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Rapportage workshop Kennisvragen Circulaire Economie 10 maart 2017 
 

Dit document geeft de rapportage van de workshop Kennisvragen Circulaire Economie zoals gehouden 
op 10 maart 2017 bij Rabobank te Utrecht. De workshop is georganiseerd door TO2 als trekker van de 
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie (CEGe, 
Ardi Dortmans (TNO), Erik van Seventer (WUR)), het Rijksbrede Programma “Nederland Circulair in 
2050” (Mattheus van de Pol MinEZ, Friedel Filius MinIenM), het Groene Brein (Antoine Heideveld) en 
MVO Nederland (Elsbeth Roelofs) in nauwe samenwerking met Rabobank (Arthur van Buitenen, 
Martje Fraaije). Aan de workshop hebben circa 125 personen deelgenomen of anderszins inbreng 
geleverd. Financiële ondersteuning is verleend door de stuurgroep NWA. 

 

Belangrijke inhoudelijke inbreng voor de workshop is te vinden onder 

• https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/14/rij
ksbrede-programma-circulaire-economie/rijksbrede-programma-circulaire-economie.pdf 

• http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2016/06/12-Circulaire-Economie-en-
Grondstoffenefficientie-31-mei-2016.pdf 

• http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2016/11/portfolio-routes-deel-1.pdf 
(pagina 15-18 voor NWA route CEGe) 
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1 Doel en opzet 
 

Het doel van de workshop was het formuleren en aanscherpen van een kennisagenda die richting 
geeft aan onderzoek op het  gebied van Circulaire Economie in Nederland. Het gaat om verbindend 
onderzoek in de hele kennisketen van universiteiten, kennisorganisaties en hogescholen in 
samenwerkingsverbanden met overheden en bedrijfsleven. De verzamelde opbrengst zal de basis zijn 
voor de verdere gezamenlijke inhoudelijke uitwerking van het Rijksbrede Programma ‘Nederland 
Circulair in 2050’ en de NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie. Daarnaast zal het 
ook de basis zijn voor het ontwikkelen van initiatieven in bijvoorbeeld NWO of EU-verband. Verder 
droeg de workshop bij aan het formeren van een breed netwerk van onderzoeksinstellingen, bedrijven 
en overheden, met inspiratie voor de deelnemers voor toekomstige ontwikkelingen en mogelijke 
samenwerkingsverbanden.  

De workshop is begonnen met een aantal plenaire presentaties , gevolgd door een discussie aan 5 
tafels op 5 hoofdonderwerpen. De 4 kennisdomeinen uit de NWA CeGe (technologie en systeem, 
economische waarde netwerken, consument en maatschappij, governance en transitie) waren elk 
onderwerp van 1 tafel tijdens de workshop en gingen over het “wat en wanneer” als essentiële 
onderdelen van de kennisagenda. De 5e tafel hield zich met name bezig met het “hoe en wanneer”. 
Daarbij is per tafel aan de orde gekomen: algemene opmerkingen (kort), identificatie van witte vlekken 
in de kennisagenda, aangeven van prioriteiten voor kennisontwikkeling.  

In het startdocument voor de workshop is een aantal belangrijke vragen neergelegd nl: 

 Herkennen de deelnemers het beeld van een overgang van een lineaire economie naar een 
volledig circulaire economie in 2050 via een tussenliggende hergebruikseconomie en daarbij 
behorende transitiefasen ? 

 Zien de deelnemers het nut van het ordenen van verschillende soorten kennisvragen in een 
matrix met 4 kennisdomeinen (Technologie en systeem, Economische waarde netwerken, 
Consument en maatschappij, Governance en transitie) en 4 transitiefasen 
(Voorontwikkelingsfase, Opstartfase, Versnellingsfase, Stabilisatiefase) waarbij per 
kennisdomein een 3-deling wordt gemaakt via 3 mechanismen die de transitie kunnen 
beïnvloeden, nl beter en/of optimaal gebruik, substitutie en nieuwe vormen van produceren, 
consumeren en/of gebiedsinrichting ? 

 Wat zijn witte vlekken of ontbrekende kennisvragen in deze matrix ? 
 Hoe geven we invulling aan het oplossen van deze kennisvragen ? 

Hierna wordt in kort bestek ingegaan op de uitkomsten van de gesprekken van 10 maart rondom 
bovenstaande vragen.  
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2 Conclusies 
 

Algemeen beeld 
In het beeld van de organisatoren heeft de workshop een aantal goede inhoudelijke discussies gekend 
aan de verschillende tafels, mede dankzij de aanwezigheid van deelnemers met verschillende 
achtergrond (bedrijfsleven, onderzoek, overheid). Het aantal aanwezigen maakt slechts beperkte 
diepgaande discussie mogelijk, maar aan de andere kant maken de discussies ook de complexiteit van 
de materie snel duidelijk waarbij diepte in de discussie ook leidt tot verwarring of tegenspraak. Zeker 
omdat in verschillende gebieden de beleving en perceptie van circulaire economie verschillend is. Dit 
heeft ook te maken met het onderscheid in de fase van ontwikkeling in verschillende deelgebieden. 
Het zal daarom zeker noodzakelijk zijn vaker een dergelijke workshop te organiseren met steeds een 
verdergaande verdieping om een grote community te organiseren en hierin mee te nemen. Het op de 
gepaste wijze communiceren van de resultaten van de workshop is daarom van groot belang en wordt 
door de organisatoren ter hand genomen, mede aan de hand van ervaringen in Groene Brein en MVO 
Nederland. Deze rapportage is daarvoor slechts een eerste aanzet, een vanuit communicatie 
perspectief betere opzet zal volgen. Het bewust aangeven van het belang van gezamenlijk denken in 
en buiten gevestigde ketens zal daarbij nadrukkelijk aan de orde zijn.  

Matrix 
De noodzaak van enige structuur om kennisvragen te ordenen wordt algemeen onderkend, maar de 
voorgestelde gedetailleerde kennismatrix wordt in het algemeen te ingewikkeld gevonden met name 
ook omdat de noodzakelijke interactie tussen de 4 kennisdomeinen lastig is aan te geven. Daarnaast 
ontstaat een beeld waarbij creativiteit door interactie over sectoren heen wordt bemoeilijkt terwijl 
dat een wezenlijk element in het geheel is. Het sluiten van materiaalketens in CE is een echte 
systeemtransitie waarbij de 4 kennisdomeinen in gezamenlijkheid moeten worden bezien. Deze 
algemene observatie zal in elk geval nadrukkelijk worden meegenomen in verdere discussies.  Ook 
kan geconcludeerd worden dat de meeste kennisvragen betrekking hebben op de eerste fasen van 
ontwikkeling van de circulaire economie en dat het dan vooral gaat over de overgang naar een 
hergebruikeconomie. Dat is op zich geen probleem, maar kennisvragen die ook het langere termijn 
perspectief adresseren zijn van groot belang om tijdig te kunnen werken aan het antwoord erop. 

Uit de discussies is het beeld ontstaan zoals in de figuur hieronder weergegeven. Voor de goede orde: 
dit betreft een fictief beeld als illustratie van de gedachten. De ontwikkeling naar een gewenst 
eindpunt in een bepaalde sector (bullseye) kan worden begonnen vanuit een analyse van de huidige 
fase in de 4 kennisdomeinen waaruit een systeemperspectief ontstaat dat de startpositie 
karakteriseert. Dat geeft dan een goede indicatie waar de prioriteit van de ontwikkeling moet liggen 
en hoe deze interacteert met andere factoren en sectoren. Vanuit dit perspectief is de verzamelde set 
kennisvragen een aanzet en hulpmiddel om te beoordelen hoe de gewenste ontwikkeling in een 
noodzakelijk systeemperspectief geplaatst kan worden. Dit perspectief op de verzamelde 
kennisvragen zal de komende tijd nader worden uitgewerkt, ook in meer communiceerbare vorm. De 
kennisvragen zijn daarom in het volgende hoofdstuk per kennisdomein en ontwikkelingsfase 
verzameld. Toch blijft ook de behoefte bestaan de kennisvragen nog beter te kunnen ordenen op 
prioriteit en aard, vooral ook om consistente inhoud van onderzoeksprogramma’s te kunnen 
definiëren.  Dat hierin zowel top-down als  bottom-up benaderingen een adequate plaats moeten 
krijgen is duidelijk, de wijze waarop vergt nadere analyse. 

Voor het sluiten van de materiaalketens is het sluiten van kennisketens een absolute noodzaak: 
onderzoek en ontwikkeling bij hogescholen, organisaties voor toegepast onderzoek, 
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rijkskennisinstellingen, universiteiten en bedrijven moet naadloos in elkaar overvloeien om snel en 
efficiënt stappen te kunnen maken in nieuwe ontwikkelingen, zowel technische als socio-
economische. Ook deze observatie zal in het vervolg nadrukkelijk worden meegenomen. 

 

  

Kennisdomeinen en ontwikkelingsfasen in een systeemperspectief (met dank aan Mirte Schreuder Hes, MinIenM). De  

Witte vlekken 
Door de grote complexiteit en het grote aantal vragen is niet eenduidig aan te geven waar witte 
vlekken zitten in de kennis en in ons beeld van de circulaire economie. Tijdens de gesprekken op 10 
maart is hierover wel een aantal zaken, in meer algemene zin, over naar voren gekomen: 

1. De samenhang en interactie tussen de verschillende kennisgebieden. Bedrijven, overheden 
en andere stakeholders zit met een aantal vragen op het snijvlak van bijvoorbeeld governance 
en businessmodellen. Het model om de kennisvragen uiteen te splitsen in de vier 
kennisgebieden wordt door de meeste aanwezigen wel onderschreven, maar heeft het gevaar 
in zich dat juist de vragen die op het snijvlak zitten de witte vlekken zijn. Ook bijvoorbeeld 
vragen over de volgtijdelijkheid van te nemen stappen (eerst techniek en dan het business 
model, of toch andersom of gelijktijdig) vallen snel weg. Dit type, domein overstijgende 
vragen, behoeft extra attentie.  

2. Sociale aspecten. Het sociale aspect van de circulaire economie (werkgelegenheid, andere 
samenwerkingsvormen e.d.) is in de huidige kennisvragen onderbelicht, net zoals de 
gedragscomponent van consumenten meer aandacht verdient. 

3. De macro-economische aspecten van de omslag naar een circulaire economie. De 
consequenties van de omslag naar een waarden gedreven economie voor bijvoorbeeld het 
belastingsysteem lijken onderbelicht. Ook is de samenhang tussen de verschillende 
schaalniveaus (micro, meso en macro) een witte vlek. Voor de omslag van bedrijven op micro 
schaal, is samenwerking op meso schaal nodig, die weer gestimuleerd kan worden door 
incentives op macro schaal. Dit type kennisvragen lijkt in het huidige schema een witte vlek.  
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Invulling en prioriteiten 
In de verschillende groepen is uitgebreid gesproken over de inhoud en over de prioritering van de 
aanpak van kennisvragen. Op basis van de gesprekken en de terugkoppeling valt hier echter geen 
eenduidige conclusie aan te verbinden. In het vervolg wordt hier extra aandacht aan gegeven.  
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3 Samenvattingen tafelgesprekken 
 

Onderstaand volgen de ruwe samenvattingen van de tafelgesprekken. 

3.1 Technologie en Systeem 
(Gert-Jan de Maagd, MinIenM) 

In hoeverre kunnen jullie uit de voeten met de tabel? 

Groepje 1: tafelheer  Maarten Nederlof 

 Wij voelen ons zo teveel in hokjes gedrukt 
 Geen plek  voor kennisvragen rond de afbraakcurve (Drift-model, Loorbach) nu alleen de 

opbouwende S-curve (transitiefasen ) basis is voor de tabel. 
 Structuurwijziging zou eigenlijk als laatste rij moeten 
 Koppeling met TRL (technology readiness level) zou gewenst zijn voor kennisdomein 

technologie en systeem  

Groepje 2: tafeldame Marjolein Brasz 

 Je moet technologie niet loskoppelen van economische waarde en netwerken 
 Systeemgrenzen zijn niet duidelijk 
 Werk met een concrete casussen om de vragen minder abstract en scherper te krijgen 
 Niet alleen aandacht voor materiaalstromen nodig maar ook voor processen. 

Groepje 3: tafelheer Karel Mulder 

 In grote lijnen wel bruikbaar 

Groepje 4: tafelheer Han van Kasteren 

 Koppeling van de domeinen onderling ontbreekt zo 
 Geef out of the box denken ook een plaats in of buiten de tabel 

Witte vlekken? 

 Hoe om te gaan met concurrentie tussen de lineaire economie, de hergebruikeconomie en 
de circulaire economie? 

 Veel onbekendheid over waar welke materialen zich bevinden in de maatschappij. Behoefte 
aan inventariseren.    

 Welke technologiemoet nog ontwikkeld worden? Vb stappen in chemische technologie om 
biobased van lab naar fabrieksschaal te krijgen. 

 Wie heeft de critical assets? Grondstoffen, skils. Inzicht is nodig ook voor de vraag wanneer 
je voor lokale kringloopsluiting moet gaan en wanneer voor globale (of daar tussen in)   

Top 3 van prioritaire kennisvragen door vier groepjes technologie en systeem 

Groepje 1: tafelheer  Maarten Nederlof 



Rapportage workshop Kennisvragen Circulaire Economie 10 maart 2017  7 

1. Wat zijn voor de verschillende grondstof/materiaalstromen criteria om de kringlopen van 
materialen/grondstoffen te sluiten ? 

2. Wat zijn de verbindende thema’s (vb energie en water) door de verschillende sectoren heen 
en hoe moeten sectoren hierop samenwerken?  

3. Waar zitten de efficiënte interventiemogelijkheden (waar ingrijpen)? 

Groepje 2: tafeldame Marjolein Brasz  

1. Structuur, kansen en kosten. Waarop inzetten? 
2. Hoe ontwikkel je scheiding en recycling systemen voor de lange termijn. Hoe kom je tot de 

gewenste omnivore technologie? 
3. Hoe optimaliseren we design to circulate voor materialen én producten? 

Groepje 3: tafelheer Karel Mulder 

1. Hoe kan je de lock in van grote bedrijven die vast zitten in bestaande structuren 
doorbreken? 

2. Hoe kan je burgers engageren voor complexe problemen zoals de transitie naar een CE? 
3. Hoe voorkom je het dooddrukken van kleine burgerinitiatieven bij opschaling? 

