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Inleiding
Project: Versnelling circulaire economie Fryslân - Pilot begeleiding
MKB-bedrijven
Gestart in januari 2018
Doelen:
1. Testen van Circularity Checklist die Circular Future ontwikkelt
voor Ecopreneur.eu en MVO Nederland / De Groene Zaak om
10-15 MKB bedrijven verdienmodel/ bedrijfsactiviteiten
circulair te maken
2. Aanpak ontwikkelen voor circulair maken Fries MKB
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Tijdlijn
Project gestart

januari 2018

Kickoff meeting met Gerwin Venema en Sander Bos

30 januari

Interview Houkje Rijpstra, Vereniging Circulair
Friesland

15 februari

Gesprekken Dennis Carton en Kevin Messak,
Ynbusiness

12 maart,
7 juni

12 Bedrijfsinterviews, waarvan 11 de Circularity
Check hebben doorlopen

25 april - 8 mei

Terugkoppeling uitkomsten naar de 11 bedrijven

12 juni

Eindrapportage aan Provincie Friesland

26 juni
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Criteria selectie MKB-bedrijven
• 15 suggesties aangeleverd door Ynbusiness en Vereniging
Circulair Friesland
• “Interesse in circulair, maar nog weinig actie ondernomen”
• Spreiding over voor Friesland relevante sectoren
• Zowel technocyclus (bijv. machinebouwer) als biocyclus (bijv.
voedingsproducent)
• Producten (bijv. maakbedrijf) en diensten (bijv. horeca)
• Klein en middelgroot
• De selectie is uitstekend uitgevallen gezien de positieve respons
van de bedrijven
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Opzet interviews
• Korte lijst met open vragen over bedrijf en op circulariteit te
testen product / dienst
• Introductie Circulaire Economie (bijlage 2)
• Vragenlijst Circularity Check
• Open vragen over eventuele volgende stappen en feedback
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Deel 1: Open vragen
1. Kunt u kort iets vertellen over uw bedrijf en belangrijkste
producten?
2. Wat is uw ambitie?
3. Tegen welke belemmeringen loopt u vooral aan?
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Deel 2: Circularity Check
• Checkt circulariteit van bepaald product / dienst
• Ruim 50 vragen die alles langslopen en scoren op 5
indicatoren:
(1) ontwerp/inkoop/productie
(2) levering
(3) gebruik
(4) terugwinning
(5) duurzaamheid
• Verschillende go/ no go vragen over terugwinning en
duurzaamheid – dit om greenwashing te voorkomen
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Ruim 50 vragen over 5 onderdelen

Terugname na gebruik, opknappen,
herfabricage en tweedehands
verkoop, biomassa cascadering,
Upcycling, Recycling

4.
Terugwinning
Deelplatforms, prestatiecontracten,
productgerelateerde diensten,
betalen per gebruik,
huurabonnement, onderhoud,
reparatie, 3D printing van
reserveonderdelen, kopen op
afbetaling

Product/
dienst
1. Ontwerp,
inkoop &
productie
5. Duurzaamheid

3. Gebruik
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Aspecten: Circulair ontwerpen,
minder productieafval, circulair
inkopen, samen produceren,
produceren op afroep, Cradle-tocradle, klanten-stemming, Lean

2. Levering
Online of lokaal

Snapshot 1
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Snapshot 2
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Deel 3: Afrondende open vragen
• Wat zou volgens u een volgende stap kunnen zijn richting
circulair ondernemen?
• Gaat u actie ondernemen naar aanleiding van dit gesprek?
– Zo ja, welke?
• Wat vond u van de vragenlijst van de Circularity Check?
– Heeft u concrete suggesties voor verbetering?
• Welke mogelijke vervolgstappen spreken u aan?
• Heeft u een aanbeveling voor de Provincie Friesland om
circulair ondernemen te stimuleren?
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Uitkomsten

Duurzaamheid

Ontwerp, inkoop en
productie
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Terugwinning

