenste situatie moet van het lineaire proces een circulair proces maken. Dit  

betekent dat Camfil de reststromen scheidt en laat recyclen door als een professionele 

reststroomverwerker als Recovery & Recycling Netherlands. Door alle reststromen  

terug te halen en te scheiden, zijn er ook inkomsten te genereren. Met deze inkomsten 

kan de investering in de implementatie worden gefinancierd.

Het grootste voordeel van gescheiden reststromen voor Camfil heeft betrekking op 

de propositie aan de klant. Door de keten circulair te maken, kan Camfil haar klanten  

namelijk volledig ontzorgen. Omdat geen enkele concurrent dezelfde service biedt, 

kan dit de concurrentiepositie van Camfil  ver sterken en de klantenbinding vergroten. 

Het gewenste proces voor Camfil staat weergegeven in figuur 2.

Om Camfil volledig te laten overstappen naar een circulair proces, is er in de toekomst 

meer onderzoek nodig naar de mogelijkheden voor scheiding van reststromen.

De eerste stap
Ons advies is om een eerste stap te zetten: Camfil verkoopt jaarlijks 500.000 filters, 

waarvan gemiddeld twee filters in een kartonnen doos zitten. Door nu de filters stan-

daard te leveren in een plastic zak, waarin de filters tevens zijn af te voeren, zijn de 

filters reeds bij de bron te scheiden van de kartonnen dozen. Daarnaast zien we voor 

Camfil de volgende voordelen:

Gerecyclede materialen 
zijn weer te gebruiken 

voor nieuwe filters.
Camfil levert bestelde

filters bij de klant.

Camfil haalt oude filters 
en verpakkingsmateriaal

op bij de klant.

SUEZ haalt gescheiden
filters en 

verpakkingsmateriaal
op en zorgt voor 

verwerking.

Camfil scheidt filters en 
verpakkingsmateriaal

Figuur 2: Circulair proces Camfil

C1 Cases
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 een betere concurrentiepositie door een totaalpakket te bieden en de klant te ontzorgen;

 een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen en visie van Camfil;

 een unieke propositie naar de markt (levering van schone lucht).

De vervolgstappen
We adviseren Camfil om verder onderzoek te doen naar een aantal zaken die we  

tijdens ons onderzoek hebben opgemerkt. Dit is vanuit een kostenoogpunt te be-

redeneren, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaamheidsdoestellingen of circulaire 

doestellingen en in sommige gevallen, vanuit beide doestellingen. 

1.  Voor de plastic zak is het alternatief om het plastic te vervangen door een bio-

based materiaal, maar ook is er een heel andere oplossing voorhanden. Biomimicry 

is een methodiek die nieuwe ideeën en invalshoeken kan bieden. Het doel is om  

de kennis van de natuur in te zetten bij Research & Development en daarmee de  

transitie naar een circulaire economie te versnellen. Hoe het ook zij: door minder 

plastic te gebruiken, wordt de propositie duurzamer en zijn er kosten te besparen. 

2.  Door de scheiding van de reststromen te laten uitvoeren door de sociale werk-

voorziening, draagt Camfil bij aan een inclusieve samenleving, een samenleving 

die open staat voor iedereen, en dit kan dienen als een Social Return On Investment 

(SROI) in de propositie. Gezien de grote hoeveelheden fijnstof in de filters moet er 

echter diepgaand onderzoek plaatsvinden naar de veiligheid voor de medewerkers. 

Vandaar dat we dit advies onder de vervolgstappen van de propositie plaatsen.  

Pas als Camfil de reststromen als pure materialen weet te leveren aan een rest-

stroomverwerker als SUEZ, zijn ze te recyclen.

3.  Tot slot dagen we de mensen die de filters ontwerpen uit om beter na te denken 

over een nieuw product design. Een modulair design, waarmee bijvoorbeeld  

weinig onderdelen vervangen hoeven te worden, zorgt ervoor dat de circulaire  

kring gemakkelijker is te sluiten. Daarnaast zou een eerste stap in verduurzaming  

van het ontwerp kunnen zijn het gebruik van lijm te voorkomen en het praktisch  

makkelijker te maken om het filter te scheiden van het frame. Ook hiervoor kan 

biomimicry dienen als een interessante methodiek om nieuwe oplossingen te  

vinden.
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De onderzoeksconclusie
Het huidige proces van Camfil houdt nog onvoldoende rekening met de rest stromen 

van de luchtfilters. We zien dat retournering en scheiding van de reststromen een 

behoorlijke invloed heeft op het proces van de organisatie, maar er liggen ook  

kansen. Camfil kan een onderscheidende marktpositie innemen door deze aanvullen-

de service te bieden en de klant van begin tot eind te ontzorgen. Daarnaast bekleedt 

Camfil hiermee een voortrekkersrol in nationale en circulaire klimaatdoelstellingen; 

dit biedt ook voor de lange termijn nieuwe kansen. Door de impact op de organisatie 

en de nieuwe stappen die dit proces vereist, is meer onderzoek noodzakelijk om 

de keuzen voor Camfil en haar klanten verder richting te geven. Dit heeft vooral te  

maken met scheiding van de reststromen en de zorg voor zuivere eindmaterialen. 

Gezien de kansen voor Camfil is de conclusie om het circulaire proces stapsgewijs 

te implementeren. We adviseren om gaandeweg de implementatie aan te sturen op 

een proces dat volledig circulair en ‘future proof’ is. De kosten zijn op te vangen door 

een extra bijdrage voor transport en afvoer aan de klant te berekenen. Hiermee is het 

tevens een rendabele en daarmee interessante propositie.

C1 Cases
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De organisatie
Heudra Metaalbewerking bv is een metaalproductiebedrijf dat korte levertijden  

garandeert en een modern gerobotiseerd en geautomatiseerd machinepark ter  

beschikking heeft. Het bedrijf is gespecialiseerd in Computer Numerical Control (CNC) 

draaien en frezen, bewerken van gietproducten, kotteren, spiebanen steken, zagen,  

boren en draadsnijden. Naast ferromaterialen bewerkt Heudra diverse materialen,  

zoals kunststof, koper, brons en messingsoorten. Tevens verzorgt Heudra de engi-

neering en fabricage van spanmiddelen en de bewerking van geharde onderdelen.

De propositie
Heudra Metaalbewerking produceert uiteenlopende kwalitatief hoogwaardige pro-

ducten voor verschillende branches zoals de automotive, landbouw en de voedings- 

en offshore-industrie. De organisatie heeft een sterke focus op innovatie en richt zich 

voortdurend op de automatisering van processen met onder andere robot systemen. 

Dit leidt tot flexibiliteit en korte doorlooptijden. De producten bestaan vooral uit  

halffabricaten voor de verschillende branches.

Heudra Metaalbewerking verduurzaamt haar werkprocessen. Zo voert het bedrijf 

afvalstoffen op een verantwoorde wijze af en recycled restmaterialen. Een belang-

rijk onderdeel hiervan is het hergebruik van koelmiddel voor de werkprocessen. 

Een installatie zorgt voor zuivering van het koelmiddel om het te hergebruiken. 

Auteurs: John van der Meulen en Arjan Peterse

Off the grid, utopie of realiteit?
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Zo weet Heudra de hoeveelheid afval van koelmiddel tot een minimum te beperken. 

Daarnaast adviseert Heudra Metaalbewerking haar klanten bij de keuze voor de te  

gebruiken materialen. Hierbij richt Heudra zich op een lange levensduur van de pro-

ducten. De materialen die Heudra Metaalbewerking bewerkt bestaan uit:

 metalen; staal, gietijzer, koper, aluminium en titanium (ferro- en non-ferro metalen);

  verschillende soorten kunststof; polyetheretherketone (PEEK), polyoxymethyleen 

(POM), polytetrafluoretheen (PTFE), polyetheentereftalaat (PETP) en nylon (polyamide).

 (www.heudrametaalbewerking.nl)

De kernwaarden
Service en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel bij Heudra Metaalbewerking. 

Het succes van het bedrijf is daarnaast te danken aan de kwaliteit die Heudra levert. 

Dit is het gevolg van: 

 jarenlang vakmanschap, 

 goed opgeleid personeel, 

 een modern machinepark,  

 moderne programma`s die de productieprocessen ondersteunen en 

 duurzame relaties met de klant.

Afbeelding 1: productie van een excenter voor de offshore-industrie

C1 Cases
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Een continue verbetering en een hoge mate van klanttevredenheid staan centraal 

in de bedrijfsvoering. Het beleid richt zich erop om tegen zo laag mogelijke kosten 

het kwalitatief beste product aan de klant te leveren. Hierbij is er voortdurend  

aandacht voor levertijden, vermindering van afgekeurde producten en optimalisatie 

van de werkprocessen. 

Deze kernwaarden komen in alle lagen van de organisatie tot uiting. Heudra 

Metaal bewerking waarborgt de kwaliteit met haar kwaliteitsmanagement systeem 

dat in overeenstemming is met ISO 9001:2015. Daarnaast produceert Heudra  

volgens de principes van Advanced Product Quality Planning (APQP), Production  

Part App roval Process (PPAP) en Statistical Process Control (SPC).

Aanleiding onderzoek
De directie van Heudra Metaalbewerking bv in Ochten, wil met zonnepane-

len duurzame energie opwekken voor het primaire proces. Er zijn echter enkele  

belemmeringen voor de plaatsing van dergelijke panelen. Zo bestaat een gedeelte 

van het beschikbare dakoppervlak uit asbesthoudende platen. Daarbij is de dak-

bedekking van een ander gedeelte van het beschikbare dakoppervlak toe aan  

vervanging. Hij wil een advies over de manier waarop energie duurzaam is op te  

wekken. Daarvoor hebben we een projectgroep samengesteld met als het doel alle  

mogelijke scenario’s voor een duurzame en betaalbare energievoorziening via zonne-

panelen uit te werken.

Onderzoekvraag 
Directie heeft zelf onvoldoende tijd en kennis om te onderzoeken wat de mogelijk-

heden zijn om de energie die Heudra Metaalbewerking bv in het primaire proces 

gebruikt, duurzaam op te wekken met zonnepanelen. Daarnaast zijn er veel wetten 

en regels voor de sanering van asbestdaken. Er zijn wel verschillende subsidie-

mogelijkheden voor de sanering van asbestdaken en de plaatsing van zonnepanelen. 

Ook met de dakbedekking, die aan vervanging toe is, moeten we rekenig houden.  

Al deze factoren samen maken het project complex. De uiteindelijke doelstelling is 

om alle elektrische energie die Heudra Metaalbewerking bv gebruikt, duurzaam op te  

wekken met zonnepanelen.

Om Heudra Metaalbewerking deugdelijk te kunnen adviseren, hebben we onder andere 

de volgende deelvragen onderzocht:
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 Wat is de energiebehoefte van Heudra Metaalbewerking?

  Wat is de benodigde oppervlakte aan zonnepanelen om aan deze energiebehoefte  

te voldoen?

  Welke subsidies zijn er voor Heudra Metaalbewerking te verkrijgen om zonne-

panelen te plaatsen?

 Welke subsidies zijn er om asbestdaken te verwijderen?

  Welke dakbedekking is het meest rendabel voor de daken van Heudra Metaal-

bewerking?

De bevindingen 

Uit ons onderzoek blijkt dat in 2017 de energiebehoefte van Heudra Metaalbewerking 

in 288 megawatt is. In 2018 breidt Heudra het machinepark uit met onder meer een 

robot voor de automatisering van het productieproces. De energiebehoefte stijgt hier-

door naar 300 megawatt. Het dak van de bedrijfshal van Heudra Metaalbewerking is 

ruimschoots geschikt om deze 300 megawatt op te wekken. Er is maximaal zelfs 400 

megawatt op te wekken. Wat een investering in zonnepanelen extra aantrekkelijk 

maakt, is de beschikbare Subsidie Duurzame Elektriciteit (SDE+). Voor Heudra Metaal-

bewerking betekent dit dat er jaarlijks een subsidiebedrag van maximaal € 18.715,-  

beschikbaar is, vijftien jaar lang. Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar om de 

asbest daken te verwijderen. De verwachting is dat de Rijksoverheid asbestdaken  

vanaf 2024 verbiedt. Daarom is er voor verwijdering een bedrag van € 4,50 per m2 as-

best beschikbaar, met een maximum van € 25.000,- per adres.

Tot slot hebben we onderzocht welk soort dakbedekking het meeste geschikt is voor 

de daken van de bedrijfshal van Heudra Metaalbewerking. Hieruit blijkt dat er ver-

schillende soorten dakbedekkingen zijn, zoals bitumen en polyvinylchloride (PVC). 

Ook zijn deze dakbedekkingen in verschillende kleuren te verkrijgen. De dakbedek-

king op het huidige platte dak is van het type bitumen. Wanneer hier nieuwe bitumen 

overheen komt, kan de huidige laag blijven liggen. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. 

Zoals vermeld, zijn er verschillende kleuren dakbedekking beschikbaar waaronder de 

kleur wit. Witte dakbedekking heeft als voordeel dat het beter bestand is tegen hoge 

temperaturen. Daarnaast weerkaatst witte dakbedekking de warmte van de zon. Bij 

veel warmte van de zon blijven het dakoppervlak en de onderliggende binnenruimte 

daardoor koeler.

C1 Cases
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De onderzoekconclusie
We concluderen dat een investering in zonnepanelen financieel gezien zeer renda-  

bel is voor Heudra Metaalbewerking. Dit komt door de beschikbare subsidies, een  

terugverdientijd van maximaal vijftien jaar en een levensduur van zonnepanelen van  

minimaal 25 jaar. Uit duurzaamheidsoogpunt is de investering in zonnepanelen zeer 

verantwoord. Omdat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen, 

stijgt de temperatuur op aarde. De mens is hier grotendeels voor verantwoordelijk. 

Door de stijging van de temperatuur op aarde verandert het klimaat. Volgens weten-

schappers zijn de gevolgen waarschijnlijk nog te beheersen als we de temperatuur-

stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde 

CO2-uitstoot rond 2050 40 tot 70 procent lager is dan in 2010. Dat gaat niet vanzelf, 

daar zijn forse maatregelen voor nodig. Eén van deze maatregelen is de plaatsing van 

zonnepanelen. De CO2-besparing die plaatsing van zonnepanelen kan opleveren, is 

190 ton. Dit is misschien een kleine stap, maar ‘alle beetjes helpen’.

1 Klimaatverandering. Milieu Centraal  (www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverande-

ring/). Geraadpleegd op 13 januari 2018. 

http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/
http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/
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De organisatie
New Technology Applications (NTA) is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in 

de ontwikkeling van verschillende typen hoogwaardige en duurzame coatings. Het  

management van NTA bestaat uit Heinz van Gelder (CEO) en Gert Lehmann (CTO). 

NTA is lid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland en hecht 

veel waarde aan duurzaamheid in het beleid van de eigen organisatie, maar ook in de  

manier hoe het samenwerkt met partners in de keten. Het bedrijf werkt oplossings-

gericht en anticipeert op concrete vragen uit de markt. In het verleden heeft de  

organisatie de productie en ontwikkeling van coatings uitbesteed aan externe par-

tijen. Sinds de zomer van 2017 is NTA begonnen om in eigen huis coatings te ont-

wikkelen. NTA werkt hiervoor samen met een netwerk van diverse laboratoria, die 

voor NTA verschillende typen coatings testen, ontwikkelen en bewerken  (http://

nta-solutions.com/#/home).

De propositie 
NTA levert coatings op maat. Dankzij de eigen expertise en het netwerk aan hoog-

waardige kennispartners, is NTA in staat voor uitdagende vraagstukken bijzondere 

oplossingen op maat te ontwikkelen en te produceren. Daarbij neemt de organisatie 

de behoefte van de klant als vertrekpunt voor de te creëren oplossing. De kleinschalig-

heid van NTA maakt de organisatie erg flexibel. NTA Solutions heeft een netwerk van 

specialisten in de ontwikkeling, productie, toepassing en inpassing van materialen  

Auteurs: Luuk de Jongh en Bastiaan Ossendrijver

Een nieuwe focus op coatings
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die in staat zijn de eigenschappen van oppervlakken te veranderen, te versterken of 

te beschermen. De coatings voor industriële, maritieme en agrarische toepassingen  

onderscheiden zich in alle denkbare situaties in duurzaamheid en milieuvriendelijk-

heid. De coatings en oplossingen zijn innovatief, getest en bewezen. Uniek is de ont-

wikkeling van het UltraPoxy® concept (NTA.nl).

Het UltraPoxy® Concept
NTA Solutions bv levert high-performance coatings met chemisch gebonden micro- 

keramische partikels voor verschillende toepassingsgebieden. De kwaliteit van deze 

keramische partikels (chemisch resistent, slijtvast, bestand tegen weersinvloeden en 

veroudering) bepaalt de grondslag voor de unieke kwaliteit van de producten. Door 

de extra toevoeging van speciale partikels en bijzondere vulstoffen, ontstaan coating-

systemen die een buitengewoon hoge bescherming bieden. De behaalde resultaten 

worden beproefd en zijn waar mogelijk gecertificeerd door onafhankelijke onder-

zoeksinstituten.

De NTA UltraPoxy® coating komt direct op substraat dat een door stralen gereinigd 

substraat met een hechtprimer, zonder voorbehandeling. Een extreme hechting is het 

resultaat. Daarmee is UltraPoxy® effectiever, efficiënter en bovenal duurzamer dan 

veel gangbare traditionele methoden, die met de gebruikelijke meerlaagssystemen 

werken. 

Afbeelding 1: topprestatie van NTA UltraPoxy®: direct op staal en beton zonder primer

http://NTA.nl
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Voordelen UltraPoxy® 

 hoogst mogelijk corrosiebescherming

 optimale hechting

 extreem slijtvast

 hoge slagvastheid en hoge buigfexibiliteit

 100 % vrij van oplosmiddelen

 excellente chemicaliën- & warmtebestendigheid

 direct aan te brengen op staal, RVS, beton

 hoge kostenbesparing bij verwerking

 eenvoudige verwerking

 eenvoudig bij reparaties

 zeer lange levensduur

Uit dit overzicht met talrijke voordelen blijkt dat UltraPoxy® coatings in veel verschillende 

toepassingsgebieden van waarde kunnen zijn. Daarbij is concreet te denken aan:

 opslagtanks voor aardolie, koolwaterstoffen, chemicaliën;

 reservoirs voor drinkwater & levensmiddelen;

 speciale tanks voor ureum (Ad-Blue), bio-olie;

 biogas vergisters & vergister installaties;

 zwembadfilters en afvalwater reservoirs;

 bruggen en staalbouw, buisconstructies en pijpleidingen;

    maritieme constructies, zoals:

   •  scheeps- en offshore platformen;

 •  tanks en opslagen op schepen en offshore;

 •  damwanden en haveninstallaties;

 •  on- en offshore faciliteiten en constructies;

 •  steigers en verladingsboeien.

Afbeelding 2: Voorbeelden van mogelijke toepassingsgebieden

C1 Cases
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De kernwaarden
In de propositie laat NTA zich leiden door de kernwaarden maatwerk, kwaliteit en 

duurzaamheid. Deze kernwaarden komen ook tot uiting in de toegevoegde waarde 

van de coatings. Zo kunnen attributen waarop de coatings zijn aangebracht langer 

mee, is er nagedacht hoe de coatings zijn aan te brengen, is er minder frequent  

behoefte aan onderhoud en gaan ook de coatings zelf in de regel langer mee. Bij  

de ontwikkeling van de coatings voorkomt NTA het gebruik van milieubelastende 

en vervuilende materialen. Daarbij laat NTA zich leiden door de uitgangspunten en  

richtlijnen voor materiaalgebruik van de MVO-prestatieladder van MVO Nederland 

 (http://www.mvoprestatieladder.nl/).

Aanleiding onderzoek
De medewerkers van NTA zijn zeer kundig in hun technisch vakgebied, maar  

hebben minder affiniteit met marketing(communicatie). Gegeven de ruime exper-

tise in de organisatie, is er de verleiding om op veel markten actief te willen zijn. 

Daardoor is er vanuit NTA te weinig focus op specifieke deelmarkten. Door de grote  

concurrentie in de markt voor coatings, is het voor NTA belangrijk om via onderzoek 

een keuze te maken voor een doelmarkt in de niche. De expertise van NTA moet  

daarbij optimaal aansluiten op de specifieke behoeften van de potentiële afnemers  

in deze nichemarkt.

We hebben gekozen voor een kwalitatief onderzoek, waarbij we in semigestructureerde 

diepte-interviews met deskundigen op het gebied van facility management hebben 

vastgesteld welke specifieke behoeften er zijn voor coatings in de productieomgeving 

van de organisatie. Naast de gangbare toepassingen van coatings ter bescherming van 

vloeren en gebouwen, hebben we in ons onderzoek vooral aandacht besteed aan de 

mogelijkheden om coatings in productieprocessen toe te passen.

Door de breedte van deze industrie hebben we ons hierbinnen geconcentreerd op de 

zuivelindustrie. De wereldwijde productie van voeding en zuivel is enorm (coating.

nl). Bij de productie van zuivel gelden strikte richtlijnen voor hygiëne, antibacteriële 

omgeving, wetgeving (HACCP) en controle. HACCP is de afkorting voor Hazard  

Analysis and Critical Control Points, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. 

De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische controlepunten. 

De wens om gemakkelijk te reinigen is eveneens groot. Alle werkoppervlakken en 

werkobjecten moeten schoon en gemakkelijk te reinigen zijn, zonder onder de druk 

http://www.mvoprestatieladder.nl/
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van machines of reinigingsmiddelen te bezwijken. Om dit  voor elkaar te krijgen 

en ook om effectief en efficiënt schoon te maken, zijn verschillende, speciaal voor  

de zuivelindustrie ontwikkelde coatings te gebruiken (coating.nl). Door de werkopper-

vlakken, wanden en vloeren met een specifiek voor dit doel geschikte coating te  

behandelen, ontstaat er een slijtvast en duurzaam geheel.

In de zuivelindustrie zijn er aanknopingspunten voor coatings van NTA, al moeten de 

kansen voor hoogwaardige toepassingen niet worden overschat. Met de bevindingen 

van ons onderzoek hebben we geïnventariseerd hoe NTA de komende drie jaar in deze 

sector een werkelijk onderscheidende positie kan verwerven.

Veel fabrikanten maken voor hun productieomgeving gebruik van RVS-installaties, 

waarbij ze in de regel niet werken met coatings. Een uitzondering hierop zijn de  

grotere producenten van kaas, die werken met grote pekelbaden. Deze pekelbaden zijn 

door hun omvang meestal van beton en vereisen bijzonder aandacht en deskundig-

heid omwille van de bescherming tegen corrosie en de scherpe eisen voor hygiëne 

(HACCP). Het zijn juist dergelijke bijzondere niches, waar onderscheidende expertise 

van NTA  voor de afnemer van maximale waarde kan zijn.  

Bronnen
  Missie, visie en propositie van NTA-Solutions, Geraadpleegd op 2 december 2017, van  

 http://nta-solutions.nl/#/home

  De functie van coating in de zuivelindustrie, Geraadpleegd op 7 januari 2018, van  

 http://coating.nl/zuivel-coating

   https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/haccp.aspx

   http://www.mvoprestatieladder.nl/
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De organisatie
De Nijmeegse IJzergieterij (NIJG) maakt van schroot functionele contragewichten 

en speciaal gietwerk. Het bedrijf bestaat vanaf 1878 en is in 1879 overgenomen door 

de Nijmeegse Tramweg Maatschappij. In 1947 vindt er een doorstart plaats onder  

de naam Nijmeegsche IJzergieterij N.V. In 1980 verhuist het bedrijf naar de huidige 

locatie in Nijmegen, waar de afgelopen jaren veel technlogische innovaties hebben 

plaatsgevonden.

Propositie
NIJG produceert verschillende contragewichten en speciaal gietwerk voor opdracht-

gevers in heel Europa. Het zwaarste contragewicht weegt zestien ton. NIJG is  

aantrekkelijk voor bouwers van mobiele hef- en hijsvoertuigen omdat de gewichten 

van NIJG, naast hun contragewichtfunctie, wezenlijk bijdragen aan het design, de 

constructie en de functionaliteit van machines. NIJG profileert zich hiermee met recht 

als de specialist van contragewichten.

Kernwaarden 

NIJG onderscheidt zich op circulair gebied door van laagwaardig schroot via ‘up-

cycling’ nieuwe producten te maken. NIJG staat voor kwaliteit, duurzaamheid en 

klantgerichtheid. Deze kernwaarden komen tot uiting in alle facetten van de bedrijfs-

voering. Kwaliteitsdenken en handelen staan centraal in de relatie met de afnemer. 

Auteurs: Wessel Bootsma en Jules van Rixtel

Warmte uit eigen huis
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NIJG stelt zich structureel ten doel om samen met de klant te werken aan innovaties 

en een verdere optimalisering van de kwaliteit van de geleverde producten. NIJG 

weet dankzij duurzame innovaties in het productieproces bijna 30 procent energie  

per kilogram eindproduct te besparen. Nijg heeft tevens geïnvesteerd in de opwekking 

van duurzame energie en het gehele dak van het bedrijfspand voorzien van zonne-

panelen. In 2017 heeft NIJG een energieverbruik van 984.634 kWh. De opbrengst van de 

zonnepanelen in 2017 is 111.197 kWh. Daarmee voorziet de opbrengst van de energie uit 

zonnepanelen voor ongeveer 11 % in de totale energie behoefte van NIJG.

Aanleiding onderzoek
De productie van gietijzer uit schroot is een energie-intensief proces. Vloeibaar ijzer 

wordt met een temperatuur van 1.280 graden Celsius in vormkasten gegoten. Het  

ijzer koelt vervolgens af tot 150 graden Celsius. De restwarmte die vrijkomt tijdens 

het koelproces gaat verloren. Dit is in meerdere opzichten een gemiste kans. Een van  

de kernwaarden van NIJG is namelijk om duurzaam te ondernemen. Daarom wil  

NIJG onderzocht hebben hoe deze restwarmte in de toekomst is op te vangen en is  

om te zetten naar bruikbare energie. Daarmee is de ‘footprint’ van de organisatie te 

verkleinen en op de energiekosten te besparen.

Onderzoekvraag 
NIJG heeft reeds een plan uitgewerkt om te onderzoeken. Een medium kan warmte 

onttrekken uit de vormkasten. Maar omdat nog onduidelijk is tegen welke tempera-

tuur het medium bestand moet zijn, is ervoor gekozen het medium veilig bruikbaar te 

laten zijn tot een temperatuur van 1.100 graden Celsius. De onttrokken warmte moet 

vervolgens zijn om te zetten naar bruikbare energie. Hiervoor is onderzoek nodig naar 

technologieën die warmte kunnen omzetten in elektriciteit. De onderzoekvraag luidt 

daarom: ‘Op welke wijze kan NIJG in de komende drie jaar structureel warmte terug-

winnen uit het productieproces en deze warmte omzetten naar duurzame energie?’

Bevindingen 
We hebben onderzocht wat een bruikbaar medium en toepasbare technologieën zijn. 

Daarnaast hebben we onderzocht wat mogelijke alternatieven zijn voor NIJG. 

C1 Cases
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Medium

De meest efficiënte media om warmte te onttrekken tot hoge temperaturen staan 

weergegeven in Tabel 1. Natrium Kalium sluit het beste aan bij de eisen van NIJG,  

omdat deze stof onder een hoge temperatuur warmte kan onttrekken zonder dat er  

gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast is dit het enige medium met een maximum-

temperatuur van 1.100 graden Celsius dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. Gesmolten 

zouten (Omnistore MS-550) en oliën (Shell heat transfer fluid oil S2) zijn bij lagere 

temperaturen efficiënter te gebruiken door de hoge warmtecapaciteit.  Het nadeel 

van Omnistore MS-550 is echter dat het verwarmd moet worden voor gebruik. Het  

nadeel van Shell heat transfer fluid oil S2 is dat er een kans is op ontploffingsgevaar  

als de maximumtemperatuur wordt overschreden (Globaltherm, 2016) (Shell, 2010)  

(P.Kotze, 2012).

Warmte omzetten naar elektriciteit 

Om de onttrokken warmte om te zetten naar elektriciteit, is een stoomturbine of 

een organic rankine cycle nodig. Voor een stoomturbine is een warmtestroom  

nodig van tenminste 300 graden Celsius. De organic rankine cycle vereist een lagere 

temperatuur van 80 graden Celsius. Daarentegen is het rendement hiervan veel lager 

dan het rendement van een stoomturbine. Het is hierbij belangrijk te onderzoeken 

wat de te realiseren warmtestroom is. De warmtestroom wisselt namelijk omdat de 

vormkasten afkoelen gedurende het proces. Een lage constante warmtestroom zorgt  

voor een lager rendement. Om de efficiënte van een stoomturbine hoog te houden, ad-

viseren we om een constante warmtestroom te realiseren. Hier is nog geen berekening 

voor te maken omdat de warmteafgifte van de vormkasten onbekend is. 

Een bruikbare methode om warmte naar elektriciteit om te zetten, is de inzet van 

een thermo-elektrische generator. Die is in staat om de warmte uit de bron direct 

Omnistore M5 - 550

Natrium kalium

Medium

Shell heat transfer -
fluid Oil 52

142

- 13

Smeltpunt (°C)

(kamer temp)

550

1100

Maximale
Temperatuur (°C) 

340

1,42

0,96

Warmte
capaciteit (kJ/Kg)

1,81

(niet bekend)

3,38

Prijs (€/100 ml)

0,03

Nee

Nee

Risico’s

Ja

Tabel 1: de verschillende media en  karakteristieken met het oog op het onttrekken van warmte
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om te zetten naar elektrische energie. De generator heeft echter een rendement van  

ongeveer drie procent en kan maximaal 18 Watt opwekken. Het is derhalve nog  

onrendabel om deze methode in te zetten, maar wellicht is het in de toekomst wel 

bruikbaar (M.H. Huibers, 2009).

Alternatieven 
We hebben ook onderzocht wat verschillende alternatieven zijn voor NIJG, omdat er 

immers veel energie verloren gaat bij de omzetting van (rest)warmte naar elektriciteit. 

Het is mogelijk om de restwarmte terug te leveren aan het warmtenet van de gemeente 

Nijmegen. Hiermee zijn (nieuwbouw)woningen en bedrijven te verwarmen. Met het 

oog op de vereiste investering is het voor NIJG wel belangrijk of de aan het net terug 

te leveren warmte is te verdisconteren met de eigen energiebalans. Een financiële 

analyse van het rendement van een dergelijke investering is daarvoor noodzakelijk 

(warmtenetnijmegen.nl, sd).

Conclusie 
We concluderen dat het met onze bevindingen van dit onderzoek nog niet mogelijk is 

om NIJG een concreet voorstel voor implementatie te leveren. Vervolgonderzoek moet 

uitwijzen welke optie voor NIJG op termijn het meest rendabel kan zijn.