Groepje 4: tafelheer Han van Kasteren 

1. Hoe kan elke sector maximaal grondstoffen en energie maximaal triple P invullen? 
2. Welke NL technologie draagt bij aan CE (Waar zijn we goed in?) 
3. Hoe bevorder je nieuwe vormen van bezit?   

 

Door groepje 1 (Maarten Nederlof) is ook een aparte samenvatting gemaakt: 

Vraag 1: Kun je uit de voeten met de tabel? 

- Tabel is gericht op opbouw nieuw circulair systeem, aanvullen met ontmantelen bestaand 
systeem, waaronder eventueel versneld afschrijven van (publieke) voorzieningen als 
drinkwaterleidingen, rioolleidingen, zuiveringen etc 

- Thema’s in de tabel zijn gekoppeld, schaalgrootte van technologie is sterk verweven met 
governance en haalbaarheid van concepten worden erg bepaald door de kosten en 
opbrengsten maw het verdienmodel 

- Ons inziens is structuurwijziging het hoogste (systeem)niveau en zou logischerwijs onder 
materiaalstromen 3 moeten komen 

Het is voor technologie handig om TRL’s (technology readiness levels) te koppelen aan stadia van de 
transitie (transitie gaat zowel over technologie als systeem/concept. Het is de technologie die 
bepaalde zaken mogelijk maakt, technologie is ‘enabling’ 

Vraag 2: Witte vlekken ? 

- We missen een heldere indeling in materiaalstromen: bijvoorbeeld kunststoffen, duurzame 
energie (wind zon water,..) , water (afvalwater, drinkwater, proceswater), nutriënten, 
electronica, biobased (food en organische grondstoffen), metalen en mineralen, 
bouwmaterialen,.. (wellicht is een dergelijke indeling er al bij McArthur foundation of zo) 
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- We vroegen ons af of utilities als water en energie verbindende stromen zijn, tussen andere 
genoemde materiaalstromen 

- Om kringlopen in deze stromen te kunnen sluiten is een paradigma shift nodig van handelen 
in en optimaliseren van sectoren naar optimaliseren van materiaalstromen over de sectoren 
heen? 

- Onderzoeksvragen scherper classificeren als fundamenteel, toegepast en implementatie, dat 
bepaalt ok waar je de vragen neer kunt leggen!! Vragen komen nu over als een schot hagel.. 

- We missen criteria om te beoordelen of een technologie/systeem circulair is: demontabel in 
verschillende grondstoffen, mogelijkheid hoogwaardig hergebruik; aandachtspunten: 
benodigde schaalgrootte, ophopen van kwalijke stoffen/verontreinigingen in de cyclus, waar 
in de keten moet technologie ingezet worden voor een doelmatige/duurzame interventie? 

Vraag 3: prioriteiten in vragen 

1. Wat zijn voor verschillende (materiaal/grondstof)stromen criteria om de mate van 
circulariteit van een technologie/concept/systeem te beoordelen? 

2. Wat zijn verbindende thema’s (aspecten zoals water en energie) tussen de stromen en wat 
betekent dit voor samenwerking tussen de sectoren (nu zijn water, energie, landbouw etc 
strikt gescheiden sectoren)? 

3. Waar zitten de meest efficiënte interventiemogelijkheden in de keten en welke technologie 
is daarbij nodig?? 

 
3.2 Economische waardenetwerken 
(Elsbeth Roelofs) 

 
De discussie aan de verschillende tafels was levendig en in goede harmonie. De belangrijkste 
uitkomsten zijn: 
 
De Tabel 

 Alle kennisdomeinen hebben dezelfde veranderstrategie, is dat terecht ? 
 Van lineair naar circulair: voorwaarde voor substitutie is circulariteit 
 Tabel op 4*4 hoofdlijnen lijkt ok qua opzet, in de evaluatie na gebruik moet de waarde 

blijken 
 Er is overlap tussen de kennisthema’s 
 Hokjesdenken is soms lastig, het organiseren ontbreekt 
 Een blinde vlek lijkt te zijn waardeverandering 
 De consument staat niet bij economische waardewebs, dat is merkwaardig 
 Opvallend: 1e kolom met kennisvragen is leeg 

 

Witte vlekken 

 Focus lijkt meer op materialen en techniek, minder op mensen en organisaties 
(organisatievraagstukken, organisatieontwikkelingen) 

 Focus op snelle geld van aandeelhouders terwijl het streven naar meer duurzaamheid moet 
zijn: hoe kan je die focus verleggen ? 

 Interdisciplinariteit moet meer aandacht krijgen in de kennisagenda (met chemie, agrofood, 
energietransitie etc) 
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 Hoe zijn incentives op macroniveau te organiseren zdd dat “true value” leidend is ? 
 Hoe Nl en EU regelgeving op korte termijn anders te interpreteren, op lange termijn aan te 

passen, zodat CE wordt gestimuleerd ? 
 Transparantie mbt beprijzing duurzaamheid realiseren: hoe doen we dit ? 
 Hoe overtuig je mensen/de wereld om te veranderen: 

o Constraints & enablers 
o Welke regelgeving 
o Noodzakelijke internationale samenwerking (op welk niveau ?) 

 Business modellen worden weinig genoemd 
 Kennis van systemen is cruciaal 

 

Prioritering 

 Kostprijsverschillen tussen primaire en secundaire materialen 
 Koolstofcycli 
 Schaal van de oplossing van de problemen (regio, NL, EU) 
 Organiseren van de CE (het hoe), overtuigen van consumenten 
 Bevorderen van interdisciplinariteit 

 

3.3 Consument en Maatschappij 
(Friedel Filius & Mirte Schreuder-Hes) 
 
Context NWA-route: De implementatie van een duurzame circulaire economie vereist dat burgers en 
consumenten de kernwaarden herkennen en erkennen, veranderingen die circulariteit versnellen 
accepteren en de circulaire economie met hun gedrag ondersteunen. Als duidelijk is welke factoren 
van invloed zijn op gedragingen die een circulaire economie belemmeren dan wel bevorderen, kan 
worden nagegaan welke interventies, beleid en businessmodellen nodig en effectief zijn om gedrag 
van mensen te veranderen. Potentiele interventies zijn educatie, verschillende typen informatie, 
rolmodellen en voorbeeldprojecten, financiële prikkels, wet- en regelgeving, (her)inrichting van de 
ruimte, en technologische innovaties. Beleid vereist voldoende draagvlak. 

 
TAFELDISCUSSIE CONSUMENT EN MAATSCHAPPIJ 

“Elephant in the room”: we kunnen al van alles op gebied van CE maar de consument gaat het niet 
doen. Groepen komen moeilijk tot vragen. Dit onderwerp komt niet vanzelf van de grond, maar wordt 
wel gezien als grootste struikelblok. Hoe gaan we daarmee om? 

Korte mening over opzet tabel/schema 
 
In deze groep was de mening over het gebruik van de tabel overwegend negatief. Wel herkende men 
de transities. Het gaat voorbij aan de complexiteit en circulariteit – het denken over wordt zo te lineair. 
Frisser/circulairder is gaandeweg meer inzicht opbouwen en dat meenemen. Onduidelijke opbouw 
van categorieën: vanuit welk perspectief opgebouwd. Overlap van categorieën en een kunstmatige 
plotting van fasen en thema’s is niet behulpzaam. Vragen zijn niet vast te pinnen op fasen, speelt vaak 
breder (regelgeving). CE is geen doel maar een middel. Niet redeneren vanuit probleem (lineair) maar 
vanuit doel. Kijk op systeemniveau (dus anders dan met tabel); oplossingen die niet lineair ingezet 
worden => backcasting 
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Inzicht in witte vlekken, welke vragen ontbreken en hebben we niet in beeld 
Er kwamen niet alleen vragen maar ook oplossingen en inzichten op tafel te liggen 
 
Attitude en Gedrag 
True pricing (externe kosten internaliseren – ecologische voetafdruk, MVO) 
+ langer gebruik producten (design) 
+ serious gaming 
 
Diversiteit in gedrag 
Wat bepaalt / verklaart de keuzes van consumenten (idealen, portemonnee)  
+ begrijpen van (keuze) gedrag 
+ hoe kun je dit gedrag sturen? 
Jeugd is veel bezig met hier en nu, toch oog voor milieu; waarom? Wat zijn de triggers? 
Nieuw kopen vs. Repareren  
Niet generaliseren over wat WIJ doen. Kijjk naar drivers in verschillende marktsegmenten. 
 
Consument (portemonnee, mode) versus Burger (vertrouwen in de overheid) 
Hoe neem je ongewenste keuze weg? 
 
Leer van het verleden (val van de muur) en van andere culturen (deelcultuur) 
 
Prioritering aangeven voor onderzoek de komende jaren. 
Welke vragen hebben de meeste prioriteit om aangepakt te worden? 

 
Er zijn in deze groep geen prioriteiten aangegeven bij de kennisvragen. Wel is opgemerkt dat zowel 
gestart moet worden met vragen van & voor de korte termijn als met die van de lange termijn 
(fundamentele vragen). Houd aandacht voor de verbinding tussen beide. 
 
En verder op de flappen van de deelgroepjes 
 
I 
- Hoe mainstreamen we? 
- Loads of info is already available 
- Ongewenste keuzen wegnemen eventueel beleid nodig 
- Hoe maken we als consument besluiten? (verschil tussen consumenten, bv: met/zonder 

kinderen) 
- Serious gaming / making choices 
- Understand the different roles of consumer vs citizen (common goods / gov. perspective) 

Learn from the past en other cultures 
The Marocan tailor (waarom werkt dit wel voor de een en niet voor de ander?) 

- Various interests in different regions 
 
II 
- Hoe om te gaan met lang cyclische ketens: 

Financiering, regelgeving, ontwerp, relatie CE – innovatieve materialen, investering & 
effect 

- Vraag versus aanbod 
methode ontwikkeling om CE cocreation 

Perceptie 
Segementen 
Deelmodellen 
Lock-in 

- Circulaire markten 
Reststoffen beurs, grote restpartijen 

- Rol burger versus rol consument 
- Instrumenten: belasting, subsidies 



Rapportage workshop Kennisvragen Circulaire Economie 10 maart 2017  11 

- Voorwaarden scheppen: Sexy maken (ivm optimaal gebruik: doen wat echt kan), 
instrumenten 

- Begin met de aanwezige kennis t inventariseren 
- Hoe om te gaan met globale effecten 
 
III 
- Kijk op systeem niveau en zoek naar betere functionaliteit of toepassing gebruiker met minder 

materiaal. Bijvoorbeeld door collectivering of juist kleinschaliger/lokaal of individuele oplossing 
=> maatwerk 

Identificeren van succes condities 
Backcasting system 

- Start retourwinkels die een vergoeding geven 
- Randvoorwaarden circulaire markt (true price) 
- Randvoorwaarden om consument te stimuleren tot langer gebruik product 
- Hoe verleng je end of life van een product? 
- Verwijderingsbijdrage (milieukosten op product leggen) 
- Jeugd: opvoeding/school en inzetten op sociale / peer druk 
 

3.4  Governance en Transitie 
(Antoine Heideveld) 

Het was een mooi en geanimeerd gesprek. De gesprekken in vijftallen verliep ook mooi, hieronder in 
het kort de uitkomsten 

De tabel 

Aangegeven werd dat een gezamenlijk kader voor een kennisagenda in Nederland erg goed is. Dit 
kader wat wij hebben ontwikkeld was volgens de deelnemers niet 100% goed maar wel goed genoeg 
en een beter alternatief is niet voorhanden. Wel met twee opmerkingen: 

 Dit kader is vooral goed als kader op hoofdlijnen. Plotting van alle vragen lijkt minder relevant 
en is ook niet nodig. 

 De dubbele tijd-as is niet handig. Dus de indeling in de blokje met structuur en 
materiaalstromen kan er uit. Dat maakt de tabel eenduidiger en helderder.  

 Een lay out slag zou mooi zijn, ook om het meer dynamisch en met circulair weer te geven.  
 

De witte vlekken 

Witte vlekken is altijd wat lastig omdat de deelvragen niet altijd adequaat zijn geformuleerd.  

De volgende punten ontbraken echt: 

 Sociale aspecten, en dan wat dieper dan werkgelegenheid 
 Informatievoorziening, met name naar burgers 
 Betrekken van burgerinitiatieven 

 

De volgende punten staan er wellicht wel maar missen nog scherpte: 

 Governance-modellen waarop je op de lange termijn sturing kunt geven. Dus die minder 
kwetsbaar zijn voor positiewisselingen van een CEO of ene kabinet.  

 Ontwikkeling van een heldere visie, met een breed draagvlak en commitment, nu maar ook op 
lange termijn. Een visie waarin ook de relatie met andere belangen helder is aangegeven 
(bijvoorbeeld natuurlijk kapitaal, milieu e.d.) 

 Regievraag. Moet je wel regie willen voeren en zo ja, wie dan en hoe? 



Rapportage workshop Kennisvragen Circulaire Economie 10 maart 2017  12 

 Hoe zorg je voor een lerend systeem?  
 Hoe breng je meer synergie in de initiatieven.  
 Hoe scoor je op CE-initiatieven? Zouden we ene soort schijf van vijf moeten ontwikkelen? 
 Welke niveaus van regelgeving passen bij welke initiatieven en maatregelen? En hoe geef je dat 

dynamisch vorm? 
 Hoe ga je om met beschikbaarheid van data? Hoe werk je aan en open datasysteem? 

Prioritair 

De bovenstaande punten zijn volgens deze groep allen prioritair. Samenvattend: hoe geef je op een 
lerende manier vorm aan lange termijn sturing aan de circulaire economie? En wat is hierbij de juiste, 
breed gedragen, richting? 

 
3.5 Hoe veranderen 
(Mattheus van de Pol) 

Algemeen: 
 Men had niet gesproken over de drie doelstellingen en systeemwijziging als ordeningsstructuur. 
 Suggesties doen over ‘hoe veranderen’ en een kennisagenda over ‘hoe veranderen’ liep door 

elkaar heen, de introductie had dus wellicht scherper gekund 
 Transitiefasen wel een geaccepteerde ordening. 
 Vijf transformatiemotoren werden grotendeels niet herkent.  
 