Levering

BEDRIJ
Pilot

Gebruik
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Genoemde knelpunten voor circulair
• Koopkrachtige vraag voor circulaire producten / diensten
• Durf bij opdrachtgevers, mede vanwege financiële risico’s
• Tijd
• Achterblijven regelgeving overheid: er is technisch veel meer mogelijk
dan op de markt wordt gebracht
• Geen recycler te vinden (voor vlaggendoek)
• Technische belemmeringen
• Financiering – N.B. soms opgelost
• Kennis
• Netwerk om partners, kennis en oplossingen te vinden
• Vanwege eigendomsrecht mag de gemeente niks doen aan
verwaarloosde schepen in de haven
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Toelichting op de Check (1/2)
• De score op elk van de 5 indicatoren (zie de figuren in de volgende dia’s)
volgt direct uit de vragenlijst. Circulariteit gaat hierbij over de
grondstoffen en inzet van duurzame energiebronnen. De vragen over
duurzaamheid vormen een check op de duurzaamheid van de
bedrijfsvoering, sociale aspecten en energiebesparing. Bij elk gegeven
antwoord hoort een score tussen de 0 en 100%. De score per indicator
wordt berekend uit het gemiddelde van de voor die indicator
beantwoorde vragen. De gemiddelde score is het gemiddelde van de 5
indicatoren (zie bovenaan de uitslag).
• Enkele vragen van de Circularity Check zijn echter GO/NO GO vragen: als
men daarvoor 0% scoort, wordt het product en/of dienst als niet
circulair of niet duurzaam beschouwd. Zo kan het product niet circulair
zijn als het bedrijf niets doet aan terugwinning van de materialen.
Verder is het bedrijf niet duurzaam als het werknemers, leveranciers of
partners oneerlijk behandelt; en als het bedrijf niet duurzaam opereert,
is het product / dienst ook niet circulair.
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Toelichting op de Check (2/2)
• Alle 11 bedrijven hebben een terugkoppeling met aanbevelingen ontvangen hoe
ze hun score zouden kunnen verhogen. De hoofdaanbevelingen geven aan hoe
aan die GO/NO GO vragen voldaan kan worden, zodat de eindscore in elk geval
positief wordt. Het product / dienst mag dan als voor X% circulair beschouwd
worden. De overige aanbevelingen zijn suggesties om de score verder te
verhogen en het product / dienst circulairder te maken. Deze aanbevelingen
volgen direct uit de scan door per vraag weer te geven hoe het volgende niveau
in de mogelijke antwoorden op deze vraag kan worden bereikt.
• Alle bedrijfsgegevens worden door Circular Future strikt vertrouwelijk
behandeld. De Provincie krijgt alleen anonieme of gemiddelde scores te zien.
• Het format met een fictief voorbeeld van de terugkoppelingsrapportage aan de
bedrijven is apart bijgevoegd
• Diverse bedrijven hebben al positief gereageerd op de terugkoppeling
• De uitkomsten per bedrijf die hierna volgen, staan in volgorde van hoge naar
lage score
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Uitkomsten bedrijf #1
Ontwerp, inkoop en productie
100%
80%
60%
Duurzaamheid

Gemiddelde score
Score op GO/NO GO
vragen Circulariteit
Eindscore

40%

51%
63%
51%

Levering

20%

BEDRIJF #1

0%

Pilot

Terugwinning

Gebruik
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N.B. “Pilot” is de
gemiddelde score
van alle 11 bedrijven

Uitkomsten bedrijf #2

Duurzaamheid

Ontwerp, inkoop en
productie
70%
60%
50%
40%
30%
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Terugwinning
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Gebruik

17

48%
53%
48%

Uitkomsten bedrijf #3
Ontwerp, inkoop en productie
80%
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Uitkomsten bedrijf #4
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BEDRIJF #4

Uitkomsten bedrijf #5
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20

Uitkomsten bedrijf #6
Ontwerp, inkoop
en productie
80%
60%

Gemiddelde score
Score op GO/NO GO
vragen Circulariteit
Eindscore

41%
0%
0%

40%
Duurzaamheid
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BEDRIJF #6

0%

Pilot

Terugwinning

Gebruik
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Uitkomsten bedrijf #7

Duurzaamheid
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en productie
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Uitkomsten bedrijf #8
Ontwerp, inkoop en
productie
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Uitkomsten bedrijf #9

Duurzaamheid
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Uitkomsten bedrijf #10
Ontwerp, inkoop en
productie
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Uitkomsten bedrijf #11
Ontwerp, inkoop en
productie
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Scores op de 5 onderdelen

Duurzaamheid

Ontwerp, inkoop
en productie
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Levering

Producten
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Gemiddelde uitkomsten pilot
• Gemiddelde score pilot deelnemers: 36% circulair
• Diensten scoren wat hoger dan producten; de check voor een
dienst is lichter omdat je niet te maken hebt met productontwerp
en productie
• Alle bedrijven scoren positief op go/no go vragen duurzaamheid
• 54% van de bedrijven scoort 0% op een van de go/no go vragen
voor circulariteit door achterblijven terugwinning, en heeft
daarmee een eindscore van 0% circulair.
• Een score van 0% circulair op levering wordt door de vingers
gezien
• Gemiddelde eindscore pilot deelnemers: 21% circulair
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Vervolgstappen en feedback
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Uitkomsten vervolgstappen

Welke van de volgende mogelijke vervolgstappen spreken u aan?
1. Een gratis workshop over de vermindering van afvalkosten en hoeveelheid restafval

2 Een strategiesessie met een circulair Business Model Canvas
3. Een Friese Green Deal Circulair Inkopen

• SECTOR TAARTPUNT

4. Een tool om de mogelijkheden voor kostenreductie door verhoogde efficiëntie van
grondstoffen en energie te berekenen
7. Hulp bij het binnenhalen van subsidie voor een circulair project