C1 Cases
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De organisatie
Bosch Thermotechnology is een van de divisies van het internationale Robert 

Bosch-concern. Bosch is wereldwijd een toonaangevend merk in onder meer auto-

motive, huishoudelijke apparatuur en powertools. Bosch Thermotechnology levert 

energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen voor verwarming en de bereiding 

van warm water. Daarbij is er evenveel aandacht voor een verantwoordelijke om-

gang met natuurlijke hulpbronnen, flexibiliteit en de comfortabele handhaving van  

systemen voor de klanten. Bosch Thermotechnology voert internationaal en regionaal 

bekende merken als Bosch, Buderus en Junkers. Van staande en hangende boilers 

tot warmtepompen, van zonnethermische systemen tot verwarmingsketels op vaste 

brandstoffen, van warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties tot industriële boilers;  

de portfolio van Bosch Thermotechnology biedt innovatieve systemen voor warmte-

opwekking die energie-efficiënt en milieuvriendelijk zijn. 

De propositie
Nefit is een gerenommeerd en oer-Hollands merk. Het bedrijf achter het merk  

maakt sinds 2004 onderdeel uit van Bosch. Met de solide internationale basis van  

Bosch is Nefit een van de sterkste branchespelers in Nederland, Europa en de wereld.  

Nefit opereert vanuit Deventer waar met meer dan zevenhonderd medewerkers de  

productie plaatsvindt van Hoog Rendement (HR) ketels die het bedrijf onder de merk-

naam Nefit verkoopt in Nederland. Nefit produceert in Deventer ook toestellen die ze  

Auteurs: Radek Kupinski en Manuela Siebert

Warmte zonder zorgen
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onder verschillende andere merken in meer dan twintig landen in Europa en daarbuiten  

verkoopt. Nefit heeft een kwalitatief hoogstaand en zeer geavanceerd productie-

systeem waarvoor net zulke strenge eisen gelden als voor de auto-industrie. Als extra 

waarborg test Nefit alle hr-ketels uitgebreid voordat ze de deur uitgaan. Ieder toestel 

heeft een individueel testrapport. Deventer huisvest tevens het Kenniscentrum waar 

meer dan zeventig specialisten nieuwe systemen en duurzame warmteconcepten  

onderzoeken en ontwikkelen voor heel Europa. Nefit werkt daarbij nauw samen met 

gerenommeerde universiteiten, onderzoeksinstituten en gespecialiseerde industrieën.

De kernwaarden
Door HR-technologie te combineren met energie uit zonnewarmte, warmte-

terugwinning en warmtepompen, ontstaan hybride en duurzame oplossingen voor  

de toekomst. Ook voor de korte termijn wil Nefit praktisch toepasbare oplossingen  

bieden. Dit omdat Nefit voorziet dat er de komende jaren in Nederland een prominente 

rol blijft weggelegd voor betrouwbare en efficiënte HR-technologie. Nefit streeft  

ernaar deze technologie waar mogelijk te combineren met synergetische en duur zame 

aanvullingen. De kernbelofte van Nefit is absolute zekerheid voor eind gebruikers,  

installateurs en alle andere zakelijke partners.

Aanleiding onderzoek
Tot 2015 levert Bosch Thermotechnology cv-ketels uitsluitend via de groothandel aan 

de installateur. Na een uitgebreide interne en externe analyse besluit de organisatie 

een andere koers te varen en vindt er in 2015 een strategieverandering plaats. Daarop 

introduceert het bedrijf in oktober 2016 de mogelijkheid om een cv-ketel te huren. Zo 

kan de consument rechtstreeks of via een installateur twaalf jaar lang een cv-ketel 

huren. Met de huurovereenkomst heeft de consument recht op periodiek onderhoud, 

24/7 bereikbaarheid en hulp bij storingen. 

Onderzoekvraag 
Nefit heeft geen profiel van consumenten die na de introductie van de nieuwe 

huurpropositie in oktober 2016 tot ultimo 2017 een huurcontract zijn aan-

gegaan. Hierdoor heeft Nefit geen beeld hoe tevreden  bestaande klanten zijn over  

deze propositie. Om na te gaan hoe de huidige propositie verder is aan te scherpen  

om in de toekomst het marktaandeel te vergroten, is onder zoek nodig naar 

het consumentenprofiel en wat de eisen en wensen van deze consumen-

ten zijn. Het doel van het onderzoek is te achterhalen hoe Nefit de nieuwe 

C1 Cases
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warmtepropositieverder kan professionaliseren om zo haar strategische doel-

stellingen te halen. Om hierop antwoord te kunnen geven, hebben we in kaart  

gebracht welk type consumenten reeds gebruik maakt van de huurpropositie,  

welke aanvullende eisen, wensen en verwachtingen er zijn en waar de propsitie met 

het oog op de toekomst verder is aan te scherpen.

De bevindingen 
Uit ons onderzoek blijkt dat de huidige huurders globaal bestaan uit twee groepen.  

Er is een groep die kiest voor huur vanuit een financieel oogpunt; deze groep  

huurders kiest om budgettaire redenen voor de huurpropositie. De tweede groep is  

een zogenaamde ‘gemaksgroep’, deze groep is financieel in staat om een ketel  

in een keer aan te schaffen. Het is echter gemakkelijker om de ketel te huren en zo  

het eigendom en daarbij de verantwoordelijkheden aan Nefit en in het bijzonder de 

installateur over te laten. Dit betekent namelijk daadwerkelijk warmte zonder zorgen.

In het algemeen zijn de huurders tevreden over de waardepropositie van  

Nefit. Betrouwbaarheid, kwaliteit en zuinigheid van de ketel spelen een grote rol bij  

de mate van tevredenheid. De huurder is daarom bijvoorbeeld huiverig om een  

gereviseerde ketel te huren.

De onderzoekconclusie
Om de huidige waardepropositie verder te professionaliseren, is het belangrijk  

om naar de toekomst te kijken. Er is duurzaam voordeel te halen op economisch en 

ecologisch vlak.

Bosch Thermotechniek gaat met het huurcontract een lange termijnrelatie aan 

met de klant. De klant koopt namelijk geen ketel bij de installateur, maar is mini-

maal twaalf jaar klant bij Nefit. Deze langdurige relatie biedt aanknopingspunten  

voor duurzaamheid. Zo kan Nefit bijvoorbeeld via een app waardevolle informatie 

ver zamelen van de klanten, die is te gebruiken om diensten, producten en aan-

knopingspunten te genereren voor bijvoorbeeld cross-selling of up-selling bij de  

ontwikkeling van nieuwe diensten. 
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Bij de huur van een ketel blijft de ketel eigendom van Nefit. Dit biedt mogelijk-

heden om het gebruik van de ketel te verduurzamen waarbij dankzij beter onder-

houd en modulair productdesign de eerste levenscyclus is te verlengen. Aan het 

eind van deze levenscyclus zijn componenten of materialen apart te verwerken om  

mogelijk weer te hergebruiken in een volgende levensfase. Daarmee draagt Nefit bij 

aan een toekomstige reductie van nieuwe grondstoffen en een onnodige verspilling 

van materialen. 

In de toekomst kan Nefit werken met ketels die gemaakt zijn van zo min mogelijk 

virgin materialen met een modulaire opbouw. Hierdoor is het mogelijk om modules 

te vervangen als ze kapot zijn en nieuwere en zuinigere technologieën toe te passen 

tijdens een levensfase zonder de gehele ketel te vervangen.

Tevens kan Nefit onderzoeken of het mogelijk is om ketels, die een eerste volledige 

levenscyclus hebben doorlopen, te refurbishen. Daarmee kan Nefit een ketel met 

een tweede levenscyclus bieden aan consumenten die uit financiële of ecologische  

redenen liever een ketel hergebruiken.

Tot slot kan Nefit kijken naar de mogelijkheden van de reststromen van materialen 

die ontstaan op het moment dat een ketel zijn functionele waarde als werkende ketel 

heeft verloren. De vraag is hierbij welke mogelijkheden er zijn tot het hergebruik van 

de vrijkomende reststromen, al dan niet bij de productie van een nieuwe ketel.

Bronnen
  Over Nefit. (2018, 1 16). Opgehaald van Nefit:  

 https://www.nefit.nl/consument/over_nefit/over-nefit

   http://www.co2-prestatieladder.info/

   http://blader.han.nl/sustainable-business-strategy/
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De organisatie
Albertus Burgers laat in 1849 een molen met de naam De Hoop bouwen aan de Amster-

damseweg te Arnhem, ter hoogte van de Rozenstraat, tegenwoordig de nieuwe buurt 

Hofpoort. In 1870 laat Burgers om onduidelijke redenen de huidige molen in het dan 

nog onbebouwde Klarendal bouwen. Daar heeft de molen ook de naam De Hoop.  

De grootste afnemer van de molen wordt de Menno van Coehoornkazerne uit 1885. Als 

de kazerne in 1900 een eigen maalinrichting heeft, verliest de molenaar de belangrijk-

ste klant. Het gaat dan snel bergafwaarts. De gebroeders Reymers nemen rond 1900  

de molen over en weten de zaak weer tot bloei te brengen. De naam van de molen 

verandert dan in De Kroon. De crisis vanaf 1930 heeft een nieuwe inzinking tot gevolg. 

Auteurs: Thomas Franken en Jeroen van der Zee

Een molen draait  
op meer dan wind alleen

Afbeelding 1: Molen de Hoop
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Op 13 juli 1933 stort de stelling in, maar die is gelukkig weer te herstellen. Een grondige 

restauratie in 1936 lenigt ook voor even de ergste nood, maar de molen kost meer geld 

dan dat die opbrengt.

Na 1945 krijgt de molen fokwieken. De opkomende elektrische maalderijen maken de 

windmolen echter ouderwets en Abraham Reymes (mulder Bram) kan het weinige 

werk in z’n eentje aan. In 1956 is J. Oostendorp de nieuwe eigenaar van de molen.  

Hij maalt liever met motoren. Het verval van de molen neemt hierdoor echter snel 

toe en de gemeente Arnhem ziet zich gedwongen om in 1962 een draaiverbod op te 

leggen. In 1964 verdwijnt het wiekenkruis in afwachting van restauratie. Dit is een 

initiatief van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, die in 1964 is opgericht.  

De stichting koopt de molen in 1974 voor een gulden en restaureert De Kroon in 1976 

en in 1997. Op 4 februari 1998 veroorzaakt kortsluiting in een koelkast brand waardoor 

vooral de zoldervloeren zware schade oplopen. In de loop van de zomer 1999 is de 

schade weer hersteld en is het weer mogelijk om graan voor menselijke consumptie 

te malen.

Molen De Kroon is eigendom van Stichting Woninghuisvesting te Arnhem. Het beheer 

van de molen is in handen van de Stichting Vrienden Klarendalse Molen. De molen 

verkoopt ambachtelijke en biologische producten en zet zich in voor de wijk Klarendal 

op educatief en sociaal gebied.

De propositie
Molen De kroon is uniek in zijn soort en is een echte ‘stadsmolen’. De molen pro duceert 

op ambachtelijke en traditionele wijze verschillende hoogwaardige soorten meel voor 

con sumenten en zakelijke afnemers. De manier waarop de molen het ambacht om-

armt, is bijzonder en dat is te proeven in het eindproduct. Om de eeuwenoude traditie 

van de molen voort te zetten, verzorgt molen De Kroon educatieve rondleidingen. Het 

is bij molen De Kroon ook mogelijk om de unieke locatie te benutten voor zakelijke  

bijeenkomsten en/of andersoortige recepties (molendekroon, z.d.). Een andere  

belangrijke waarde van de molen is de sociale functie voor de wijk Klarendal. De  

molen werkt met vrijwilligers, die ter compensatie voor hun inzet interessante  

contacten opdoen en zich actief mengen in de sociale dynamiek van de Arnhemse 

wijk Klarendal.



60

De kernwaarden
Vakmanschap, kwaliteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn 

belangrijke kernwaarden voor molen De Kroon. Daarnaast is de molen een ‘great place 

to work’. Deze kernwaarden vormen de rode draad waar alle betrokkenen bij de molen 

van zijn doordrongen. Het meest bijzondere van de organisatie is plezier in het werk 

en samen met alle vrijwilligers te staan voor hetgeen de molen te bieden heeft. Molen  

De Kroon initiatieven om de sociale binding in de wijk Klarendal te vergroten waar-

bij deze kernwaarden continue randvoorwaardelijk zijn (J. Holtackers, 2017, Molen-

dekroon, z.d.).

Aanleiding onderzoek
Molen De Kroon is grotendeels afhankelijk van gemeentelijke en provinciale sub-

sidies. Het onderhoud aan de molen kost jaarlijks ongeveer € 15.000,-. De eigenaar van 

de molen, Stichting Volkshuisvesting Arnhem, neemt deze kosten volledig op zich, 

maar op de lange termijn is dit onhoudbaar. Dit komt ook omdat minister Bussemaker 

in 2017 een voorstel heeft gedaan om diverse voor de molen relevante subsidies te  

versoberen. Ondanks dat dit voorstel van mevrouw Bussemaker het gelukkig niet 

heeft gehaald, staat het voorstel niet op zich zelf en laat haar voornemen tevens zien 

hoe riskant het is - en blijft - om (gedeeltelijk) afhankelijk te zijn van subsidies. Het 

is daarom de wens en tot op zekere hoogte de noodzaak om molen De Kroon op de  

lange termijn zelfstandig en minder afhankelijk te laten zijn van subsidies en zelf  

extra inkomsten te genereren (Rijksoverheid, 2017). Immers, ook een molen draait op 

meer dan alleen de wind!

Afbeelding 2: enkele producten van molen De Kroon
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Onderzoekvraag 
Tijdens verschillende gesprekken met het bestuur van molen De Kroon is het ons 

duidelijk geworden dat er een aantal specifieke doelen zijn, die allen verbonden zijn 

met het streven om de molen zelfvoorzienend te maken. Het bestuur maakt tevens 

duidelijk dat het mee wil gaan in hedendaagse trends en ontwikkelingen en dit  

wil doordrenken met een hoge mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Ons onderzoek moet daarom antwoord geven op relevante vragen die te maken  

hebben met drie geformuleerde doelen voor de molen:

 hoe kan molen De Kroon binnen vijf jaar zelfstandig zonder subsidie ‘draaien’?;

  hoe kan molen De Kroon binnen drie jaar een grotere sociale rol spelen in de  

wijk Klarendal?;

  hoe kan molen De Kroon binnen twee jaar structureel geïntegreerd, duurzaam, 

goedkoper en minder milieubelastend opereren?.

De  bevindingen 
Het onderzoeksteam is het er unaniem over eens dat molen De Kroon een icoon is 

voor de wijk Klarendal, voor Arnhem en zelfs daarbuiten. Het ongelofelijke aantal  

vrij willigers dat zich met ziel en zaligheid inzet voor de molen, is indrukwekkend. 

De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de molen en dat maakt deze werkplek  

zo bijzonder.

Alle stakeholders zijn het eens over één gemeen schappelijk doel namelijk, het  

behoud van de molen voor de toekomst. De eensgezindheid over het beleid om deze 

doel stelling te realiseren, laat echter veel te wensen over. Er is een groot verschil van  

inzicht in het te voeren beleid tussen het bestuur en de vrijwilligers. Het ontbreekt  

aan communicatie en er is een beperkte mate van consensus binnen de organisatie  

en haar vrijwilligers over de doelstellingen en de wijze waarop deze doelstellingen  

in de komende jaren zijn te verwezenlijken. De onduidelijke taakverdeling en de grote 

mate van vrijblijvendheid zijn knelpunten in de dagelijks gang van werken. 

Om de continuïteit van molen De Kroon in de toekomst veilig te stellen en de af-

hankelijkheid van subsidies te reduceren, is het belangrijk dat de activiteiten  

bij de molen verzakelijken en doelstellingen worden aangescherpt. Met een nieuwe 

zakelijke wind is het mogelijk om uit de bestaande activiteiten substantieel en struc-
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tureel meer inkomsten te genereren (>15%). Daarnaast zijn er aanknopingspunten om 

onnodige kosten te besparen en in duurzaamheid te investeren.

Zo blijkt uit een technische inventarisatie dat er veel aanknopingspunten zijn voor 

een verdere verduurzaming van het energieverbruik. De grootste winst is te halen uit 

een betere isolatie, het gebruik van warmtepompen en ledverlichting, alsmede de ver-

duurzaming van het productieproces. Uit ons onderzoek blijkt dat met deze maatrege-

len de kosten met tenminste 20% zijn terug te brengen. Een calculatie op de website 

van Klimaatplein leert dat de voorgestelde aanbevelingen mogelijk tot een reductie 

van zelfs 86% van de huidige milieubelasting leiden (klimaatplein, z.d.).

De onderzoekconclusie
De voorgestelde adviezen en aanbevelingen kunnen van grote betekenis zijn voor  

molen De Kroon. Zo zijn de omzet en het rendement van de bedrijfsvoering aan merkelijk 

en structureel te verbeteren. Ook is het mogelijk om onnodige kosten te vermijden.  

Met een betere focus, communicatie en geringe maar doelgerichte investeringen 

is tevens veel onnodige energieverspilling tegen te gaan. Tenslotte is het met onze 

adviezen en aanbevelingen mogelijk om in de toekomst de afhankelijkheid van  

subsidies af te bouwen en de belangrijke sociale verbindende functie voor de buurt te 

behouden.

Bibliografie
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De organisatie
NEC is een sport- en mediaorganisatie die in 1900 is opgericht als sportclub  

Nijmegen. In 1910 is sportclub Nijmegen gefuseerd met Eendracht en is de nieuwe  

naam NEC ontstaan die staat voor Nijmegen Eendracht Combinatie. Na de invoering 

van het Nederlands betaald voetbal in 1954 kent NEC veel ups en downs, zoals  

promoties en degradaties en heeft de club tot vier keer toe de finale van de Nederlandse 

beker bereikt.

De afgelopen jaren heeft NEC een aantal belangrijke veranderingen ondergaan.  

De visie van de vereniging is aangescherpt en de structuur van de organisatie is  

gewijzigd. In de organisatie opereren nu vier zelfsturende teams met verschillende 

aandachtsgebieden. Het betreft de teams Supporters, Zakelijk, Maatschappij en  

Horeca. Het team Beheer en het team Exploitatiemaatschappij De Goffert (EDG)  

faciliteren deze teams. Aan de voetbalkant van NEC is er onderscheid tussen het  

eerste elftal, het medisch team, de Voetbal Academie en scouting. Het technisch hart  

geeft leiding aan de voetbalafdeling van NEC en bestaat uit de directie, het lid van de  

Raad van Commis sarissen dat technische zaken in portefeuille heeft, de hoofd- 

trainer van het eerste elftal en eventueel het hoofd van de jeugdopleiding. De directie  

uit de in vesteerdersgroep vult het technisch hart aan (NEC, 2018).

Auteurs: Bram Slabbers, Matthijs Lammers en Mireille Hakken

Investeren in een duurzame  
verbinding
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De propositie
NEC is het kloppende voetbalhart van de regio Nijmegen. Er heerst een gevoel van 

trots en respect voor het roemrijke verleden. In augustus 2017 treedt er een nieuwe  

directie aan die ambitie en grote plannen heeft voor de komende jaren. De directie wil 

met een nieuwe missie strategische doelen formuleren die de binding met de stad (en  

regio) Nijmegen moeten versterken. Belangrijke stakeholders voor deze missie zijn 

de inwoners van de gemeente en Het Rijk van Nijmegen, maar ook de toonaangeven-

de kennisinstellingen, afgevaardigden van de gemeente en het gemeentebestuur, het  

(regionale) bedrijfsleven, regionale sport- en voetbalverenigingen, supporters en  

investeerders. NEC heeft het doel om samen met de verschillende belanghebbenden 

een volgende stap in de levenscyclus te faciliteren. Daarom staat ‘ontwikkeling’  

centraal in het beleid en handelen van NEC. Deze ontwikkeling wil NEC samen door-

maken in een omgeving waarin medewerkers, klanten en andere belanghebbenden  

het beste uit zichzelf kunnen halen wat betreft kennis, vitaliteit en mentaliteit  

(NEC, 2018).

De kernwaarden
NEC is een echte volksclub, waarin waarden als sportiviteit, gezondheid, enter-

tainment en binding met de samenleving belangrijke uitgangspunten zijn. Dit is terug  

te zien in het beleid van het bestuur, de directie en de medewerkers.

Aanleiding onderzoek
In 2018 is Nijmegen de European Green Capital   (https://greencapital2018.nl). Dit leidt 

tot een uitgebreid programma met activiteiten om alle facetten van duurzaamheid  

onder de aandacht te brengen bij de verschillende belanghebbenden in de gemeente, 

maar ook daarbuiten. Een belangrijk facet van duurzaamheid is sociale inclusie. Het is 

bovendien een belangrijk speerpunt voor alle betrokkenen achter de organisatie van 

het activiteitenprogramma van ‘Greencapital 2018’. De organisatie wil een brede groep 

van burgers, bedrijven en andere maatschappelijke spelers bij de activiteiten betrek-

ken. Hier liggen mogelijke aanknopingspunten voor samenwerking met NEC.

Naast de traditionele kernfunctie van een voetvalvereniging, kan en wil NEC meer  

betekenen voor Nijmegen en omgeving. Daarom wil NEC het huidige maatschappelijke 

imago in de Nijmeegse samenleving in kaart hebben. Welke aanknopingspunten zijn 

er om de maatschappelijke positie van NEC in de toekomst te versterken? 
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Onderzoeksvraag 
Om op de wens van NEC in te kunnen spelen, hebben we de volgende onderzoeks - 

vraag geformuleerd: ‘Op welke manier kan NEC in samenwerking met haar stake-

holders zorgen voor een duurzame verbetering van haar maatschappelijke positie in 

de Nijmeegse samenleving?’

Bevindingen
De regio Nijmegen ziet NEC vaak als een bron voor sportief entertainment, maar 

ook als een partij die kan functioneren als een belangrijke verbindende factor in de  

regio. Voetbal verbindt mensen en kan aan mensen een belangrijke betekenis geven.  

De verschillende stakeholders hebben verbinding met de club, die hun stad en regio 

vertegenwoordigt. Daarnaast wordt NEC gezien als een maatschappelijk betrokken 

partij. ‘NEC Doelbewust’ is voor veel respondenten van ons onderzoek een bekend  

initiatief in de regionale samenleving en heeft een positief imago. 

De sportieve invloed die NEC heeft in de regio is opvallend, omdat deze invloed  

ertoe bijdraagt dat (jonge) kinderen naar buiten gaan om te sporten. Veel stakeholders  

associëren zich bovendien graag met NEC. De club heeft een rolmodel voor de Nijmeeg-

se samenleving. De bereidheid om zich met NEC te willen associëren, heeft mede te  

maken met het feit dat NEC voor veel partijen in de regio relatief toegankelijk is. 

Verschillende stakeholders geven aan dat ze in het verleden geprobeerd hebben  

om samen met NEC initiatieven op te zetten, maar die zijn niet echt van de grond  

gekomen. De stakeholders wijten de oorzaak aan een te passieve houding van het 

(oude) bestuur van de vereniging. Ze hebben daardoor het gevoel gekregen dat NEC 

zich weliswaar met maatschappelijke initiatieven wil associëren, maar er weinig tijd, 

geld of energie voor overheeft.

Maatschappelijke activiteiten die in het nieuws komen, zoals de acties van het  

Radboud UMC, het Amalia Kinderziekenhuis en een actie met kerstpakketten voor 

mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zijn bij het grote publiek breed 

bekend. Deze informatie krijgt het grote publiek vooral via lokale media, zoals kranten, 

of via het eigen netwerk. 
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NEC doet echter meer dan dat. Veel partijen zeggen gedeeltelijk op de hoogte te zijn 

van de activiteiten die NEC onderneemt op maatschappelijk vlak. NEC Doelbewust 

is weliswaar voor direct betrokkenen een bekend begrip, maar in de breedte bij de 

verschillende stakeholders en het grote publiek nog onvoldoende bekend. Ze weten te 

weinig van de verschillende activiteiten die de organisatie initieert. NEC Doelbewust 

organiseert onder andere de volgende activiteiten:

  Scoren voor Gezondheid;

  NEC Oldstars;

  Open Your Mind Nijmegen;

  Speciaal Voetbal;

  Nobody Offside Speciaal Voetbal Uitwisseling;

  FANatiek;

  Haterts Hofje.

Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op  (www.necdoelbewust.nl).

NEC wil graag functioneren als middelpunt van de Nijmeegse samenleving. Uit ons 

onderzoek blijkt dat partijen NEC graag zien als een netwerk of als een platform dat 

partijen bij elkaar brengt. NEC kan meer inzetten op gemeenschappelijke activiteiten 

vanuit bestaande netwerken van bedrijven om zo een betere binding te creëren. Een 

voorbeeld hiervan is het netwerk van de Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen 

(OSRN). In dit netwerk kan NEC een leidende rol vervullen om ondernemingsvraag-

stukken in kaart te brengen en te zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen.  

Via dit netwerk van NEC zijn er ook meer evenementen en activiteiten te organiseren. 

Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat veel partijen hiervoor open staan.

Daarnaast blijkt dat vanuit het oogpunt van veel partijen de fysieke waarde van  

NEC is te vergroten, bijvoorbeeld met het stadion, het omliggende park en de spelers. 

Denk bijvoorbeeld aan de bezettingsgraad van het stadion. Hier kunnen meer (maat-

schappelijke) activiteiten plaatsvinden dan alleen de voetbalwedstrijden. Op deze  

manier kunnen zich ook meer mensen met NEC binden. De mogelijkheid om work -

-shops en trainingen voor amateurclubs te organiseren, komt ook naar voren in ons  
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onderzoek. Spelers zijn in te zetten als een rolmodel en als iconen bij allerlei andere 

maatschappelijke activiteiten. 

Verder heeft NEC de mogelijkheid een potentieel rolmodel te worden voor gezond-

heid en vitaliteit. Als NEC met concrete activiteiten laat zien dat de organisatie  

nadrukkelijk werk maakt van dit thema, dan zijn er kansen voor de positie van NEC in  

Nijmegen en de regio. Deze kansen zijn er ook voor het thema duurzaamheid. NEC kan 

 bij voorbeeld aanhaken op verschillende belangrijke thema’s van de Verenigde Naties, 

zoals verwoord in de Global Sustainable Development Goals (GSDG)   (https://sustaina 

bledevelopment.un.org/?menu=1300).
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Figuur 1: Sustainable development goals United Nations   (bron: http://www.un.org/sustainablede-
velopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year)
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-st
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Als NEC zich expliciet met deze doelen associeert, is een positieve bijdrage te  

verwachten op de bekendheid met en het imago van NEC, ook buiten de regio.  

Andere aanknopingspunten voor NEC om zich in de toekomst op een tastbare en  

herkenbare manier te profileren als een duurzame spil in de Nijmeegse samenleving, 

zijn dat NEC nadenkt over de reductie van afvalstromen en verduurzaming van het 

energieverbruik van het stadion. Ook met het inkoopbeleid is hierop te anticiperen door 

nog explicieter rekening te houden met duurzaamheiddoelstellingen. Organisaties 

als NEVI  (https://nevi.nl/search/node/duurzaam%20inkopen) en MVO Neder- 

land  (https://mvonederland.nl/) bieden hiervoor interessante gereedschappen,  

systemen  en trainingen. 

Verschillende ondervraagde stakeholders hechten veel waarde aan een verdere  

aanscherping van het duurzaamheidbeleid bij NEC. Als de club wat dit betreft een 

voorbeeldfunctie kan vervullen, kan dit in de toekomst mogelijk navolging hebben 

bij andere organisaties in Nijmegen. Het feit dat Nijmegen in 2018 European Green  

Capital is, lijkt voor NEC een uitgelezen kans om een signaal te geven aan burgers, 

bedrijven , overheden en andere maatschappelijke organisaties in de regio Nijmegen, 

maar ook aan Nederland en misschien zelfs buiten de landsgrenzen. Daarbij is en 

blijft het natuurlijk de hoogste prioriteit voor NEC om weer te promoveren naar de ere-

divisie. Promotie geeft de club namelijk meer middelen, meer aanzien en meer ruimte 

voor exposure.

Conclusie
Om haar maatschappelijke positie in de Nijmeegse samenleving te versterken, moet 

NEC meer werk maken van haar maatschappelijke activiteiten en potentiële mogelijk-

heden. Vrijwel alle ondervraagde stakeholders staan open voor concrete vormen  

van samenwerking op het gebied van maatschappelijke activiteiten. Over de concrete 

invulling daarvan moeten er nog wel duidelijke afspraken komen. 

C2 Cases
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NEC is meer dan alleen een voetbalclub. De buitenwereld is vaak op de hoogte van  

de meest in het oog springende maatschappelijk initiatieven van ‘NEC Doelbewust’, 

maar weet niet dat er achter de schermen nog meer gebeurt. Het is dus verstandig 

om hier nog meer over te communiceren via de (sociale) media, zodat meer mensen 

informatie hebben, de binding met de club sterker wordt en het imago van de club 

sterkt.

Het netwerk van NEC is ontzettend groot. De OSRN is het grootste zakenplatform  

van de regio Nijmegen. Door meer aandacht te besteden aan de vraagstukken waar  

de aangesloten organisaties mee kampen en daarmee verschillende leden van de 

businessclub samen te brengen, is er te sturen op cocreatie. Voor alle partijen is  

de uitkomst positief, waardoor er een gevoel van ‘goodwill’ ontstaat rond NEC.

NEC heeft een voorbeeldfunctie en wordt gezien als een rolmodel. Door in te spelen 

op het feit dat Nijmegen in 2018 European Green Capital is, kan NEC laten zien dat 

de organisatie werk maakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een 

bijdrage levert aan de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development 

Goals. Ook dit is een manier om het imago van de club te versterken.

Promotie naar de eredivisie is en blijft zonder twijfel de meest cruciale doel stelling, 

aangezien deze promotie veel (nieuwe) deuren kan openen die nu in de Jupiler  

League gesloten blijven. Van een incidentele promotie in de toekomst wordt echter 

niemand in Nijmegen gelukkig. Het is daarom belangrijk dat NEC investeert in duur-

zaamheid op sportief, technisch, financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk 

gebied. Er is kortom een prachtige aanleiding om daadwerkelijk werk te maken van 

beleid gericht op meervoudige waardecreatie.
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Een boom kan pas echt tot grote hoogte groeien als het wortelgestel zich heeft  

weten te ontwikkelen. Een stevige inbedding in de Nijmeegse samenleving en  

wortels in de haarvaten van de verschillende stakeholders bieden grote kansen voor 

een toekomstige duurzame sleutelfunctie van NEC voor Het Rijk van Nijmegen en  

mogelijk zelfs tot ver daar buiten.

Bibliografie
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Figuur 2: De connectie tussen het model van meervoudige waardecreatie van de International  
Integrated Reporting Council en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties   

 (bron: http://integratedreporting.org/resource/sdgs-integrated-thinking-and-the-integrated-report/)
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De organisatie
Schut Papier is een kleinschalige producent van hoogwaardige ongestreken papier-

soorten. Het bedrijf dateert uit de Nederlandse Gouden Eeuw en is in 1618 te Heelsum 

opgericht onder de naam De Veentjes. In die periode ontstaan er op de Veluwe  

verschillende papierfabrieken dankzij het schone water en de waterkracht van de 

snelstromende beken.