Geïnventariseerde opmerkingen: 

 Leren van en link leggen met energietransitie. 
 Betrekken alle partijen (ook burgers) in alle transitiefasen. 
 Hoe ga je om met transnationale ketens? 
 Hoe vind je cases met hoge toegevoegde waarde (ipv zoeken naar kostenreductie) om te 

starten en van te leren? 
 Financiële instrumenten voor alle transitiefasen (denk aan ‘valley of death’). 
 Niet de functionaris maar de mens is vertrekpunt voor duurzame verandering! 
 Sense of urgency belangrijk (o.a. via imago benaderen) 
 Business case centraal (voorlopers meer exposure geven) 
 Verplichten via wetgeving 
 Banken definiëren andere criteria voor financiering CE business cases laten. 
 In een triple helix verband de volgende drie elementen aan elkaar koppelen: 

o Nieuwe kennis, pionierende bedrijven, ondersteuning vanuit onderzoek 
o Overheidsinstrumenten (o.al. wet- en regelgeving, financiering, communiceren) 
o Resultaten moeten meetbaar zijn 

 Passie en verbeelding gaan samen en zijn niet te vatten in transitiefasen. 
 Volgorde in de transformatiemotoren bij een transitie: 

o eerst samengevoegde verbeeldingskracht + stuwingskracht 
o Dan samengevoegde organisatiekracht (sociaal) + maakkracht (techniek) 
o Daarna opbouwkracht (normen en waarden). 

 Onderwijs: 
o Er mist ecologische kennis bij ingenieurs. Dan is circulaire economie/biomimicry 

lastig te begrijpen 
o In sommige opleidingen wel, andere niet 
o Natuur- en milieueducatie op basisscholen 
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4 Schriftelijke inbreng van deelnemers en betrokkenen 
 

Een aantal deelnemers en betrokkenen bij de workshop heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om hun kennisvragen op schrift aan te leveren. Voor de volledigheid en ook als blijk van waardering 
voor de getoonde betrokkenheid is deze schriftelijke inbreng hieronder integraal opgenomen. 

 

4.1 Inbreng Click.Nl  
 
Dag Ardi, 
 
zoals aangekondigd hier mijn input nav de NWA CE route workshop. Dit is een oogst van onderwerpen 
en vraagstukken, die ik op een rij heb gezet nav 2 jaar CIRCO ervaring plus het twee keer samenstellen 
van DRIVE dagen over circular design. Zoals gezegd starten we net met ontwikkelen van een 
kennisagenda CE voor de creatieve industrie, de komende maanden gaan we daar samen met netwerk 
van vooral ondernemers en onderzoekers uit de creatieve industrie mee aan de slag. Deze lijst wordt 
dan aangevuld met onderwerpen, en vooral gespecificeerd met onderzoeksvragen, prioritering, en 
zicht op mogelijke rollen van individuen en partijen in de agendering en het oppakken van 
onderzoeksvragen. Het is nu losjes gegroepeerd binnen de kennisdomeinen uit jouw stukken, nog niet 
in fasen. Hoor graag of je hiermee uit de voeten kunt, ik maak graag een vervolgslag voor zover 
mogelijk op dit moment.  
 
Femke Glas 
glas@clicknl.nl 
 
CLICKNL Kennisagenda Circulaire Economie 

 
Vraagstukken - eerste inventarisatie  
 
Op basis van inzichten tijdens CIRCO programma 2015-2016; ontwikkeling DRIVE programma’s circular design; 
voorbereiding CIRCO sessie NWO conferentie 16 juni 2016 door Pieter van Os (CIRCO) en Conny Bakker (TUD). 
 
 
A. Wat voor doorontwikkeling is nodig van methoden en stragegieën op het gebied van Circular Design om 

circulaire producten, diensten en business modellen te kunnen ontwikkelen, op zo’n manier dat (biologische 
en technologische)kringlopen worden gesloten? (en waarin de ontwikkeling van producten, diensten en 
businessmodellen gelijk op gaat). 

 
MBT Kennisdomein technologie en system / Gesloten (biologische en technologische) kringlopen   
& Duurzame circulaire business innovatie (‘waardeweb en netwerken’) 

 
1. “Circular Design” – doorontwikkeling bestaande en nieuwe ontwerpmethoden 

a. Waar werkt de Circular Design aanpak, zoals ontwikkeld binnen het CIRCO project en 
gebaseerd op het TU Delft onderzoek “Products that Last” wel en waar niet? (Bv mbt 
verpakkingsontwerp, bio-based en recycled materiaal, bouw?). Waarop is doorontwikkeling 
nodig? 

b. Opstellen van een gezamenlijke en ook praktisch bruikbare definitie voor Circular Design 
(Uitkomst onderzoek haalbaarheid Expertisecentrum Circular Design: “Er is onduidelijkheid 
over de inhoud van circulair design (zelfs stammenstrijd), dit creëert verwarring bij 
consumenten en bedrijven, maakt een geode positionering van het onderwerp en onderzoek 
doen lastiger” p 47). 

c. Hoe verhouden bestaande ontwerpmethoden (eco-design, Cradle to Cradle, or biomimicry) 
zich tot circular design, hoe zijn ze in te zetten bij circulaire vraagstukken?  

d. Hoe kunnen bestaande ontwerp methodes bijdragen aan circulaire ontwikkeling op 
verschillende niveaus, van product tot systeem? Waar zouden nieuwe ontwerpmethoden 
nuttig kunnen zijn (bv het kijken naar natuur voor vragen rond cross sectorale samenwerking 
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en systeemdenken?) 
e. Wat voor lessen kunnen er uit bestaand / historisch onderzoek worden gehaald en worden 

herzien in een circulaire context? (Zie bv proefschrift David Peck over designstrategieën in 
oorlogstijd).  

 
2. Ontwerpstrategieën - Hoe kunnen bestaande ontwerpstrategieën binnen de circular design methode 

worden doorontwikkeld, zodat producten langer gebruikt of beter en goedkoper modulair / te 
repareren / uit elkaar gehaald / gerecyceld kunnen worden? Zie bestaande strategieën voor:  

a. lange levensduur  
b. hechting en vertrouwen 
c. standaardisatie en compatibiliteit 
d. gemak van onderhoud en reparatie 
e. aanpasbaarheid en opwaardeerbaarheid 
f. demontage en reassemblage 
g. recycling 

 
 
B. Wat kan de creatieve industrie en een circular design aanpak betekenen bij de volgende vraagstukken: 
 

MBT Kennisdomein technologie en system / Gesloten (biologische en technologische) kringlopen   
 

1. Hoe inzetten van nieuwe technologieën en digitalisering bij ontwikkeling van circulaire producten en 
diensten, zoals added manufacturing en 3d printing voor gepersonificeerde oplossingen? 
 

2. Gebruiken van / ontwerpen met (afval) materiaalstromen / urban mining 
a. In beeld krijgen & op markt brengen van aanbod 
b. Vinden van ontwerptoepassingen en ontwerprichtlijnen voor nieuwe materialen / biobased en 

gerecycled materiaal 
c. Bijdragen aan creëren aanbod (materiaalstromen bij productie van producten) 
d. Perceptie van gerecyled en biobased materiaal door de gebruiker, meenemen in productontwerp  
e. Waarde bepalen van gerecycled en biobased materiaal 
f. Samenwerkingsvormen in materiaalketens, rol van creatieve industrie 

 
3. Volgen en terugkrijgen van producten en materialen 

Subthema’s: 
a. Asset management 
b. Customer life cycle management 
c. Big data, internet of things, slimme producten  
d. Andere relatie bedrijf – klant/consument  

 
MBT Duurzame circulaire business innovatie (‘waardeweb en netwerken’) 
 
4. Waarde bepalen producten en materialen (meerdere gebruiksfases) 

a. hoe waarde bepalen producten in opeenvolgende gebruiksfases  
i. link met 1: waarde voor de gebruiker bepalen 
ii. Wat gebeurt er met de waarde van een product in verschillende gebruisfases? Waarom 

wordt er gestopt met gebruik? Hoe managen van ‘obsolescence’ 
iii. Economische, ecologische en sociale waarde: hoe kun je deze verschillende waarden 

voor een product en dienst bepalen, en overdragen? Welke circulaire kansen biedt dat? 
iv. Wat zijn precies belemmeringen in het maken van de stap van B2B naar B2C?  

b. hoe waarde bepalen van materialen in verschillende gebruiksfasen  
c. perceptie van gebruikte materialen en producten bij bedrijven, producenten, gebruiker (m.n. in 

conservatieve branches)  
 

5. Businessmodellen  
a. hoe draagt circular design bij aan de implementatie van circulare businessmodellen / Hoe 

ontwikkelen circulaire businessmodellen zich, hoe helpt design daarin?  
 

6. Impact bepalen en meten 
a. Wat voor negatieve en positieve impact kan een product en dienst hebben? 
b. Hoe breng je die in kaart, en hoe meet je die?  

 
7. Samenwerking in waardeketens 

a. Wat voor systemen en rollen  
b. Rol van de designer / creatieve industrie? 

 
8. Management bedrijf / bureau 
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a. Hoe kan de rol van de ontwerper of creatieve professional bijdragen aan circulaire innovatie 
trajecten bij bedrijven (en hoe samen op laten gaan van business en design)? De expertise van 
de creatieve professional lijkt goed aan te sluiten op wat nodig is: proces bieden voor complex 
innovatie processen; iteratieve aanpak; concreet en visueel / inspirerend maken van mogelijke 
scenario’s; diversiteit in oplossingen door multidisciplinair, creatief en out of the box denken. 
Maar wat is specifiek nodig bij een circulair proces en wat ontbreekt er nog aan kennis om deze 
rol als enabler in te vullen? 

b. Transition management in bedrijf en in ontwerpbureau. (bv: wat kunnen tools en show cases 
bijdragen? Wat voor voorbeelden zijn er al?) 

c. Strategisch product management voor producten met meerdere gebruiksfasen. Hoe, en wie 
stuurt dit proces binnen het bedrijf?  
 

 
MBT maatschappelijk begrip en acceptatie (‘consument en maatschappij’) 

 
9. Gedrag en rol van de gebruiker beïnvloeden / veranderen 

a. Andere perceptie van producten en materialen door ontwerpen voor gedragsverandering (zowel 
in product ontwerp als in digital design, en in service design) 

b. Andere relatie bedrijf – gebruiker rond terugkrijgen producten (zie punt 1) 
c. Participatie, zelfredzaamheid, eigen producent  
d. Bewustzijn en gedrag gebruiker, acceptatie van niet bezitten van nieuwe producten 
e. Verkopen van circulaire waarde aan gebruiker, door waarde te creëren die inspeelt op behoefte 

(service, performance), marketing 
 

10. Hoe omgaan met persoonlijke data en privacy-borging bij het ontwerpen met big data / internet of things 
/ smart products 

 
MBT constistente beleidscontext (‘governance en transitie’) 
 

11. Hoe de rol van de creatieve industrie benutten bij de ontwikkeling van beleid (processen en systemen)? 
Bv door inzet van service design en gamification.  

 
 

OVERIG - Onderwerpen mbt vorm van onderzoek / kennis 
 

12. Wat valt te leren van ontwikkelingen en onderzoek in creatieve industrie op andere vlakken dan CE, en 
op gebied van CE bij andere sectoren? Hoe zorgen voor uitwisseling / interdisciplinaire samenwerking?  

13. Hoe zorgen voor kennisoverdracht en inspiratie? Er is behoefte aan voorbeelden (casuïstiek + visies / 
aanpak bedrijfsprocessen). Hoe organiseren en hoe overdragen?  (‘Narratives’ meer geschikt dan tools, 
want overdraagbaar en voorzien van context). scenario’s / cases, aan de hand van hoe een bedrijf iets 
heeft aangepakt, stap voor stap proces, wat hobbels waren etc, wat voor tools gebruikt, cijfers en 
rekeningen (harvard business school case studies) 

14. Design Research 
a. Oa onderwerp van DRIVE laatste jaren, en Lectoren platform design. 

15. Ontwerponderwijs 
a. Designers hebben weinig kennis van business modellen, maar deze kennis van groot belang bij 

circular design aanpak.  
b. De vraag ‘waarom stopt een gebruiker met het gebruik van mijn product?’ (& vervolgvragen: hoe 

kun je daarop vooruitspelen / managen / waarde bepalen) wordt nog niet veel geadresseerd in 
ontwerponderwijs.  

 

4.2 Inbreng KIDV Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 
 
Via Mark Imandt, KIDV 
 
Het KIDV Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is in 2013 opgericht om bij te dragen aan 
een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Circulair verpakken betekent dat verpakkingen zo 
worden ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat ze kunnen worden vernieuwd, gereduceerd, 
hergebruikt en gerecycled. Zo creëren we nieuwe economische kansen, worden we minder afhankelijk 
van andere landen voor grondstoffen en het is goed voor het milieu.  
Samenwerking tussen leveranciers, producenten, importeurs, verpakkers, afvalverwerkers en 
recyclers is hiervoor essentieel. Het gaat immers om het sluiten van de hele keten: van grondstof tot 
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hergebruik. Voorwaarde voor deze samenwerking is dat alle ketenpartijen kunnen beschikken over 
feitelijke kennis over duurzaam verpakken, volgens de uitgangspunten reduce, reuse, renew en 
recycle. Het KIDV zorgt voor het ontwikkelen, bijeenbrengen en delen van die kennis.  
 
Ondersteuning van uw initiatief  
Vanuit die rol hebben wij op 10 maart met veel plezier deelgenomen aan de workshop “Kennisvragen 
Circulaire Economie”. Wij steunen het initiatief van harte om een overzicht te krijgen van de 
kennisvragen die op verschillende plekken leven en de initiatieven die er zijn om die vragen te 
beantwoorden. Dat overzicht kan ook ons helpen om onze eigen rol verder te specificeren en tegelijk 
goed aan te sluiten bij bredere kennisontwikkeling.  
We willen daarom expliciteren dat wij graag helpen waar mogelijk. Dat kan gaan over het verder 
uitbreiden of verscherpen van kennisvragen, het inventariseren van welke kennis al beschikbaar is, 
het benutten van ons netwerk of het aansluiten van onze onderzoeks- en 
kennisverspreidingsactiviteiten op die van anderen. Wij kunnen daarbij putten uit ons 
wetenschappelijk onderzoeksprogramma met onder andere vragen rondom impact assesment, 
consumentengedrag, recycling en ketenwerking. Ook doen wij verschillende projecten, bijvoorbeeld 
op het gebied van het sluiten van de plastic keten, waaruit kennis naar voren komt die breder 
toepasbaar is.  
 