• SPREIDING

6. Aansluiting bij de Vereniging Circulair Friesland

5. EenCHECK
gratis training circulair ontwerpen
• TOELICHTING
8. Een spel circulaire economie met andere organisaties
9. Hulp bij het binnenhalen van private financiering voor een circulair project
10. Aanpakken knelpunten in wet- en regelgeving
13. Versplintering van partijen rond duurzaamheid en circulair aanpakken
12. Gezamenlijk naar oplossingen zoeken voor de grootste afvalproblemen
11. Doorzetten van dit initiatief van de Circularity Check, bijv. via Ynbusiness
15. Een gesubsidieerd project (Community of Practice) met bedrijven in de regio
14. Een op voeding toegespitste vragenlijst opstellen om te presenteren en uitzetten
onder onze klanten
16. Concreet: met de HISWA de grootste problemen aanpakken, zoals het wettelijk
verbod voor gemeenten om verwaarloosde schepen in de haven af te voeren
0%

10%
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20%

30%
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90%

100%

Gaat u actie ondernemen naar aanleiding van dit
gesprek?
Ja
Ja, al concrete actie(s) voor ogen
Ja, op basis van aanbevelingen in de nog te
ontvangen rapportage
Weet nog niet
Nee

0%

20%
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40%

60%

80%

Wat vond u van de vragenlijst van de Circularity Check?

OK, mooi dat hij er is en vragen stelt
over grondstoffen en energie
Leuk, mooie lijst
Supergoed
Heeft u concrete suggesties voor
verbetering?
Leek weinig toe te gaan voegen,
daarom niet doorlopen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Aanbevelingen Circular Future (1/4)
Ten slotte 15 aanbevelingen van Circular Future aan de Provincie Friesland om het
Friese MKB aan te jagen richting circulair ondernemen:
1.

Laat dit najaar contact opnemen met de 11 bedrijven die de Circularity Check
hebben doorlopen, en vraag welke actie(s) erdoor in gang zijn gezet, en welke
extra investeringen daarmee zijn gemoeid

2.

Start een reeks sessies van een (gratis) workshop voor MKB-ers over de
vermindering van afvalkosten en hoeveelheid restafval. Benader hiervoor
bijvoorbeeld Jan Henk Welink, TU Delft

3.

Bied bedrijven de mogelijkheid voor een gratis strategiesessie met een
circulaire economie adviseur aan de hand van een Circulair Business Model
Canvas, zoals deze van de Ellen MacArthur Foundation.

4.

Start een Friese Green Deal Circulair Inkopen en / of sluit met Friese
activiteiten nauw aan bij de nieuwe landelijke
Green Deal Circulair Inkopen 2.0
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Aanbevelingen (2/4)
6.

Stel een gratis tool ter beschikking om de mogelijkheden voor kostenreductie
door verhoogde efficiëntie van grondstoffen en energie te berekenen. Zoals
deze Engelstalige rekenmodule van het Duitse VDI.

7.

Bied ondernemers een gratis training circulair ontwerpen in Friesland aan via
CIRCO

8.

Vergemakkelijk het binnenhalen van subsidie en/of private financiering voor
een circulair project

9.

Stel de MKB Voucherregeling Fryslân in 2018 en 2019 open voor circulaire
economie-activiteiten - voor zover dit al niet het geval is - en communiceer
dit naar ondernemers op een wijze die hen zal aanspreken. Bijv. door te
wijzen op de mogelijkheden voor verlaging van de afvalkosten

10. Haal Circulab naar Friesland, een spel circulaire economie met andere
organisaties
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Aanbevelingen (3/3)
10. Zoek gezamenlijk met partijen naar oplossingen voor de grootste
afvalproblemen. Nodig bijvoorbeeld een aantal aan de jachtbouw en
watersport gerelateerde bedrijven en partijen uit om bij elkaar komen, zoals
HISWA regiomanager Jan Ybema. Dit om een gezamenlijk traject in gang te
zetten om de grootste afvalproblemen aan te pakken, zoals verwaarloosde
schepen in de haven.
11. Zet het initiatief van de Circularity Check voort, bijvoorbeeld door
ondernemers hierop te wijzen na de lancering door Ecopreneur, en een op
voeding toegespitste versie te laten ontwikkelen
12. Zorg voor een helder overzicht, afstemming en onderlinge taakverdeling en
samenwerking van alle partijen die in Friesland werken aan versnelling van
duurzaamheid en circulair
13. Lanceer een of meer gesubsidieerde circulaire projecten met bedrijven in de
regio, die hun een Community of Practice opleveren
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Aanbevelingen (3/4)
14. Voer de overige aanbevelingen van Circular Future uit in reactie (2017) op de
concept beleidsbrief Circulaire Economie
15. Overleg over de uitvoering van diverse van deze voorgestelde acties en
maatregelen met de Vereniging Circulair Friesland en Ynbusiness.

36

Arthur ten Wolde
06 1319 6238
arthur.ten.wolde@circular-future.eu
www.circular-future.eu