In  1710  gaat de papierfabriek over naar de familie Schut, die zich specialiseert in  

de productie van kwaliteitspapier. Sinds 1998  is Papierfabriek Schut bv onderdeel 

van de Franse Exacompta Clairefontaine S.A. Binnen deze groep kan de organisatie 

met een grote mate van zelfstandigheid eigen initiatief nemen. Schut Papier is  

binnen het concern steeds belangrijker voor de ontwikkeling van duurzame inno- 

vaties in nichemarkten. Het werkt hiervoor nauw samen met belangrijke partners  

over de gehele wereld.

De propositie
Met een relatief kleine productie-unit en een bereik van 55 tot 600 g/m² is Schut  

Papier een partner in maatwerk voor uiteenlopende kwalitatief hoogwaardige papier-

soorten in verschillende niches van de markt. De kleinschaligheid en unieke kennis  

van zaken maken de organisatie bijzonder flexibel. Bij de productie gelden geen  

beperkingen voor het formaat, de dikte en de kleur van papier. Schut Papier stemt de  

Auteurs: Hugo Hooftman en Remco Polman

Onderzoek naar de mogelijkheden 
voor integraal duurzaamheids-
certificaat Schut Papier 
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receptuur van het papier af op de functionele behoeften van de eindgebruiker. Schut  

Papier werkt ook met verschillende typen vezels. Zo is Valorise by Schut Papier het  

resultaat van een intensieve samenwerking met telers, kenniscentra en universi- 

teiten om circulaire waarde vermeerdering van vezels uit agrarische reststromen  

mogelijk te maken, zoals die van tomaten- en paprikaplanten. Het assortiment van 

Schut Papier omvat voor verschillende toepassingen onder meer de volgende papier-

soorten:

Kunstenaarspapier. Voor de kunstsector produceert Schut Papier aquarel-, schets- en 

tekenpapier, olieverf- en acrylpapier, klassiek drukpapier, passe-partout- en museum-

karton.

Technisch papier. Voor laboratoria en verschillende toepassingen in de industrie heeft 

Schut Papier unieke faciliteiten om samen met opdrachtgevers nieuwe producten te 

ontwikkelen en/of te optimaliseren. De voorbeelden van technisch papier zijn daarom 

zeer divers, zoals filtreer- en vloeipapier voor onder meer laboratoria, speciale producten 

voor de automotive industrie en base papier voor vulkanisatieprocessen. 

Grafisch papier. Dit is onder meer zakelijk briefpapier, (wens- en rouw-) kaarten, maar 

ook gespecialiseerd watermerk- en veiligheidspapier, archief- en museumpapier en 

gekleurd papier. Papier is er in alle kleursoorten tussen wit en diepzwart, in pastel  

en intensief en met elk type oppervlaktestructuur, waarbij ‘brightness’ de hoogste 

kwaliteit in de markt is.

De kernwaarden
Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze kernwaarden komen tot uiting in alle facetten van de bedrijfsvoering. Bij de 

werkprocessen is er veel aandacht voor reinheid. Schut Papier werkt voortdurend aan 

kwaliteitsmonitoring. Dit leidt tot een grote mate van constante kwaliteit en betrouw-

baarheid. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen, werkt Schut Papier met (inter-

nationale) keurmerken en is FSC- en PEFC-gecertificeerd. Schut Papier betrekt hout 

C2 Cases
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uit verantwoord gekapt bos en werkt uitsluitend met chloorvrij gebleekte pulp. Ook 

het zuivere water voor het productieproces is maximaal hergebruikt. Bovendien werkt 

Schut Papier continu aan de reductie van energie- en waterverbruik.

Aanleiding onderzoek
Schut Papier noemt duurzaamheid een van de belangrijke kernwaarden van de  

or ganisatie. Afgezien van de verschillende duurzaamheidskeurmerken voor de her-

komst van gebruikte grondstoffen, werkt de organisatie nog niet met een integraal 

duurzaamheidscertificaat. Gelet op de mondiale reikwijdte van de commerciële  

activiteiten van Schut Papier, is het belangrijk om zo’n internationaal erkend certificaat 

te behalen. 

Onderzoekvraag
Na overleg met René Kort, directeur van Schut Papier, komt B-corp als een mogelijk 

interessante optie voor een integraal duurzaamheidscertificaat in beeld. B-Lab 

is een non-profit organisatie achter B-Corporations. Dit zijn ondernemingen die 

bij creatie van economische waarde ook rekening houden met de sociale en eco-

logische gevolgen van hun handelen en waar mogelijk willen bijdragen aan de 

oplossing van sociale en maatschappelijke problemen. Er zijn wereldwijd al 

meer dan 1.300 gecerti ficeerde B-Corporations, verdeeld over zo’n 60 industrieën  

in meer dan 38 landen. B-Lab is de enige organisatie die gerechtigd is om nieuwe  

toet reders te certificeren met een B-Corp certificaat. B-Lab ontwikkelt bovendien de 

standaarden waaraan een B-Corp moet voldoen (Kortijzer, 2016). 

Om een B-Corp certificaat te bemachtigen, moet een organisatie eerst een B-Impact 

Assessment afleggen. Dit assessment omvat een screening van de gehele interne 

bedrijfsvoering en de effecten van het bedrijf of de organisatie op de omgeving.  

Alleen als het assessment leidt tot een score van 80 punten of hoger, is kwalificatie 

voor B-Corp mogelijk (Kortijzer, 2016). Het idee achter het assessment is het in te  

zetten voor kwalificatie en het daarnaast aanleiding te laten zijn voor een verdere 

kwaliteitsverbetering van de activiteiten van de organisatie. 

Wat maakt B-Corp uniek? Een certificering van B-Lab verschilt van andere keur-

merken, netwerken en initiatieven door de strenge assessmenteisen en de toetsing 

van een internationaal gezelschap aan bedrijven. Het assessment meet onder meer 

hoe een organisatie scoort op de vier belangrijke aandachtsvelden: community,  
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environment, governance en workers (Kortijzer, 2016). Schut Papier vraagt aan ons  

om deze aandachtsvelden te onderzoeken.

Bevindingen 
De resultaten van een pilot laten zien dat Schut Papier goed scoort op de aandachts-

velden community en environment, maar voor governance en workers het vereiste  

niveau nog moet bereiken. Wil Schut Papier een B-Corp certificering halen, dan is het 

dus belangrijk om voor governance en workers verbeteringen door te voeren. Schut 

Papier kan hiervoor gebruik maken van de resultaten van collegabedrijven in dezelfde 

sector.

Governance 
Dataverzameling en analyse wijzen uit dat bedrijven in dezelfde branche het onder 

andere beter doen bij:

  financiële transparantie naar medewerkers, 

  missie training (training met medewerkers om sociale en milieudoelen  

te realiseren) en 

  gedeelde informatie over sociale- en milieuprestaties. 

 

We adviseren Schut Papier om de frequentie van de periodieke informatiedeling met 

medewerkers te verhogen. Een online platform voor medewerkers kan de beschik-

baarheid van informatie vergroten en ervoor zorgen dat medewerkers beter op de 

hoogte zijn van de doelen en/of situatie van Schut Papier. Dit kan op de lange termijn 

missverstanden door misinformatie voorkomen. 

 

Workers 
Dataverzameling en analyse wijzen uit dat bedrijven in dezelfde branche het onder 

andere beter doen bij: 

  interne promotiekansen van medewerkers,

  verstrekking van functies aan nieuwe medewerkers boven startersniveau, 

  voordelen voor medewerkers boven en buiten gestelde overheidseisen, 

  vaardigheidstrainingen aan fulltime medewerkers om hun kerntaken te verbeteren. 
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We adviseren Schut Papier om de aandacht voor vaardigheidstrainingen te ver groten. 

Belangrijk is de trainingen zo te organiseren dat de participatiegraad hoog is. Het advies 

is ook om (periodiek) een bedrijfsconsulent in te schakelen die in staat is mede werkers 

te motiveren om hun werkzaamheden verder te verbeteren. Het gevolg kan zijn dat de 

medewerkerstevredenheid en de efficiency vergroten en het ziekteverzuim daalt.

 

Daarnaast is het advies om een nieuw mobiliteitsbeleid te creëren met als gevolg:

  vergroting loopbaanmogelijkheden, 

  vergroting employability en 

  optimale benutting van menselijk potentieel.

Enkele voorbeelden van mobiliteitsinstrumenten voor een dergelijk beleid zijn: 

  interne stage, 

  taak- en functieroulatie, 

  uitwisseling medewerkers met organisatie in dezelfde sector, 

  loopbaanoriëntatie en 

  detachering.  

Conclusie
Door de adviezen voor verbetering en vernieuwing van Governance en Workers op 

te volgen, is het voor Schut Papier alleszins haalbaar om het B-Impact Assessment  

af te leggen en succesvol te doorstaan. Met een B-corp certificaat kan Schut haar 

voorbeeldfunctie van duurzame innovator versterken en mogelijk haar economische 

slagkracht in de verschillende regio’s in de wereld vergroten. Een direct voordeel is 

bovenal dat de organisatie haar interne communicatie en connectie met de eigen 

werknemers versterkt en daarmee investeert in een groter intern bewustzijn in de 

strategie van de organsatie.
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De organisatie
LS LED bv in Wijchen is opgericht in 2002 en onderdeel van een holding die ruim  

25 jaar actief is in professionele verlichting. CLS LED levert voor veel sectoren als  

de retail, de bouw (architectuur) en musea hoogwaardige ledverlichting. Led is de  

afkorting van light emitting diode. CLS LED ziet maatschappelijk verantwoord onder-

nemen als een van haar belangrijkste uitgangspunten. CLS LED verkoopt volgens een 

gangbaar lineair transactiemodel hoogwaardige led-oplossingen aan afnemers over  

de gehele wereld.Toonaangevende klanten zijn onder meer het Nationaal Concert-  

gebouw Amsterdam, het Rijksmuseum, de Mohammed Nasser el Sabah Mosque in 

Koeweit, grote retail- en horecaconcerns, waaronder het Mercurehotel in Riga, Letland 

en architecten van bijzondere ontwerpen zoals The Wall in Utrecht  (https://www.

cls-led.com/nl/reference/).

De propositie 
CLS LED werkt met een deskundig team en ontwerpt armaturen die ze test op exacte 

lichtopbrengst. CLS LED produceert de armaturen gedeeltelijk zelf en besteedt een 

gedeelte uit. De assemblage van de armaturen gebeurt intern in een eigen productie-

ruimte. CLS LED levert tientallen verschillende verlichtingsarmaturen van kleine 

spots voor binnen tot zeer krachtige en op kleur in te stellen ledlampen voor buiten-

gebruik. Dankzij deze ruime keuze aan armaturen is er bijna altijd een passende  

oplossing voor een lichtplan. Kan CLS LED een gevraagd lichtplan niet realiseren, dan 

ontwerpt het bedrijf nieuwe armaturen om het alsnog te verwezenlijken. 

Auteurs: Tristan Nieuwenhuis en Maarten Roos

Een nieuw licht op led
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De kernwaarden 
Klantgerichtheid, flexibiliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de beste 

kwaliteit zijn waarden waar de organisatie zich nadrukkelijk mee identificeert. Deze 

waarden komen tot uiting in de bedrijfsstrategie, de verschillende bedrijfsprocessen 

en de propositie van de organisatie aan de klant. Kwaliteit staat hoog in het vaandel: 

geleverde producten moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en aan de hoge 

verwachtingen van de klant. Het bedrijf kenmerkt zich vooral als een jonge, ‘platte’ 

organisatie met een directe, zakelijke en informele cultuur. Ondanks de groei van 

de organisatie wil CLS LED de jonge, informele en vooral vriendelijke bedrijfscultuur  

behouden.

Aanleiding onderzoek
Dankzij een consequente stabiele bedrijfsvoering in de afgelopen jaren heeft CLS 

LED een sterke financiële vermogenspositie opgebouwd. Het team van CLS LED heeft 

veel kennis van productontwikkeling voor binnen- en buitenverlichting. CLS LED 

ziet de verlichtingsmarkt langzaam veranderen en wil graag marktleider worden in 

duur zame verlichtingsoplossingen. Ook wil CLS LED waar mogelijk een circulaire  

waardepropositie voor de afnemers. Een circulaire propositie draagt bij aan reductie 

van de ecologische ‘footprint’ en kan leiden tot meer flexibele verlichtingsconcepten 

voor afnemers naast een reductie van het energieverbruik en lagere energiekosten. 

Tenslotte besteden de ontwerpers in de regel reeds in de eerste ontwikkelfase bij het 

productdesign aandacht aan de mogelijkheden van het hergebruik van componenten 

of reststromen in een volgende levensfase (Balkenende, 2017). 

Afbeelding 1: Een voorbeeld van geavanceerde led spot technologie
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De onderzoeksvraag
In overleg met commercieel directeur Jasper te Selle willen we een belangrijk  

strategisch vraagstuk beantwoorden. In dit vraagstuk gaat het erom hoe CLS LED 

op de lange termijn de marktpositie kan verstevigen met een circulair business- en  

verdienmodel. Hierbij is het tevens van belang om na te gaan op welke manier dit 

model geleidelijk is te introduceren. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat 

zijn de aanknopingspunten voor de introductie van een leasepropositie voor CLS LED 

bij Nederlandse musea? Een subvraag is onder welke contractuele randvoorwaarden 

deze propositie bij toekomstige afnemers is te implementeren.

De bevindingen
De bereidheid van musea om aan dit onderzoek mee te werken, blijkt hoog te zijn. 

Een groot en toonaangevend museum heeft zelfs potentieel belangstelling voor een 

leaseconcept van verlichting. Uit ons onderzoek blijkt echter dat er bij kleine en 

middelgrote musea nauwelijks interesse bestaat voor de lease van verlichting. Ze 

zijn sterk afhankelijk van periodieke subsidies voor verbouwingen. Een besluit over 

een mogelijke investering in gebouwen komt vaak ad-hoc tot stand. De keuze om te  

investeren in nieuwe verlichting is dan vaak mede afhankelijk van het incidenteel  

beschikbare budget. Dat is weer onderdeel van de totale investering op het moment 

van verstrekking. Dit budget is onder strikte condities beschikbaar en moet in de  

regel op hetzelfde moment worden besteed aan de beoogde investering. Daarom is een  

lange termijn lease in veel gevallen (nog) geen haalbare optie. 

Het is overigens allesbehalve uniek om verlichting te leasen. Enkele grote aan-

bieders, waaronder Eneco en Signify, bieden al enige jaren een leasepropositie aan. 

Eneco biedt de zakelijke markt een constructie waarbij de klant direct eigenaar is 

van ledlampen via een lening bij Eneco. De aflossing en rente betaalt de klant via 

Afbeelding 2: een voorbeeld van de toepassing van led verlichting in een museum
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de energie rekening. Een nadeel van deze constructie is dat Eneco als verstrekker 

van voorfinanciering mogelijk zelf een schuld op de balans creëert.  Signify heeft 

met Light as a Service (LaaS) een leaseconstructie waarbij de klant betaalt voor 

licht, waaronder het gebruik van beschikbaar gestelde armaturen, de installatie en  

additionele services. Aan het eind van de looptijd vervalt het recht op gebruik en 

keert de hardware terug naar Philips. Signify heeft op de Nederlandse verlichtings-

markt verschillende varianten van LaaS geïntroduceerd. De meest eenvoudige vorm 

van LaaS is de aankoopfinanciering van nieuwe ledlampen: een full operational 

leaseconstructie  (http://www.lighting.philips.nl/services/financiering). Dit houdt 

in dat de gebruiker van de verlichting niet de eigenaar wordt van de geleverde hard-

ware. Philips heeft hier een speciale juridisch onafhankelijke, financiële entiteit voor  

opgericht: Phillips Lighting Capital die verlichtingsprojecten financiert, zolang het 

voor tenminste 70% Philips-producten zijn. De feitelijke verlichtingsdienst bestaat uit 

de levering van hardwarecomponenten, de ontwikkeling van een verlichtingssysteem 

en de service voor onderhoud en eventuele toekomstige aanpassingen.

LaaS brengt financiële risico’s met zich mee. Ongeacht van welke leasevorm er sprake 

is, moet CLS LED de verlichtingsarmaturen voorfinancieren. Dit betekent dat de orga-

nisatie hiervoor een beroep moet doen op het eigen vermogen dan wel een gunstige 

regeling moet treffen met een externe financieringspartner. Om het risico van  

in komstenderving af te wenden, kiezen veel financiers voor een opslagpercentage  

boven de maandelijks te betalen gebruikvergoeding (Gubbels, z.j.).

LaaS biedt ook kansen. De gebruiker kan, zonder externe financiering voor een  

initiële investering, direct voor een relatief laag bedrag per maand hoogwaardige  

ledverlichting gebruiken. Dit kan motiverend werken bij de transitie naar duurzame 

verlichting. Neem de overheid. Die kan met LaaS direct een overstap maken naar 

duurzame verlichting zonder dat de volledige som van de investering ten laste komt 

van één begrotingsjaar waarvoor politiek lastige knopen moeten worden door gehakt. 

Bij voorfinanciering kan de leverancier rente doorberekenen aan de gebruiker. Het  

rendement kan hoger uitvallen dan het rendement van sparen of een andere gangbare 

investering.

Het doel van LaaS is dat de totale kosten gedurende de looptijd van het leasecontract 

lager zijn dan bij een traditionele koop, inclusief de opslag voor rentevergoeding,  

de verleende services en de reguliere kosten voor gebruik (energie). Een afnemer is zo 

http://www.lighting.philips.nl/services/financiering
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in staat om zonder voorfinanciering direct te kiezen voor een nieuwe hoogwaardige 

kwaliteit van (led)verlichting. De afnemer profiteert tevens van een betere licht-

opbrengst, een optimale service, een lagere energierekening en per saldo een gunstiger 

CO2-footprint.

We hebben bij ons onderzoek naar leaseproposities ook onderzocht hoe het risico van 

potentiële eigendomsgeschillen in onroerende zaken is te ondervangen. We hebben 

de mogelijkheden van het recht van opstal onderzocht bij full operational lease. De 

rechthebbende kan daarmee zaken in eigendom hebben zonder dat hij of zij eigenaar 

is van de grond. De wet legt hiervoor nauwelijks verplichtingen op. Een groot deel van 

de verplichtingen, zoals betalingen, is op te nemen in een akte van vestiging. Als CLS 

LED een full operational lease propositie aanbiedt aan haar klanten, dan is in principe 

een huurovereenkomst voor het gebruik van de verlichting voldoende. CLS LED moet 

zich in deze overeenkomst dan beroepen op het opstalrecht waarmee die in het geval 

van een geschil als rechthebbende de geplaatste hardware terug kan vorderen (Gub-

bels, z.j.).

Tenslotte geldt er bij financial lease voor iedere organisatie in Nederland een 

vergunnings verplichting via de Autoriteit Financiële Markten. Organisatie die een  

vorm van full operational lease aanbieden, zijn echter in principe vrijgesteld van deze 

vergunningsverplichting (‘Valt financial en operational lease onder toezicht?’, z.j.).

Uit ons onderzoek naar de juridische gevolgen van een leasepropositie voor licht blijkt 

dat de lease van verlichting mogelijk is als de organisatie zich beroept op het recht  

van opstal. De voorwaarden van dit recht moeten echter wel nauwkeurig zijn  

vastgelegd in een notariële akte. Zo moet zijn vastgelegd dat de verlichting te allen  

tijde eigendom is en blijft van CLS LED. Ook kan in de akte de opstalhouder de ver-

plichting vast leggen dat de gebruiker op vastgestelde tijdstippen aan de financiële 

verplichtingen, de zogenaamde retributie, moet voldoen.

De circulariteit die CLS LED beoogt, is te verwezenlijken als CLS LED verlichting  

aanbiedt met full operational lease. Door in te zetten op de ontwikkeling van een  

retourprogramma voor reverse logistics, zijn gebruikte armaturen aan het eind van 

een gebruikscyclus of levensfase weer in te nemen en desgewenst te hergebruiken 

of te recyclen. Om toekomstig hergebruik te optimaliseren, is het belangrijk om reeds 

bij het ontwerp van de armaturen hier rekening mee te houden. De gewenste toe-

C2 Cases
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komstige armaturen en verlichtingssystemen zijn bij voorkeur modulair, remontabel 

en gemaakt van duurzame, onderhoudsarme componenten.

Conclusie
Dit representatieve onderzoek bij Nederlandse musea laat zien dat er in deze sector 

op korte termijn slechts in zeer beperkte mate aanknopingspunten zijn voor de intro-

ductie van een full operational leasepropositie voor ledverlichting. Desalniettemin 

wijst ons onderzoek uit dat de algehele potentie voor full operational lease vanuit 

meerdere invalshoeken kansen biedt. Vervolgonderzoek moet uitwijzen in welke 

sector deze kansen het beste zijn aan te boren.
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De organisatie
Techcomlight bv (Ede, 1992) is een handelsonderneming die zich richt op de import,  

fabricage, ontwikkeling en distributie van (dag)lichtproducten in de Benelux. Tech-

comlight streeft ernaar om voor de Benelux dé daglichtprofessional te zijn voor  

duurzame (dag)lichtoplossingen. Techcomlight zoekt continu naar een evenwicht 

tussen People, Planet, Profit: welzijn, natuur en economie. Als producent wil Tech-

comlight bijvoorbeeld voldoen aan haar verplichtingen omtrent e-waste: afgedankte 

apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij en tl-buizen, spaar- en ledlampen. 

Daarom neemt Techcomlight deel aan Wecycle. Wecycle is een belangrijk collectief 

platform in Nederland dat non-profit bijdraagt aan een verantwoorde inzameling.  

Dankzij de inspanningen van deze organisatie krijgen de materialen uit afgedankte 

elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. De hoge kwaliteit 

van de innovatieve producten en de manier waarop Techcomlight inspeelt op vragen 

uit de markt, leiden regelmatig tot awards en nominaties. De Nationale Business  

Succes Award (branchewinnaar Lichttechniek 2015), de Spirit of Innovation Award en 

de Solatube Platinum Award zijn slechts enkele van de vele prijzen en nominaties die 

Techcomlight heeft ontvangen  (www.techcomlight.nl). 

 

Auteurs: Esmee van der Maazen en Clint Swager

Meer zicht met duurzaam daglicht
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De propositie
Techcomlight innoveert voortdurend om hoge kwaliteitsproducten en diensten  

te leveren. Een van de innovatieve ontwikkelingen is dat Techcomlight vanaf 15  

augustus 2017 distribiteur is van Deplosun. Dit is een daglichtsysteem dat ruim-

ten onder tuinen, terrassen, trottoirs en pleinen, zoals een garage of kelder, kan  

verlichten. Innovatieve reflectoren vangen de zonnestralen bovenop een gebouw op.  

De reflectoren buigen het licht naar de gewenste plek. Zowel vloeren als muren  

zijn hiermee te verlichten. Dit is mogelijk dankzij een drievoudig gelaagde glasplaat, 

een gepatenteerd reflecterend raster van aluminium en een 98% reflecterende buis.  

Het unieke van het daglichtsysteem is de glazen, platte koepel die het daglicht  

opvangt. Het is zelfs mogelijk om over de koepel te lopen of te rijden. Voor extra  

isolatiemaatregelen is Deplosun ECO de uitkomst. De daglichtbuis van Deplosun is de 

enige daglichtbuis ter wereld met het Cradle to Crade (C2C) certificaat. Het certificaat 

garandeert dat het productieproces op geen enkele manier schadelijk is voor het milieu.

De kernwaarden
Techcomlight past kwalitatief hoogwaardige systemen en professionele diensten  

toe om (dag)lichtoplossingen te leveren. Het is de passie van de organisatie om voor 

mens en dier een goede leef- en werkomgeving te creëren. Om dit waar te maken, werkt 

Techcomlight met vijf pijlers: Kwaliteit, Professionaliteit, Groei, Duurzaamheid en  

Creativiteit. 

Aanleiding onderzoek
Techcomlight vraagt zich af hoe de introductie van Deplosun op de Nederlandse 

markt een strategische meerwaarde kan bieden om de positie van Techcomlight op de 

Neder landse markt de komende jaren structureel te versterken.
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Onderzoekvraag
Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag: op welke manier kan Techcomlight 

met Deplosun haar strategische positie als daglichtprofessional samen met architecten 

de komende drie jaar op de Nederlandse markt structureel versterken? 

De bevindingen
Voor ons onderzoek hebben we verschillende ‘groene’ architecten geïnterviewd, 

die opereren in de duurzame Nederlandse nieuwbouwsector. Deze architecten zijn  

ge certificeerd volgens BREEAM. Dit is een internationaal erkend keurmerk dat inzicht 

geeft in de werkelijke duurzame prestaties van projecten  (www.breeam.nl). De  

architecten brengen naar voren dat deze sector tot op heden voornamelijk gebruik 

maakt van glas, lichtstraten en atriums. Materiaalgebruik en (dag)licht staan centraal  

in ontwerpen van menig nieuwbouwarchitect. Als materiaal kiezen ze voor namelijk 

hout en glas. Hout omdat het een onuitputtelijke bron is en glas omdat er een  

gezonder leefmilieu mee is te creëren; de hoeveelheid daglicht is enorm én de men-

sen in een gebouw kunnen contact maken met de buitenwereld. De ondervraagde  

architecten wijzen er overigens op dat glas een grotere lichtopbrengst heeft dan een 

daglichtsysteem als Deplosun. Daarom kiezen de meeste architecten in de nieuw-

bouw en utiliteitsbouw voornamelijk voor glas. Deplosun is in hun ogen wel een 

goede oplossing voor duurzame renovatieprojecten, ondergrondse fietsenstallingen,  

dakterrassen, parkeergarages en andere vergelijkbare situaties. 

De resultaten van ons onderzoek wijzen uit dat Techcomlight inspeelt op de trends 

van nu, ook als distribiteur van Deplosun. Energiereductie, duurzaam materiaal-

gebruik en een gezonder leefmilieu in gebouwen zijn stuk voor stuk belangrijke  

actuele ontwikkelingen. Het zijn tevens ontwikkelingen en trends die de ‘groene’  

architecten die we hebben geïnterviewd, zeer belangrijk vinden. Volgens hen is het 

weliswaar de architect die duurzame nieuwbouw realiseert, maar hij of zij kan dit  

alleen verwezenlijken als de opdrachtgever wil verduurzamen en de overheid haar 

wet- en regelgeving hierop aan laat sluiten. 

C2 Cases
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De onderzoekconclusie
Uit ons onderzoek komt naar voren dat de ‘groene’ architecten’ nog te weinig op  

de hoogte zijn van het bestaan van Deplosun. Om de naamsbekendheid en vind-

baarheid verder te vergroten, adviseren we om de marketingstrategie hierop aan te 

passen. Techcomlight kan met Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine 

Advertising (SEA), testimonials en affiliate-marketing effectief aan promotie doen en 

aanhaken op de gesignaleerde trends. Is Techcomlight in staat om de naamsbekend-

heid en vindbaarheid van Deplosun verder te vergroten, dan zorgt dit op den duur 

voor marktvergroting. Zo kan Techcomlight haar strategische positie in de Benelux 

verder structureel versterken.

Bronnen
   https://www.nbd-online.nl/nieuws/188028-techcomlight-nieuwe-distribu-

teur-voor-deplosun-daglichtsysteem# 

  http://www.aantoonbaarduurzaambouwen.nl/gebouwen/breeam/

  https://www.techcomlight.nl/

  http://www.rau.eu/thomas-rau/

https://www.nbd-online.nl/nieuws/188028-techcomlight-nieuwe-distributeur-voor-deplosun-daglichtsyste
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De organisatie
Mark ter Hoeven en Gerke de Vries hebben in 1996 Ter Hoeven & Partners (TH&P)  

opgericht. Het bedrijf reinigt serverruimtes en computerkasten en maakt ze stofvrij. 

TH&P is het eerste Nederlandse bedrijf dat dit aanbiedt. TH&P is inmiddels markt leider 

met ruim twintig jaar ervaring in de hygiënische reiniging van werkplek apparatuur, 

datacenters en serverruimtes. Het verzorgt  daarnaast het kabelmanagement bij  

verschillende bedrijven en organisaties. Hiermee draagt TH&P bij aan een veilige en 

gezonde werkomgeving in Nederland en België.

De propositie
Schone apparatuur werkt beter: het draagt bij aan de gezondheid van medewerkers 

en het verhoogt de productiviteit. Het zorgt tevens voor minder storingen en de  

apparatuur gaat langer mee. Nogal wat mensen denken dat het goedkoper is en beter 

voor het milieu om bijvoorbeeld een toetsenbord te vervangen. Uit berekeningen van 

TH&P blijkt juist dat vervanging slecht is voor de portemonnee en het milieu. 

De kernwaarden
Betrokken, kwalitatief, autoriteit, oplossingsgericht, doortastend, ondernemend en 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Auteurs: Coen Dreuning en Femke Posthuma

Een duurzame servicepropositie 
voor hardware
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TH&P is een professional in de reiniging van werkplekapparatuur waarmee het  

betrokken is bij de continuïteit van een bedrijf en het welzijn van de medewerkers.  

Om de kwaliteit te waarborgen, heeft TH&P uitsluitend gekwalificeerde medewerkers 

in dienst en heeft het eindresultaat een gegarandeerd hoog niveau. TH&P biedt slimme 

en vernieuwende oplossingen waarbij de klant centraal staat. Daarnaast speelt TH&P 

in op marktkansen met innovatieve oplossingen. TH&P geeft prioriteit aan maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen, monitort voortdurend de middelen en medewerkers 

en verdiept zich in nieuwe modellen om circulair te ondernemen. Zo reinigt TH&P met 

gepatenteerde machines en biologische schoonmaakmiddelen.

Aanleiding onderzoek
Een van de kernactiviteiten van TH&P is de schoonmaak van hardware. Een te  

beantwoorden vraag is wat er met toetsenborden gebeurt als ze aan het einde  

van hun levensduur komen. Zijn ze bijvoorbeeld na drie jaar afgeschreven, maar  

kunnen ze nog jaren mee? Verbranding van afgeschreven toetsenborden die nog  

in orde zijn, zorgt voor onnodige uitstoot van CO2. Ook het productieproces van  

toetsenborden zorgt voor CO2-uitstoot en vergt daarnaast eindige grond- en hulp-

stoffen zoals aardolie. Deze negatieve invloed op het milieu is te verminderen  

door de levensduur van toetsenborden te verlengen.