Een eerste inventarisatie van kennisvragen  
In uw uitnodiging gaf u aan schriftelijke inbreng op prijs te stellen. Vandaar dat wij in de bijlage bij 
deze brief kort op een rij hebben gezet wat de belangrijkste vragen zijn waar wij tegenaan lopen op 
de vier thema’s die u identificeert: technologie en systemen, economische waardenetwerken, 
consument en maatschappij, en governance en transitie. Dit zijn algemene vragen, waarbij wij ons 
hebben gericht op het aanvullen van de vragen die al via de NWA in beeld zijn. Wij zijn graag bereid in 
een later stadium nogmaals te reflecteren op de kennisagenda in wording.  

Met vriendelijke groet,  

Hester Klein Lankhorst  
Directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken  
 

Kennisvragen ten bate van de Kennisagenda NL Circulair in 2050 / NWA  

De uitdagingen voor het sluiten van een keten zijn specifiek voor de betreffende grondstof, materiaal, 
productverpakkingscombinatie en sector. Het is daarom belangrijk te realiseren dat algemene 
kennisvragen vaak meerdere specifiek antwoorden vergen afhankelijk van de specifieke keten. De 
vragen op het gebied van papier en karton zijn anders dan op het gebied van kunststof. Dat algemene 
uitgangspunt in aanmerking genomen, zien wij in ieder geval de volgende vragen waarvan wij hopen 
dat die in uw kennisagenda een plek kunnen vinden.  
 
Technologie en systeem  
 Welke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe materialen passen binnen een circulaire 

economie?  
o Wat is de rol van nieuwe materialen waaronder biobased materialen in een circulaire 

economie?  
o Wat is de rol van “slimme” materialen of producten (bijvoorbeeld verpakkingen die 

signaleren of voedsel nog goed is) in een circulaire economie?  
 Hoe is de gebruiksfase van grondstoffen te verlengen, zodat er meerdere loops ontstaan voordat 

de grondstof definitief afval wordt?  
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 Welke verwerkingsmogelijkheden zijn er voor materialen, die niet direct kunnen worden 
teruggebracht in de productieketen via reuse of recycle?  

o Wat is de rol van chemisch recyclen in een circulaire economie?  
o Wat is de rol van biodegradeerbare materialen in een circulaire economie? In welke 

gevallen liggen hier mogelijkheden, in welke gevallen verstoren zij recyclingketens en/of 
is de biodegradeerbare keten niet van toegevoegde waarde?  

 
Economische waardenetwerken, transitie en governance  
De vragen op het gebied van het sluiten van de economische keten, transitie en governance hangen 
ons inziens sterk samen. Beide gebieden gaan over de vraag welke partijen welke rol kunnen, willen 
en/of moeten pakken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de prikkels voor die partijen in de goede 
richting staan. Vandaar dat wij de vragen op dit terrein bundelen. 
 Hoe verzekeren we een lange termijnaanpak door alle partijen?  

o Hoe kunnen marktpartijen een stabiel investeringsklimaat krijgen, waarbij de 
kwetsbaarheid van goede initiatieven voor volatiele marktprijzen wordt verminderd 
zonder de prikkelende werking van concurrentie tussen bedrijven en technologieën te 
verminderen?  

o Hoe kan de voorspelbaarheid van de overheid worden vergroot, met behoud van 
democratische legitimiteit?  

o Welke rol hebben lange termijn-investeerders, zoals bijvoorbeeld de pensioenfondsen?  
 Welke structuren zijn behulpzaam in de transitie naar een circulaire economie?  

o Wat is de rol van de verschillende overheidsniveaus: lokaal, regionaal, landelijk, Europese 
en wereldwijd?  

o Op welke manier kan het bedrijfsleven het beste worden betrokken? Welke rol hebben 
bijvoorbeeld branches versus andere samenwerkingsverbanden of individuele bedrijven 
en/of koplopers?  

 Welk overheidsbeleid is het meest effectief?  
o Wat zijn de effecten van de verschillen in aanpak tussen het energieakkoord (grote 

financiële investeringen vanuit de overheid) en het grondstoffenakkoord? Wat kunnen 
deze aanpakken van elkaar leren?  

o Wat is de rol van het inkoopbeleid van de overheid?  
o Wat zijn de effecten van het instrument van producentenverantwoordelijkheid in de 

verpakkingsketen en wat zijn de lessen daarvan voor andere terreinen?  
 
Consument en maatschappij  
 Wat kunnen we verwachten van de rol van de burger, als consument en in de afvalfase?  

o In hoeverre neemt de burger haar overtuigingen mee in haar consumptiegedrag?  
o Op welke stromen moeten we ons richten op de burger en voor welke stromen moeten 

we ons richten op oplossingen vanuit het bedrijfsleven?  
 Welk beleid is effectief om de burger een maximale bijdrage te laten leveren?  

o Wat is de rol van communicatiemiddelen, zoals de Weggooiwijzer of afvalcampagnes?  
 Welk beleid voeren we indien verandering van consumptie- en afvalgedrag van de burger niet 

mogelijk of realistisch is?  

 

4.3 Sense Research School 
 

Geachte trekkers van de NWA Route “Circulaire Economie” 
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Afgelopen maandag (13 maart 2017) heeft de onderzoekschool SENSE i.s.m. het ministerie van I&M 
en het PBL een Workshop “Circular Economy” gehouden. Na afloop van deze workshop zijn de 
volgende aanvullende onderzoeksvragen voor de NWA-route CE geformuleerd (in het Engels). De 
onderzoekschool SENSE wil graag betrokken blijven bij de verdere uitwerking van deze routekaart. 

Op het gebied van de waterkringloop: 

 What policy instruments can we adopt to accelerate the transition to a circular water economy?  
 How do we measure the circular water economy?  
 What role can the private sector/water entrepreneurs play in the transition towards a circular 

water economy?  
 What are the main targets for (quantitative) consumption of water in a circular economy? (this in 

contrast to the usual focus on water quality/waste). 

 
Op het gebied van “dematerialization of the economy”: 

 Is the present economy based on supply and demand fit to fulfil our future needs in a circular 
economy? 

 Can we realize a prosperous society in an economy without economic growth? 
 Can a ‘dematerialized’ society show eternal growth by an ever increasing ‘services-economy’? 

Explanation: research may focus on: 
 Development of new business models in a dematerialized society (e.g. energy companies: delivery 

of comfort is the driver and not selling of KWh) 
 Development of Urban Harvest models (e.g. Harvest Nutrients (N,P) in urban areas, where urine 

and faeces are mostly produced to provide Urban agriculture; In general Water, Energy and 
Nutrient uses can be minimized and re-used in a circular system: a circular economy. 

 New Trade-offs in the Circular Economy (e.g. increased concentration of micropollutants in 
recycled products, especially in short loops). 

 
Op het gebied van governance / policy instruments: 

 What are the rebound effects of resource saving innovations? 
 What are the main drivers for consumers’ decisions on sustainably produced products? 
 Under which conditions are the rebound effects weak and under which conditions strong? 
 What would be possible guidelines at different levels (governments, companies, citizens), for 

using economic savings in ways that would "prevent the rebound effect" (e.g.  by  means of 
sustainable investments), or in other words, for ensuring absolute reductions in material use and 
environmental degradation? 

Explanation: resource saving innovations will make those goods cheaper that are produced with that 
resource. Moreover, as circular economy projects aim to close cycles and improve efficiencies, there 
will be economic savings. These savings can be spent in a variety of manners, including increased 
production/consumption, potentially offsetting the benefits of efficiency. We need more insights into 
the drivers of the rebound effect. 

 
Op het gebied van “targets”: 

 What are relevant targets and metrics for a circular economy? 
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 Which mix of policy instruments (varying from setting targets and taxes to education) is 
needed to support the transition to a circular economy? 

 
Op het gebied van “Product design”: 

 What is the optimal way for integrated (almost) zero waste product design, including all 
production phases, such as (i) winning of resources, (ii) production of goods and (ii) reuse and 
recycling of products after use? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Johan Feenstra, 
Johan.Feenstra@wur.nl 
 

4.4 AMS 
 

Beste collega, 

Dank voor de reminder, ik ben inderdaad verhinderd op 10 maart. Bij deze reageer ik graag even op 
het startdocument en de huidige mooie lijst met vragen. 

Binnen mijn vakgebied (bouw & stedenbouw) wordt veel gediscussieerd over de toekomst van 
circulair bouwen en hoe concepten daarbinnen er uit kunnen zien. Een basisvoorwaarde die 
regelmatig uit het oog wordt verloren is de kwestie eigendom vs besluitvorming. We zien vooralsnog 
– en traditioneel – een split incentive in belangen van ontwikkelaars/beleggers in vastgoed aan de ene 
kant en die van de gebruikers/stakeholders tijdens de exploitatie-fase van het vastgoed-object aan de 
andere. Kort door de bocht: beleggers zoeken toenemend rendement op de lange termijn, terwijl de 
gebruikers gebaat zijn bij flexibiliteit op korte en midden-lange termijn. Dit raakt aan de de splitsing 
drager/inbouw van het ‘Open Bouwen'. Wanneer we nu willen anticiperen op circulaire materiaal- en 
productstromen in de bouw (beginnend bij gronduitgifte voor de volgende generatie gebouwen), dan 
zal die split incentive tegen het licht moeten worden gehouden. Dit omvat verschillende aspecten: 
cultureel, sociaal-economisch en juridisch, bijvoorbeeld. Er zijn enkele pioniers die stappen nemen op 
dit vlak, maar de vastgoed wereld is groot, divers en vrij conventioneel. Ik denk dat hierin een 
belangrijke succes – of faal – factor schuilt voor het faciliteren van circulaire materiaal- en 
productstromen in de bouw, maar zie dit nog niet (voldoende) resoneren in de kennisvragen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

4.5 MinEZ 
 

Hallo Ardi, 
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Hierbij nog een ontbrekende kennisvraag: 

Ontbrekende kennisvraag: hoe komen prijzen en transacties in biomassa en andere herbruikbare 
grondstoffen tot stand en kan dit beter mbv ICT (beurs op platform met blockchain) en logistieke 
sector (supply chain management)? 

Sander Kes  
S.J.C.Kes@minez.nl 
 

4.6 Wetsus 
 
(de door Leon Korving aangehaalde extra vragen zijn integraal opgenomen in hoofdstuk 5) 

 

Beste collega’s, 

Na afloop van de bijeenkomst had ik niet de tijd om kennisvragen op de “muur” bij te dragen. Bijgaand 
heb ik in het kennisvragen document enkele kennisvragen (in blauw) toegevoegd die relevant zijn voor 
de watersector.  

In algemene zin vind ik dat “water” in het document nog een te bescheiden plaats heeft terwijl water 
wel zijn eigen essentiële rol heeft in de water, voedsel en energie nexus. Daarnaast vervult water een 
essentiële rol als transport medium in allerlei industrietakken, zeker ook in de ontwikkeling van een 
biobased economy. In het document wordt nu wel vaak gesproken over energie, afvalstoffen en 
grondstoffen maar vrijwel nergens wordt water genoemd.  

Veel succes bij het verwerken van de oogst van deze dag! 

Met vriendelijke groeten, 

Leon Korving 

  
Wetsus 
European centre of excellence for sustainable water technology 
Leon Korving 
leon.korving@wetsus.nl 
 

4.7 TBTConsultancy 
 

Beste heer Dortmans, Beste Ardi, 

Nogmaals dank voor de goede workshop in Utrecht, afgelopen vrijdag. Naar mijn beleving waren het 
goede discussies. Bij deze heb ik nog een paar nabranders. 

Met betrekking tot de kennisvragen: 

• Hoe de consument grootschalig te activeren voor een CE? 
• Hoe de consument te betrekken in circulaire business modellen? 
• Hoe doorbreken wij de moeilijke financierbaarheid van circulaire business cases? 
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• Hoe gaat Nederland om met de acceptatie van de suikerbiet als biobased/circulair gewas, als 
grondstof voor chemische producten en smaakversterkers? 

Met betrekking tot het schema: in de huidige structuur worden de kennisvragen onder vier 
kennisdomeinen geplaatst. Een nadeel hiervan is dat het gevaar ontstaat dat een kennisvraag vanuit 
1 discipline wordt aangevlogen, terwijl het juist vaak om multidisciplinaire uitdagingen gaat (bv. 
maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologie). Een oplossing zou kunnen zijn om gebruik te 
maken van een matrix-structuur, waarbij dergelijke multidisciplinaire kennisvragen uitgelicht worden. 

Hopelijk kunnen bovenstaande punten worden meegenomen in jullie volgende processtap. Ik kijk uit 
naar een eventuele volgende sessie! 

Hartelijke groet, 

Tom Bakker 
tom@tbtconsultancy.nl 
 

4.8 DRIFT 
 

Beste Ardi Dortmans, 

Afgelopen vrijdag heb ik deelgenomen aan de Nationale Wetenschapsagenda voor de Circulaire 
Economie. Ik zou graag nog enkele wetenschapsvragen inbrengen die wij binnen DRIFT verzameld 
hebben (in het Engels):   

System: How can we better understand the dynamics, patterns and challenges of the transition to a 
circular society? At what level and within which system boundaries can we locate the transition? How 
can we best define, conceptualize and study regimes which need to shift in order to achieve the 
transition?  

Agency: Which different understandings of sustainability are embedded in competing visions for a 
circular society? Which actors have an interest in what kind of circular society? How can such visions 
be translated into viable business models?    

Power: How do actors influence the transition? Which means do they have to get their views and 
interests across? What are critical assets (e.g. technologies, resources, (social) skills) needed to achieve 
a circular economy, and who owns and employs these? Which conflicts might emerge in the transition, 
e.g. over clashing future expectations, such critical assets and changing power base? 

Equity: Which actors and interests are included or excluded in the transition towards a circular society 
and how does that influence the transition process? How can a more equitable and inclusive transition 
be achieved?  

Governance: What are effective forms of transition governance that might help to accelerate and 
guide the transition to a circular society?  

 

Korte toelichting 

De tijd waarin circulair in Nederland werd gezien als echt afwijkend, als radicaal anders, is echt voorbij. 
Toch lijkt de meerderheid van de partijen nog in de opstart- en experimenteerfase te zitten. Zelfs in 
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domeinen waar circulair denken verder heeft postgevat is veel experiment gaande, want er zijn veel 
openstaande vragen, zowel van technische als organisatorische aard (zoals ook al bleek tijdens de 
Wetenschapsagenda). Onze wetenschapsvragen richten zich dan ook voornamelijk op het in kaart 
brengen van de verschillende uitdagingen, beelden, visies en machtsrelaties die richting gaan geven 
aan de circulaire economie. De belangrijkste variabelen lijken te zijn:  

• Passieve consument of actieve prosument (al dan niet in communities)? 
• Producent als materialen eigenaar, consument als materialen eigenaar of nieuwe commons? 
• Mondiale materialen cycli of zo lokaal mogelijk? 
• ‘Groene groei’ vs systeem waarin groei-paradigma en consumentisme wordt vervangen door een 

systeem dat uitgaat van andere vormen van waarden. Een economie waarbij de toekomstige 
generaties kunnen blijven profiteren van ecosysteemdiensten en materiaal beschikbaarheid 
gebaseerd op mondiale gelijkheid en het herstel van de ecologische veerkracht.   

• Denken in sectoren vs denken in grondstoffenstromen (het denken in sectoren kan mogelijk de 
transitie naar een circulaire economie in de weg zitten!).  

De circulaire economie kan dus zeer verschillende invullingen krijgen; nader onderzoek naar deze 
dynamiek is noodzakelijk.  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan hoor ik die graag.  

Met vriendelijke groet, 

Charlie Spork 

Consultant & Researcher 

 

Erasmus University Rotterdam 
Burg. Oudlaan 50, Mandeville building  
3062 PA Rotterdam 
spork@drift.eur.nl 
 

4.9 Deltares 
 

Geachte heer, mevrouw, 

Na de zeer geslaagde workshop van vrijdag jl, stuur ik u hierbij de kennisvragen voor ‘Circulaire 
Economie en Grondstoffen efficiëntie’ toe die we binnen Deltares hebben geïnventariseerd. De vragen 
komen voort uit een scala aan projecten met overheden en bedrijven in Nederland en het buitenland. 
Wij zien uit naar het vervolg van NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie. 

• Waar kan efficiënt ingegrepen worden in de kringlopen van grondstoffen, water en bodem om de 
transitie naar circulaire economie te bevorderen?  

• Hoe hangt de circulariteit en grondstoffenproblematiek samen met energie, water en 
voedselvraagstuk, en waar zitten WIN-WIN scenarios? 
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• Hoe kunnen samenhangende oplossingen voor circulaire economie op gebiedsniveau gevonden 
worden vanuit het water- en bodemsysteem, en welke business models horen daar bij voor 
bedrijven die gebruik maken van water en bodem? 

• Hoe kunnen de sectoren samenwerken en van elkaar leren op het terrein van de circulaire 
economie? 

• Hoe kunnen de waarde van ecologisch gezond en chemische schoon water en bodemsysteem 
meegenomen worden in de circulaire economie? 

• Hoe kan circulariteit en efficiënt mestgebruik ervoor zorgen dat er aanzienlijk minder/geen fosfor 
meer Nederland in hoeft te worden gebracht en zo de waterkwaliteit verbetert? 

• Hoe kunnen nutriënten uit het bodem- en watersysteem teruggewonnen worden? 
• Welk effect hebben circulaire economie maatregelen op verminderen van waterschaarste en het 

verbeteren van waterkwaliteit op regionaal niveau? 
• Hoe kun je bezwaren voor circulair gebruik van water overwinnen (technische en culturele 

bezwaren)? 
• Hoe kunnen bagger, slib en andere reststoffen als bouwstof voor weg- en waterbouw gebruikt 

worden? 
• Hoe kunnen bij bouw (van steden, infrastructuur, waterkeringen, havens, bedrijven) duurzame, 

hernieuwbare en algemeen beschikbare stoffen gebruikt worden? 
• Hoe kan bij het ontwerp van steden, infrastructuur, waterkeringen, havens, bedrijven al rekening 

gehouden worden met circulariteit, enerzijds gericht op adaptatie en flexibiliteit, anderzijds 
gericht op levensduur. En wat zijn incentives hiervoor?  

• Hoe kunnen we de technische levensduur van (natte) kunstwerken vergroten? 
• Hoe kunnen bij ontwerp en bouw (van steden, infrastructuur, waterkeringen, havens, bedrijven) 

technologieën toegepast worden op basis van natuurlijke processen, die de circulariteit bevorderd 
(bijvoorbeeld toepassen van natuurlijk materialen zoals olivijn die CO2 vastleggen)? 

• Welke technologieën kunnen in participatieve monitoring en observatie toegepast worden en zo 
bijdragen aan het bewustzijn van circulariteit van de partijen? 

• Hoe kan er een eenduidige kennis- en feitenbasis en expertnetwerk gevormd worden voor 
circulaire economie? 

Met vriendelijke groet, 
Hilde F. Passier, PhD 
Head Subsurface and Groundwater Quality 
Deltares 
Hilde.passier@deltares.nl 
 

4.10 MVO Nederland 
 
Geachte heer Dortmans, 

 
Graag maak ik nog enkele aanvullingen op de matrix met kennisvragen. 
 
Wat me allereerst opvalt is dat gesproken wordt over “voedselgewassen” (cel E6 vraag N016). Wat is 
de definitie daarvan? Is het niet zo dat er gewassen zijn en dat de agroindustrie die verwerkt door de 
functionele componenten te scheiden, te zuiveren en te bewerken voor toepassing in food, feed, 
materialen en energie. Mijns inziens geeft het gebruik van de term “voedselgewassen” een verkeerd 
beeld van de werkelijkheid. Als agroindustrie lopen we daar keer op keer tegenaan. Met name waar 
het de toepassing van functionele componenten betreft die niet in food worden gebruikt. Ik moet nog 
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vrij regelmatig uitleggen dat tal van producten uit gewassen in andere toepassingen dan food worden 
aangewend. En zelfs biomassa die als diervoeder wordt ingezet wordt vaak als afvalstof bestempeld 
terwijl het integraal onderdeel is van de onze voedselketen. Bovendien moet ik dan ook uitleggen dat 
die die andere toepassingen dan niet automatische betekenen dat het om afval gaat. De 
rechtsonzekerheid over de status van een grondstof vormt een van de belangrijkste belemmeringen 
in het biobased deel van de circulaire economie (zie ook cel F26). 
 
Natuurlijk heeft de afvalstoffenwetgeving het doel het milieu en de volksgezondheid te beschermen. 
De EU Kaderrichtlijn afvalstoffen die in 1975 van kracht werd komt voort uit de wens om 
ongecontroleerde dumping van afval tegen te gaan. Maar deze Richtlijn, waarvan de doelstelling 
tijdens herzieningen door de jaren heen enigszins is verbreed, is lang niet meer de enige wetgeving 
die het omgaan met stoffen reguleert. Zo is er REACH en wetgeving voor specifieke grondstoffen 
(dierlijke bijproducten) of toepassingen (voedingsmiddelen en diervoederwetgeving, 
meststoffenwet). Wat mij het meest stoort is dat vergunningverleners, toezichthouders en 
handhavers (VTH) zich niet kunnen verplaatsen in bedrijfssituaties. Ongetwijfeld met de beste 
bedoelingen houdt met krampachtig vast aan de afvalstoffenwetgeving. Uitgangspunt lijkt te zijn dat 
afvalstoffen een gevaar voor milieu en volksgezondheid vormen en het daarom nodig is om de 
stromen te volgen, zonder dat dit gebaseerd is op een degelijke risicoanalyse. Want de 
risicobenadering ontbreekt in de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De 40 jaar (afval)stoffenwetgeving heeft 
met stortverboden en innovatie geleid tot toepassing van (bij)producten. Al is het onderscheid tussen 
een hoofd- en bijproduct ook meer een filosofische discussie. Feit is dat als we als maatschappij 
primaire grondstoffen willen vervangen door hernieuwbare we een integrale visie moeten hebben op 
de productie en toepassing van biomassa in de circulaire economie. We kunnen het ons bovendien 
niet veroorloven om politiek correct alleen afvalstoffen te willen inzetten.  
 
De opstelling van de VTH leidt te vaak tot kostbare rechtszaken waarbij zowel bedrijfsleven als 
overheid veel tijd en geld spenderen om hun gelijk te halen. Tijd en geld die mijns inziens beter 
besteed kunnen worden aan de broodnodig onderzoek naar innovatie. Bedrijven voelen zich 
gedwongen tot rechtszaken omdat hun bedrijfsvoering in gevaar is op het moment dat een stof niet 
langer als product maar als afvalstof wordt geclassificeerd. En dat heeft niet alleen effect op hun eigen 
bedrijfsvoering, maar op die van de hele keten. In de Kaderrichtlijn afvalstoffen is “afvalstof” 
gedefinieerd als “stof waarvan men zich moet, wil of kan ontdoen”. Sinds de herziening van de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen in 2006 wordt in elk geval onderscheid tussen afvalstoffen en (bij)producten 
duidelijk gemaakt op basis van vier criteria in artikel 5. Die vier criteria zijn echter ook voor meer uitleg 
vatbaar en een uitgebreide verduidelijking daarvan in de toelichting bij de Nederlandse Regeling 
criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen uit maart 2015 heeft vooralsnog niet bijgedragen aan 
een optreden van VTH die het bedrijfsleven rechtszekerheid biedt en de transitie naar een circulaire 
economie faciliteert.  
 
Waar de ondernemer behoefte heeft is rechtszekerheid: vooraf duidelijkheid over de status van een 
product. Dit was ook de vraag van Kamerlid Remco Dijkstra naar aanleiding van een artikel in het 
Vakblad Afval (zie bijlage). Het antwoord van de minister was helaas even voorspelbaar als 
teleurstellend. Om echt de transitie te maken naar een circulaire economie zal moeten worden 
gedacht in ketens en netwerken. Indien er risico’s kleven aan het gebruik van een bepaalde 
grondstof/toepassingscombinatie dan dient dat adequaat gereguleerd te worden zoals dat in food en 
feedwetgeving ook het geval is. Het domweg volgen van een stof omdat het gedumpt zou kunnen 
worden is niet meer van deze tijd en in het kader van de transitie naar een circulaire economie 
contraproductief. Het wordt tijd dat de overheid in al zijn gedaanten (beleidsmakers en VTH) 
leiderschap toont in het moderniseren van het wettelijk raamwerk voor het gebruik van biomassa.  
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Om de noodzaak tot transitie beter te onderbouwen kunnen de volgende kennisvragen worden 
gesteld: 
 
Kennisvraag: 
Welke risico’s zijn er bij het gebruik van (bij)producten (zowel biomassa als minerale/fossiele 
oorsprong) en hoe kunnen die worden beheerst? Biomassa op basis van gewassen wordt blijkbaar 
door vergunningverleners, toezichthouders en handhavers als een risico gezien. Maar is dat terecht? 
Natuurlijk hebben deze grondstoffen hun specifieke eigenschappen, maar rechtvaardigt dat 
toepassing van de afvalstoffenwetgeving? Biomassa is biologisch afbreekbaar en daarom ligt bederf 
op de loer. Bij de afbraak gaan micro-organismen aan het werk en kan geuroverlast voorkomen. Maar 
dat zijn processen die ook in de natuur voorkomen, waarvan de risico’s bekend zijn en die beheersbaar 
zijn. De intrinsieke risico’s die gebaseerd zijn op de gevaar eigenschappen van stoffen worden reeds 
gereguleerd via andere stoffenwetgeving zoals de eerder genoemde REACH-wetgeving. Indien een 
bedrijf een stof produceert en deze verkoopt aan een ander bedrijf dan dienen beide bedrijven te 
beschikken over een omgevingsvergunning waarin voorschriften zijn opgenomen voor het beheersen 
van de negatieve effecten van het omgaan met de stoffen op het milieu en de volksgezondheid zouden 
kunnen optreden.   
 
Wat zijn de maatschappelijke kosten van de rechtsonzekerheid omtrent het begrip “afvalstof”? 
Subvragen: hoeveel rechtszaken worden gevoerd om duidelijkheid te krijgen over het begrip afval? 
Wat zijn de uitkomsten? Wat zijn de kosten daarvan voor alle betrokken partijen 
(vergunningverleners, toezichthouders, handhavers, openbaar ministerie, politie, bedrijfsleven)? Doel 
van deze vragen is om een indruk te krijgen van het bedrag dat verloren gaat voor innovatie. 
 
Graag denk ik mee om de cultuuromslag vorm te waar het gaat om biomassa als grondstof te zien 
welke een bijdrage kan leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Graag verwijs ik voor 
meer informatie over dit naar het Advies afval van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken 
Biomassa waaraan ik als lid van deze commissie heb meegewerkt. 
 
Met vriendelijke groet, 

Frank Bergmans 
Duurzame ontwikkeling 
bergmans@mvo.nl  
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5 Kennisvragen 
 

Onderstaand volgt een totaaloverzicht van de kennisvragen die zijn geformuleerd voor, tijdens en na 
de workshop. N-nummers verwijzen naar NWA clustervragen die zijn geïdentificeerd tijdens het NWA 
proces in 2015 en 2016. 

Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar hoofdstukken 3 en 4 van dit verslag. 

5.1 Technologie en systeem 
Voorontwikkelingsfase  

 Welke strategieën voor het reduceren van het aantal chemische elementen in producten zijn 
beschikbaar of kunnen we ontwikkelen ? 

 What is the optimal way for integrated (almost) zero waste product design, including all 
production phases, such as (i) winning of resources, (ii) production of goods and (ii) reuse and 
recycling of products after use? 

 Hoe reduceren we de hoeveelheid schaarse chemische elementen in producten ? 
 N014: Hoe kan nabootsing van fotosynthese in planten bijdragen aan een nieuwe groene 

revolutie? 
 N020: Hoe kan de zon volledig in onze energie-behoefte voorzien? 
 N120: Kunnen we slimme materialen en constructies ontwerpen met nieuwe geavanceerde 

eigenschappen? 
 N122: Kunnen we een synthetische cel bouwen? 
 N136: Cellen zijn de bouwstenen van het leven. Hoe werken ze en wat kunnen ze ons leren 

over levens-processen? 
 What are the main targets for (quantitative) consumption of water in a circular economy? 