Onderzoekvraag 
De doelstelling van ons onderzoek is om erachter te komen hoe de levenscyclus  

vantoetsenborden eruitziet. Daarnaast willen we te weten komen of er met de ver-

lening van de levensduur van toetsenborden voor TH&P voldoende strategische  

aan knopings punten zijn voor een rendabele propositie. Als TH&P bijdraagt aan een 

verlaging van grondstofgebruik en daarmee een reductie van CO2-uitstoot, verkleint 

ze tevens de eco logische footprint van haar klanten. De hoofdvraag van ons onderzoek 

luidt daarom: wat zijn bij verlenging van de levensduur van toetsenborden voor TH&P  

de strategische aanknopingspunten voor een rendabele servicepropositie? 

De bevindingen 
We hebben dit kwalitatief (beschrijvend) onderzoek verricht door bestaande data 

te bestuderen en diepte-interviews af te nemen. De interviews hebben gediend om 

dieper in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften  

van (potentiële) klanten van TH&P. Met een gestructureerde vragenlijst hebben we 
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in december 2017 negen interviews afgenomen met medewerkers van LTO Noord,  

FN Steel, Grohe, Gemeente IJsselstein, Wartsilla, Smilde Foods, Provincie Overijssel, 

Provincie Gelderland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat een toetsenbord 50 miljoen tikken aan kan. Rekening 

houdend met de intensiteit van het gebruik, heeft een toetsenbord zo een tech nische 

levensduur van ruim negen jaar. Deze economische levensduur blijkt echter bij  

(potentiële) klanten gemiddeld vijf jaar te zijn.

We hebben in verschillende scenario’s geschetst hoe TH&P kan bijdragen aan  

verlenging van de levensduur van toetsenborden. Een van de scenario’s is om door 

te gaan met wat TH&P reeds doet, namelijk de reiniging van toetsenborden. Daarmee 

heeft TH&P de levensduur van de toetsenborden bij verschillende organisaties reeds 

verlengd van drie jaar naar vijf jaar. Een ander scenario is toetsenborden te reinigen en 

te refur bishen. Refurbishing is echter pas rendabel als het om zeer grote aantallen gaat. 

Een derde scenario is dat organisaties een container plaatsen om elektronisch afval  

te verzamelen. In dit scenario haalt TH&P het afval op, reinigt het en zorgt voor refur-

bishing. Een vierde scenario is dat TH&P een samenwerking aangaat met een pro-

ducent van toetsenborden. TH&P verzorgt dan de reiniging van toetsenborden die re-

tour komen. We hebben tevens een scenario geschetst waarom TH&P niet hoeft bij te 

dragen aan verlenging van de levensduur van toetsenborden. Dit scenario gaat ervan 

uit dat verlenging van de levensduur van toetsenborden is voorbehouden aan de pro-

ducenten van toetsenborden. Zij zouden eenvoudigweg toetsenborden moeten maken 

die lang(er) mee gaan.

Afbeelding 1: reiniging van toetsenborden
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De geschetste scenario’s laten verschillende knelpunten zien. Ze betreffen de kosten 

en de tijd die refurbishing van toetsenborden vergt. Een knelpunt is ook het feit dat 

toetsenborden onderdeel zijn van een totaalpakket. Een ander knelpunt zien we bij 

overheidsinstanties die vaak inkopen via aanbestedingen. Door de lage waarde van 

een toetsenbord geven ze prioriteit aan andere duurzame ideeën. 

De onderzoekconclusie
De in ogenschouw genomen data, interviews en scenario’s leiden tot de con clusie  

dat er voor TH&P vooralsnog te weinig strategische aanknopingspunten zijn om een 

servicepropositie te ontwikkelen voor verlenging van de levensduur van toetsen-

borden. Ondanks dit zien we wel andere mogelijkheden om bij te dragen aan een ver-

kleining van de ecologische footprint van (potentiële) klanten. TH&P kan bij voorbeeld 

adviseren hoe beleid is vorm te geven om hardware te vergroenen. ATH&P adviseert  

dan hoe organisaties bewuster kunnen omgaan met hun hardware waarmee ze de  

levensduur ervan verlengen. Tot slot is het voor TH&P mogelijk om slijtage van hard- 

 ware te voorkomen met nieuwe biobased coatings.

Bronnen
  https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/circulaire-economie-milieu/

  https://thp.nl/

  https://channelconnect.nl/ict/circulaire-ict-verovert-markt/

1 Douwes, M., Blatter, B.M., Kraker, H.D. de, Duur van computergebruik in het bankwezen:  

Tikken, Klikken en Kijken. TNO, 2003. 

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/circulaire-economie-milieu/
https://thp.nl/
https://channelconnect.nl/ict/circulaire-ict-verovert-markt/
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De organisatie
Dakbedekkingsbedrijf Elro bv is vanaf 1987 een dakbedekkingsbedrijf dat zich heeft 

ontwikkeld tot een nationaal georiënteerde speler met vier vestigingen in Apeldoorn, 

Gorinchem, Alkmaar en Son. Sinds kort is Elro actief in de branche van dakveiligheid 

in Duitsland. Elro verleent verschillende diensten voor platte daken en licht hellende 

daken, zoals: 

  dakrenovatie; 

  dakonderhoud; 

  24-uursservice; 

  dakveiligheid; 

  energiedaken; 

  groendaken; 

  innovatiedaken;

  parkeerdaken. 

De propositie
Elro wil zich onderscheiden als leverancier van maatwerk van daken. Hierbij wil  

de organisatie rekening houdend met de wensen van de klant investeren in daken 

die meer waarde genereren door onderzoek naar nieuwe functies van daken. Naast 

een traditionele beschermfunctie is te denken aan een groenfunctie, een recrea tieve 

functie, een watermanagementfunctie of de productie van gewassen. Een nieuw te 

Auteurs: Aaron Verstegen en Jordy Wesselkamp

Onderzoek naar businessmodel 
duurzame en multifunctionele  
dakbedekkingen
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ontwikkelen business- en verdienmodel moet rekening houden met de haalbaarheid 

van deze nieuwe functies. Dit model moet ook rekening houden met circulaire vorm-

geving en design, het gebruik van duur zame materialen en grondstoffen en het moet 

nieuwe klantproposities zien te genereren. 

De kernwaarden
De kernwaarden van Elro zijn: kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. Voor  

Elro zijn kwaliteitsbewustzijn en klanttevredenheid onlosmakelijk met elkaar  

verbonden. Daarnaast staan veiligheid en beperking van milieubelasting centraal in 

de uitvoering van de werkzaamheden. Om dit te borgen, beschikt Elro onder meer 

over het KOMO-procescertificaat uitvoering van dakbedekkingconstructies met  

gesloten dakbedekking sytemen. Ook het VCA-certificaat VGM-beheerssysteem  

heeft Elro evenals het certificaat Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur  

(BTR), het ISO 9001 certificaat voor het kwaliteitssysteem, het ISO 14001 certificaat  

voor het milieuzorgsysteem en een BDA-verklaring (BDA Dakadvies) voor de be-

wezen kwaliteit van gesloten dakbedekkingsconstructies. Elro is lid van de branche-

vereniging Vebi dak, die de collectieve en individuele belangen van bitumineuze- en 

kunststof dak bedekkings bedrijven behartigt. Vakmanschap en deskundigheid zijn 

van cruciaal belang om de kernwaarden te kunnen realiseren waarvoor Elro nauw 

samenwerkt met het opleidingsinstituut Tectum en het kennis- en adviescentrum 

Volandis.

Aanleiding onderzoek
Elro is hoofdzakelijk leverancier van bitumineuze en kunststof dakbedekkingen voor 

de B2B-markt. De afzet van duurzame en multifunctionele dakbedekkingen blijft  

achter bij het ambitieniveau van zo’n tien projecten per jaar. Om de kansen hierop te 

vergroten, heeft Elro de businessunit Duurzame Daken bv Nederland opgezet waarin 

ze gespecialiseerde kennis, kunde en ervaring heeft ondergebracht. Onderzoek moet 

een theoretisch onderbouwd en concreet beschreven businessmodel opleveren, dat  

inspeelt op de kansen en ontwikkelingen die zich voordoen op de dakbedekkings markt 

voor natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag en voedsel- en energieproductie. De 

doelgroep van het businessmodel is de consument die met het oog op duurzaamheid 

behoefte heeft aan een dakbedekking die bijdraagt aan natuurontwikkeling, recreatie, 

wateropslag en/of voedsel- en energieproductie.
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Onderzoekvraag
De centrale vraag van het onderzoek is: hoe kan Elro haar businessmodel zo inrichten 

dat ze kan inspelen op de kansen en ontwikkelingen die zich voordoen op de daken-

markt voor natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag en voedsel- en energieproductie?

In samenspraak met de opdrachtgever geldt het volgende Programma van Eisen (PvE): 

  Het nieuwe bedrijfsonderdeel dat zich richt op een klantsegment geïnteresseerd in 

duurzame, multifunctionele en groene daken, is georganiseerd als een zelfstandige 

businessunit ‘Duurzame daken bv Nederland’ met één fulltime-medewerker.

  Het Businessmodel Canvas van de nieuwe businessunit moet meervoudige  

waarde creëren voor klant en maatschappij.

  Het nieuwe businessmodel voldoet tenminste aan vijf van de tien punten  

die staan vermeld in de checklist Nieuwe businessmodellen.

Checklist Nieuwe businessmodellen
Bij het ontwerp van het nieuwe businessmodel hebben we gehouden met een aantal 

criteria waaraan het moet voldoen. Zo moet het businessmodel kunnen opschalen,  

rekening houden met hergebruik van bepaalde materialen en grondstoffen en voor-

deel leveren op ecologisch, economisch en sociaal gebied.

Afbeelding 1: dakbedekkingsbedrijf Elro

C2 Cases
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De bevindingen
Het advies is weliswaar te kiezen voor de invoering van de businessunit ‘Duurzame 

daken bv Nederland’, maar rekening te houden met de gevolgen voor de verschillende 

onderdelen in (de keten van) de organisatie en de samenhang die Elro beoogt. Duur-

zame daken bv Nederland maakt het voor Elro haalbaar om een nieuw klantsegment 

te bedienen op een efficiënte en effectieve wijze. De businessunit draagt met eigen 

gespecialiseerde kennis en kunde bij aan:

  een verhoogde betrouwbaarheid, 

  verbeterde flexibiliteit, 

  verbeterde klantgerichtheid, 

  verkorte doorlooptijden, 

  verhoogde medewerker(s)betrokkenheid, 

  versterkte innovatiekracht en 

  uitbreiding van succesvolle samenwerkingsrelaties  

met partners in dezelfde of aangrenzende ketens. 

�

Key Partners

Revenue Streams

Key Resources Channels

Key Activities Value Proportions Customer 
Relationships

Customer Segments

• Strategische allianties:
- Branchevereninging 
  VEBIDAK;
- Opleidingsinstituut 
  TECTUM;
- Kennis- en adviescentrum 
  Volandis;
- Communities met 
  gelijksoortige bedrijfs-
  voering en/of –
  overtuigingen;
- Potentiële samen-
  werkingsrelaties ,zoals 
   Suez en Ubbink;
- Inkoopvereniging
• Koper- 
  (toe)leveranciersrelaties
• Overheid

• Transactie-inkomsten:
  - Geldontvangsten, voortvloeiend uit kleine tot grootschalige projecten
  - Geldontvangsten, voortvloeiend uit calamiteiten
• Terugkerende inkomsten:
  - Geldontvangsten, voortvloeiend uit onderhoudscontracten

• Productie, dienstverlening 
  & probleemoplossing:
- Aanleggen en onderhouden 
  van dakbedekkingen gericht 
  op duurzaamheid, milieu &  
  multifunctionaliteit;
- Fiscaal en juridische 
  kennisbank.

• Persoonlijke hulp:
- Business-to-businessmarkt;
- One-stop shop;
- CRM gericht op verbeteren/
  verhogen klanttrouw, 
  -retentie en –vermogen.

• Directe kanalen:
  - Website;
  - Corporatie Brochure;
  - Afgeronde projecten.
• Indirecte kanalen:
  - Social media;
  - Klanttevredenheid en 
     –referenties.

• Fysieke resources:
  - Vier opslagpanden;
  - Wagenpark;
  - Gereedschap en 
     apparatuur.
• Intellectueel & 
  Human Resources:
  - Kennis, deskundigheid en 
     ervaring.
• Financieel
  - Inkoopmacht.

• Customization, co-creatie, 
  performance & kosten-
  besparing, 
  Sterk gepersonaliseerde, 
  duurzame dakbedekkingen 
  ten behoeve van meer-
  voudige waardecreaties, 
  zoals performance, 
  convenience, beleving en 
  kostenbesparing.

• Nichemarkt 
  De innovators (2,5%) en early 
  adopters (13,5%) onder 
  bedrijven met een behoefte 
  aan duurzame en multi-
  functionele dakbedekkingen.

  Kenmerkend:
  - Kapitaalkrachtig;
  - Vooruitstrevende en/of 
     vooraanstaande 
     organisaties;
  - Lage risicoaversie;
  - Geringe (merk)loyaliteit;
  - Gevoelig voor promotie-
     campagnes.
• Overheids- en 
  semi-overheidsinstellingen 
  met een voorbeeldfunctie

Cost Structure

• Transactiekosten & terugkerende kosten:
  - Acquisitie- & onderhoudskosten van fysieke resources
  - Loonkosten
  - Gelduitgaven in verband met opleidingen en cursussen
  - Gelduitgaven voortvloeiend uit de strategische allianties en het behoud 
     van certificaten

Figuur 1: Invulling ontwerp voor nieuwe business model Elro via de structuur van het business model 
Canvas
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Het is een oplossing voor een aantal van de dysfuncties, die samengaan met de eigen-

schappen van een klassieke inrichting van de organisatie en het bevordert de klant-

tevredenheid. Naast de beoogde voordelen die voortkomen uit de oplossing van de 

dysfuncties, biedt Duurzame daken bv Nederland ook andere voordelen:

  Duurzame daken bv Nederland specialiseert de medewerkers en geeft  

een herbestemming van de bedrijfsmiddelen aan een afwijkend klantsegment; 

  een businessunit is aanzienlijk slagvaardiger om te reageren op ontwikkelingen  

en bedreigingen in de interne en externe omgeving van de organisatie; 

  Duurzame daken bv Nederland is een autonoom bedrijfsonderdeel met eigen taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 

  via Duurzame daken bv Nederland ontstaan er nieuwe carrièremogelijkheden  

voor gemotiveerde medewerkers; 

  een businessunit is betrekkelijk gemakkelijk te ontbinden in geval  

van gebreken of desinvesteringen.

Naast de voordelen, heeft de oprichting van Duurzame daken bv Nederland ook nadelen: 

   voorafgaand aan de oprichting van Duurzame daken bv Nederland is  

het nood zakelijk een nieuwe medewerker (projectmanager) aan te nemen  

voor de exploitatie van de businessunit; 

  samenwerking tussen verschillende businessunits is niet vanzelfsprekend  

en moeilijk te realiseren;

  de directie moet duidelijke en toegankelijke randvoorwaarden en gedragscodes 

afspreken met de eindverantwoordelijke managers; 

  de oprichting van Duurzame daken bv vergt (voornamelijk in de beginfase)  

een intensieve investering in kapitaal en inzet van medewerkers. De opportunity  

costs bestaan uit de misgelopen omzet uit duurzame, multifunctionele  

en groene dakbedekkingsprojecten. 

C2 Cases
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De onderzoekconclusie
Voor Duurzame daken bv Nederland adviseren we een communicatie plan te schrijven 

en de oprichting kenbaar te maken aan de medewerkers van Elro. De medewerkers die 

direct of indirect verbonden zijn aan het verandertraject, moeten op de hoogte komen 

van verschillende onderwerpen, waaronder de missie, de visie en de strategie achter de 

veranderingen. Leidinggevenden spelen een essentiële rol om eventuele weerstand te 

verminderen waarvoor ze zes strategieën kunnen inzetten. Een belangrijk onderdeel 

van het communicatieplan en weerstandvermindering, is communicatie over de ge-

volgen voor de verschillende afdelingen van Elro: 

  gevolgen voor de organisatie(structuur) en de medewerkers;

  gevolgen voor de inrichting van de processen; 

  gevolgen voor de financiering van de veranderingen en de mogelijke risico’s; 

  gevolgen voor de propositie van de organisatie; 

  de algehele impact op de footprint van de organisatie (inclusief een ethische reflectie).

Bronnen
  Osterwalder, Pigneur, Buisness Model Canvas,  

 https://www.youtube.com/watch?v=RpFiL-1TVLw

  http://www.elroduurzamedaken.nl/

  http://www.roof2roof.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=RpFiL-1TVLw
http://www.elroduurzamedaken.nl/
http://www.roof2roof.nl/
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De organisatie
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland bestaat vanaf augustus 2015. De deel-

nemers van de stichting zijn producenten (volgens de Nederlandse wet) van zonne-

panelen en omvormers, die aan het einde van de levenscyclus hun apparatuur  

milieuvriendelijk willen recyclen. Ongeveer zestig procent van de Nederlandse  

producenten is aangesloten. De overige veertig procent bestaat uit producenten die 

zelf wel of niet zorgen voor de verwerking van zonnepanelen aan het eind van de 

levensduur. 

Kernwaarden
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland heeft als doel milieubewuste, betaalbare 

en pragmatische afvalverwerking te realiseren waarvoor ze de volgende uitgangspun-

ten hanteert:

 de branche steunt als schone industrie milieuvriendelijke afvalverwerking;

 er is een gelijk speelveld: iedereen ‘pakt zijn deel’ van het afval;

 de manier van afvalverwerking moet de energietransitie helpen versnellen.

De propositie
De stichting verzorgt voor de deelnemers de benodigde registraties en bedingt gunstige 

contracten met afvalverwerkers. Stichting Zonne-energie Recy cling Nederland en haar 

deelnemers willen daarnaast het gesprek aangaan met de overheid. Sinds februari 2014 

Auteurs: Arthur van der Linde, Lobke Polman, Ramon Stok

Rechtvaardige condities  
voor een verwijderingsbijdrage 
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is er de wettelijke verplichting voor producenten van zonnepanelen om aan de richtlijn 

Afgedankt elektrische en Elektronische Apparatuur  (AEEA) te voldoen. Volgens deze 

richtlijn is iedereen die zonnepanelen op de Nederlandse markt brengt, een producent. 

Het maakt dus niet uit of iemand zonnepanelen zelf maakt of ze binnen of buiten Europa 

betrekt. De stichting zet zich in om deze wet op een effectieve, eerlijke en pragmatische 

manier te implementeren.

Aanleiding onderzoek
De wettelijke verplichting van de richtlijn AEEA verplicht producenten om ‘een passende 

financiële regeling’ te treffen waarmee de organisatie borg staat voor de verwijderings-

kosten van de door haar op de markt gebrachte zonnepanelen. Helaas ziet de overheid 

nauwelijks toe op de handhaving van deze richtlijn. Dit leidt er in de praktijk toe dat 

zonnepaneelproducenten die geen ‘passende financiële regeling’ treffen (en daarmee 

niet aan de wettelijke bepaling voldoen), een groter concurrerend ver mogen hebben 

vergeleken met producenten die wel aan de wettelijke bepaling voldoen. Ze kunnen 

daardoor zonnepanelen tegen een lagere prijs aanbieden. Daar bovenop stimuleert de 

overheid via de SDE+ regeling vooral de goedkoopste duurzame energie. Dit heeft als 

risico dat producenten die niet overeenkomstig de AEEA opereren, een grotere kans 

hebben om subsidie te krijgen. Daarnaast is er nauwelijks afval in de Nederlandse  

silicium zonnepanelen markt, wat de vraag van een hoge verwijderingsbijdrage tot een 

gevoelig onderwerp maakt. Voor Stichting Zonne-energie Recycling Nederland is deze 

problematiek de aanleiding om te onderzoeken hoe de ‘passende financiële regeling’  

zo goedkoop mogelijk is in te richten.

Onderzoekvraag
Met ons onderzoek willen we aantonen onder welke condities de verwijderingsbijdrage 

voor zonnepanelen, die de leden van Stichting Zonne-energie Recycling Nederland 

moeten betalen, in de toekomst nog steeds gerechtvaardigd is. Hiervoor voeren we een 

modelmatige juridische en financiële analyse uit. Daarnaast willen we via ons onder-

zoek aanbevelingen doen voor de richtlijn AEEA. Dit omdat producenten verplicht zijn 

een ‘passende financiële regeling’ te treffen voor de verwerking van de zonne panelen 

aan het einde van hun levensduur. De overheid handhaaft de richtlijn nauwelijks waar-

door er een concurrentievoordeel ontstaat voor hen die de richtlijn niet volgen.
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De hoofdvraag van ons onderzoek luidt daarom: ‘onder welke voorwaarden en condities 

is een bindende voorziening voor een verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen op een 

termijn van twintig jaar gerechtvaardigd?’

Deelvragen helpen om de hoofdvraag te beantwoorden. Daarom is het essentieel dat de 

deelvragen genoeg informatie opleveren om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

Een deelvraag mag niet overbodig zijn, geen gesloten vraag en geen parafrase van de 

hoofdvraag bevatten. Onze deelvragen om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn:

  Wat zijn de huidige voorwaarden en condities van de bindende voorziening  

voor een verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen?

  Wat is de visie van de verschillende stakeholders op de huidige bindende  

voorziening voor een verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen?

 Wat zijn de gangbare componenten en materialen van bestaande zonnepanelen?

  Wat is de te verwachte waardeontwikkeling van deze componenten en materialen 

op een termijn van twintig jaar?

  Hoe zijn deze componenten en materialen aan het einde van hun levenscyclus 

terug te nemen door de producenten?

  Wat zijn de te verwachten kosten die gemoeid zijn met terugname  

van de componenten en materialen aan het eind van de levenscyclus?

Door onder meer diepte-interviews met deskundigen die ieder zijn of haar expertise 

hebben over het onderwerp van dit onderzoek, hebben we betrouwbare en bruikbare 

onderzoeksresultaten kunnen destilleren.

Bevindingen
Zonnepanelen zijn na het einde van hun economische levensduur (twintig jaar) nog  

gemakkelijk te gebruiken voor een andere toepassing. Ze blijken gemiddeld minimaal 

80% van de capaciteit te hebben. Second-life zonnepanelen zijn dus bruikbaar voor 

markten waar het rendement per vierkante meter niet zo cruciaal is. Denk bijvoorbeeld 

aan de toepassing op zee of op grote lege vlakten. Dit zorgt voor een verlenging van 

de economische levensduur. Daarnaast voorkomt het dat de materialen in de zonne-

panelen te snel gerecycled worden, wat afvalstromen en energieverbruik met zich  

meebrengt. Second-life panelen, die anders gerecycled zouden worden, kunnen op deze 

manier een waarde in een andere keten vertegenwoordigen

C2 Cases
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Conclusie
De hoofdvraag ‘Onder welke voorwaarden en condities is een bindende voorziening 

voor een verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen op een termijn van twintig jaar  

gerechtvaardigd?’ beantwoorden we als volgt. We hebben geen voorwaarden of condi-

ties gevonden, waardoor een verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen op een termijn 

van twintig jaar gerechtvaardigd is. Ons onderzoek toont aan dat de vereiste kosten 

overeenkomstig de richtlijn AEEA, vergeleken met de restwaarde in ieder scenario,  

zoals geschetst in figuur 1, nagenoeg gelijk zijn.

 

Ons onderzoek toont hiermee aan dat er voor producenten van zonnepanelen naast 

een intrinsieke motivatie, ook een financiële prikkel bestaat om te zorgen voor een  

milieuverantwoorde verwerking van zonnepanelen die aan het einde van hun levens-

cyclus zijn. We achten het daarom zeer aannemelijk dat producenten van zonne-

panelen hiervoor daadwerkelijk zorgdragen in de toekomst.

Bronnen
   https://www.sgze.nl/

   https://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/ 

specifieke-producteisen/elektronische-apparatuur
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Figuur 1: realistisch scenario restwaarde tegenover kosten
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De organisatie
SpeedComfort heeft een innovatieve en slimme radiatorventilator SpeedComfort  

ontwikkeld die tot wel 30% energie kan besparen. Het helpt om huizen comfortabeler 

te maken, het zorgt voor minder temperatuurschommelingen, is in een handomdraai 

te plaatsen, maakt nauwelijks geluid, gebruikt een te verwaarlozen hoeveelheid 

stroom en is geschikt voor radiatoren en convectoren.

Propositie
De SpeedComfort brengt de warmte die in een radiator of een convector zit, versneld 

in de te verwarmen ruimte. Die warmte wordt gelijkmatig verdeeld en verhoogt het 

comfort. De SpeedComfort kan de watertemperatuur in de cv-installatie verlagen. 

Het is een Nederlands product dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 

elkaar zetten. De behuizing van de SpeedComfort is van biobased materiaal. De Speed-

Comfort gebruikt per jaar minder dan € 0,16 aan stroom. Als een kwart van de Neder-

landse huishoudens 30% bespaart op gas, scheelt dat 1,1 miljard kilo CO2 uitstoot per 

jaar. De SpeedComfort is winnaar van Groenste Idee van Nederland 2015.

Kernwaarden
De SpeedComfort is een duurzaam product. Omdat het verkoopkanaal voor de Speed-

Comfort bouwmarkten zijn, draagt SpeedComfort bij aan een groen imago van bouw-

markten. Voor bouwmarkten is duurzaamheid een basiswaarde aan het worden. 

Daarnaast vraagt de klant om duurzame praktische oplossingen. SpeedComfort heeft 

Auteurs: David Blanken en Koen Veldman

De marktpotentie  
met partners in de retail
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een universele verpakking voor haar verschillende producten. Zodoende is er één  

standaard verpakking waarbij met aangevinkte vakjes en stickers duidelijk is wat de 

inhoud is. Voor de bouwmarkten is er ruimte voor private branding op de verpakking, 

waarbij het duurzame product een duurzame associatie bij de klant van de bouw-

markt kan oproepen. Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij SpeedComfort. 

De after sales is goed geregeld. Verloopt de afhandeling van een retourzending of  

klacht soepel, dan heeft de betreffende bouwmarkt er eveneens een tevreden klant bij. 

Aanleiding onderzoek
SpeedComfort wil handvatten om een strategie voor consumentenbouwmarkten te 

ontwikkelen. De organisatie bevindt zich in de laatste fase van de startup en wil ook 

weten hoe het de komende jaren de strategie concreet kan implementeren.

Onderzoekvraag
Het vraagstuk dat ons onderzoek beantwoordt, is: ‘wat is de beste strategie voor Speed-

Comfort om na de startupfase samen met partners in de retail structureel een positie te 

verwerven op de Nederlandse consumentenmarkt?’

Bevindingen
Om ons te oriënteren op de mogelijkheden, hebben we contact opgenomen met  

verschillende deskundigen om diepte-interviews mee te houden. Daarnaast hebben we 

deskresearch verricht om bronnen afkomstig van fieldresearch kracht bij te zetten en 

vice versa. 

Marketing
Drie grote potentiële partners beheersen de Nederlandse markt voor SpeedCom-

fort: Maxeda (Formido en Praxis), Intergamma (Gamma en Karwei) en DGN (Hubo en  

Multimate). Het gezamenlijke marktaandeel is ongeveer 95%. Het heeft daarom veel 

voor delen voor SpeedComfort om met één van hen samen te werken.

In principe kan een bouwmarkt de marketing van de SpeedComfort voor zijn rekening  

nemen. Daarom staan er vaak afspraken over de wijze en uitvoering van de marke-

ting in samenwerkingscontracten en hoeft SpeedComfort onder bepaalde condities 
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zelf niet risicodragend te zijn. Bij de verschillende retailpartners varieert de wijze 

waarop de goederen en merken worden gepresenteerd. Bij Gamma en Karwei zijn de 

mogelijkheden voor een uitgebreide productpresentatie op de winkelvloer het grootst. 

Bij de DGN Groep is er minder verkoop vloer oppervlak waardoor displays zoveel  

mogelijk worden vermeden. De point of sale van nieuwe- of reclameproducten komen 

op een kopstelling te staan zodat het betreffende product er wel uitgelicht wordt.  

Om de presentatie en aankleding aantrekkelijk te maken, is het mogelijk om diverse 

posters of soortgelijke zaken op te hangen. De marketingafdeling van DGN bepaalt 

voor de winkels wat de point of sale is. 

Inkoop 
Bij alle bouwmarkten valt de radiatorventilator onder de assortimentsgroep venti-

latoren. Dit assortiment is vooral goed vertegenwoordigd bij de bouwmarkten  

Gamma en Multimate. Hoe het bij Maxeda Groep zit, is onbekend. Wat de DGN Groep  

betreft, ligt de voorraad altijd bij de leverancier. DGN heeft namelijk geen distributie- 

centrum. Intergamma heeft wel een distributiecentrum waar de SpeedComfort  

na inkoop terecht komt. Gamma, Multimate en Intergamma kopen centraal in. 

De franchisenemers, die aangesloten zijn bij de DGN Groep, hebben te maken met 

contract leveranciers. Als ze bij hen voor 80% inkopen, dan krijgen ze het jaar erop een 

return-fee van 6%. Zo kan de SpeedComfort via contractleveranciers terecht komen 

bij Multimate en Hubo. Op deze manier is er een groot bereik. Echter, inkoop kan ook 

onderhands per filiaal. Hoewel dit veel tijd kost, kan het schelen in de marge die af-

gedragen moet worden.  

Segmentatie
De sector van de bouwmarkten profileert consumenten in segmenten. Deze profile-

ring biedt kansen voor SpeedComfort. De markt van doe-het-zelvers kent de volgende 

typen: de Decorator (26%), de Smeaser (doe-het-zelver die kleine projecten uitvoert)  

(21%), de Actieve doe-het-zelver (21%), de Home Improver (16%) en de Discounter (16%). 

Intergamma (Karwei en Gamma) houdt deze segmentatie aan. Karwei richt zich op  

de Decorator, terwijl Gamma zich meer richt op de Actieve doe-het-zelver.

De DGN Groep segmenteert geografisch en concentreert zich op het midden- en  

hogere segment, waarbij A-merken een belangrijke rol spelen. De franchisene-

mers, die aangesloten zijn bij DGN (Multimate en Hubo), bestieren een locatie in 

een groot dorp of in een kleine stad. De filosofie is dat de verschillende Actieve doe-
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het-zelvers, zoals hiervoor beschreven, de weg naar deze vestigingen goed weten te  

vinden. Dankzij het goede bereik van de kleine zelfstandige vestigingen en de  

persoonlijke aandacht en/of het advies van de franchise-ondernemers, is ook deze 

partner mogelijk interessant voor SpeedComfort

Scenario’s 
Deze bevindingen leiden tot twee mogelijke scenario’s voor SpeedComfort.

  scenario 1: massa is kassa;

  scenario 2: lokaal met advies op maat;

In scenario 1: bij massa is kassa zijn de marges relatief laag op de grote volumes 

die worden verkocht via de grote bouwmarkten. Hiermee heeft SpeedComfort tevens 

een groot bereik. Door grote volumes ontstaan er schaalvoordelen die een kosten-

voordeel met zich meebrengen voor SpeedComfort. Daarnaast neemt het onder-

nemersrisico af omdat de bouwmarkten grote aantallen afnemen. Door de hoge 

afzet wordt er sneller een groot publiek bereikt waardoor de naamsbekendheid  

toeneemt. Dit scenario bevordert tevens de mogelijkheden van de verkoop van de 

Speedcomfort via de eigen webshop.

In scenario 2: bij lokaal met advies op maat ligt de focus op personalisering van de  

verkoop. Via de formules van Multimate of Hubo is het mogelijk om de Speed-

Comfort thuis te laten installeren. De lokale franchisenemers zullen alles in het  

werk stellen om de SpeedComfort te promoten  bij hun klanten. Daarmee brengen ze 

de meerwaarde van een onbekend nieuw product pro-actief onder de aandacht bij 

de doelgroep. Wat de groei betreft kan Speedcomfort profiteren van een geleidelijke 

opschaling van haar bedrijfsativiteiten en zijn ongewenste ondernemersrisico’s tot 

een acceptabel minimum te beperken. Tevens kunnen Multimate of Hubo en Speed-

Comfort zich flexibel opstellen. Deze flexibiliteit komt ook tot uiting in het feit dat 

de fran chisenemer de verbruikte tijd aan zichzelf moet verantwoorden en zodoende  

zelf kan bepalen hoe hij of zij hier invulling aan geeft. Een nadeel is dat deze  

formules geen directe webshopfunctionaliteit hebben, het is echter wel mogelijk om  

via de winkel producten te laten bezorgen en te laten installeren. 
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Conclusie
We adviseren om te kiezen voor scenario 2: lokaal met advies op maat dat als volgt 

is te implementeren. SpeedComfort gaat allereerst een contract aan met Eurom,  

een contractleverancier van de DGN Groep. Dit kan alleen indirect omdat DGN haar 

leveranciersportfolio overzichtelijk wil houden. Hierdoor kunnen de ondernemers 

van de Hubo of Multimate zich conformeren aan Eurom. Wanneer de fran chisenemer 

voor minimaal 80% bestelt bij de contractleveranciers, krijgen ze begin van het  

nieuwe jaar een 6% return fee over hun totale inkoopomzet van het jaar daarvoor. Dit 

betekent dat de overige 20% onderhandse leveranciers kunnen zijn, dit is de tweede 

optie voor SpeedComfort. Wanneer SpeedComfort geen zaken wil doen met Eurom, 

is het mogelijk om rechtstreeks afspraken te maken met de andere franchisnemers.

Bronnen
   https://www.speedcomfort.nl/

   https://www.intergamma.nl/
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De organisatie
Miscancell is een bedrijf dat waarde creëert uit de biomassa van de Miscanthus  

Giganteus oftewel Chinees reuzenriet of Olifantsgras. Het belangrijkste bestanddeel 

van het riet is cellulose. De nog jonge organisatie is ontstaan uit een samenwerking 

van de bedrijven BKC en Schut Papier. Miscancell produceert vanaf 2017 cellulose 

uit de Miscanthus door die in een extruder te verwerken tot pulp en vervolgens te  

bleken. Miscancell verkoopt de cellulose vooral aan de papierindustrie als een belang-

rijke duurzame grondstof voor de productie van papier. De Miscanthus heeft meer-

dere variëteiten. Miscancell heeft gekozen voor het ras Giganteus door de steriele  

eigenschappen en hoge productiviteit  (http://edepot.wur.nl/311405). Miscancell is 

ge vestigd in Industriepark Kleefse Waard te Arnhem.

Afbeelding 1: Miscanthus Giganteus

Auteurs: Harold Ottens en Etienne Troquay

Meervoudige waardecreatie  
met Miscanthus

http://edepot.wur.nl/311405
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De Miscanthus Giganteus heeft veel duurzame voordelen. Het Olifantsgras bindt 

dankzij de snelle groei veel CO2 uit de atmosfeer, vereist nauwelijks gebruik van  

bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt en draagt bij aan instandhouding van de  

kwaliteit van de bodem. Aangezien het product wordt geoogst en niet wordt gerooid,  

blijft de bodemstructuur ook na een groeiseizoen intact. De plant is bovendien sterk.  

De enige bedreiging voor Olifantsgras in een gematigde klimaatzone, is een dik pak 

sneeuw in de winter. Verder is de plant dusdanig krachtig, dat het gewas tegen vrijwel 

alle ziekten is opgewassen. Een groot voordeel van Miscanthus is bovendien dat de 

plant ook kan groeien op verontreinigde bodems.

In Nederland is er ongeveer 100 hectare aan Miscanthus aangeplant. Deze aanplant 

is onder meer terug te vinden in de Haarlemmermeer. In het Verenigd Koninkrijk  

beslaat de teelt van Miscanthus inmiddels zelfs een oppervlakte van ruim 40.000  

hectare. Aangezien de plant tot wel vier meter hoog kan worden, is de opbrengst per 

hectare groot (miscancell.nl). Door de gunstige perspectieven voor cascadering van  

de verschillende fracties in de biomassa van Miscanthus, neemt de omvang van de 

teelt in Nederland de komende jaren naar verwachting sterk toe.

Naast de beoogde potentiële opbrengst van de biomassa, houdt de keuze voor de 

teelt van Miscanthus in de Haarlemmermeer ook verband met andere, sociale over-

wegingen. Naast het voordeel van de mogelijkheid tot de afvang van fijnstof, vormt  

Olifantsgras natuurlijke hagen waarmee geluidsoverlast is te reduceren. In de om geving 

van de aanvliegroutes van Schiphol is er reeds jarenlang sprake van overlast door  

ganzen voor het vliegverkeer. De weilanden in de Haarlemmermeer zijn een uitsteken-

de biotoop voor foeragerende ganzen. Vandaar dat het aantal overwinterende ganzen 

in de Haarlemmermeer de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. De ganzen vormen 

echter een gevaar voor de luchtverkeersveiligheid. Om het aantal over winterende 

ganzen drastisch te beperken, heeft de aanplant van Olifantsgras de eigenschappen 

van deze biotoop gewijzigd en uit proeven blijkt dat de ganzen het 3,5 meter hoge  

gewas vermijden  (https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Olifantsgras-Miscant-

hus.htm,  https://youtu.be/l-f2JxtC9Z8 en  https://youtu.be/wS6V9iiqjps).

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Olifantsgras-Miscanthus.htm
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Olifantsgras-Miscanthus.htm
https://youtu.be/l-f2JxtC9Z8
https://youtu.be/wS6V9iiqjps
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De propositie
Met de verkoop van cellulose als een duurzame grondstof voor de papierindustrie is 

Miscancell winstgevend. Naast de productie van cellulose onderzoekt Miscancell of 

en zo ja op welke wijze er ook andere fracties van de biomassa van de Miscanthus  

na bioraffinage op een rendabele manier zijn te winnen uit de plant. Het is mogelijk 

om naast cellulose ook onder meer lignine, xylose en vanille-extract uit deze bio-

massa te winnen. Afhankelijk van de aard van de gewenste fractie, kan de keuze voor 

de variëteit Miscanthus verschillen.
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Figuur 1: Groeicurve van de Miscanthus vergeleken met andere gewassen (bron: Kennisakker.nl)
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Lignine is een duurzame vervanger van bitumen in asfalt. Bitumen heeft als nadeel 

dat het uit aardolie wordt gewonnen. Een biobased substituut voor bitumen in de vorm 

van lignine uit Miscanthus, biedt daarmee op termijn wellicht interessante kansen 

en kan wellicht bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Er zijn inmiddels al op kleine 

schaal proeven gedaan met de toepassing van lignine als vervanger voor bitumen. Zo 

is er reeds een compleet fietspad aangelegd op de campus van de WUR in Wageningen 

(Wageningen Universiteit, 2017). 

Ook voor de andere fracties uit Miscanthus zijn er potentieel interessante toepassingen. 

Xylose en vanille-extract zijn beide te gebruiken in de voedingsindustrie. Xylose is zoet-

stof voor onder andere kauwgum. Vanille-extract is een vervanger van echte vanille. 

Door onzekere oogsten op Madagaskar, de voornaamste producent van vanille, is deze 

optie misschien een interessant alternatief (Algemeen Dagblad, 2017).

Hoewel lignine, Xylose en vanille-extract producten zijn met potentie, is de productie 

van cellulose op dit moment de meest gangbare vorm van verwaarding. Miscancell 

zoekt naar andere toepassingen van cellulose om hoogwaardigere toepassingen te 

creëren (Miscancell, z.d.). 

To
eg

ev
oe

gd
e w

aa
rd

e

Volum
eFarma

Fine chemicals

Food
Feed

Performance materialen
Fermentatie
Commodity chemicaliën
Fertilizer

Fuel
Fire, elektriciteit en warmte
Biobrandstof transport

Energie

Chemie en
Materialen

Voeding

Gezondheid
en life style

Figuur 2: De waardepiramide als vertrekpunt voor bioraffinage en biocascadering voor verwaarding 
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De kernwaarden 
Miscancell komt voort uit BKC en Schut Papier. BKC is een bedrijf dat is gespecialiseerd 

in boomverzorging, groen en milieu (BKC.nl, z.d.). Schut Papier is een duurzame pro-

ducent van uiteenlopende papierproducten voor verschillende nichemarkten (Schut 

Papier, z.d.). Vooral Schut Papier kan zich met de keuze voor cellulose uit Miscanthus 

op een unieke wijze onderscheiden van de concurrentie. Omdat Miscancell voortkomt 

uit de duurzame opvattingen van BKC en Schut Papier, is duurzaamheid ‘van nature’ 

verankerd in het DNA van de organisatie.

 

Het onderzoek
Miscancell heeft de wens en ambitie om de komende jaren verder te groeien. Groei 

is belangrijk om op termijn beter te kunnen profiteren van schaalvoordelen in de  

bedrijfsvoering. Om een beoogde groei van de te produceren volumes te realiseren, 

moet Miscancell rekening houden met de aanvoer van Miscanthus in de keten. In 

2020 wil Miscancell 40.000 ton Miscanthus verwerken. Dit betekent de opbrengst 

van ongeveer 2.500 hectare landbouwgrond. Het is de ambitie van Miscancell om 

de uitbreiding van de capaciteit voor de teelt grotendeels te laten plaatsvinden op  

landbouwgrond in Hongarije. De transportmogelijkheden via de Donau en de beschik-

baarheid van voldoende land voor een acceptabele prijs maken Hongarije daarvoor 

geschikt. Om de gewenste investering in deze schaalvergroting te kunnen realiseren, 

is echter wel vreemd vermogen nodig. Het huidige verdienmodel met de productie van 

cellulose voor de papierindustrie heeft potentie. Complementair zijn er echter meer 

hoogwaardige toepassingen met cellulose of andere deelfracties van de Miscanthus 

in nieuwe doelmarkten denkbaar. De strategische keuze om de afzet te verbreden naar 

verschillende product- en marktcombinaties, biedt Miscancell de mogelijkheid om de 

afhankelijkheid van één product- en marktcombinatie (en daarmee de kwetsbaarheid 

van de onderneming) in de toekomst te verkleinen. Daarom wil Miscancell onderzoek 

naar de mogelijkheden om cellulose te verwaarden in andere doelmarkten dan de  

papierindustrie.

De bevindingen 
Met secundair brononderzoek, diverse gesprekken met deskundigen binnen en  

buiten de organisatie en diepte-interviews met twee hoogleraren van Wageningen 

Uni versiteit, hebben we inzicht gekregen in de verschillende opties die er zijn om 

de cellulose uit Miscanthus te verwaarden. De interviews maken duidelijk dat vooral 

de markt voor cellulose-ethers een interessante doelmarkt kan zijn. Cellulose-ethers 

worden verkregen uit cellulose en zijn een organische verbinding, die afhankelijk van 
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de koppeling van de cellulose op verschillende manieren is vorm te geven. Carboxy-

methylcellulose, Methylcellulose en Hydroxyethylcellulose zijn concrete voorbeelden 

van deze cellulose-ethers. Chemiebedrijven, waaronder AKZO NOBEL, zijn de belang-

rijkste afnemers van cellulose voor de verwerking en productie van cellulose-ethers. 

De farmacie gebruikt de verschillende typen ethers onder andere als verdikkings-

middel en vulmiddel van medicijnen. Daarnaast hebben de ethers vergelijkbare  

toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. De producten zijn gelabeld met 

E-nummers in de range tussen E460 en E469 (Wageningen Universiteit, z.d.). 

Conclusie
We hebben geïnventariseerd hoe de vereiste investering voor de gewenste schaal-

vergroting is te financieren. Hoe kan Miscancell het benodigde kapitaal verwerven en 

hoe moet de financiering vorm krijgen? Advies van verschillende deskundigen leert 

dat een gecombineerde financiering de beste mogelijkheden biedt. Daarnaast is het 

advies te kiezen voor een leaseconstructie om de installatie te financieren. Hiermee 

reduceert de omvang van de kapitaalbehoefte naast enkele andere voordelen. Zo is 

de financiering van de opschaling deels terug te verdienen met het rendement van 

de gerealiseerde schaalvoordelen. Daarnaast kan Miscancell gedurende de looptijd  

de investering in termijnen betalen, wordt het werkkapitaal niet in een keer aan-

gesproken en zijn er enkele fiscale voordelen (ABN Amro lease, z.d.). Het advies is  

tevens om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een partnerschapsrelatie 

met een van de belangrijke toekomstige afnemers in de chemie. Dankzij deze vorm 

van samenwerking is er continuïteit in de afzet mogelijk, is kennis en expertise te  

delen en kan de partner eventueel ook als co-investeerder deelnemen aan toekomstige 

uitbreidingsinvesteringen. 

Afbeelding 2: De oogst van Miscanthus
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De organisatie
Ubbink werkt aan oplossingen voor energie-efficiency en een gezond binnenklimaat 

voor gebouwen. Ubbink zoekt continu naar slimme innovaties, gericht op verwerkers-

gemak. Oplossingen binnen de categorieën Rookgasafvoer, Ventilatie, Luchtdicht  

en Waterdicht bouwen vormen de basis van de productenportefeuille. Daarnaast levert 

Ubbink dakramen en bevestigingsmateriaal voor zonne-energiesystemen. De pro-

ducten zijn te verkrijgen bij bouwmaterialenhandelaren, technische groothandels en 

ijzer warenspeciaalzaken.

Ubbink is in 1896 opgericht in Doesburg en heeft vestigingen in België, Frankrijk, Italië 

en het Verenigd Koninkrijk. In 2000 wordt Ubbink onderdeel van het Duitse Centrotec 

Sustainable AG. Deze onderneming die aan de Nieuwe Beurs in Frankfurt is genoteerd, 

ontwikkelt en produceert producten die bijdragen aan energiebesparing, verhoging 

van het (woon)comfort en bevordering van de gezondheid.

Met zusterbedrijf Centrotherm vormt Ubbink de Ubbink-Centrotherm Group. Deze groep 

heeft een sterk Europees netwerk van flexibele lokale ondernemingen en agenten, die 

goed zijn ingevoerd in hun eigen markten. De komende jaren breidt de groep dit netwerk 

verder uit. 

Auteurs: Chris Tolkamp en Gerben Wassink

Sluiting van de grondstofketen
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De propositie
Ubbink streeft ernaar om alle bedrijfsprocessen zo te verbeteren dat de ecologische 

footprint zoveel mogelijk is te beperken. Dit geldt voor de fabricage van de producten 

en de inkoop ervan. De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds  

belangrijkere rol bij terugdringing van de totale milieubelasting van gebouwen. Door 

inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik, is een verdere reductie 

van de milieubelasting in de bouw te bereiken. Naast beperking van CO2-emissies, 

speelt de uitputting van grondstoffen een steeds belangrijkere rol. Door een toe-

nemend (mondiaal) gebruik van grondstoffen zijn ze steeds schaarser of moelijker te 

winnen en daardoor duurder.

Ubbink is een van de eerste leveranciers die merkgebonden data heeft opgenomen 

in de nationale milieudatabase met haar loodvervanger Ubiflex. Tijdens het ontwerp-

proces van alle producten streeft Ubbink ernaar om continu verbeteringen door te 

voeren als het gaat om recycling. Het doel is om de beperkt beschikbare grondstoffen 

optimaal en duurzaam te benutten. Ubbink werkt aan een duurzaam afvalverwerkings-

proces. Afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst ondersteunt Ubbink hierin door moderne  

en passende afvaloplossingen te leveren voor de minimalisering van afval en afval-

scheiding. Bruikbare materialen zoals papier, ijzer en kunststof worden gerecycled  

en Ter Horst zet restafval om in (groene) energie. Het resultaat is een optimaal en 

duurzaam afvalproces.

Lean & Green Personal Mobility is een stimuleringsprogramma dat organisaties  

stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door efficiënte maat-

regelen te nemen voor de mobiliteit van medewerkers en operationele bedrijfswerk-

zaamheden. Dit verduurzaamt de mobiliteitsvoetafdruk, leidt tot een besparing in de 

(brandstof)kosten en een efficiëntere tijdsbesteding van de mede werkers. De Lean & 

Green Award wordt toegekend aan organisaties, die zich met een goedgekeurd Plan 

van Aanpak committeren aan een minimale CO2-reductie van 20% in een periode van 

maximaal vijf jaar. Ubbink ontvangt in 2016 de Lean & Green Personal Mobility Award.

Een medewerker Research & Development van Ubbink (Jasper Klomps) spreekt zijn 

interesse in de circulaire economie uit. Bij de circulaire economie gaat het erom  

ketens te sluiten. Klomps heeft de wens om inzicht te krijgen in de huidige verwerking 

van afvalstoffen na de levensduur van producten die Ubbink levert.
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Kernwaarden
De missie van Ubbink is de energie-efficiency en het binnenklimaat van gebouwen in 

geheel Europa te verbeteren. Ubbink produceert en verkoopt daarvoor veel producten 

en systemen. Zo verkoopt Ubbink duurzame systemen voor zonne- energie met een 

hoge kwaliteit en een hoge energiebesparing. Ook verkoopt Ubbink een geïsoleerd 

kunststof leidingsysteem voor Hoog Rendement Waterterugwinning (HR-WTW). 

Het systeem sluit naadloos aan op gebalanceerde ventilatiesystemen en voorkomt 

condensatie van het aan- en afvoerleidingsysteem. Dit gaat energieverlies tegen. 

Producten voor luchtdicht bouwen zorgen ervoor dat er minder energie in een ge-

bouw nodig is. Ook de waterkerende producten en de producten voor constructie-

ventilatie en ruimteventilatie zorgen voor een lange levensduur van gebouwen  

(Ubbink, 2016).

Aanleiding onderzoek
Inzicht in de huidige verwerking van afvalstoffen na de levensduur van producten 

die Ubbink levert moet ertoe leiden dat Ubbink afvalstoffen omzet in reststoffen met  

waarde. Zo is de keten te sluiten en de levenscyclus van producten van Ubbink  

circulair te maken. Medewerker Research & Development Jasper Klomps: ‘Heel kort 

samen gevat komt het erop neer dat wij als Ubbink onze verantwoordelijkheid willen 

nemen voor wat betreft de berg ‘afval’ die we jaarlijks produceren. In hoeverre kan Ub-

bink ‘garanderen’ dat haar producten niet als ‘fuel’ eindigen in een vuilverbrandings-

installatie? Daarbij geldt ook nog de eis dat het afval als ‘hoogwaardig’ regranulaat 

wordt hergebruikt en niet eindigt als bermpaaltje. Uiteraard bestaat de mogelijk-

heid dat we gaan functioneren als reststroommanager, echter hiervoor zijn we niet  

ingericht en mogelijk dat andere bedrijven daar al veel verder in zijn.’

Onderzoekvraag
Ubbink wil zich dus kunnen verantwoorden voor de gehele levenscyclus van haar 

producten. Omdat er nog geen inzicht is in de verwerking van rookgasafvoer kanalen, 

onderzoeken we dit. Het zou zo maar kunnen zijn dat de rookgasafvoerkanalen 

al worden gerecycled tot hoogwaardig regranulaat, maar er is een grote kans dat deze 

producten op dit moment worden verbrand. Om ons onderzoek in goede banen te  

leiden, hebben we een hoofdvraag geformuleerd: ‘hoe kan Ubbink haar producten aan 

het einde van de levenscyclus circulair verantwoord verwerken?’ Om de hoofvraag te 

kunnen beantwoorden, hebben we ook enkele deelvragen geformuleerd.
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  Welke partijen zijn er betrokken bij de demontage en verwerking  

van het product na de levenscyclus?

  Hoe worden de reststromen van de producten van Ubbink verwerkt?

  Welke mogelijkheden zijn er om producten te recyclen,  

waarbij een hoogwaardig regranulaat is te genereren?

  In hoeverre is het mogelijk om gerecycled regranulaat terug te brengen  

in de eigen keten?

  In hoeverre zijn er partijen in de branche die zich reeds richten  

op de circulaire economie en kan Ubbink hiervan leren?

Bevindingen
We hebben een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De kwalitatieve onderzoeks-

methoden die we hebben gebruikt, zijn deskresearch en diepte-interviews. Via  

deskresearch hebben we gezocht naar algemene informatie over verduurzaming van 

afvalstromen van een productiebedrijf en mogelijke alternatieven voor de huidige  

verwerking van het afval. Met diepte-interviews hebben we deze mogelijkheden  

verder besproken met partijen die hier meer over te vertellen hebben. 

Uit contact met dakdekker Elro (Leenders, 2017) blijkt dat de dakdekkers in een 

samen werkingsverband (Roof2Roof) oude daken saneren. Ze voeren het afval af als  

ongescheiden bouwafval. Een bestaande terugkerende logistiek bestaat dus al. Als  

Ubbink de dakdekkers zo ver weet te krijgen dat ze een extra afvalscheiding uit - 

voeren, zijn de rookafvoerkanalen in homogene stromen te verzamelen. Uit contact 

met Suez (Schrevel, 2016) blijkt dat afhankelijk van de verontreiniging, het soort afval 

en de mate van homogeniteit van de afvalstroom er € 50,- tot € 200,- per ton betaald 

wordt voor aangeleverde plastics, afgezien van de logistieke kosten. Technisch gezien 

is recycling geen probleem. Bij QCP in Geleen staat een grote recyclingfabriek die tot 

100.000 ton plastic per jaar kan recyclen. Reststromen die nog niet goed gescheiden 

zijn, gaan door de shredder en infraroodstraling scheidt de plastic restanten daarna. 

Een trigger voor de dak dekkers om het afval te scheiden kan toekenning van de op-

brengsten aan deze dakdekkers zijn. Voor de afvoer van bouwafval moeten ze betalen, 

maar voor een gescheiden afvalstroom krijgen ze geld. Een bijkomend voordeel is dat 

de verantwoordelijkheid voor de afvoer van de rookafvoerkanalen buiten Ubbink blijft, 

terwijl Ubbink wel verantwoording over haar producten kan afleggen.

C3 Cases
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Figuur 1 maaktde nieuwe processtroom zichtbaar. In plaats van een lineair business-

model gaat het uit van een circulair economisch model.

Door samenwerking met partners zijn de logistieke processen kostenefficiënt uit te 

voeren, waarbij er tevens de garantie is dat de producten gerecycled worden. Het blijkt 

dat die samenwerking essentieel is om tot een gewenst resultaat te komen. Volgens 

Jan Jonker (Nieuwe Business Modellen, 2015, p. 147) zijn de volgende samenwerkings-

punten daarbij essentieel:

1.  Het principe van meervoudige waardecreatie: de transacties creëren tegelijk sociale, 

economische en ecologische waarde. Dit herontwerp lijkt aan alle voorwaarden 

te voldoen. Door de recycling van plastic neemt de werkgelegenheid in Neder-

land toe. Dit heeft positieve sociale gevolgen voor medewerkers. Het biedt ook  

eco nomische voordelen: in plaats van te betalen voor afval, levert het afval geld op. 

Doordat er geen ‘virgin materials’ meer gebruikt hoeven te worden bij het gebruik  

van plastic, maar gerecycled plastic, biedt dit ecologische voordelen. Zo hoeft er  

bijvoorbeeld geen aardolie gewonnen te worden.

2.  Het principe van gedeelde waardecreatie: bronnen en resultaten worden ge-

deeld, net zoals kosten en baten. De afvalverwerker deelt in de opbrengsten 

omdat die het gerecyclede kunststof weer als grondstof kan aanbieden. De dak-

dekkers delen in de opbrengsten omdat ze niet meer hoeven te betalen voor de  

afvoer van hun afval. Ubbink kan eventueel profiteren door zich als duurzamer 

merk in de markt te profileren, dit kan leiden tot extra omzet.

Verkoop 
aan klant

Productie
Ubbink

Ophalen
rookgasafvoerkanalen

Verwerken 
rookgasafvoerkanalen 
tot grondstof nieuwe 

productie 

Figuur 1: De mogelijkheden om van de grondstofketen te sluiten
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3.  Het principe van collectieve waardecreatie: activiteiten worden gezamenlijk be-

dacht en uitgevoerd. Het is onmogelijk om dit project alleen uit te voeren, dus de 

terugkerende logistiek moet in samenwerking met de dakdekkers tot stand komen 

en de afvalwerkingsbedrijven hebben de kennis en techniek in huis om op een  

verantwoorde manier te recyclen.

Wanneer Ubbink dit advies opvolgt, treden er veranderingen op binnen de organi satie. 

Ubbink moet dan namelijk meer contact onderhouden met bedrijven verderop in  

de keten. De kernstructuur van de organisatie ondergaat niet veel verandering.  

Dit komt doordat de huidige processen hetzelfde blijven, er treedt hooguit een kleine 

verschuiving op in taken. Ook de strategie van Ubbink blijft hetzelfde, maar wordt  

eerder doorgevoerd. Ubbink heeft circulaire economie namelijk al opgenomen in de 

strategie. De meeste taken van medewerkers blijven ook hetzelfde. Medewerkers  

weten al dat circulaire economie een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. 

Enkele taken om duurzaamheid te verbeteren, accepteren de medewerkers hoogst-

waarschijnlijk. 

De processen van Ubbink blijven waarschijnlijk hetzelfde of veranderen nauwelijks. De 

enige verandering aan de processen kan ontstaan als de dakdekkers de rookgasafvoer-

kanalen die verzameld zijn, niet willen wegbrengen. In dit geval moet iemand van  

Ubbink in een bus of vrachtwagen langs deze dakdekkers rijden. Daarna moet hij of zij  

de verzamelde rookgasafvoerkanalen naar de verwerkingsfabriek brengen. Hiervoor 

moet er ook contact zijn met de dakdekkers om te weten te komen of de containers 

vol zijn. Dit kost waarschijnlijk weinig tijd waardoor het proces grotendeels hetzelfde 

blijft. 

Voor Ubbink heeft de voorgestelde verandering op financieel gebied weinig gevolgen. 

Het enige dat Ubbink geld kost, is de opzet van een business case in samenwerking 

met de dakdekkers en afvalverwerkers. Voor de dakdekkers heeft het geringe finan-

ciële gevolgen. Immers, als de dakdekkers de rookgasafvoerkanalen apart scheiden, 

krijgen ze bij de afvalverwerker een vergoeding van € 50,- tot € 200,- per ton (Schrevel, 

2016). De dakdekkers hebben hiernaast nog een ander financieel voordeel. De rookgas-

afvoerkanalen belanden vooralsnog in de puincontainer en om die te legen, moeten ze 

betalen. Als de rookgasafvoerkanalen dus ergens anders belanden, is er extra ruimte 

voor ander afval. Het aantal containers dat afvalverwerkers tegen betaling ophalen, 

neemt hierdoor dus af.
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Deze verandering brengt dus weinig risico’s met zich mee voor Ubbink. Dit komt  

omdat Ubbink in principe geen investeringen hoeft te doen, op personeelskosten na 

Ubbink loopt ook geen risico op de markt want deze verandering komt de naam van 

de organisatie alleen maar ten goede. Omdat er niet geïnvesteerd wordt en het product 

zelf niet verandert, is het risico dat Ubbink loopt minimaal.

De footprint van een organisatie is de afdruk die de bedrijfsvoering op de aarde  

heeft. Er wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid ruimte die nodig is om 

te produceren en de CO2-uitstoot van een organisatie (Croes, 2016). De ecologische  

footprint van Ubbink verkleint door onze voorgestelde verandering. De footprint 

neemt enorm af door de rookgasafvoerkanalen niet meer te verbranden, maar ze te 

hergebruiken. Op logistiek gebied blijft er binnen de keten veel hetzelfde omdat het 

aantal gereden kilometers niet direct verandert. Hier is voor de keten misschien 

nog ruimte tot verbetering door zo efficiënt mogelijk te rijden. Wanneer er alleen  

gereden wordt wanneer het echt moet, neemt het aantal kilometers en de CO2-  

uitstoot af.

Conclusie
We hebben voor ons onderzoek een programma van eisen opgesteld. Hierna beoordelen 

we onze voorgestelde verandering met dit programma van eisen.

1.  Nice to have

2.  Should have

3.  Need to have

Reststromen worden teruggebracht als hoogwaardig regranulaat.

Eigen reststromen worden gebruikt als input 
voor het eigen productieproces.

Reststromen worden niet gestort of verbrand.

Wens

2

3

Relevantie

1

Voldaan

Voldaan

Herontwerp

Zou kunnen, 
waarschijnlijk 

niet

De situatie na de transitie moet kostenneutraal zijn vergeleken 
met de huidige situatie. 2 Zo goed als 

voldaan

Figuur 2: Een schematische weergave van de slotsom van het onderzoek
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De organisatie
GMB opereert op het terrein van waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en  

industriële bouw & infra. De organisatiestructuur van GMB is op allerlei typen project-

en berekend en afgestemd op de competenties ontwerp & bouw, beheer & onderhoud 

en exploitatie. GMB biedt oplossingen op maat waarbij zes clusters centraal staan:

  GMB Services;

  GMB BioEnergie;

  GMB Rioleringstechnieken;

  GMB Waterkwaliteit & installaties;

  GMB Waterveiligheid & constructies;

  GMB Haven & industrie. 

De bedrijfs locaties van GMB nemen verschillende initiatieven op het gebied  

van duurzaam heid, zoals de plaatsing van zonnepanelen op de bedrijfspanden in Op-

heusden en Zutphen en levering van restwarmte aan het zwembad in Lichtenvoorde.  

Hiermee voorziet GMB deels in de eigen energiebehoefte en draagt het concreet  

bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. GMB maakt hierbij gebruik van de regeling  

Verlaagd Tarief bij collectieve opwek ofwel de Postcoderoosregeling.

Auteurs: Laurens Bartels en Maikel van den Brink

Ammoniumsulfaat als biobased 
substituut voor kunstmest
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GMB BioEnergie haalt energie uit grondstoffen door een duurzame en efficiënte  

verwerking van organische reststromen. Op de verwerkingslocaties van GMB Bio-

Energie in Tiel en Zutphen haalt het bedrijf nutriënten uit reststromen terug door ze 

te vergisten, te ontwateren en biologisch te drogen. GMB BioEnergie is de grootste 

biologische verwerker van rioolwaterzuiveringsslib in Nederland. Het bedrijf haalt uit 

dit slib gas, warmte, elektriciteit, water en/of nuttige meststoffen. 