(this in contrast to the usual focus on water quality/waste). 
Opstartfase 

 N010: Hoe kunnen we gebouwen en infra-structuur goedkoper, veiliger en duurzamer maken 
door nieuwe materialen, techno-logieën en processen? 

 Hoe herontwerpen we processen voor afval en rioolwaterzuivering zodat zij gericht zijn op 
winning van waardevolle stoffen (organische stof, nutriënten, metalen) in plaats van 
destructie en/of verwijdering van dergelijke stoffen ? 

 Wat zijn (nieuwe) methoden voor het efficiënt en duurzaam toepassen van natuurlijk kapitaal 
voor de energievoorziening, grondstoffen gebruik, en productie van biobased materialen, 
binnen de randvoorwaarden en capaciteit van gezonde ecosystemen ? 

 N016: Hoe kunnen we nieuwe gezonde voedselgewassen ontwikkelen die meer produceren 
met minder gebruik van schadelijke chemicaliën? 

 N017: Hoe kunnen we (bio)chemische productie-processen duurzaam, efficiënter en schoner 
maken? 

 N023: Hoe kunnen we geothermische energie optimaal benutten? 
 Hoe kunnen we hergebruik van water in industrie en municipale toepassingen realiseren 

zodanig dat dit veilig is en geaccepteerd wordt, rekening houdend met risico's als micro 
verontreinigingen, antibiotica resistentie en pathogenen ? 

 Hoe kunnen nutriënten en organische stof in afvalwaterstromen op een efficiënte manier 
worden ingezet zodat zij een bijdrage leveren aan de realisatie van een biobased economie.   

 Hoe zorgen we dat nutriënten in menselijke en dierlijke mest op een goede, economische en 
veilige manier weer hergebruikt kunnen worden voor voedsel productie. Hoe speel je daarbij 
in op globale voedsel en nutriënten stromen om ophoping van nutriënten in regio's te 
voorkomen ? 



Rapportage workshop Kennisvragen Circulaire Economie 10 maart 2017  27 

 Wat voor technologiedoorbraken zijn er bij de verschillende productcategorieën nodig om 
secundaire grondstoffen energetisch aantrekkelijker te maken dan primaire grondstoffen 
(inclusief het verbranden van reststromen met energieterugwinning) ? 

 N024: Hoe benutten we biomassa als grondstof en voor de energie-voorziening in een 
biobased economy? 

 N118: Hoe kunnen we stabiele en selectieve katalysatoren maken die nodig zijn voor de 
transitie naar duurzame energie- en productie-systemen en een biobased economy? 

 Hoe ontwikkelen wij nieuwe materialen op basis van goed beschikbare grondstoffen EN 
verzamelde kennis over toxiciteit van materialen, biomaterialen en (secondaire) bouwstoffen 
? 

 Welke risico’s zijn er bij het gebruik van (bij)producten (zowel biomassa als minerale/fossiele 
oorsprong) en hoe kunnen die worden beheerst? 

 Hoe ontwikkelen wij materialen uit grondstoffen die gewonnen kunnen worden met minder 
milieuconsequenties ? 

 N022: Hoe kunnen we rivieren, meren, zeeën en oceanen optimaal gebruiken voor 
energie-winning? 

 Hoe optimaliseren wij het gebruik van materialen in “smart industry” toepassingen met 
(lokale) kringlopen ? 

 Wat zijn materialen voor tracking en tracing van materialen en hoe optimaliseren wij het 
gebruik daarvan ? 

 Waar kan efficiënt ingegrepen worden in de kringlopen van grondstoffen, water en bodem 
om de transitie naar circulaire economie te bevorderen?  

 Hoe hangt de circulariteit en grondstoffenproblematiek samen met energie, water en 
voedselvraagstuk, en waar zitten WIN-WIN scenarios? 

 Hoe kunnen samenhangende oplossingen voor circulaire economie op gebiedsniveau 
gevonden worden vanuit het water- en bodemsysteem, en welke business models horen daar 
bij voor bedrijven die gebruik maken van water en bodem? 

 Hoe kunnen de sectoren samenwerken en van elkaar leren op het terrein van de circulaire 
economie? 

 Hoe kunnen de waarde van ecologisch gezond en chemische schoon water en bodemsysteem 
meegenomen worden in de circulaire economie? 

 Hoe kan circulariteit en efficiënt mestgebruik ervoor zorgen dat er aanzienlijk minder/geen 
fosfor meer Nederland in hoeft te worden gebracht en zo de waterkwaliteit verbetert? 

 Hoe kunnen nutriënten uit het bodem- en watersysteem teruggewonnen worden? 
 Welk effect hebben circulaire economie maatregelen op verminderen van waterschaarste en 

het verbeteren van waterkwaliteit op regionaal niveau? 
 Hoe kun je bezwaren voor circulair gebruik van water overwinnen (technische en culturele 

bezwaren)? 
 Hoe kunnen bagger, slib en andere reststoffen als bouwstof voor weg- en waterbouw gebruikt 

worden? 
 Hoe kunnen bij bouw (van steden, infrastructuur, waterkeringen, havens, bedrijven) 

duurzame, hernieuwbare en algemeen beschikbare stoffen gebruikt worden? 
 Hoe kan bij het ontwerp van steden, infrastructuur, waterkeringen, havens, bedrijven al 

rekening gehouden worden met circulariteit, enerzijds gericht op adaptatie en flexibiliteit, 
anderzijds gericht op levensduur. En wat zijn incentives hiervoor?  

 Hoe kunnen we de technische levensduur van (natte) kunstwerken vergroten? 
 Hoe kunnen bij ontwerp en bouw (van steden, infrastructuur, waterkeringen, havens, 

bedrijven) technologieën toegepast worden op basis van natuurlijke processen, die de 
circulariteit bevorderd (bijvoorbeeld toepassen van natuurlijk materialen zoals olivijn die CO2 
vastleggen)? 
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 Welke technologieën kunnen in participatieve monitoring en observatie toegepast worden en 
zo bijdragen aan het bewustzijn van circulariteit van de partijen? 

 Hoe kan er een eenduidige kennis- en feitenbasis en expertnetwerk gevormd worden voor 
circulaire economie? 

 Hoe ontwerpen wij "green pharmacy" producten zodat medicijnen tijdens het afvalstadium 
geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en/of her gebruik van water ? 

 Welke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe materialen passen binnen een circulaire 
economie? 

 Wat is de rol van nieuwe materialen waaronder biobased materialen in een circulaire 
economie? 

 Wat is de rol van “slimme” materialen of producten (bijvoorbeeld verpakkingen die signaleren 
of voedsel nog goed is) in een circulaire economie? 

 Hoe is de gebruiksfase van grondstoffen te verlengen, zodat er meerdere loops ontstaan 
voordat de grondstof definitief afval wordt? 

 Welke verwerkingsmogelijkheden zijn er voor materialen, die niet direct kunnen worden 
teruggebracht in de productieketen via reuse of recycle? 

 Wat is de rol van chemisch recyclen in een circulaire economie? 
 Wat is de rol van biodegradeerbare materialen in een circulaire economie? In welke gevallen 

liggen hier mogelijkheden, in welke gevallen verstoren zij recyclingketens en/of is de 
biodegradeerbare keten niet van toegevoegde waarde? 

 Hoe zetten we nieuwe technologieën en digitalisering in bij ontwikkeling van circulaire 
producten en diensten, zoals added manufacturing en 3d printing voor gepersonificeerde 
oplossingen? 

 Hoe gebruiken we / ontwerpen we met (afval) materiaalstromen / urban mining ? 
  

Versnellingsfase 
 N026: Hoe kunnen we energie duurzaam en efficiënt opslaan, converteren en transporteren? 
 Wat voor doorontwikkeling is nodig van methoden en strategieën op het gebied van Circular 

Design om circulaire producten, diensten en business modellen te kunnen ontwikkelen, op 
zo’n manier dat (biologische en technologische)kringlopen worden gesloten? (en waarin de 
ontwikkeling van producten, diensten en businessmodellen gelijk op gaat). 

Stabilisatiefase 
 N028: Hoe kunnen we met efficiëntere transport-middelen bijdragen aan de efficiëntie en 

milieu-vriendelijkheid van het transport-systeem als geheel? 
 

5.2 Economische waardenetwerken 
Voorontwikkelingsfase 

 N068: Hoe bevorderen en benutten we creativiteit en innovatie? 
 Is the present economy based on supply and demand fit to fulfil our future needs in a circular 

economy? 
 Can we realize a prosperous society in an economy without economic growth? 
 Can a ‘dematerialized’ society show eternal growth by an ever increasing ‘services-economy’? 
 How do we measure the circular water economy?  
 What role can the private sector/water entrepreneurs play in the transition towards a circular 

water economy?  
 Hoe bepalen we de waarde van producten en materialen over meerdere gebruiksfases ? 
  

Opstartfase 
 Wat zijn incentives voor circulaire producten binnen B2B netwerken?  
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 Wat zijn de consequenties voor financiering van bedrijven in CE en hoe is de fiscaliteit goed te 
regelen ? 

 N051: Smart industry Hoe maken we onze fabrieken slimmer? 
 Hoe kunnen we gebouwen zodanig inrichten dat hun watergebruik minimaal is en nutriënten 

efficiënt terug worden gevonden, bv door introductie van nieuwe systemen voor sanitatie en 
waterhergebruik ? 

 Hoe komen prijzen en transacties in biomassa en andere herbruikbare grondstoffen tot stand 
en kan dit beter mbv ICT (beurs op platform met blockchain) en logistieke sector (supply chain 
management)? 

 How can we better understand the dynamics, patterns and challenges of the transition to a 
circular society? At what level and within which system boundaries can we locate the 
transition? How can we best define, conceptualize and study regimes which need to shift in 
order to achieve the transition?  

 Which different understandings of sustainability are embedded in competing visions for a 
circular society? Which actors have an interest in what kind of circular society? How can such 
visions be translated into viable business models?    

 How do actors influence the transition? Which means do they have to get their views and 
interests across? What are critical assets (e.g. technologies, resources, (social) skills) needed 
to achieve a circular economy, and who owns and employs these? Which conflicts might 
emerge in the transition, e.g. over clashing future expectations, such critical assets and 
changing power base? 

 Which actors and interests are included or excluded in the transition towards a circular society 
and how does that influence the transition process? How can a more equitable and inclusive 
transition be achieved? 

 Hoe doorbreken wij de moeilijke financierbaarheid van circulaire business cases? 
 Waarmee doorbreken we een split incentive in belangen van ontwikkelaars/beleggers in 

vastgoed aan de ene kant en die van de gebruikers/stakeholders tijdens de exploitatie-fase 
van het vastgoed-object aan de andere (beleggers zoeken toenemend rendement op de lange 
termijn, terwijl de gebruikers gebaat zijn bij flexibiliteit op korte en midden-lange termijn) ? 

 Hoe verzekeren we een lange termijnaanpak door alle partijen? 
 Hoe kunnen marktpartijen een stabiel investeringsklimaat krijgen, waarbij de kwetsbaarheid 

van goede initiatieven voor volatiele marktprijzen wordt verminderd zonder de prikkelende 
werking van concurrentie tussen bedrijven en technologieën te verminderen? 

 Hoe kan de voorspelbaarheid van de overheid worden vergroot, met behoud van 
democratische legitimiteit? 

 Welke rol hebben lange termijn-investeerders, zoals bijvoorbeeld de pensioenfondsen? 
 Welke structuren zijn behulpzaam in de transitie naar een circulaire economie? 
 Wat is de rol van de verschillende overheidsniveaus: lokaal, regionaal, landelijk, Europees en 

wereldwijd? 
 Op welke manier kan het bedrijfsleven het beste worden betrokken? Welke rol hebben 

bijvoorbeeld branches versus andere samenwerkingsverbanden of individuele bedrijven 
en/of koplopers? 

 Welk overheidsbeleid is het meest effectief? 
 Wat zijn de effecten van de verschillen in aanpak tussen het energieakkoord (grote financiële 

investeringen vanuit de overheid) en het grondstoffenakkoord? Wat kunnen deze aanpakken 
van elkaar leren? 

 Wat is de rol van het inkoopbeleid van de overheid? 
 Wat zijn de effecten van het instrument van producentenverantwoordelijkheid in de 

verpakkingsketen en wat zijn de lessen daarvan voor andere terreinen? 
• Hoe ga je om met transnationale ketens? 
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• Hoe vind je cases met hoge toegevoegde waarde (ipv zoeken naar kostenreductie) om te 
starten en van te leren? 

• Wat zijn geschikte financiële instrumenten voor alle transitiefasen (denk aan ‘valley of 
death’) ? 

Versnellingsfase 
 N018: Hoe kunnen we onze energie-voorziening snel verduurzamen en tevens betaalbaar en 

betrouwbaar houden? 
 N009: Hoe kunnen we de cycli van koolstof, stikstof en fosfor beter benutten? 
 Hoe organiseer je safe loops met optimalisatie van de afvalinzameling en terugwinning en 

toepassing van (hoogwaardige) grondstoffen uit afvalstoffen zonder onveilig hergebruik.  
Welke business modellen passen hierbij, en hoe op te schalen (bijvoorbeeld via 
grondstoffenpaspoorten?) ?  

 Hoe sluiten we kringlopen door niet schadelijke afvalstoffen en mineralen en nutriënten 
afkomstig van productie van biobased grondstoffen terug te brengen in de natuur ? 

 Hoe is het energiegebruik voor inzameling en transport zo laag mogelijk te krijgen? Op welke 
ruimtelijke schaal kunnen de verschillende kringlopen energetisch gezien het best worden 
gesloten? Is bijvoorbeeld voor (zware) bouwmaterialen de lokale schaal optimaal en voor 
elektronica de mondiale schaal ? 

 Wat is het huidige kostprijsverschil tussen primaire en secundaire materialen (bijv. metalen, 
bouwmaterialen, papier, plastic, elektronica)? Bij welke productgroepen is het verschil het 
gunstigst? Welke kostenposten voor secundaire materialen zijn dominant (arbeid, kapitaal, 
energie, inzameling/transport)? Wat is de trend hierin?  Zijn technologische verbeteringen te 
verwachten bij opschaling en ecodesign? Wat kan/moet de overheid doen (bijv. regels 
versoepelen, subsidie geven, invoerheffingen verhogen, lonen verlagen)?  