Het bedrijf richt zich op een verder hergebruik van reststromen en verdere reductie 

van emissies. Zo hergebruikt de bedrijfslocatie in Zutphen de warmte in proceslucht. 

Benutting van deze restwarmte levert jaarlijks ongeveer 2% aan energie besparing op. 

Bovendien moet dit leiden tot 40% minder luchtuitstoot en daardoor minder hinder 

van geuroverlast voor de omgeving. 

De propositie
De verwerking van reststromen en het hergebruik van verschillende restfracties geeft 

aan dat GMB BioEnergie ‘van nature’ veel raakvlakken heeft met de uitgangspunten 

van een circulaire economie. GMB BioEnergie zet haar kennis en kunde in om proces-

sen in de afvalwaterketen te optimaliseren en waarde toe te kennen aan organische 

reststromen door ze opnieuw ketens in te brengen. Hiervoor werkt GMB BioEnergie 

intensief samen met verschillende ketenpartners en is er tot op bepaalde hoogte een 

transparante omgang met de concurrentie. GMB BioEnergie wil onderzocht hebben 

wat de mogelijkheden zijn om een specifieke reststroom, ammoniumsulfaat, te ver-

markten.  

Afbeelding 1: De vestiging van GMB in Zutphen (bron GMB)
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De kernwaarden
Duurzaamheid is een belangrijk aandachtsgebied van GMB. Dit blijkt ook uit de  

missie waarin het bedrijf benadrukt van waarde te willen zijn voor haar klanten en  

de samenleving. GMB zet zich samen met de opdrachtgevers en ketenpartners in 

voor meer veiligheid, een schonere wereld, een doelmatige omgang met grond-  

en hulpstoffen en een balans tussen people, planet en profit.

GMB heeft in 2016 deelgenomen aan een landelijke pilot voor Duurzame Inzetbaar-

heid Analyse (DIA). Dit heeft geleid tot een programma met als doel medewerkers  

te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun gezondheid te borgen (gmb.

eu/directieverslag 2016). In hetzelfde jaar heeft er bij GMB  bovendien een audit plaats-

gevonden voor een accreditatie op de hoogste trede vijf van de ‘CO2-Prestatieladder 

3.0’. Deze audit heeft in februari 2017 geleid tot certificering op de hoogste trede van dit 

kwaliteitsmanagementsysteem  (http://cms2009.digitnet.nl/Uploads/CO/20150610_

Handboek_CO_2_Prestatieladder_3_0.pdf).

Aanleiding onderzoek
GMB BioEnergiet verwerkt rioolwaterzuiveringsslib door het te ontwateren en bio-

logisch te drogen. Bij dit verwerkingsproces ontstaat er echter een sterke ammoniak-

geur. De afgelopen jaren neemt het volume aan rioolwaterzuiveringsslib toe waardoor 

ook de ammoniakgeur toeneemt. Om de overlast voor de omgeving zo klein moge-

lijk te maken, is het noodzakelijk de ammoniakgeur zo veel mogelijk te reduceren. De 

geurreductie vindt plaats door de ammoniaklucht te leiden door een luchtwasser met 

zwavelzuur. Omdat ammoniak en zwavel binden, ontstaat er zwavelzure ammoniak 

oftewel ammoniumsulfaat. Een ton ammoniumsulfaat bevat ongeveer 80 kilogram 

stikstof. GMB BioEnergie produceert jaarlijks circa 18.000 ton ammoniumsulfaat dat 

wordt opgeslagen in bagtanks zoals de foto hieronder weergeeft.

Afbeelding 2: Bagtank GMB BioEnergie, 2014

http://cms2009.digitnet.nl/Uploads/CO/20150610_Handboek_CO_2_Prestatieladder_3_0.pdf
http://cms2009.digitnet.nl/Uploads/CO/20150610_Handboek_CO_2_Prestatieladder_3_0.pdf
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Stikstof is een van de vitale voedingstoffen voor de groei van gewassen in de land-

bouw. De reguliere productie van stikstof vereist veel energie, aangezien stikstof uit 

lucht wordt onttokken bij een temperatuur van 180 graden onder nul. Om de lucht te 

koelen tot op dit niveau, is voor de gangbare productie van stikstof veel energie nodig. 

Daarmee draagt de huidige productie van stikstof bij aan een stijging van de volumes 

CO2 in de atmosfeer  (www.ce.nl/publicatie/energiebesparing). Ammoniumsulfaat 

is een verantwoord alternatief en een hoogwaardig biobased substituut voor kunst-

matig geproduceerde stikstof. 

GMB BioEnergie zet ammoniumsulfaat via enkele leveranciers af als zwavelhouden-

de stikstofmeststof voor de akkerbouw. De afzet is echter sterk onderhevig aan het 

groeiseizoen. Door de fluctuerende energieprijzen, die bovendien zijn gekoppeldaan 

de prijzen voor olie, staat de marketing van ammoniumsulfaat onder druk.

Het is mede daarom voor GMB BioEnergie moeilijk om het ammoniumsulfaat met 

de beschikbare volumes bij het huidige prijsniveau in de huidige markt rendabel 

af te zetten. Ook in de toekomst is het waarschijnlijk lastig om winst te maken op 

de afzet van ammoniumsulfaat, maar het is hoe dan ook noodzakelijk om voor deze 

reststroom een zo hoogwaardig mogelijke bestemming te vinden, aangezien de massa 

anders zonder enige bron van inkomsten moet worden vernietigd. De lage energie-

prijzen zorgen ervoor dat niet-duurzaam geproduceerde stikstof voor een lagere prijs 

op de markt omt dan de duurzame ammonium sulfaat van GMB BioEnergie.

Onderzoekvraag
Omdat het vanuit het duurzaamheidaspect belangrijk is ook in de toekomst 

ammonium sulfaat af te zetten, liefst met winst, onderzoeken we welke mogelijke 

potentiële markten interessante aanknopingspunten bieden voor de toekomstige  

afzet van ammoniumsulfaat. We kijken daarbij doelbewust breder naar mogelijke  

toepassingen buiten de landbouw. De onderzoekvraag luidt daarom: ‘wat zijn mogelijke 

potentiële markten die interessante aanknopingspunten bieden voor de toekomstige 

afzet van ammoniumsulfaat?’

In eerste instantie hebben we onderzocht wat de mogelijke product- en markt-

combinaties zijn van ammoniumsulfaat. Het blijkt dat het product breder toepasbaar 

is in meerdere (deel)markten. We hebben ook onderzocht of de afzet als meststof  
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is uit te breiden naar ander deelmarkten. Daarbij hebben we specifiek gekeken in 

hoeverre ammoniumsulfaat als meststof in kleine verpakkingen bruikbaar is voor 

de consumenten markt. Ook hebben we onderzocht wat de toepasbaarheid van 

ammonium sulfaat is voor de substraatteelt in de glastuinbouw. 

Een andere mogelijke toepassing die we hebben onderzocht, is die van brood-

verbeteraar E517. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor toepassingen in laboratoria. 

Ammoniumsulfaat wordt in laboratoria onder meer gebruikt om Mohr’s zout te  

vormen. Ook komt ammoniumsulfaat voor in poederblussers. In de zogeheten 

ABC-blussers (voor branden met vaste stof, gas of vloeistof) zit 46% zwavelzure  

ammoniak. 

De meeste voorbeelden van de gevonden toepassingsmogelijkheden blijken na  

nader onderzoek echter niet interessant voor GMB BioEnergie. Zo is de toepassing 

van ammoniumsulfaat als additief in brood (E517) al bij voorbaat uitgesloten door  

de herkomstbron. Wetgeving maakt het vrijwel onmogelijk om een reststroom uit  

zuiveringsslib aan te wenden als grondstof voor voeding in een volgende waardeketen. 

Het blijkt om andere redenen niet haalbaar te zijn om ammoniumsulfaat verder  

te vermarkten als meststof voor de consumentenmarkt. De potentieel haalbare afzet-

volumes zijn te gering om een interessant business- en verdienmodel te realiseren. Ook 

voor Mohr’s zout en de toepassing in brandblussers als brandbluspoeder is de markt te 

beperkt. We concluderen daarom dat het de voorkeur verdient om ammonium sulfaat 

als meststof voor de landbouw te blijven vermarkten. Dit biedt de beste mogelijkheid 

om de gewenste volumes af te kunnen zetten. 

Hiervoor hebben we aanvullend onderzoek gedaan of het rendabel is om de opgeloste 

vorm van ammoniumsulfaat in te dampen tot een kristallijne vorm. In eerste instantie  

leek deze optie de voorkeur te hebben, aangezien het geconcentreerde product  

bijdraagt aan een geringere uitstoot van CO2. Dankzij de kristallijne vorm is immers  

sprake van een hogere concentratie aan zuivere massa, waarmee de omvang van  

de te transporteren volumes is te reduceren en op de transportkosten is te besparen. 

Het kristallijne product sluit mogelijk ook beter aan bij andere toepassingen in  

de agrarische sector, waarmee het product aan waarde wint ten opzichte van de pro-

positie van de con currenten. Ons aanvullende onderzoek leert echter dat er aan de  

mogelijke additionele baten dusdanig veel risico’s kleven, dat deze niet opwegen  

tegen de hoogte van de vereiste investering in een nieuwe installatie. 
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Conclusie
We adviseren om de huidige vloeibare vorm van ammoniumsulfaat vooralsnog te 

handhaven en bij de promotie meer de nadruk te leggen op de positionering van een 

duurzaam product.

Daarbij kan GMB BioEnergie zich meer concentreren op de markt van enkelvoudige 

meststoffen, waar ze zowel afnemers in de conventionele als de duurzame land-

bouw kan benaderen. Het is daarbij wel belangrijk om de voordelen van de duurzame  

aspecten van ammoniumsulfaat meer uit te buiten. Immers, andere conventioneel  

geproduceerde meststoffen leveren veel negatieve externaliteiten op, zoals een toe-

name van de volumes aan CO2 (Chemguide.co.uk, 2013). 

Duurzaam ammoniumsulfaat helpt de CO2-footprint van afnemers te verkleinen  

en de kosten te reduceren. Er hoeven immers minder rechten te worden betaald. 

Aanvullend is ammoniumsulfaat te vermarkten als meststof voor substraatteelt in 

de glastuinbouw. Deze markt kent echter beduidend lagere volumes en is daarmee 

uitsluitend interessant als een complementaire optie (Wageningen University &  

Research, 2014). 

Inmiddels vertonen de energieprijzen weer een stijgende lijn (CBS, 2017) waarmee  

de productiekosten van traditioneel geproduceerd stikstof weer toenemen. Als organi-

saties vanuit een breder perspectief worden verplicht om ‘meervoudig’ verantwoording 

af te leggen over waardecreatie en ze worden aangezet om maatschappelijke schade  

die ze veroorzaken, terug te laten komen in een reële verkoopprijs, dan heeft dit  

verstrekkende gevolgen voor de marktverhoudingen. Dan ontstaan er mogelijk (zeer) 

interessante nieuwe kansen voor GMB BioEnergie. 
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De organisatie
Grijsen Park- en Straatdesign bestaat vanaf 1989. Het bedrijf richt zich in de begin 

jaren op de import van Duits straatmeubilair. Als dit een succes wordt, voegt Grijsen  

begin jaren ’90 van de vorige eeuw het Franse merk Sineu Graff toe aan het assorti-

ment. In 1995 ontwikkelt Grijsen voor de gemeente Leiden een eerste eigen afvalbak: 

de Constructo. Hiermee legt Grijsen de basis voor alle afvalbakken in het assortiment. 

De Constructo is een oerdegelijke, gebruikersvriendelijke en zeer duurzame afvalbak. 

Hij is tot stand gekomen na uitvoerige gesprekken met onder meer reinigingsdiensten 

en veel praktijkproeven. Na de gemeente Leiden volgen andere gemeenten en tegen-

woordig staat de Constructo in veel plaatsen in Nederland.

De propositie 
Dankzij de continue innovatie, ontwikkeling en introductie van nieuwe producten,  

is Grijsen een bepalende speler op de markt voor straatmeubilair. De markt waar Grijs-

en opereert, is zowel in Nederland als in Duitsland. Met een team van ongeveer twin-

tig medewerkers werkt Grijsen met veel toewijding aan de groei van de verschillende 

productlijnen. In 2010 volgt Patrick Grijsen Hennie Grijsen op als directeur/eigenaar. 

Hiermee is de continuïteit van kennis en ervaring van het familiebedrijf geborgd.

 

Auteurs: Menno Cosijnse en Max van de Weerd

De mogelijkheden voor  
een biobased afvalbak
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De kernwaarden
Grijsen is zich reeds lang bewust van het belang van duurzaamheid voor de toekomst 

van het bedrijf, maar ook voor de omgeving waarin het bedrijf opereert. De organi-

satie investeert daarom veel tijd en energie in de ontwikkeling van een duurzame  

bedrijfsvoering en duurzame proposities voor de klant. Daarbij stelt de organisatie 

zich nadrukkelijk de vraag hoe de openbare ruimte ook voor toekomstige generaties 

een omgeving blijft waar mensen prettig kunnen ontspannen, genieten en samen-

komen. Als specialist in straatmeubilair vindt Grijsen het belangrijk dat het bedrijf nu 

en in de toekomst verantwoord produceert en verantwoorde oplossingen voor straat-

meubilair in de markt zet. Grijsen ziet de mogelijkheden van de circulaire economie 

en is zelf actief op zoek naar concrete aanknopingspunten om de circulaire gedachte 

in de eigen organisatie te implementeren. De circulaire gedachte sluit overigens  

goed aan op het DNA van de organisatie uit Winterswijk. Patrick Grijsen: ‘Wij vinden 

hier in de Achterhoek verspilling van materialen gewoon zonde.’

Een circulaire methode van werken begint met duurzame keuzes bij de selectie van 

de materialen, de onderdelen en de leveranciers waarmee wordt samengewerkt.  

Vervolgens gaat het bij het ontwerp van de producten om een optimale functionaliteit 

waarbij het straatmeubilair van Grijsen vervaardigd moet zijn van verschillende  

vervangbare componenten. Een modulaire manier van werken biedt kansen om de 

levenscyclus van het straatmeubilair voor de afnemer te verlengen. Zo is in het geval 

van beschadiging tijdens een levenscyclus te volstaan met alleen vervanging van de 

defecte onderdelen of componenten. Dit betekent in het geval van een afvalbak, dat 

bijvoorbeeld alleen een beschadigd voorpaneel of een slot hoeft te worden vervangen. 

Deze werkwijze bespaart de afnemer, en in het geval van een overheid de gemeen-

Afbeelding 1: De Constructo 202, een van de onderscheidende design afvalbakken in de collectie van 

het straatmeubilair van Grijsen   (bron: www.Grijsen.nl)

http://www.Grijsen.nl
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schap, veel geld en voorkomt het onnodig gebruik van nieuwe grondstoffen en energie 

bij de productie van nieuwe afvalbakken. 

Naast een modulaire opbouw van de producten, denkt Grijsen ook bewust na over de 

keuze van de materialen. Grijsen kiest doelbewust voor duurzaamheidskeurmerken, 

zoals FSC-gecertificeerd hout. Ook bij het ontwerp en de afwerking, die zich richt op 

kwaliteit met een lange levensduur, kiest Grijsen voor duurzaamheid. Zo worden bij-

voorbeeld alle afvalbakken volledig thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat, 

waardoor deze bakken een levensduur hebben van tenminste 25 jaar. Grijsen gaat nog 

een stap verder en biedt mogelijkheden op het gebied van hergebruik en retourservice. 

De organisatie hecht bovendien veel waarde aan transparantie in de keten en borging 

van de duurzame belofte. Dit doet de organisatie in samenwerking met NL Green label 

(nlgreenlabel.nl).

Voor NL Greenlabel heeft RoyalHaskoningDHV een methode ontwikkeld, die in  

één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product,  

materiaal, plant of gebied. Die score wordt voor materialen en producten vertaald 

naar een duurzaamheidspaspoort en voor tuinen en gebieden naar een label. Dit 

maakt het voor iedereen eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te  

maken. Door de integrale aanpak wordt de hele keten verduurzaamd. Duurzaamheid-

paspoorten en labels baseren zich op grondstoffen, transport en de samenhang van 

deze onder delen. Het duurzaamheidspaspoort wijkt af van een standaard keurmerk met  

in gewikkelde en zware audits. De paspoorten zijn te verkrijgen via duurzaamheids-

gegevens die bedrijven en overheden aanleveren in combinatie met ‘expert- 

judgements’ van deskundigen van diverse ingenieursbureaus, zoals: Royal Haskoning 

DHV/Tauw/Stabilitas en Bureau Regelink Ecologie en Landschap. Deskundigheid en 

onafhankelijk heid zijn zo gewaarborgd (nlgreenlabel.nl).

 

Afbeelding 2: ‘Pure Eco’, een enkelzitbank van Grijsen met een rug van 100% FSC Hollands hout uit bossen 

van Staatsbosbeheer. Het materiaal van het onderstel is 25mm Cortenstaal   (Bron: www.Grijsen.nl)

C3 Cases
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Het duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel heeft de Pure Eco beoordeeld op de  

verschillende kenmerken van het paspoort en kent de volgende scores toe:

Materialen en producten

 afstand en transportwijze: neutraal

 samenstelling: neutraal

 bedrijfsvoering: goed

 gebruiksduur: goed

 onderhoudsniveau: zeer goed

 energie: neutraal

 eindverwerking: goed

 duurzame neveneffecten: neutraal

Aanleiding onderzoek
Grijsen produceert het huidige assortiment straatmeubilair voornamelijk van metaal 

en hout. Hout is een biobased materiaal en heeft van nature een gunstige CO2 foot-

print. Hout heeft immers gedurende de vorming CO2 gebonden. Nederlands hout 

komt voor een belangrijk deel op duurzame wijze uit de Nederlandse bossen. Daarmee 

Opfrisbeurt

circa 5%

Vervolg 
gebruiksfase 
circa 7 jaar

Gebruiksfase 
circa 7 jaar

Terugname 
afvalbak door 

Grijsen

Demontage

Herbruikbare 
onderdelen 
circa 95%

Circulaire 
refurbished 

afvalbak

Nieuwe 
afvalbak

Duurzame bedrijfsvoering
•  Hernieuwbare energie
•  CO2-prestatieladder
•  Duurzame samenwerkingen met duurzame    
    partners zoals NL Greenlabel en Staatsbosbeheer
•  Actief social return beleid

Afbeelding 3: model duurzame bedrijfsvoering
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is er sprake van een verantwoord bosbeheer en een beperkte CO2 footprint omdat 

het transport een relatief korte afstand beslaat vanaf de bron. Bij metaal is dit 

niet het geval. De winning van erts, het transport naar Nederland en de productie 

van metalen halffabricaten, vereisen veel energie. Daarmee heeft het gebruik van  

metalen producten verhoudingsgewijs een veel slechtere CO2 footprint dan het ge - 

bruik van hout of andere vormen van biomassa.

Onderzoekvraag
Voor Grijsen is het vanuit een duurzaamheidperspectief interessant om nader  

onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het aandeel biomassa bij de productie  

van straatmeubilair te verhogen en op zoek te gaan naar de mogelijkheden van bio-

massa voor het gebruik van afvalbakken. Grijsen heeft de ambitie om een volledig 

biobased afvalbak te produceren. Hiermee hoopt Grijsen de footprint verder te kunnen  

reduceren en bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de leefomgeving.  

Daarnaast wil Grijsen met een nieuwe, nog duurzamere propositie bij gemeenten een 

nog groter marktaandeel verwerven. De onderzoekvraag luidt daarom: in hoeverre is 

het mogelijk om een biobased afvalbak te ontwikkelen en te produceren?

De bevindingen
Om de vraag te beantwoorden hebben we via interviews met diverse deskundigen  

geïnventariseerd welke toepassingen er reeds bestaan met biobased composieten. Het 

zijn vezelversterkte kunststoffen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit hernieuwba-

re grondstoffen. Zowel het kunststof basismateriaal als de vezelversterking kunnen 

van natuurlijke oorsprong zijn. De eerste generatie biobased composieten heeft  

diverse nadelen: vooral in de ver werking, maar ook wat betreft de kosten. Dit heeft 

de marktintroductie vertraagd. Met de toenemende beschikbaarheid van bioplastics,  

biobased harsen en vezelmaterialen voor composiet toepassingen neemt de kwaliteit 

en toepasbaarheid van biobased composieten de laatste jaren sterk toe. Biobased com-

posieten worden bijvoorbeeld toegepast in de bouw, de automobielindustrie en voor 

behuizingen van elektronica (wur.nl).

Traditionele vezelversterkende materialen, zoals glas, zijn te vervangen door bio based 

vezelversterkingen, zoals natuurlijke vezels (vlas, hennep, hout), viscose en Poly-

melkzuur (of in het Engels: Polylactic acid (PLA). Dit is een biologisch afbreekbare kunst-

stof. Deze biobased materialen zijn toe te passen in de vorm van korte en lange vezels, 

non-wovens en weefsels. Een belangrijk voordeel van biobased vezels in composieten is 

C3 Cases
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dat ze geschikt zijn voor thermische recycling. Het lijkt vooralsnog echter niet mogelijk 

en wenselijk om bestaande componenten van een biobased afvalbak in zijn geheel in 

een volgende levensfase te hergebruiken.

Conclusie
Uit ons onderzoek blijkt dat veel materiaalsoorten weliswaar zijn gelabeld als bio-

based, maar uiteindelijk met een op fossiele grondstoffen gebaseerde coating blijken 

te zijn behandeld. Het gevolg is dat de biomassa later niet meer is te scheiden waar-

door het geheel alsnog in de verbrandingsovens belandt en niet meer duurzaam is te 

hergebruiken. 

Het is technisch mogelijk om met de beschikbare materialen in de toekomst een  

grotendeels biobased afvalbak te produceren. Hiervoor biedt het gebruik van bio-

composieten voor verschillende componenten van de afvalbak goede aanknopings-

punten. Maar aan het toekomstig gebruik van biocomposieten kleven, zoals het zich 

nu laat aanzien, ook nog steeds verschillende nadelen. Vooral de mogelijkheden van 

het hoogwaardig hergebruik van componenten en materialen in een volgende leven-

scyclus zijn op dit moment nog beperkt.

Het is daarom de vraag of de beoogde transitie naar een volledige biobased afvalbak 

uiteindelijk bijdraagt aan de verschillende doelstellingen van Grijsen. Om deze vraag 

te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om een vergelijkende footprintanalyse  

te maken over meerdere levenscycli van de verschillende gebruikte materialen en 

componenten. 

Ons advies is daarom de bestaande metalen componenten voor afvalbakken voorals-

nog te handhaven en in te blijven zetten op hergebruik van deze materialen in een 

volgende levenscyclus. Verder adviseren we Grijsen om te investeren in de moge- 

lijkheden van refurbishing met het oog op een verlenging van een reeds bestaande 

levenscyclus. Het is hierbij wellicht interessant om na te gaan in hoeverre een toe-

komstige leasepropositie de controle op de keten verder kan versterken. Bij een  

dergelijke propositie behoudt Grijsen het eigendom van de ‘hardware’ en creëert ze 

een nog betere regie over de mogelijkheden van hergebruik en sluiting van de keten.  
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Bronnen:
  Grijsen.nl, geraadpleegd op 18 mei 2017,  

 www.grijsen.nl/straatmeubilair/afvalbak/

  Wur.nl.geraadpleegd op 25 april 2017,  

 www.wur.nl/nl/show/Biobased-composieten.htm

  Nlgreenlabel.nl, geraadpleegd op 12 mei 2017,  

 www.nlgreenlabel.nl/homepage/nlgreenlabel/ 
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De organisatie
SUEZ is wereldwijd een specialist voor afvalinzameling en afvalverwerking en actief in 

meer dan 70 verschillende landen. SUEZ heeft zich ontwikkeld als een afval manager 

met slimme technieken voor inzameling, eigentijdse afvalscheiding en innovatieve 

reiniging. In Nederland heeft Suez 40 vestigingen waar ongeveer 2.200 medewerkers 

werken. SUEZ is gecertificeerd voor niveau vier van de CO2 prestatieladder, waarmee   

de organisatie aantoonbaar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een re-

ductie van de uitstoot van CO2  (www.co2-prestatieladder.info).

De propositie
SUEZ ontzorgt haar opdrachtgevers bij reststromen en gebruikt hiervoor de nieuwste 

technologieën om de hoogste graad van hergebruik te bereiken. Daarbij gaat het om 

een maximale terugwinning van materialen en energie. Daarnaast adviseert SUEZ  

haar klanten over reststromen en effectief afvalmanagement. Deze dienstverlening 

draagt bij aan een kostenbesparing en duurzame procesverbeteringen voor de klant. 

SUEZ ontzorgt, neemt het afvalvraagstuk van de klant uit handen en is naar eigen  

zeggen klaar voor de grondstoffenrevolutie  (www.suez.nl).

Het accent in de activiteiten van Suez is sterk veranderd. Lag in het verleden de  

aandacht vooral op fulfilment en optimalisering van logistieke dienstverlening, de  

nadruk ligt nu veel meer op ketenregie en onderzoek naar innovaties voor het her-

gebruik en de recovery van reststromen.

Auteurs: Koen Leenders en Jordy van Zandvoort 

Onderzoek naar de mogelijkheden  
om B-hout te hergebruiken

http://www.co2-prestatieladder.info
http://www.suez.nl
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Kernwaarden
SUEZ heeft de ambitie om naast terugwinning van grondstoffen uit reststromen bij  

te dragen aan een betere bescherming van de natuurlijke hulpbronnen. Zo werkt de  

organisatie mee aan het behoud van de aarde en investeert het in sluitende ketens en 

duurzaam hergebruik van reststromen. Hiervoor werkt SUEZ nauw samen met andere 

partners in de keten en streeft SUEZ ernaar met cocreatie meervoudige waarde te  

creëren. SUEZ stuurt en draagt bij aan een overgang naar een circulaire economie via 

drie C’s:

Circulair
‘We werken en ondernemen vanuit de principes van de circulaire economie. SUEZ  

bevindt zich op de plek waar de circulaire economie ontstaat. We streven ernaar grond-

stoffen uit afval terug te winnen, en hiermee te besparen op de inzet van natuurlijke 

hulpbronnen. We vervullen hierbij een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een line-

aire naar een circulaire economie’  (www.suez.nl).

Cocreatie
‘We verbinden de partijen die een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de natuurlijke 

grondstoffen. Het is urgent dat de grondstoffen-evolutie een grondstoffen-revolutie wordt. 

Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we echt samendoen. En dat vraagt om partner-

ships en de bereidheid en de openheid om ideeën, kansen, werk en opbrengsten te delen. 

Zo willen we andere partijen betrekken en stimuleren om gezamenlijk meer energie, 

tijd en geld te investeren in duurzaam grondstoffenmanagement’  (www.suez.nl).

Refuse
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Figuur 1: De twaalf R’s voor een verantwoorde keuze bij het initieel gebruik en hergebruik van materi-
aal- en reststromen.

C3 Cases

http://www.suez.nl
http://www.suez.nl


137

Concreet
‘Vooruitdenken is nodig. Werken aan oplossingen van morgen ook. Maar SUEZ wil ook 

– op basis van partnerships – concrete, tastbare en innovatieve oplossingen creëren die 

daadwerkelijk nu (snel) toegevoegde waarde bieden. Onze acties om de natuurlijke hulp-

bronnen te beschermen zijn tastbaar; we leveren concrete resultaten’  (www.suez.nl).

Ons onderzoek is gericht op de ‘concrete’ mogelijkheden van het hergebruik van B- 

hout. De achterliggende doelstelling is te inventariseren hoe dit hout, al dan niet na  

behandeling, in een nieuwe levenscyclus opnieuw van waarde kan zijn op de korte 

of op de langere termijn. De korte termijn is met name van belang van wege de al-

maar toenemende voorraad in de huidige opslaglocatie, waarmee er sprake is van een  

nijpend probleem. Op de lange termijn is het belangrijk dat er een structurele oplossing 

komt voor duurzaam hergebruik of duurzame verwerking.

Aanleiding onderzoek
SUEZ en andere reststroomverwerkers onderscheiden in de praktijk drie soorten hout: 

A, B en C.  De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Neder-

land om periodiek een of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Hiervoor dient het 

Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP2) waarin vastligt hoe Nederland afval inzamelt en hoe 

het getraceerd moet worden. LAP 2 onderscheidt bij houtafval drie klassen:

  houtklasse A: onbewerkt hout. Hieronder vallen bijvoorbeeld zaagverliezen bij  

de verwerking van onbehandeld hout en houten balken en plaatmateriaal,  

dat niet geperst of verlijmd is;

  Houtklasse B: bewerkt hout behalve verduurzaamd hout. Hieronder valt het  

grootste deel van het houtafval;

  Houtklasse C: vervuild houtafval. Hieronder vallen bijvoorbeeld verduurzaamd 

tuinhout en MDF   (www.Lap2.nl).

Bij het houttransport is het nodig zorgvuldiger om te gaan met verschillende houten 

componenten. Hoe groter en hoe meer ze intact zijn, des te beter (delen van) deze  

componenten zijn te hergebruiken in een volgende levensfase. Daarvoor moet het 

inzamel proces aangepast worden. Is het hout niet in zijn geheel of in componenten 

te hergebruiken, dan is recycling een optie. Figuur 2 geeft een overzicht van de ver-

schillende toe passingen van gerycled hout en de potentiële waarde voor een volgende 

fase.

http://www.suez.nl
http://www.Lap2.nl
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Onderzoekvraag
Het B-hout dat op de inzamelplaatsen van SUEZ ligt en door de samenstelling niet 

in aanmerking komt voor recycling, bijvoorbeeld omdat er andere materiaalresten bij 

zitten, is lastig opnieuw te vermarkten. Dit B-hout is bewerkt en sterk verkleind of  

beschadigd door het transport. Aangezien dit hout vaak op een grote afvalberg ligt, 

is het bovendien moeilijk om bruikbare delen te selecteren. Bij de inzameling van  

afval door SUEZ is het economisch gezien vrijwel onmogelijk om het afval beter te 

scheiden. De houtproducenten, architecten, ingenieurs, stortbedrijven, sorterings-

bedrijven, bouw- en sloopbedrijven houden te weinig rekening met duurzaam her-

gebruik. SUEZ wil daarom te weten komen in hoeverre deze situatie is te verbeteren 

en B-hout beter is te hergebruiken. De onderzoekvraag luidt: ‘wat zijn rendabele  

mogelijkheden voor SUEZ om B-hout te hergebruiken?’

Bevindingen
We hebben gesproken met verschillende deskundigen en secundaire bronnen ge-

raadpleegd. We hebben geen pasklare oplossingen gevonden om het grote volume 

aan B -hout adequaat te verwerken. De aard, omvang en verscheidenheid maken  

standaardverwerking lastig. Een deel van het hout is te gebruiken voor de productie  

van pallets. Het heeft de voorkeur om in de toekomst met alle betrokken partners in  

de keten beter te samenwerken. Immers, houdt de ontwerper bij het ontwerp reeds 

rekening met de mogelijkheden voor hergebruik van materiaal in een volgende  

levenscyclus, dan is een veel groter volume op een veel effectievere manier opnieuw 
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duurzaam te gebruiken. De introductie van een grondstoffenpaspoort, waarin de  

herkomst en de kenmerken van het materiaal plus de huidige gebruikstatus zijn vast-

gelegd, maakt het mogelijk om gebruikte materialen, zoals houten componenten,  

op te slaan. Afhankelijk van de wensen van een toekomstige gebruiker, weet het  

grondstoffenpaspoort het materiaal te traceren en opnieuw te gebruiken in een  

volgendelevenscyclus. Zo is onnodige vernietiging en verspilling van materialen  

tegen te gaan en zijn ze te hergebruiken. Architecten en bouwers kunnen zich wat  

dit betreft laten inspireren door de uitgangs punten van Lego. Legostenen zijn  

modulair en voor een volgende compositie een voudig te demonteren en daarmee  

eenvoudig te hergebruiken.

Conclusie
We adviseren SUEZ de regie te laten nemen in de houtketen en via media te  

wijzen op de mogelijkheden voor een ander en beter gebruik van hout. Als eind-

verantwoordelijke kan ze ketensamenwerking organiseren, zodat ieder bedrijf in  

de keten een eigen verantwoordelijkheid krijgt om de gezamenlijke houtketen duur-

zaam in te richten, zoals figuur 3 hierna weergeven.

 

Door in het begin van de keten actie te ondernemen, verduurzaamt uiteindelijk de  

gehele houtketen. Mogelijke opties voor bedrijven in de houtketen om tot een duur- 

zame in richting te komen, zijn:

1. Houtproducenten/houtbewerkers

 •  Modulair ontwerp en ervoor zorgen dat hout makkelijk recyclebaar is. Dit leidt  

tot minder afvalhout. Ook kan het ervoor zorgen dat hout niet gesloopt hoeft te  

worden, maar dat het in delen uit elkaar is te halen is en te hergebruiken. Gevolg: 

nieuwe eisen aan ontwerp.

 •  Leaseconstructie voor B-hout. Hiermee nemen houtbewerkers het hout weer  

terug om het in natuurlijke staat te hergebruiken; de kwaliteit van het hout is  

gewaarborgd. Gevolg: een nieuw businessmodel voor inname gerecycled hout.

Verbeterpunt
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Figuur 3: duurzame inrichting houtketen (Koen Leenders en Jordy van Zandvoort)
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2. Bouw- en sloopbedrijven/particulieren

 •  Bij de sloop van hout duurzaam handelen door rekening te houden met de  

mogelijkheden voor hergebruik van B-hout. Dit kan door het hout te slopen in  

grotere delen zodat hergebruik gemakkelijker is.

 •  In plaats van sloop kiezen voor hergebruik aan het begin van het proces (re-sell  

of re-use) door het B-hout in de natuurlijke staat te verkopen. 

3. Stort- en sorteringsbedrijven

 • Betere sortering door bijvoorbeeld een verdere splitsing in kwaliteit van B-hout.  

  Gevolg: verhoging kwaliteit van de medewerkers/bijscholing.

Ketensamenwerking is voor SUEZ alleen interessant als het voordelen oplevert. Als 

houtproducenten op een duurzame wijze ontwerpen en produceren, is het mogelijk om 

het hout eenvoudiger te recyclen. Zo is het ook aantrekkelijker voor bouw- en sloop-

bedrijven en particulieren om hout te recyclen. Ook kunnen stort- en sorterings bedrijven 

het hout beter scheiden. Hierdoor verkleint de stapel B-hout en hoeft er minder verbrand 

te worden (hetgeen ook geld kost). SUEZ heeft een betere kwaliteit B-hout waardoor de 

inkomsten kunnen stijgen. Door de media actief te bespelen, kan SUEZ deze duurzaam-

heidsstrategie breed verspreiden.

Circulaire economie is ‘hot’ en veel organisaties stappen langzaam maar zeker over 

naar een duurzame strategie. Ook consumenten raken steeds meer geïnteresseerd in 

duurzaamheid. SUEZ kan als ambitieuze speler op de markt, die met terugwinning van 

grondstoffen uit reststromen wil bijdragen aan een betere bescherming van de natuur-

lijke hulpbronnen, inspelen op deze trend. Indien Suez laat zien een duurzame voor-

loper te zijn, dan trekt dit andere organisaties aan, die ook een transitie willen naar  

een circulaire economie en het zet hen mogelijk aan om vergelijkbare stappen te  

ondernemen. Dit kan leiden tot samenwerkingsverbanden en nieuwe ideeën voor duur-

zame strategieën. We raden SUEZ daarom aan om de media actief te benaderen. Het 

doel is andere bedrijven in de houtketen aan te sporen zich te richten op een duurzame  

bedrijfstrategie waarmee tevens meer naamsbekendheid is te creëren. 

C3 Cases
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De overheid kan een rol spelen om het hergebruik van afvalmaterialen, waaron-

der B-hout, aantrekkelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een tegemoetkoming 

voor bedrijven die met moeilijk recyclebare producten werken of door de prijzen van 

A-hout op te schroeven. Deze prijsverhoging is waarschijnlijk alleen mogelijk via  

inter nationale marktwerking, waar door een stijging van de vraag de prijzen auto- 

matisch zullen stijgen. In verband met een verwachte schaarste kan dit in de toekomst  

werkelijk heid worden. 

Bronnen, Websites
  Alliander. (2017). Afbeelding Liander gebouw. Geraadpleegd op 7-1-2017 van: 

 https://www.google.nl/search?q=liander+duiven+hout&espv=2&biw=1366&bi-

h=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4ktmR4arRAhXbOFAKHfre-

DRoQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=AYLnscMj1pvyiM%3A

  Alliander. (2017). Huisvesting Alliander Duiven. Geraadpleegd op 7-1-2017 van: 

 https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-impact/her-

huisvesting-duiven

  GP Groot. (2016). Houtrecycling. Geraadpleegd op 20-11-2016 van: 

 http://www.gpgroot.nl/recycling/afvalverwerking/houtrecycling 

  Houtbank. (2016). Houtrecycling. Geraadpleegd op 28-12-2016 van: 

 http://www.houtbank.be/

  MSB. (2016). Houtrecycling. Geraadpleegd op 20-11-2016 van:  

 http://www.msb.nu/houtrecycling.html 

  Netwerk. (2016). Hout. Geraadpleegd op 20-11-2016 van: 

 http://netwerknv.nl/onze-diensten-voor-uw-bedrijf/inzameling-afval-en-grond-

stoffen/hout/ 

  Nu.nl. (2016). Banken zetten in circulair ondernemen. Geraadpleegd op 7-1-2017 

van:  http://www.nu.nl/ondernemen/4201294/banken-zetten-in-circulair-onder-

nemen.html

  Orga Architecten. (2016). Circulaire economie. Geraadpleegd op 7-12-2016 van: 

 http://www.orga-bouw.nl/circulaire-economie/

  Pianoo. (2016). Inzetten op hergebruik sloophout. Geraadpleegd op 24-11-2016 van: 

 https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/inzettenop-

hergebruiksloophoutbosberichten2013-03.pdf

  Shanks. (2016). Houtafval. Geraadpleegd op 24-11-2016 van:  

 http://www.shanks.nl/web/show 

https://www.google.nl/search?q=liander+duiven+hout&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X
https://www.google.nl/search?q=liander+duiven+hout&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X
https://www.google.nl/search?q=liander+duiven+hout&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-impact/herhuisvesting-duiven
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-impact/herhuisvesting-duiven
http://www.gpgroot.nl/recycling/afvalverwerking/houtrecycling
http://www.houtbank.be/
http://www.msb.nu/houtrecycling.html
http://netwerknv.nl/onze-diensten-voor-uw-bedrijf/inzameling-afval-en-grondstoffen/hout/
http://netwerknv.nl/onze-diensten-voor-uw-bedrijf/inzameling-afval-en-grondstoffen/hout/
http://www.nu.nl/ondernemen/4201294/banken-zetten-in-circulair-ondernemen.html
http://www.nu.nl/ondernemen/4201294/banken-zetten-in-circulair-ondernemen.html
http://www.orga-bouw.nl/circulaire-economie/
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/inzettenophergebruiksloophoutbosberich
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/inzettenophergebruiksloophoutbosberich
http://www.shanks.nl/web/show 


142

  Sortiva. (2016). Houtrecycling. Geraadpleegd op 20-11-2016 van:  

 http://www.sortiva.nl/onze-activiteiten/activiteiten/houtrecycling 

 Suez (2016). Suez. Geraadpleegd op 20-11-2016 van:  http://www.sita.nl/

  Van Gansewinkel. (2016). Hout. Geraadpleegd op 24-11-2016 van:  https://www.

vangansewinkel.nl/afval-bestaat-niet/hergebruik-en-recycling/hout

   Van Werven. (2016). Afvalstromen. Geraadpleegd op 24-11-2016 van: 

 https://www.vanwerven.nl/afval/afvalstromen/hout 

Literatuur:
  Raymond Peters, Max van Schenkhof en Frank Croes. (2016). Commerciële kansen 

in een circulaire economie. Arnhem: SVCEnter.

Verslagen:
  Joost Krebbex, Gijs Duivenvoorde, Berenschot. (2015). Nedvang Roadmap  

Recycling gebruikte houten verpakkingen.  

  Afvalconferentie 2014 benchmark afvalbedrijven

C3 Cases

http://www.sortiva.nl/onze-activiteiten/activiteiten/houtrecycling 
http://www.sita.nl/
https://www.vangansewinkel.nl/afval-bestaat-niet/hergebruik-en-recycling/hout
https://www.vangansewinkel.nl/afval-bestaat-niet/hergebruik-en-recycling/hout
https://www.vanwerven.nl/afval/afvalstromen/hout


143



144 T1 Tenslotte

5.1 De noodzaak van transitie omdat het kan

Een groei van de omvang van de wereldbevolking naar ruim negen miljard in 2050,  

de dreigende opwarming van de aarde en de toenemende vervuiling van ecosystemen 

met niet afbreekbare stoffen, vraagt om een structureel ander beleid. Daartoe houdt 

Nederland zich beleidsmatig onder meer aan het klimaatakkoord van Parijs (2015) en 

de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De Nederlandse overheid wil een bijdrage leveren aan de terugdringing van de  

uitstoot van broeikasgassen en een reductie van de temperatuurstijging op aarde. Ook 

wil Nederland bijdragen aan een meer verantwoorde en rechtvaardige manier hoe er 

in de wereld sociaaleconomische waarden zijn te creëren en de mondiale welvaart is 

te verdelen  (www.sdgnederland.nl).

5.2 Het begint met duurzame innovatie

De verwezenlijking van deze doelstellingen vraagt om talrijke innovaties op verschil-

lende beleidsterreinen. Bestaande instituties en conventies bij burgers, overheden  

en bedrijven schieten in veel opzichten nog tekort voor de noodzakelijke transitie   

 (www.duurzaamdoor.nl). 

 

Desondanks zijn er in de samenleving ook voorbeelden van organisaties die laten zien 

dat het in de toekomst anders kan. Voorbeelden hiervan zijn multinationals als Philips 

 (www.Philips.com), DSM  (www.dsm.com) en Interface  (www.Interface.com). 

Deze organisaties maken reeds belangrijke strategische keuzes en laten zien hoe het 

bedrijfsleven grote stappen kan zetten met concrete duurzaamheiddoelstellingen.  

Ook in het MKB tonen organisaties als Techcomlight  (www.techcomlight.nl), Paper- 

foam  (www.paperfoam.com) aan dat duurzame transitie in de praktijk economisch 

haalbaar is en leidt tot een sociaaleconomische meerwaarde, een slimmer gebruik van 

natuurlijke bronnen en een reductie van de CO2 footprint.

5.3 Een integrale, grensoverschrijdende aanpak

Duurzaamheid vraagt om een integrale benadering van maatschappelijke vraagstuk-

ken, daar waar overheden (en onderwijsinstellingen) vaak gesegmenteerd en gelaagd 

functioneren.

 

Hoofdstuk 5. Tenslotte
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‘Het ‘bedrijfsleven’ en de ‘energieke samenleving’ houden zich niet aan de verkokering 

en agenda’s van de overheid, maar formuleren eigen agenda’s, hebben hun eigen  

tempo en dynamiek. Overheden kunnen hier nog niet altijd goed genoeg mee om 

gaan. Overheidsmiddelen worden door versnippering van beleid en gebrek aan  

samenhang niet doelmatig ingezet. Er is behoefte aan meer gezamenlijkheid van de 

inspan ningen.’  (www.duurzaamdoor.nl)

Veel wet- en regelgeving is nog gebaseerd op de ‘oude’ samenleving en is daarmee 

vaak belemmerend voor de noodzakelijke veranderingen van morgen. Beleids-

makers bij overheden onderkennen echter in toenemende mate de noodzaak van een  

duurzame transitie  (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2016/02/04/

duurzaamheid-in-de-rijksbedrijfsvoering).

In lijn met deze ontwikkeling heeft een groot aantal partijen in Oost-Nederland, mede 

dankzij een subsidie van de Europese Unie, zich verenigd in Circles. Dit is een netwerk 

dat bedrijven en maatschappelijke organisaties verbindt, partners inspireert en hen 

in de praktijk ondersteunt bij de transitie naar een toekomstige circulaire economie  

 (www.circles.nu). 

Ook de provincie Gelderland zet beleidsmatig in op een verduurzaming van de maat-

schappelijke orde, met daarbij een specifieke focus op energie  (www.geldersener-

gieakkoord.nl) en de traditioneel sterke sectoren in de provincie. Samen met het be-

drijfsleven, de hogescholen en de universiteiten in de provincie heeft Gelderland op de 

schaal van Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) de thema’s benoemd waarop ze 

gezamenlijk excelleren: 

‘Dit zijn ‘Smart and sustainable industries’ (slimme en duurzame industrie) en  

‘Concepts for a healthy life’ (concepten voor gezond leven)’.

‘Op deze twee thema’s hebben Gelderland en Overijssel een unieke kennispositie  

en krachtige bedrijven. De sectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Life 

Sciences & Health en AgroFood, die in termen van werkgelegenheid en innovatie-

capaciteit voor zowel Overijssel als Gelderland van groot belang zijn, dragen bij aan 

deze thema’s’.

http://www.duurzaamdoor.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2016/02/04/duurzaamheid-in-de-rijksbedrijfsvoering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2016/02/04/duurzaamheid-in-de-rijksbedrijfsvoering
http://www.circles.nu
http://www.geldersenergieakkoord.nl
http://www.geldersenergieakkoord.nl
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‘Om de herkenbaarheid van Oost-Nederland in Europa te vergroten richt de regio zich 

met de partners in Oost-Nederland op de twee hiervoor genoemde thema’s, met daar-

onder de volgende inhoudelijke speerpunten:

•  Intelligente productie en slimme materialen (Smart Manufacturing and Materials)

•  Intelligente productie van voedingsmiddelen (Smart Food Production)

•  Koolstofarme productie (Biobased production)

•  Zorgtechnologie en toedieningssystemen (Health Technology and Delivery Systems)

•  Het gezonde brein (Healthy Brain)

•  Gepersonaliseerde zorg en voeding (Personalized Health and Nutrion)’

‘Samen met de provincie Overijssel, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven kan 

vanuit deze thema’s en speerpunten een antwoord worden geformuleerd op de Euro-

pese uitdagingen rondom gezondheid en welzijn, duurzame landbouw en voedsel-

veiligheid, bio-economie, klimaatverandering en (her)gebruik van grondstoffen’.

(https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Bestuur-en-orga-

nisatie/beleidsplannen/Beleid_Economie.pdf)

Deze ‘bio-economie’ verdient in meerdere opzichten extra aandacht voor de toekomst.

 

5.4 Nut, noodzaak en meerwaarde van co-creatie in de minor Circulaire Economie

Gegeven de noodzaak van een duurzame transitie van de maatschappelijke orde naar 

een circulaire inrichting van de samenleving en de economie, is er ook behoefte aan 

een verandering in het curriculum in het (hoger) onderwijs. De nieuwe inrichting van 

de samenleving vraagt om een holistische benadering en integrale oplossingen voor 

complexe vraagstukken  (http://integratedreporting.org/).

Deze maatschappelijke transitie vraagt om onderzoek en biedt daarmee diverse 

kansen, die dankzij technologische innovatie en nieuwe inzichten uit de ’biobased  

economy’ ondersteuning en aanknopingspunten bieden voor vernieuwing van het  

onderwijs. 

 

(www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2015/4/22/mkb-en-hogescho-

len/advies-mkb-en-hogescholen.pdf).
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Om op deze kansen in te kunnen spelen, heeft de Hogeschool van Arnhem en  

Nijmegen (HAN) in september 2016 de minor Circulaire Economie in het leven ge-

roepen. Het doel van deze minor is om studenten, docenten en opdrachtgevers  

gezamenlijk te leren denken en te laten handelen. Dit vanuit de mogelijkheden van 

een holistische benadering bij een inte grale duurzame transitie en de aanknopings-

punten voor een meervoudige waardecreatie. 

Bij meervoudige waardecreatie stuurt een organisatie niet uitsluitend op het eco-

nomisch resultaat. Het houdt vanuit een holistisch perspectief rekening met de  

sociaalmaatschappelijke en ecologische effecten van haar handelen in de strategie 

en daaruit voortvloeiende doelstellingen (IIRC,2015). Het uitgangspunt is een meer  

gebalanceerde groei, waarin de creatie van economische waarde voor sociale behoef-

ten is, in harmonie met de draagkracht van het ecosysteem.

Dit holistisch perspectief en de veranderende manier waarop (netwerken van) organi-

saties in de toekomst waarde (gaan) creëren, is bovendien een belangrijk vertrekpunt 

bij de keuze om met multidisciplinaire teams te werken. In deze teams hebben studen-

ten, docenten en lectoren verschillende achtergronden en competenties. Ze leveren 

samen complementaire kennis en vaardigheden voor de oplossing van vraagstuk-

ken bij opdrachtgevers. Dankzij deze multidisciplinaire benadering en cocreatie, is er  

‘van nature’ een grotere kans dat de beoogde innovaties in een breder (holistisch) 

perspectief zijn te plaatsen.

Door het verschil in achtergrond en de uiteenlopende benaderingswijzen bij onder-

zoek en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken vanuit de diverse vak-

inhoudelijke disciplines, leren studenten, docenten en opdrachtgevers van elkaars 

verschillende invalshoeken. Samen creëren ze op een organische en praktische 

manier concrete oplossingen voor de diverse uitdagingen in het werkveld. Daarbij 

stimuleert deze aanpak ook de ontwikkeling van het creatief denkvermogen van  

betrokkenen. Bovendien draagt deze methodiek van werken bij aan de verwezen-

lijking van meer begrip voor wederzijdse benaderingswijzen, een betere toekomstige 

samenwerking in multidisciplinaire teams op de werkvloer en een breder draagvlak  

in een organisatie voor nieuwe ideeën bij innovatie.
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5.5 Een focus op verantwoorde technologische innovatie

Een duurzame transitie is geen illusie, maar een realiteit als ondernemers de ruimte 

krijgen om te innoveren en ‘oude wetgeving’ ze niet in de weg staat bij innovatie-

vraagstukken. Dit is een realiteit als kennis ze faciliteert en de overheid ze onder- 

steunt met de verschillende disciplines van het hoger onderwijs. Het is de verbin-

ding van generaties in combinatie met de ontwikkeling van bedrijfskundig inzicht  

en nieuwe (groene) technologie, die het mogelijk maakt om duurzaam te inno veren. 

Hier rust een belangrijke taak voor (studenten uit) het hoger onderwijs  (www.

awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2015/4/22/mkb-en-hogescholen/ad-

vies-mkb-en-hogescholen.pdf).

Sinds de industriële revolutie in het midden van de 18e eeuw in het Verenigd Konink-

rijk heeft zich in de westerse samenleving een proces van industriële technologische 

innovatie en schaalvergroting voltrokken. Gedurende dit proces heeft de nadruk steeds 

gelegen op de creatie van economische waarde. Op veel plaatsen is dit proces echter 

ten koste gegaan van natuurlijke bronnen en de balans van natuurlijke ecosystemen. 

Tegenwoordig drukken we de balans tussen de draagkracht van een regionaal eco-

systeem met haar biocapaciteit (biocapacity) en de regionale behoefte aan natuurlijke 

bronnen voor productie en consumptie uit in de wereldwijde standaardeenheid  

Global HectAres (GHA). Dit is inclusief de vereiste ‘natuurlijke’ draagkracht voor de  

verwerking van afval (ecological footprint). Deze eenheid geeft per hectare een  

mondiaal gemiddelde voor een ecologisch aanvaardbare en haalbare productiviteit 

(bio capaciteit). Door deze indicator voor biocapaciteit te vergelijken met de eco-

logische footprint, is voor verschillende geografische schaalniveaus wereldwijd vast 

te stellen hoe het staat met de balans tussen de ecologische draagkracht en de ecolo-

gische footprint in een geografische regio  (www.footprintnetwork.org). Per saldo is 

er op jaarbasis wereldwijd sprake van een ecologisch tekort. Dit betekent dat de vraag 

naar middelen uit de van nature beschikbare bronnen op aarde veel groter is dan het 

volume waarin deze natuurlijke bronnen op een ecologisch aanvaardbare wijze kun-

nen voorzien.

Via ramingen van het Footprintnetwork voorziet de huidige biocapaciteit van de aarde 

in een ecologisch aanvaardbare beschikbaarheid van 1,79 GHA per hoofd van de  

bevolking. Ter illustratie, de gemiddelde footprint van steden als Athene, Barcelona  

en Caïro is in 2010 reeds respectievelijk 4,84 GHA, 4,52 GHA en 2,85 GHA per hoofd  

 (www.footprintnetwork.org). De cijfers zijn de afgelopen jaren ook voor deze steden 
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verder verslechterd en ze zijn daarmee illustratief voor de noodzaak van verandering.

De datum waarop de totale mondiale footprint het regenererend vermogen van de  

aarde als geheel en daarmee de draagkracht of productiviteit van de mondiale bio-

capaciteit overstijgt, heet ‘World Overshoot Day’. Deze dag is de afgelopen decennia in 

een versneld tempo naar een steeds vroegere datum in het jaar verschoven en voor 

2018 vastgesteld op 1 augustus  (www.footprintnetwork.org).

Dankzij technologische innovatie en nieuwe inzichten uit de ecologie is het moge-

lijk om deze neerwaartse spiraal in de toekomst om te buigen. Een verandering die 

kan leiden naar een nieuw ecologisch evenwicht en bovendien kan leiden naar een 

duurzame groei van de economie, zonder dat dit ten koste gaat van een vernietiging 

van de natuurlijke bronnen op aarde en blijvende schade voor ecosystemen veroor-

zaakt. Door meer te kijken naar de werking van deze ecosystemen en te leren van de 

wetten van de natuur, is in de toekomst ook op een duurzame manier economisch 

maatschappelijke en sociaalmaatschappelijke waarde te creëren in harmonie met de 

biocapaciteit. De website van duurzaam bedrijfsleven toont dit aan met verschillende 

groene innovaties:

(www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/3866/6x-duurzaam-innoveren-met-de-na-

tuur-als-voorbeeld).
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Afbeelding 1: De verschuiving van World Overshoot Day van 1969 tot 2018  (www.footprintnetwork.
org/our-work/ecological-footprint/).
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5.6 De potentie van een biobased economy in een circulaire economie

‘De Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait  

op fossiele grondstoffen naar een economie die uitgaat van biomassa als grondstof: 

van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het bij onderzoek  

primair om de mogelijkheden van het gebruik van biomassa voor niet-voedsel  

toe passingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld: inhoudsstoffen,  chemicaliën,   

materialen, transportbrandstoffen,  elektriciteit en warmte’  (www.biobasedecono-

my.nl). Voor een toereikende opbrengst van organische grondstoffen in een biobased  

economy, ook op de langere termijn, is het van groot belang om rekening te houden  

met de beschikbare biocapaciteit. Deze biocapaciteit is onder invloed van tal van  

in- en externe factoren onderhevig aan verandering. Het is dan ook belangrijk om  

hierbij rekenschap te nemen van de werking van ecosystemen en ecologische kring-

lopen te respecteren (Vet, L., 2017).

5.7 Leren van ecosystemen, alle elementen zijn van waarde

In een diepte-interview met professor dr. Louise Vet, hoogleraar Evolutionaire Ecologie 

aan Wageningen University & Research (WUR) en directeur van het Nederlands  

Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) op 20 maart 2017, benadrukt zij het belang  

van de manier waarop we kunnen leren van de werking van ecosystemen. Dit leren 

van deze systemen vindt plaats op een hybride manier, waarbij fundamenteel en  

toegepast onderzoek elkaar kunnen en moeten versterken.

‘Practise what you preach’ is voor Vet bovendien het uitgangspunt geweest bij de 

ontwikkeling van de nieuwe locatie van het NIOO-KNAW in Wageningen in 2011. Met 

gepaste trots toont Vet met veel voorbeelden aan hoe het onderkomen van het NI-

OO-KNAW in Wageningen een toonbeeld is van de wijze waarop de inrichting van de 

gebouwde omgeving van een bedrijfsterrein rekening kan houden met duurzaamheid 

en natuurlijke processen in ecosystemen. Vet: 

‘Bij de ontwikkeling van het nieuwe gebouw hebben we in meerdere opzichten rekening  

gehouden met duurzame toepassingen. Zo is het gebouw volledig vervaardigd uit  

herwinbare grondstoffen, energiezuinig en geproduceerd zonder schadelijk emissie’. 

Bij de verwarming en koeling van het gebouw heeft NIOO-KNAW ervoor gekozen  

om natuurlijke bronnen te gebruiken. Het gebouw heeft een gangbare installatie  

voor Warmte-Koude Opslag (WKO) en er is een nieuwe techniek ontwikkeld. Een  

T1 Tenslotte
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geslagen put in de bodem bij het gebouw dient voor de opslag van water met een hoge  

temperatuur van 45 graden Celsius op ongeveer 300 meter diepte. In de zomer slaat  

de put over tollige warmte uit de procesinstallaties van het laboratorium en de kassen  

op, aangevuld met warmte uit zonnecollectoren. In de winter dient deze warmte om  

het gebouw te verwarmen. Tevens wordt dan ook juist de koude uit de buitenlucht  

opgevangen (via de koeltorens) en opgeslagen in de bodem zeven graden Celsius, 

waarmee ‘s zomers het gebouw weer is te koelen  (www.NIOO-KNAW.nl).

In het gebouw wordt gebruik gemaakt van warmtewisseling technologie in combi-

natie met betonkernactivering. In dit systeem lopen leidingen in de betonnen vloeren  

en plafonds waar naar wens warm of koud water doorheen kan stromen. Daarmee 

is het mogelijk om het gehele jaar continu een temperatuur van achttien tot twintig 

graden Celsius te bereiken.

In dit systeem van betonkernactivering vindt de energieoverdracht naar de vertrekken 

hoofdzakelijk plaats door straling. Dit zorgt voor een comfortabel klimaat. Per ruimte 

kan een gebruiker zelf de temperatuur instellen. 
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houten overstek
+ lamellen

2,5 meter

lichtwering
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Afbeelding 2: Warmtewisseling door betonkernactivering in het gebouw van NIOO-KNAW  
 (bron: www.NIOO-KNAW.nl)
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De dakbedekking van het gebouw gebruikt PV-folie. Deze folie combineert twee functies 

met elkaar, namelijk dakbedekking en duurzame energieopwekking. Overige delen van 

de bedaking zijn voorzien van groen, waarmee het gebouw en de omliggende (onder-

zoeks)tuin een ecologische eenheid vormt.

 

Ook de gevels van het gebouw zijn duurzaam en bestaan grotendeels uit glas. Op andere 

plekken waar dat kan, krijgt het licht ruim baan. De vides - de hallen aan de zijkanten 

van het gebouw - laten licht van het dak door tot de begane grond. Om voldoende dag-

licht toe te laten maar direct zonlicht te mijden, is gekozen voor brede overstekken. Deze 

zijn gemaakt van duurzaam veredeld ‘Plato-hout’. 

Platowood is een Nederlands houtbewerkingsbedrijf in Arnhem en leverancier  

van het ‘Plato-hout’. Plato-hout komt van snelgroeiende houtsoorten uit duurzaam  

beheerde FSC-bossen  (www.fsc.nl). Deze houtsoorten doorlopen een proces dat  

bestaat uit ‘koken, drogen en bakken’. Dit unieke hydro-thermische modificatie proces 

(platonisering) van Platowood geeft (zacht) hout de eigenschappen van hardhout. 

Stoom en temperatuur versterken de aanwezige eigenschappen in het hout zonder 

chemische toevoegingen. De methode komt voort uit wetenschappelijk onderzoek 

in Nederland en heeft een patent. Platowood biedt zo een duurzaam alternatief voor 

hardhout uit de tropen  (www.platowood.nl).

In het gebouw van NIOO KNAW zijn vacuümtoiletten die tot 90 % water besparen ver-

geleken met reguliere toiletten.

 

Algenbioreactor & Helofytenfilter
Algen en planten voeden zich met het effluent en zuiveren 
zo het afvalwater (samen met de laagjes grond in het filter).
Gedroogde algen kunnen verwerkt worden tot kunstmest. 

De stikstofkringloop is gesloten!

Vergister voor urine 
en uitwerpselen

Levert biogas op plus een rijke 
substantie (’effluent’) die fosfor, 

stikstof en kalium bevat

Vacuümtoilet
Waterbesparing tot 90% 

(NIOO spoelt zelfs met grondwater

Gezuiverd water
Niet schoon genoeg om te drinken, maar wel met 

de kwaliteit van grondwater. De waterkringloop is gesloten!

Afbeelding 3: Een schematische weergave van de zelfreinigende en waterbesparende kringloop bij 
spoeling van de vacuümtoiletten in het gebouw van NIOO-KNAW in Wageningen  

 (www.nioo.knaw.nl)
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Dankzij algen zijn essentiële meststoffen uit urine en ontlasting terug te winnen.  

De algen zijn vervolgens te oogsten waarna ze worden aangewend als een meststof 

voor de landbouw. Dit gaat een belangrijke verspilling van schaarse meststoffen zoals 

fosfor tegen  (www.NIOO-KNAW.nl).

In een helofytenfilter ‘eten’ de waterplanten en micro-organismen de organische  

vervuiling op. Vervolgens infiltreert het water in de bodem, waar verschillende grond-

lagen zorgen voor de laatste filtering. Hierna is een riool niet meer nodig en is de  

watercyclus gesloten.