 N015: Hoe kunnen wij agroproductie-systemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd 
toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel? 

 Wat zijn economische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat toepassing van biodiversiteit en 
ecosysteemkwaliteit verbeterd en hoe kunnen we die stimuleren ? 

 Welke spatiele en tijdelijke schalen zijn te ontwikkelen voor kringlopen ? Lokale kringlopen: 
door verkleining in ruimte en tijd van de kringlopen worden complete systemen inclusief die 
in Nederland, robuuster van zichzelf en minder afhankelijk van instabiliteit op grotere 
(geopolitieke) schaal. Lokale en snellere kringlopen zijn bij problemen eenvoudiger weer te 
herstellen, zonder dat er complexe beleids- en besturingssystemen nodig zijn. Voor een 
transitie naar lokale en kortere kringlopen is ruimte voor lokale innovatie nodig, en een 
grotere participatie van de maatschappij. Dit zal leiden tot een grotere diversiteit aan 
kringlopen (diversiteit aan grondstoffen, producten, duurzame toepassingen van het 
natuurlijk kapitaal), en dus complexiteit, maar netto tot een robuustere circulaire economie. 

Stabilisatiefase 
 

5.3 Consument en maatschappij 
Voorontwikkelingsfase 

 N070: Begrijpen van ons gedrag: waarom doen wij wat we doen, zijn we wie we zijn en welke 
factoren beïnvloeden ons gedrag? 

 Hoe ontwikkelen wij gedrag beïnvloedende interventies die effect hebben op 
materiaalgebruik of materiaalhergebruik ? 

 Wat zijn de maatschappelijke kosten van de rechtsonzekerheid omtrent het begrip 
“afvalstof”? Subvragen: hoeveel rechtszaken worden gevoerd om duidelijkheid te krijgen over 
het begrip afval? Wat zijn de uitkomsten? Wat zijn de kosten daarvan voor alle betrokken 
partijen (vergunningverleners, toezichthouders, handhavers, openbaar ministerie, politie, 
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bedrijfsleven)? Doel van deze vragen is om een indruk te krijgen van het bedrag dat verloren 
gaat voor innovatie. 

Opstartfase 
 Hoe stimuleren wij samenwerking tussen productontwikkeling en beoordeling van veiligheid 

en risico’s van producten en grondstoffen ? 
 Hoe maak je goed gebruik van de mogelijke invloed van ICT op gedrag ? 
 Welke onzekerheden zijn er en welke weerstanden? Hoe kunnen ze worden overwonnen? 
 Hoe organiseer je de inzameling van afvalstoffen en laat je daar burgers daar (ook financieel) 

in participeren ? 
 Hoe zorg je dat consumenten medicijnen op een goede manier gebruiken zodat verspreiding 

in het milieu (water en afval) voorkomen wordt ? 
 Hoe leren wij optimaal van natuurlijke kringlopen bij de ontwikkeling van circulaire 

maatschappelijke processen ? 
 N108: Welke sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen zijn 

aanstaande en beïnvloeden onze welvaart? 
 Hoe de consument grootschalig te activeren voor een CE? 
 Hoe de consument te betrekken in circulaire business modellen? 
 Hoe gaat Nederland om met de acceptatie van de suikerbiet als biobased/circulair gewas, als 

grondstof voor chemische producten en smaakversterkers? 
 Wat kunnen we verwachten van de rol van de burger, als consument en in de afvalfase? 
 In hoeverre neemt de burger haar overtuigingen mee in haar consumptiegedrag? 
 Op welke stromen moeten we ons richten op de burger en voor welke stromen moeten we 

ons richten op oplossingen vanuit het bedrijfsleven? 
 Welk beleid is effectief om de burger een maximale bijdrage te laten leveren? 
 Wat is de rol van communicatiemiddelen, zoals de Weggooiwijzer of afvalcampagnes? 
 Welk beleid voeren we indien verandering van consumptie- en afvalgedrag van de burger niet 

mogelijk of realistisch is? 
Versnellingsfase 
Stabilisatiefase 

 N001: Hoeveel mensen kan de aarde duurzaam huisvesten? 
 N002: Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen beide? 

 

5.4 Governance en transitie 
Voorontwikkelingsfase 

 What are relevant targets and metrics for a circular economy? 
 What policy instruments can we adopt to accelerate the transition to a circular water 

economy?  
 Which mix of policy instruments (varying from setting targets and taxes to education) is 

needed to support the transition to a circular economy? 
 What are the rebound effects of resource saving innovations? 
 What are the main drivers for consumers’ decisions on sustainably produced products? 
 Under which conditions are the rebound effects weak and under which conditions strong? 
 What would be possible guidelines at different levels (governments, companies, citizens), for 

using economic savings in ways that would "prevent the rebound effect" (e.g.  by  means of 
sustainable investments), or in other words, for ensuring absolute reductions in material use 
and environmental degradation? 

 Hoe leren we van en leggen we een goede link met de energietransitie ? 
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Opstartfase 
 Wat is de noodzaak voor wet en regelgeving voor industriële symbiose ? Welke nieuwe typen 

zijn ontwikkelbaar ? 
 Hoe worden aspecten als privacy, autonomie, gebruik van data en veilige data geborgd in een 

circulaire economie ? 
 Welke belemmeringen zijn er voor een circulaire economie? 
 Hoe kan worden omgegaan met lobbyconstructen? 
 Hoe kun je grotere stappen maken door alle stakeholders er bij te betrekken? Van 

ketenaanpak naar netwerkaanpak: in ketenaanpak wordt vernieuwing / innovatie nagestreefd 
met gevestigde belangen, maar dit brengt beperkingen met zich mee voor een complete 
innovatie. 

 Op welke wijze zijn netwerken opgebouwd en wat zijn kritische nodes in netwerken? Hoe zit 
het met eigendomsverhoudingen, afhankelijkheden en verantwoordelijkheden binnen de 
netwerken ? 

 Hoe moet informatie vloeien door netwerken / samenleving om netwerken te sluiten ? Wie 
moet wanneer welke informatie hebben om processen te versnellen.  

 Wat zijn kritieke ontwikkelingen voor het realiseren van "circulair by design", i.e. een 
verbetering van het ontwerp van producten en processen, waardoor hergebruik van 
grondstoffen wordt vereenvoudigd ? Met name in de ontwerpfase kunnen aspecten van 
duurzaam, schoon, gezond en veilig als integraal onderdeel worden ‘mee-ontworpen’.  

 N45: Wat zijn de implicaties van en de opgaven voor de wereldwijde verstedelijking? 
 What are effective forms of transition governance that might help to accelerate and guide the 

transition to a circular society? 
 Hoe kunnen we de rol van de creatieve industrie benutten bij de ontwikkeling van beleid 

(processen en systemen)? Bv door inzet van service design en gamification.  
 Hoe zorgen we voor circulair ontwerpen in het onderwijs ? Er mist ecologische kennis bij 

ingenieurs, dan is circulaire economie/biomimicry lastig te begrijpen. Natuur- en 
milieueducatie op basisscholen ? 

Versnellingsfase 
 N006: Hoe kunnen we de kwaliteiten van de ondergrond beschermen en behouden voor mens 

en milieu, terwijl er ruimte blijft voor maatschappelijke ontwikkelingen? 
 N040: Hoe kan de effectiviteit en legitimiteit van wetgeving worden versterkt in het licht van 

mondiale uitdagingen op het terrein van milieu, veiligheid, innovatie, energie en klimaat? 
 N042: Hoe kunnen we armoede beperken en mondiaal welzijn vergroten? 
 Hoe richten we beheer en gebruik van het natuurlijk kapitaal zodanig in dat de kwaliteit niet 

vermindert, maar zoveel mogelijk verbetert ? 
 Hoe kan de gewenste verandering (in het gewenste tempo) worden gestimuleerd?  
 Welke vertaling van de methoden om de mate van duurzame circulariteit vast te stellen is 

nodig om deze informatie goed te communiceren op een manier die aansluit bij stakeholders 
binnen de sectoren en de burger/consument en dat die leidt tot meer duurzame keuzes? 

 Hoe krijg je de burgers (consumenten, maar ook andere stakeholders) zover dat ze hun 
handelen circulair inrichten (welke voordelen, belangen zijn er voor hen?) Welke prikkels kun 
je geven? 

 Hoe ontwikkelen wij incentives die de CE verder versnellen, bijvoorbeeld verdere ontwikkeling 
van duurzaam inkopen of service modellen voor de overheid ? 

 Hoe kunnen stakeholders/netwerk in de sectoren zo krachtig worden (gemaakt) zodat de 
centrale overheid niet alle verantwoordelijkheid draagt en de governance implementatie 
faciliteert ? 

 Welke sociaal- maatschappelijke en sociaaleconomische vraagstukken zijn er, en hoe kan je 
daarin sturen als overheid (rollen/governance)? 
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 N011: Hoe kunnen we in de toekomst het water zorgvuldig beheren? 
 Hoe moet nationaal circulair economisch beleid inspelen op de verdeling van bestuurlijke 

verantwoordelijkheden? Het zou immers puur toeval zijn als de nationale schaal het meest 
optimale niveau voor het sluiten van kringlopen zou blijken te zijn. Het gaat om een multi-
level governance uitdaging. 

 N019: Hoe maken we de transitie naar een volledig duurzame energie-voorziening? 
Stabilisatiefase 

 N044: Kunnen globalisering en ontwikkeling opnieuw uitgevonden worden, opdat grote 
welvaarts-verschillen tussen regio’s in de wereld kunnen verminderen in de loop der tijd? 

 Wat zijn de ethische aspecten van een circulaire economie, bijvoorbeeld de consequenties 
van een deeleconomie op de autonomie van consumenten. Hoe zorg je dat consumenten hier 
goede keuzes (kunnen) maken ? 

 Wat is de relatie tussen wereldbeelden en gedrag en wat zijn de consequenties voor 
communicatie ? (b.v. zorgzame samenleving of mobiliteitsgedrag en de manier waarop daarin 
gecommuniceerd moet worden)  

 Hoe kan de houdbaarheid van het systeem geborgd worden ? 
 N052: Hoe kunnen we een werkelijk circulaire economie realiseren en zo industriële productie 

van goederen minder afhankelijk maken van primaire grondstoffen? 
 N053: Wat zijn de kenmerken van een circulaire economie en hoe realiseren we deze? 
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7 Startdocument 
 
 
Onderstaand is opgenomen het startdocument dat samen met een initiële tabel met kennisvragen 
aan de deelnemers en betrokkenen is verstuurd ter voorbereiding. 

Kennisvragen Circulaire Economie 
Auteurs: Ardi Dortmans (NWA, TNO), Friedel Filius (MinIenM), Antoine Heideveld (Groene Brein), 
Mattheüs van de Pol (MinEZ), Elsbeth Roelofs (MVO Nederland), Erik van Seventer (NWA, WUR)  
06 maart 2017 
 
Dit is het startdocument voor de workshop “Kennisvragen Circulaire Economie” op 10 maart 2017 van 09.30-
14.00 uur bij Rabobank te Utrecht. De Kennisvragen Circulaire Economie zullen worden gebruikt voor het 
gezamenlijk verder vormgeven van de Kennisagenda bij het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’1 
en de NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie2 (CeGe). Dit document is nadrukkelijk bedoeld 
om discussie tijdens de workshop te stimuleren en zal aan de hand van de uitkomsten waar nodig worden 
bijgesteld. Na weergave van het programma van 10 maart volgt hieronder een inleiding op de te ontwikkelen 
kennisvragen en wordt een kader hiervoor geschetst.  

Doel, verwachtingen, wat neemt u mee  naar huis? 

Het doel van de workshop is het formuleren en aanscherpen van een kennisagenda die richting geeft aan 
onderzoek op het  gebied van Circulaire Economie in Nederland. Het gaat om verbindend onderzoek in de hele 
kennisketen van universiteiten, kennisorganisaties en hogescholen in samenwerkingsverbanden met overheden 
en bedrijfsleven. De workshop zal beginnen met een aantal plenaire presentaties , gevolgd door een discussie 
aan 5 tafels op 5 hoofdonderwerpen. De 4 kennisdomeinen uit de NWA CeGe (technologie en systeem, 
economische waarde netwerken, consument en maatschappij, governance en transitie) zijn elk onderwerp van 
1 tafel tijdens de workshop en gaat over het “wat en wanneer” als essentiële onderdelen van de kennisagenda. 
De 5e tafel zal zich met name bezig houden met het “hoe en wanneer”. Daarbij zal per tafel aan de orde komen: 
algemene opmerkingen (kort), identificatie van witte vlekken in de kennisagenda, aangeven van prioriteiten 
voor kennisontwikkeling. Het exact formuleren van kennisvragen zal beperkt aandacht krijgen of na de workshop 
plaatsvinden. Een eerste aanzet voor deze vragen is, met name ook als inspiratie,  opgenomen in een EXCEL file 
die aan de deelnemers wordt gestuurd. 

Wij vragen van  u dat u zich voorbereidt door het formuleren van kennisvragen vanuit uw specifieke expertise 
of netwerk en deze inbrengt in de discussie op 10 maart. Dat kan natuurlijk ook achteraf tot en met 17 maart 
2017 per email via nwacege-workshop@outlook.com. 

De verzamelde inbreng zal de basis zijn voor de verdere gezamenlijke inhoudelijke uitwerking van het Rijksbrede 
Programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en de NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie. 
Daarnaast zal het ook de basis zijn voor het ontwikkelen van initiatieven in bijvoorbeeld NWO of EU-verband. 
Verder draagt de workshop bij aan het formeren van een breed netwerk van onderzoeksinstellingen, bedrijven 
en overheden, met inspiratie voor de deelnemers voor toekomstige ontwikkelingen en mogelijke 
samenwerkingsverbanden.  

Voor u als deelnemers is deze workshop een uitgelezen mogelijkheid om in een actieve vorm feedback te geven 
op de stand van zaken qua richtingen voor kennisontwikkeling in het Rijksbrede programma en de NWA route, 
met name ook door het aangeven van prioriteiten in de verschillende fasen van ontwikkeling van de Circulaire 
Economie.  