Met veel toewijding vertelt Vet over de mogelijkheden van de natuur: ‘Na twee eeuwen  

van industriële ontwikkeling en de digitale revolutie, is het nu tijd voor de eeuw van 

de biologie. De biologie laat zien hoe organismen in een systeem op een natuur- 

lijke wijze met elkaar zijn verbonden. Hierin is sprake van een grote mate van  

verwevenheid tussen de ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit. De onder-

grondse biodiversiteit van bacteriën, schimmels en microfauna is zelfs cruciaal 

voor de werking van de bovengrondse biodiversiteit. In de landbouw is het daarom 

belangrijk om rekening te houden met de werking van dit integrale systeem en te 

voorkomen dat een van de twee deelsystemen onherstelbaar beschadigd of zelfs  

vernietigd raakt. Daarom is het van groot belang om de balans tussen de verschillende 

organische en anorganische componenten in dit systeem te bewaken. De sturing op 

een betere balans vereist een andere benadering van de landbouw dan de traditionele 

Paracetamol: 100%
Metoprolol: 100%
(bèablokker)

Paracetamol: 5%
Metoprolol: ?%

Paracetamol: 0%
Metoprolol: 30%

Paracetamol: 0%
Metoprolol: ?%

Poep 
is goud

Afbeelding 4: Het ‘restwater’ van de toiletkringloop, dat de algen inmiddels hebben voorgezuiverd, 
stroomt in combinatie met de andere waterstromen van het gebouw naar een ‘helofytenfilter’ en  
vijver in de tuin  (www.NIOO-KNAW.nl)

http://www.NIOO-KNAW.nl
http://www.NIOO-KNAW.nl
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grootschalige landbouw, waarbij het risico bestaat dat ecosystemen raken uitgeput.’ 

Ongeveer elf procent van het aardoppervlak is momenteel geschikt voor de landbouw.  

Ge geven de verwachte groei van de omvang van de wereldbevolking in de komende 

decennia, neemt de vraag naar allerlei soorten van gewassen voor voedsel sterk  

toe  (http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e06.htm). Echter, de groeiende 

wereldbevolking heeft ook behoefte aan meer goederen, waardoor ook de vraag naar 

grondstoffen en energie uit biomassa naar verwachting sterk zal stijgen. Zie:

(www.abnamro.com/nl/images/035_Social_Newsroom/040_Blogs/Stef_Dries-

sen/2013/Agrarische_grondstoffenmarkt_rapport_september_2012.pdf).

Dankzij de ontwikkeling van onder andere nieuwe teelttechnieken, gewas veredeling 

en klimaatbeheersing kan de opbrengst per hectare stijgen. Op plaatsen waar in  

het verleden geen landbouw mogelijk was, kan er tegenwoordig productie plaats-

vinden. Een belangrijk aandachtspunt is wel dat de balans tussen een toename van de 

productiviteit en de draagkracht van het ecosysteem in orde moet zijn (Vet, L., 2017).

In een visiedocument van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is te lezen 

dat de Nederlandse Agri & foodsector, gemeten in euro’s, wereldwijd na de Verenigde 

Staten de grootste exporteur is van agrarische voedselproducten. Zie:

(http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10884076/LTO-ambitie+plantge-

zondheid+FOLDER-Digitaal.pdf).

De Nederlandse voedsel- en sierteeltsector heeft de ambitie om in 2030 wereldwijd  

koploper te zijn in kwaliteit en houdbaarheid: ‘Nederlandse boeren en tuinders blinken 

daarbij uit in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Jaren- 

lange investeringen in kennis, innovatie en vakmanschap hebben geleid tot hoge  

efficiëntie en productiviteit. Met die ontwikkeling is overigens ook de kwetsbaarheid 

van teeltsystemen toegenomen – en daarmee de gevoeligheid voor ziekten en plagen. 

De teelt van gezonde planten is voor veel telers een steeds grotere uitdaging’. 

‘Tegelijkertijd speelt plantgezondheid een centrale rol in belangrijke nationale en 

mondiale ontwikkelingen. Zo vormen gezonde planten een sleutel naar een eco-

logisch houdbare en klimaatbestendige land- en tuinbouw. Een andere benadering 

van plantgezondheid is daarmee zowel een noodzaak als een kans. De plantaardige 

T1 Tenslotte

http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e06.htm
http://www.abnamro.com/nl/images/035_Social_Newsroom/040_Blogs/Stef_Driessen/2013/Agrarische_grondstoffenma
http://www.abnamro.com/nl/images/035_Social_Newsroom/040_Blogs/Stef_Driessen/2013/Agrarische_grondstoffenma
http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10884076/LTO-ambitie+plantgezondheid+FOLDER-Digitaal.p
http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10884076/LTO-ambitie+plantgezondheid+FOLDER-Digitaal.p


155

sectoren nemen hierin het voortouw door, samen met partners in keten, maatschap-

pij, onderzoek en overheid, te werken aan drie belangrijke opgaven: gezonde planten,  

een gezonde leefomgeving en een gezonde markt.’

Zie:  http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10884076/LTO-ambitie+plant-

gezondheid+FOLDER-Digitaal.pdf

Deze ambitie is uitsluitend te realiseren onder strikte voorwaarden en condities en 

alleen als recht wordt gedaan aan een zorgvuldige afweging van de bestemming 

van de opbrengst. Ook in de nieuwe visie op de ontwikkeling van de landbouw is  

een belangrijke rol weggelegd voor circulariteit. Op het moment dat bij de grond-

gebonden landbouw circulaire processen verstoord raken, is er een groot risico  

op roofbouw. Vet benadrukt in het interview daarom het belang van bijvoorbeeld  

de teruggave van stengels van maïs en soja aan de bodem. Dit omdat deze stengels 

belangrijke voedingsstoffen bevatten en daarmee de noodzakelijke voedselvoorraad 

voor allerlei micro-organismen in de bodem op peil houden voor volgende oogsten. 

Door rekening te houden met de werking van natuurlijke mechanismen in de  

bodem, is te voorkomen dat de bodem uitgeput raakt waarmee uiteindelijk ook  

de economische waarde van de opbrengst van gewassen op de betreffende bodem  

vermindert (Vet,L., 2017).

5.8 De noodzaak van duurzame intensivering 

Ook in een biobased economie is circulariteit een absolute randvoorwaarde om  

uitputting van organische systemen te voorkomen en daarmee ook in de toekomst 

verzekerd te zijn van biomassa als bron van voedsel, materialen en duurzame energie 

(Vet,L., 2017). Het is overigens een illusie om te veronderstellen dat uitsluitend  

biologisch geteelde gewassen voorzien in de behoefte aan gewassen uit de land- en 

tuinbouw. Dit komt mede door de mondiaal stijgende vraag naar voedsel en bio-

based uitgangsmaterialen. Naar verwachting zal alleen de vraag naar voedsel in 2050  

alleen al met zestig procent zijn toegenomen vergeleken met het niveau van 2010 

 (www.4tu.nl/nl/publicaties/agenda_voor_nederland.pdf). Er is dus een belangrijke 

uitdaging, waarbij diverse wetenschappers in de ‘Agenda voor Nederland’ beleids-

matig aansturen op een evenwicht tussen intensivering en duurzaamheid:

http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10884076/LTO-ambitie+plantgezondheid+FOLDER-Digitaal.p
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http://www.4tu.nl/nl/publicaties/agenda_voor_nederland.pdf
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‘Om op een duurzame wijze aan de extra vraag naar voedsel te kunnen voldoen is 

toename van de productie op het huidige areaal, maar ook het zuiniger omgaan 

met grondstoffen en beter en verder sluiten van kringlopen, essentieel. Dreigende  

tekorten aan goede landbouwgronden, fosfaat, water en andere hulpbronnen en hoge 

CO2-emissies dwingen tot een andere inrichting van ons voedselsysteem. Dit geldt 

niet alleen voor een welvarend en dichtbevolkt land als Nederland. De vraag is dan ook 

hoe onze kennis in gebieden die getroffen worden door voedselschaarste ver betering 

kan brengen. Om aan de toenemende vraag naar voedsel te voldoen en tegelijk  

onze economie te vergroenen, moeten we niet alleen inzetten op hoogwaardige  

productie in agrofood, maar moet tegelijkertijd veel beter gebruik gemaakt worden 

van grondstoffen uit de landbouw ter vervanging van fossiele brandstoffen en als  

basismateriaal voor de chemische industrie. Een belangrijke randvoorwaarde voor 

deze bio-based economy is dat de groei van de voedselproductie en die van materia-

len niet met elkaar concurreren.’ Zie:  (www.4tu.nl/nl/publicaties/agenda_voor_ne-

derland.pdf).

Nieuwe technologie kan de mensheid helpen deze belangrijke uitdagingen te realiseren 

en de beschikbare biomassa optimaal te verwaarden voor diverse doeleinden. Daarnaast 

kunnen ook nieuwe inzichten uit de circulaire economie van waarde zijn bij het her-

gebruik van (reststromen uit) biomassa.
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Afbeelding 5: De waardepiramide met een overzicht van de relatie tussen de diverse toepassings-
mogelijkheden voor de verwaarding van biomassa, de vereiste volumes en de economische  
waardepotentie in de verschillende toepassingsniveaus.nl)
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5.9 De maatschappelijke waarde van natuurlijke processen

Processen, structuren, patronen en systemen in de natuur kunnen een belangrijke  

inspiratiebron zijn om in sociaaleconomisch opzicht waarde te creëren. Biomimicry 

biedt hiervoor interessante aanknopingspunten:

‘De natuur zoekt continu naar nieuwe balansvormen en reageert actief op verande-

ringen. Biomimicry gaat over het leren van natuurlijke functies, modellen, systemen 

en strategieën en deze te vertalen naar praktische toepassingen voor innovatie. Het is 

belangrijk om hierbij de hele keten in beeld te brengen, in plaats van de losse schakels. 

Deze geïntegreerde benadering is gebaseerd op het feit dat in de natuur alles met  

elkaar verbonden en in balans is.’  (https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Biomi-

micry.htm)

‘Op het gebied van proces en organisatie wordt de natuurlijke veerkracht gezien  

als belangrijk aspect voor het ontwikkelen van gezonde businessmodellen, die eco-

nomisch en kwalitatief gunstige effecten hebben. Het gaat om de natuur als inspiratie 

voor het transformeren van processen en het ontwikkelen van transitie op het gebied 

van organisatie.’  (https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Biomimicry.htm)

De hortus botanicus van de Technische Universiteit (TU) Delft is een belangrijke proef-

tuin voor interdisciplinair onderzoek. Dit onderzoek richt zich op aanknopingspunten 

die inzichten uit verschillende natuurwetenschappen aan de samenleving kunnen 

bieden bij valorisatie en duurzame innovatie:

‘De Botanische Tuin TU Delft is het geesteskind van prof.ir. Gerrit van Iterson jr. (1878-

1972), hoogleraar in de microscopische anatomie. Hij vond dat wetenschappelijke 

kennis moest worden ingezet bij het oplossen van praktische problemen in de maat-

schappij. Planten speelden daarbij een belangrijke rol. Van Iterson geloofde dat als 

men meer inzicht zou krijgen in de anatomie van planten, dit ook meer inzicht zou 

geven in hun technische mogelijkheden. De Botanische Tuin vormde als het ware “het 

groene laboratorium” van de Technische Universiteit’ (Van der Wees, T., 2017).

Wetenschappelijk directeur Bob Ursem heeft het gedachtengoed van Van Itersonn 

deze eeuw nieuw leven ingeblazen en er zijn belangrijke ontdekkingen gedaan en  

innovaties tot stand gekomen. Reeds bij zijn aantreden in 2001 gaf Ursem te kennen 

dat natuuroplossingen en in het bijzonder planten bepalend zijn voor de toekomsti-

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Biomimicry.htm
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ge nieuwe technologie. Hij was (en is) een groot pleitbezorger voor interdisciplinaire  

samenwerking, zocht toenadering met de verschillende faculteiten van de TU Delft 

en keek of er verbindingen konden worden gelegd met de tuin (Van der Wees, T., 2017).

‘Dat was men in Delft niet meer gewend’, aldus Ursem in een persoonlijk onderhoud in 

juni 2018. ‘Mijn actie heeft in de afgelopen jaren wel tot een goede samenwerking en 

veel baanbrekende innovaties geleid.’ Zo is er bijvoorbeeld op het gebied van klimaat-

beheersing voor de teelt van gewassen veel onderzoek gedaan naar toepassingen van 

ledverlichting. Ursem: 

‘Planten gebruiken pigmenten in hun bladeren om licht op te vangen. Dat licht  

hebben de planten nodig om glucose te maken uit water en koolstofdioxide. De glucose 

voorziet de plant van energie. Pigmenten zijn kieskeurig. Ze absorberen bepaalde 

golfl engtes (kleuren) uit het lichtspectrum en stoten andere golflengtes af. Bladgroen 

(chlorofyl) neemt vooral rood en blauw op, maar planten hebben voor een optimale 

groei en ontwikkeling ook behoefte aan andere kleuren.’

‘Uit onderzoek blijkt dat het groeiproces van een plant is te beïnvloeden met een  

zogenaamd stuurlicht. Als planten worden blootgesteld aan veel licht in het juiste 

spectrum, doen ze het beter. Een gunstige bijkomstigheid is dat energiegebruik en 

watergebruik in de kassen afnemen, want de hoeveelheid licht in de kassen neemt 

weliswaar toe, maar de temperatuur blijft hetzelfde.’ 

Ursem ontwikkelde reeds in 2001 een nieuwe lichtvorm, een speciale combinatie  

van een blauwe en vijf rode blauwe ledlampen. Een prototype werd in 2004 in de  

Botanische Tuin TU Delft geinstalleerd en in 2006 bij een paprika- en tomatenkweker 

op Voorne-Putten getest: ‘De uitkomst was verbluffend’.

‘Met een energieverbruik dat tweehonderd keer lager is dan bij conventionele gloei-

lampen, een waterbehoefte die is teruggebracht tot een derde en een tien tot vijftien 

procent hogere opbrengst, kon grootschalige toepassing in de tuinbouw niet uitblijven. 

Na het wereldkundig maken van dit succes, ging men overal vergelijkbare groei- 

verlichting onderzoeken en toepassen. Het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, 

promo vendi en postdocs van de universiteiten van Utrecht, Wageningen, Delft en  

Eindhoven zijn betrokken bij nader onderzoek naar de voordelen van de led technologie 

voor de tuinbouw’ (Van der Wees, T.,  2017).
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Ook op het gebied van biomimicry en biologically-inspired innovation onderzoekt de 

hortus in Delft veel, bijvoorbeeld voor een verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

Tot de verbeelding spreekt het inzicht uit onderzoek van de Duitse botanici Wilhelm 

Barthlott en Christoph Neinhuis naar het zelfreinigend vermogen van de lotusplant 

(Nelumbo nucifera). Deze moerasplant heeft het vermogen om de bladeren vrij van 

water en vervuiling te houden in een omgeving, waarin dit van nature vrijwel on-

mogelijk lijkt. De hydrofobe kwaliteit van de lotus (het lotuseffect) is te danken aan een 

geribbeld oppervlak in combinatie met een waslaagstructuur, waardoor vuil en vocht 

zich niet aan de plant hechten. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de werking 

van het lotuseffect:  https://www.youtube.com/watch?v=X9a6LjCprC8 

Dankzij onderzoek, onder meer in de hortus van de TU Delft, is er op moleculair en nano-

niveau steeds meer bekend hoe dergelijke natuurlijke mechanismen functioneren. Met 

deze inzichten is het mogelijk om de verworven kennis aan te wenden voor talrijke 

toepassingen in de industrie. Daarmee is het onder meer haalbaar geworden om de 

structuur van de waslaag van de lotus synthetisch na te maken en bijvoorbeeld toe 

te passen als zelfreinigende coating op ramen van hoge gebouwen (Ursem, B., 2018).

Afbeelding 6: Delftse Poort van architect Abe Bonnema in Rotterdam, waarvan de glazen pui is  
voorzien van de op de lotus geïnspireerde zelfreinigende coating

https://www.youtube.com/watch?v=X9a6LjCprC8
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Ook het onderzoek van Ursem naar de werking van een biologisch uv-filter bij de Pinus 

mugo mughens (een dwergden) heeft geleid tot waardevolle inzichten voor meerdere 

(mogelijke) innovaties in de samenleving. Deze Pinus gedijt uitstekend op grote hoog-

te, ondanks de grote hoeveelheid schadelijke uv-straling waaraan de boom op grote 

hoogte wordt blootgesteld. Uit afstudeeronderzoek van een van de studenten van  

Ursem, Urjan Jacobs, blijkt dat de verklaring hiervoor samenhangt met een dun laagje 

was op de naalden van de boom, die het uv-licht absorbeert en omzet in onschadelijk 

en minder energierijk licht dat de boom weer uitstoot (Van der Wees, T., 2017).

Pogingen om de eigenschappen van deze natuurlijke toepassing chemisch na te  

bouwen, hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. De oplossing is gevonden in 

de biologie, door gebruik te maken van genetische modificatie in cellen. De mogelijke 

industriële toepassingen voor deze oplossing zijn legio, bijvoorbeeld bij coatings, die 

minder snel slijten; zonnepanelen, waarvan de levensduur kan worden verlengd of 

zonnebrandcrème, waarvan het rendement is te verbeteren.

Ook het onderzoek van Ursem en verschillende collega-onderzoekers heeft, in ver volg 

op eerder onderzoek van onder meer de Delftse hoogleraar prof. dr. J. Marijnissen  

en dr. R. Roos (verbonden aan Supélec, het Parijse Laboratorium voor Plasma Fysica), 

de afgelopen jaren geleid tot waardevolle toepassingen in de maatschappij. 

Marijnissen en Roos treffen elkaar in 1987 tijdens een europese Aerosolconferentie in 

Hannover. Hun eerste gezamenlijk onderzoek is de neutralisering van de lading van 

druppeltjes gevormd door elektrospraying, Ze willen meer grip krijgen op de sturing 

van de druppeltjes en voorkomen dat ze uiteenspatten:  (www.deingenieur.nl/arti-

kel/hoe-komt-daan-roosegaarde-aan-zijn-fijnstof-afvanger). 

De wetenschappers ontwikkelen een instrument om de lading van individuele  

deeltjes realtime te meten. Tijdens metingen in Frankrijk valt het Roos op dat er 

kort voor een onweersbui het aantal geladen deeltjes in de lucht sterk toeneemt. Het 

duo vermoedt dat planten op een vergelijkbare manier als elektrospray materiaal  

afgeven bij een hoog elektrisch veld. Nadat ze toevallig over de moeizame productie 

van het kanker remmende middel Taxol uit de taxusboom lezen, testen ze in 1998 in de 

hortus of ze met een sterk elektrisch veld een boom kunnen laten sproeien:  (www.

deingenieur.nl/artikel/hoe-komt-daan-roosegaarde-aan-zijn-fijnstof-afvanger).
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Ursem heeft bij zijn aantreden in 2001 al contacten met de ‘groene’ tak van bouw-

bedrijf BAM om beplanting langs wegen te plaatsen voor de reductie van fijnstof. Hij 

ziet potentie in het onderzoek van Marijnissen en Roos en raakt er uiteindelijk zelf 

bij betrokken. Samen met BAM Infratechniek ontwikkelen ze een systeem dat met 

coronadraden aerosole deeltjes oplaadt, ze met een geaarde plaat afvangt en zo fijnstof 

reduceert. Bij een test in de Thomassentunnel in de buurt van Rozenburg in 2009 voor 

het programma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat, zijn de resultaten veelbelovend. 

Ook bij daaropvolgende proeven, onder meer in een staalfabriek, blijkt het systeem 

uitstekend te werken, aldus mr. Irene Bruines, toenmalig lid van het fijnstofteam van 

BAM  (www.deingenieur.nl/artikel/hoe-komt-daan-roosegaarde-aan-zijn-fijnstof-

afvanger).

Nadat Bruines BAM heeft verlaten, koopt ze samen met het bedrijf Mark het fijnstof-

patent van de TU Delft en richt Staticair op. Staticair is producent en leverancier van 

eenheden voor fijnstofreductie:  (https://staticair.nl/#staticair).

Het Staticair Pamares systeem heeft onder andere toepassingen in bedrijfshallen,  

op lantaarnpalen en in stallen, bijvoorbeeld bij de pluimveehouderij. Testopstellingen 

tonen verrassende effecten. Deze luchtzuiveringstechnologie maakt gebruik van  

positieve ionisatie. Daarbij wordt vervuilde lucht een systeem ingezogen. In dit  

systeem krijgen de fijne stofdeeltjes een positieve lading. Hierdoor bewegen deze  

deeltjes naar een negatief oppervlak in de vorm van een collectorplaat. Zodra de  

fijnstofdeeltjes de collectorplaat raken, hechten ze zich aan het oppervlak. De kleine 

(fijnstof) deeltjes op de plaat kleven aan elkaar vast en veranderen in grove deeltjes, 

waarna schone lucht het luchtzuiveringssysteem verlaat:

‘De visuele resultaten in een stal zijn al na zes dagen duidelijk zichtbaar. Ook is  

duidelijk dat de werking van de StaticAir Pamares niet negatief wordt beïnvloed  

door de ophoping van gereduceerd, aangetrokken fijnstof. Dit in tegenstelling tot een 

systeem dat gebruik maakt van filters. Aangetoond is dat de reductie van fijnstof op 

400 M3 luchtvolume gemiddeld 50% was met pieken tot 85% per StaticAir Pamares bij 

een stroomverbruik van 108 Watt.’   (www.staticair.nl).

http://www.deingenieur.nl/artikel/hoe-komt-daan-roosegaarde-aan-zijn-fijnstof-afvanger
http://www.deingenieur.nl/artikel/hoe-komt-daan-roosegaarde-aan-zijn-fijnstof-afvanger
https://staticair.nl/#staticair
http://www.staticair.nl


162

Inmiddels brengen andere bedrijven zoals ENS in Cuijk  (www.ens-cleanair.com/

projecten-ens) andere interessante toepassingen van elektrostatische luchtzuivering-

technologie op de markt. ENS heeft onder meer oplossingen ontwikkeld om fijn-

stof af te vangen bij frezing van asfalt voor Bomag, afvanging van fijnstof bij straat-

vegen voor Hygion en samen met de gemeente Rotterdam een proefopstelling om 

fijnstof van het verkeer van de A13 af te vangen voor bewoners van de Rotterdamse 

wijk Overschie (pal naast de A13). Bij de ontwikkeling van deze verschillende inno-

vatieve toepassingen werkt ENS nauw samen met wetenschappers van de TU Delft, 

waaronder Ursem.

Ook inzicht uit het onderzoek van Marijnissen en Roos naar het effect van elektro-

statische lading op het ‘spraygedrag’ van planten heeft inmiddels geleid tot concrete 

toepassingen in het bedrijfsleven. Zo is het bedrijf Flora Fluids in Venlo, ontstaan 

uit de eerste High Tech Meets workshop van Holland Innovative, in staat om via  

elektrische velden stoffen aan planten te onttrekken. Op dit moment worden carvacrol 

en rozemarijn via dit nieuwe principe gewonnen. De plant blijft in leven en na een 

herstelperiode kan er opnieuw worden geoogst. Het businessmodel van Flora Fluids 

bestaat uit de verkoop van de onttrokken inhoudsstoffen.

Afbeelding 7: De fijnstof-reductie-unit Pamares van Staticair, toegepast door het bedrijf Zuit op een 
lantaarnpaal in het centrum van Arnhem
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Kwekerij Flora Fluids

Kweker levert planten aan in Trays

Planten staan in Trays op grond
(optioneel in Kas)

Trays in Trolley (2 X 10)

Verkoop olie 
Gezonde voeding

Opnieuw 
oogsten

Per tray melken in 10 sec Ontwikkeling & Lab

Machine met bediening, 
Hoog Voltage platen, 
Transport systeem,

Oogst fles

Flora Fluids laat zich inspireren door de de ‘Blauwe Economie’: ‘De Blauwe Economie 

is een ecosysteem dat zich door de natuurkunde en de natuur laat leiden. Zij doet 

dit vanaf grondstoffenselectie tot ontwikkeling van product en productieprocessen. 

Van daaruit wordt een generatieve en regeneratieve kringloop van innovaties in gang  

gezet. Met als resultaat duurzame product-, productie- en totaal systemen.  Door  

technologieën te ontwikkelen voor meerdere toepassingen, kunnen meerdere  

oplossingen en producten gegenereerd worden voor verschillende markten. Hier- 

door worden risico’s verminderd en stijgt de waarde van het intellectuele eigendom 

aanzienlijk. […] Flora Fluids is een voorbeeld van een Blue Economy project: natuurlijke 

inhoudsstoffen worden geoogst, de plant blijft in leven en kan na een aantal weken  

opnieuw geoogst worden. Hiermee komen natuurlijke inhoudsstoffen van hoge  

kwaliteit snel beschikbaar voor mens en dier!’  (www.Florafluids.nl)

Afbeelding 8: Het productieproces van Flora Fluids (www.Florafluids.nl)

http://www.Florafluids.nl
http://www.Florafluids.nl
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5.10 Een toekomst vol kansen met veel perspectief op een duurzame transitie!

De verschillende cases, waarin met fundamenteel en toegepast onderzoek innovaties 

van de grond zijn gekomen, laten zien hoe elementaire inzichten uit de ecologie, de  

bio logie, de chemie en de natuurkunde kunnen bijdragen aan duurzame innovatie,  

nieuwe business- en verdienmodellen, economisch gewin en maatschappelijke  

meerwaarde. Tevens tonen de voorbeelden aan hoe deze meerwaarde  vooral ont-

staat dankzij interdisciplinaire samenwerking tussen partners uit uit eenlopende 

disci plines. Een belangrijk vertrekpunt voor veel innovaties zijn de te leren lessen 

uit elementaire patronen, processen en verbanden in kringlopen in de natuur. De 

voorbeelden laten ook zien dat de ontwikkeling van economische waarde voor maat-

schappelijk nut niet ten koste gaat van de natuur, maar juist op een verantwoorde  

en duurzame wijze in harmonie kan zijn met de draagkracht van de natuur. 

In plaats van ‘het consumeren van de aarde’ volgens de oude lineaire wetten is het 

mogelijk om ook duurzaam waarde te creëren door minder kunstmatig en meer in 

lijn met de natuur te handelen. Het is in veel situaties zelfs mogelijk om tegen lagere 

kosten in kringlopen verantwoord hogere economische en maatschappelijke waarde 

te creëren.

De slimme geleiding van daglicht in het geval van Techcomlight laat zien hoe de  

verlichting van een werkplek op een natuurlijke manier is te verbeteren, het energie-

gebruik is te beperken, de kosten voor verlichting zijn te reduceren, de medewerker-

tevredenheid kan toenemen en het ziekteverzuim kan dalen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de teelt en verwaarding van de bio massa 

van Miscanthus (Olifantsgras) toont aan hoe ecologische, economische en sociale 

waarde elkaar kunnen versterken en op welke manier de verschillende bestanddelen 

van het Olifantsgras na bioraffinage in verschillende ketens zijn aan te wenden voor 

een maximaal economisch en maatschappelijk gewin.
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De gezamenlijk genomen verantwoordelijkheid van dakdekkers om oude bitumen-

resten via het programma ‘Roof 2 Roof’ in te zamelen en te verwerken tot nieuwe 

grondstoffen, toont aan dat er ook hier kringlopen zijn te realiseren, dat bestaande 

materialen zijn te hergebruiken en daarmee het onnodig gebruik van nieuwe grond-

stoffen (aardolie) is te verminderen. Als deze dakdekkers dan ook nog gehoor geven 

aan de wens van producenten van kunststof rookkanalen, zoals Ubbink, om tijdens de 

inzameling van de dakbedekking ook de afgeschreven rookkanalen te vervangen en 

in te zamelen voor herverwerking, dan is het zelfs mogelijk om meerdere kringlopen 

te sluiten. Dit vereist wel nieuwe vormen van ketenoverstijgende samenwerking.

Toepassingen in de gebouwde omgeving laten zien op welke manier er bij het gebruik 

van materialen, water en energie op een slimme manier duurzaam gewin is te ver-

wezenlijken.

Ontwikkelingen in de agrofood tonen aan dat duurzame innovaties slechts een begin 

zijn van de talrijke mogelijkheden voor de toekomst. Onder invloed van nieuwe in-

zichten in bijvoorbeeld nanotechnologie en genetische modificatie, gaat deze sector 

de komende jaren een nog belangrijkere rol vervullen bij oplossingen voor tal van 

maatschappelijke vraagstukken.

Toekomstig (interdisciplinair) onderzoek moet bijdragen aan de ontwikkeling van 

nieuwe innovaties en leidt tevens tot een nieuwe focus op een meer ‘biobased society’. 

Dit geeft veel kansen voor de inzet van studenten; er is kortom een grote behoefte aan 

meer Circulaire Oogst!
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De minor Circulaire Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat in 

op de uitgangspunten van de circulaire economie, leert wat duurzaam ondernemen en meer-

voudige waardecreatie inhouden, hoe duurzaam rendement is te genereren en wat ethiek 

en de nieuwe maatschappelijke orde behelzen. Studenten van de HAN die de minor volgen, 

ervaren bij verschillende bedrijven hoe interdisciplinair denken en daaraan gekoppelde  

inzichten uit verschillende ketens kunnen leiden tot de gewenste maatschappelijke transitie 

naar verduurzaming van productie en consumptie. 

Frank Croes is behalve redacteur van deze uitgave Programma Manager Circulaire Eco-

nomie bij de HAN en de initiatiefnemer van de minor Circulaire Economie. Aan dezelfde 

hoge school heeft hij in de jaren tachtig van de vorige eeuw de lerarenopleiding Aardrijks-

kunde en Geschiedenis & Staatsinrichting gevolgd. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 

haalt hij in 1988 zijn Master Sociale Geografie. Voordat Frank zich aan de HAN verbindt, 

vervult hij verschillende management- en directiefuncties in het bedrijfsleven. Hij werkt  

onder meer voor SelectView, PCM Uitgevers, Golden Tulip Hotels, Bank of Scotland, SOVEC en 

InterCollege Business School. In 2002 begint hij voor zichzelf en start hij Croes Management 

Advies. Vanuit dit bedrijf werkt hij als partner bij opdrachtgevers aan vraagstukken over 

verduurzaming van bedrijfsstrategieën. 

De HAN verkiest hem in 2018 tot docent van het jaar. De jury: ‘Frank Croes is een echte  

verbinder van onderwijs, onderzoek, werkveld en kennispartners. Dat leidt tot bijvoorbeeld 

veel opdrachten van het werkveld, die hij samen met studenten en docenten uitvoert. Hij heeft 

zich ontwikkeld tot dé expert op het gebied van Circulaire Economie en de jury waardeert 

zijn enorme inzet voor de door hem ontwikkelde minor Circulaire Economie, meervoudige 

waardecreatie. Hij heeft deze minor in korte tijd tot een groot succes weten te maken met 

een grote groei van het aantal studenten tot gevolg.’

Circulaire Oogst kwam mede tot stand dankzij