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/14/rijksbrede-programma-circulaire-
economie/rijksbrede-programma-circulaire-economie.pdf 
2 http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio/ 
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Programma workshop 10 maart 2017, Rabobank, Utrecht 

Tijdstip Wie Wat Waar 

09.00-09.30 Rabobank Ontvangst Auditorium 

09.30-09.31 Ardi Dortmans Plenaire opening Grote Zaal 

09.31-09.40 Douwe Jan Joustra Welkom Grote Zaal 

09.40-10.05 Tara Janssen Rabobank en CE: wat zijn 
de uitdagingen en vragenGrote Zaal 

10.05-10.30 4 sprekers Korte pitch: vragen aan 
de NWA Grote Zaal 

10.30-10.40  Douwe Jan Joustra Opsplitsen 5 Tafels in  Auditorium  

10.40-12.10 Allen Tafeldiscussies 5 Tafels in Auditorium 

12.10-12.15 Douwe Jan Joustra Verzamelen Grote Zaal 

12.15-12.40 Douwe Jan Joustra Plenaire terugkoppeling Grote Zaal 

12.40-12.45 Douwe Jan Joustra Reflectie, vervolg Grote Zaal 

12.45-14.00 Allen Lunch Auditorium 

12.45-14.00  Allen Ideeën muur Auditorium 

14.00 Allen Vertrek  
 

Inleiding 

In het Grondstoffenakkoord hebben partners de gezamenlijke ambitie uitgesproken om te komen tot een 
circulaire economie3. Het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ vormt de belangrijkste basis van 
het Grondstoffenakkoord waarin vele partners de gezamenlijke ambitie hebben een circulaire economie te 
realiseren, waarmee efficiënt en slim omgaan met grondstoffen en materialen het verdienvermogen van de 
Nederlandse economie helpt te versterken en het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal en klimaat- en 
andere milieudoelen helpt te realiseren. In de veranderstrategie van ‘Nederland circulair in 2050’ wordt een 
nieuwe economische structuur geschetst die zo ingericht wordt dat er een positieve koppeling is tussen groei 
van de economie en groei van beschikbare natuurlijke hulpbronnen (‘negatieve’ emissies / positieve 
voetafdrukken). Om daar te komen zijn in ‘Nederland circulair in 2050’ en het Grondstoffenakkoord de volgende 
drie strategische doelstellingen geformuleerd om materiaalstromen te beïnvloeden en veranderen: 

                                                           
3 Gebaseerd op de EU consultatie Circulaire Economie voor lidstaten, toegestuurd aan de Tweede Kamer en Europese Commissie op 19 
oktober 2015, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-602632 
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 Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut; 
 Substitutie van fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen door duurzaam 

geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen4; 
 Nieuwe vormen van produceren, consumeren en gebiedsinrichting. 

De Kennisvragen Circulaire Economie zijn idealiter gericht op het vinden van oplossingen voor het versneld 
vormgeven van de nieuwe economische structuur via de drie strategische doelstellingen. Bij het ontwikkelen 
van de kennisvragen is nadrukkelijk gebruik gemaakt van het voorwerk dat op dit vlak gedaan is vanuit de NWA 
route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie in 2016 en de concept Kennisagenda RKI. 

Wat gaan we veranderen? 

De veranderstrategie ‘Nederland circulair in 2050’ gaat uit van de transitie van de huidige (grotendeels) lineaire 
economie naar een volledig circulaire economie in 2050 als ideaalbeeld met in een intermediaire fase de 
hergebruikeconomie.  

De huidige lineaire economie wordt gekenmerkt door het benutten van (economische) schaalvoordelen via 
gecentraliseerde productiemiddelen. Het model kent grotendeels een ‘take-make-waste’ karakter met als 
belangrijke randvoorwaarde ‘betrouwbaarheid’ en efficiëntie van productieprocessen en een op 
milieubescherming gerichte omgang met afvalstoffen.  Een belangrijk resultaat is relatieve ontkoppeling van 
economische groei van de inzet van natuurlijke hulpbronnen en emissies. Het bijbehorende metafoor is 
‘productie- en consumptiemachine’. 

In een volgende fase van onze economie zou intensiever en met meer incentives moeten worden ingezet op 
hergebruik. De hergebruikeconomie wordt gekenmerkt door het benutten van (economische) comparatieve 
netwerkvoordelen via netwerken van centrale en decentrale productiemiddelen waarin veel materiaalstromen 
opnieuw worden ingezet. Het model kent een ‘take-make-use-return’ karakter met als belangrijke 
randvoorwaarde ‘duurzaamheid’. Een belangrijk resultaat is absolute ontkoppeling van economische groei van 
de inzet van natuurlijke hulpbronnen en emissies. In dit model zijn belangrijke ontwikkelingen het stimuleren en 
vergroten van positieve economische/milieu/sociale effecten door gebruik te maken van onderlinge 
afhankelijkheid in het netwerk, het cascaderen van primaire grondstoffen, reparatie/onderhoud, hergebruik etc. 
De inzet van bijvoorbeeld ICT zal bijdragen aan het vormen van dergelijke transparante netwerken. Het 
bijbehorende metafoor is ‘ketennetwerk’. 

De circulaire economie is een ideaalbeeld waarin grondstoffen optimaal hergebruikt (d.w.z. dat rekening 
gehouden wordt met de footprint van hergebruik) worden en alleen gebruik gemaakt wordt van duurzame 
energie, voornamelijk zonne-energie, in een robuust economisch systeem. Het Rijksbrede programma 
onderkent 5 prioritaire ketens/sectoren voor deze systeemtransitie: biomassa en voedsel, kunststoffen, de 
maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. Voor deze transitie zijn structurele aanpassingen in de manier 
waarop we onze samenleving vormgeven noodzakelijk. Het model kent een ‘use-return’ karakter met als 
mogelijke belangrijke randvoorwaarde ‘adaptiviteit’. Een belangrijk streven is een positieve koppeling van 
economische groei en de groei van natuurlijke hulpbronnen (‘negatieve’ emissies/positieve voetafdrukken). Het 
bijbehorende metafoor kan zijn ‘ecosysteem’. 

Hoe gaan we veranderen?  

Veel ketens kennen elementen van (intensief) hergebruik. Dit moet dus het startpunt van ons denken vormen. 
De impact van innovaties op het gebied van ICT, sociale media, materiaalontwikkeling en nanotechnologie 
maken het mogelijk het ontwerp van een nog meer circulair systeem grondig te herzien. De figuur hierna is 
gebaseerd op de systemische veranderstrategie van de MacArthur Foundation. Deze is uitgebreid om het 
gedachtengoed in het Rijksbrede programma Circulaire Economie (incl de door RKI opgestelde Kennisagenda) 
en de NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie in zijn volle omvang goed weer te geven. Het 

                                                           
4 http://www.vraagenaanbod.nl/nieuws/id4638-TNO_Schaarse_metalen_vervangen_door_Elements_of_hope.html  
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is van belang om de intrinsieke complexiteit van deze systeemtransitie naar een circulaire economie niet te 
simplificeren maar wel om deze hanteerbaar en communiceerbaar te maken.  

 

 



Rapportage workshop Kennisvragen Circulaire Economie 10 maart 2017  39 

Dit kan door rekening te houden met de transitiefase waarin een ontwikkeling plaatsvindt. Het Rijksbrede 
programma ‘Nederland circulair in 2050’ onderkent 5 prioritaire ketens/sectoren: biomassa en voedsel, 
kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. De tabel hieronder geeft een eerste 
inschatting van het stadium van de transitie naar een circulaire economie per sector. Daarbij is gebruik gemaakt 
van een 4-tal fases die de mate van transitie aangeven en die leiden tot andere kennisvragen. De algehele 
overgang zal in 2050 voltooid zijn, maar per sector kunnen doorloopsnelheid en duur van de transitiefases 
verschillen. 

  Voorontwikkelingsfase Opstartfase Versnellingsfase Stabilisatiefase 

Circulaire economie         

Hergebruikeconomie 

Maakindustrie (?) 
Biomassa voor de 
chemie (?) 

    

Bouw (?) Kunststoffen (?)     

Consumptiegoederen (?)       

Voedsel (?)       

Lineaire economie          

 

Veranderingen in de verschillende fasen kunnen worden geïnitieerd vanuit 2 verschillende richtingen, nl via 
wijzigingen in de structuur van het hele systeem of via veranderingen in materiaal- en/of energiestromen door 
het hele systeem, waarbij deze beide richtingen top-down of bottom-up kunnen worden gestart.  Materiaal- 
en/of energiestromen zijn via 3 mechanismen te beïnvloeden, nl beter en/of optimaal gebruik, substitutie en 
nieuwe vormen van produceren, consumeren en/of gebiedsinrichting. 

De NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie geeft als referentiekader een noodzakelijke 
systeemaanpak met 4 onlosmakelijk verbonden kennisdomeinen waarop kennisontwikkeling noodzakelijk is, nl: 
technologie en systeem, economische waarde netwerken, consument en maatschappij, governance en transitie. 

Bovenstaande leidt tot een structuur waarin de Kennisagenda Circulaire Economie kan worden geformuleerd en 
die als basis voor de workshop wordt gebruikt omdat elk van de 64 matrixelementen 1 of meerdere kennisvragen 
kan bevatten. 
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Kennisdomeinen Veranderstrategie 
Transitiefasen 
Voorontwikkelingsfase Opstartfase Versnellingsfase Stabilisatiefase 

Technologie en 
systeem 

Structuurwijziging         
Materiaalstromen 1: 
Optimaal gebruik        

Materiaalstromen 2: 
Substitutie       

Materiaalstromen 3: 
Nieuwe vormen 
produceren, 
consumeren en 
gebieds-inrichting 

     

  

Economische waarde 
netwerken 

Structuurwijziging         
Materiaalstromen 1: 
Optimaal gebruik         

Materiaalstromen 2: 
Substitutie 

      

Materiaalstromen 3: 
Nieuwe vormen 
produceren, 
consumeren en 
gebieds-inrichting 

        

  

Consument en 
maatschappij 

Structuurwijziging         
Materiaalstromen 1: 
Optimaal gebruik 

        

Materiaalstromen 2: 
Substitutie 

        

Materiaalstromen 3: 
Nieuwe vormen 
produceren, 
consumeren en 
gebieds-inrichting 

        

  

Governance en 
transitie 

Structuurwijziging         
Materiaalstromen 1: 
Optimaal gebruik 

       

Materiaalstromen 2: 
Substitutie 

       

Materiaalstromen 3: 
Nieuwe vormen 
produceren, 
consumeren en 
gebieds-inrichting 

       

 

Zo kunnen we bijvoorbeeld de 33 NWA clustervragen5 in deze structuur een plaats geven, bijv: 

 Vraag N010 ‘Hoe kunnen we gebouwen en infra-structuur goedkoper, veiliger en duurzamer maken 
door nieuwe materialen, technologieën en processen?’ heeft dan betrekking op de opstartfase van 
Technologie & Systeem, veranderstrategie Structuurwijziging.  

 Vraag N002: ‘Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen beide?’ 
past in de stabilisatiefase van Consument & Maatschappij, veranderstrategie Substitutie. 

Omwille van de leesbaarheid zijn de diverse NWA clustervragen en vragen die tijdens de NWA workshop voor 
deze route in april 2016 naar voren zijn gekomen opgenomen in een aparte EXCEL file. De 4 kennisdomeinen 

                                                           
5 https://vragen.wetenschapsagenda.nl/route/circulaire-economie-en-grondstoffeneffici%C3%ABntie-duurzame-circulaire-
impact 
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technologie en systeem, economische waarde netwerken, consument en maatschappij, governance en transitie 
zijn elk onderwerp van 1 tafel tijdens de workshop. 

Relatie met transitieagenda’s 

Bovenstaande structuur van de Kennisagenda Circulaire Economie kent 2 assen, nl de as van de kennisdomeinen 
en de as van de transitiefase, ofwel in het kort de adressering van ‘het wat’ en ‘het wanneer’. Het Rijksbrede 
programma ‘Nederland circulair in 2050’ voorziet in de uitvoering een aantal concrete transitieagenda’s voor de 
meest relevante ketens/sectoren zoals hierboven aangehaald.  Hiervoor is in essentie een derde as nodig bij 
bovenstaande Kennisagenda die aangeeft langs welke lijnen wordt geïmplementeerd, ofwel de adressering van 
‘het hoe’. Deze derde as zal met name worden geadresseerd in een aantal specifieke workshops die zullen 
worden gehouden in het kader van deze transitieagenda’s. Op dit moment is de gedachte deze implementatie 
as te structureren langs 5 transformatiemotoren: Verbeeldingskracht (‘aantrekkelijk maken’), Maakkracht 
(‘tastbaar maken’), Organisatie-kracht (‘mogelijk maken’), Opbouwkracht (‘steun geven’) en Stuwings-kracht 
(‘passie benutten).  In de workshop op 10 maart zullen we hier nader bij stilstaan door discussie aan een van de 
5 tafels. 

Hoe monitoren we de transitie naar een circulaire economie? 

Het monitoringskader staat niet op het programma van de workshop op 10 maart. Mochten er aanwezigen zijn 
die willen aansluiten bij het gesprek over het monitoringskader dan kunnen zij zich melden bij de contactpersoon 
hiervoor van het Ministerie van Economische Zaken, Mattheüs van de Pol. Ter informatie en volledigheid 
onderstaande overwegingen. De hiervoor besproken kennismatrix is bedoeld om de relevante kennis 
gestructureerd en in samenhang te kunnen ontwikkelen. Naast een kennisagenda is het uiteraard van belang 
om de transitie naar een circulaire economie meerjarig goed te monitoren. Hiervoor is een monitoringsgroep 
samengesteld die het monitoringskader verder uitwerkt. Dit kader wordt vormgegeven op drie niveaus, zoals 
afgesproken in het Grondstoffenakkoord: 

 Actieniveau: voortgang van afgesproken activiteiten; 
 Effectniveau: de ontwikkeling van grondstoffenstromen naar, binnen en vanuit Nederland en de 

effecten daarvan; 
 Transitieniveau: waar we staan in de transitie, hoe mens en organisatie in de transitie worden 

meegenomen, hoe interventies van partners worden afgestemd op de transitiefase van de 
onderscheiden prioritaire ketens en sectoren. 

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie, moeten deze drie niveaus zo worden 
ingericht dat de monitoring informatie geeft over de voorgang in een logisch onderling verband, waarbij zowel 
aandacht is voor de sociale als voor ecologische en economische aspecten. Bij de uitwerking van het 
monitoringskader zal de samenhang met de kennisagenda worden benoemd.  

 
 
 


