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Introductie
Het huidige, lineaire consumptiemodel met zijn ‘maakindustrie’ overheerst al
bijna twee eeuwen lang ons Westerse economische systeem. Het ontwerp- en
productieproces laat zich uittekenen als een rechte lijn: van grondstoffen winnen,
produceren, consumeren en gebruiken naar afdanken. Dit model staat echter
steeds meer onder druk. Het duurt niet lang meer of ‘de koek is op’. Dat merken
we nu al: stijgende grondstofprijzen, schaarste aan materialen en bijvoorbeeld
vraagstukken rond afvalverwerking. Maatschappij, politiek en bedrijfsleven maken
zich terecht zorgen. Steeds meer ondernemers zien in dat we zo niet langer
kunnen doorgaan.
We zijn toe aan een nieuw economisch model. Een model dat waardevernietiging
tegengaat. Waarin producten na een korte gebruiksfase niet meteen afgedankt
worden, maar indien mogelijk een tweede leven krijgen in dezelfde, of een
andere vorm. Waarin grondstoffen hun waarde behouden. Een model dat rekening
houdt met de draagkracht van de aarde.
De circulaire economie komt eraan. De vraag is alleen nog wanneer.
‘De wal keert het schip’, zeggen sommigen: als de nood maar hoog genoeg is,
komen er vanzelf (technologische) oplossingen. Dat klopt. We kunnen afwachten
en ons laten verrassen. Alleen: zodra de wal het schip keert, lopen we zeker
averij op. Op dit moment hebben we nog een keuze. Worden we straks
geconfronteerd met een drastische omslag? Of beginnen we nú al aan een
geleidelijke verandering naar het circulaire model?
Er zijn bedrijven die inmiddels al flinke stappen hebben genomen, op weg naar
het circulaire model. Zij tonen aan dat niet alleen het doel, maar ook al de route
er naartoe winstgevend is, in zowel materieel als immaterieel opzicht. Het
circulaire model werkt als het gaat om milieu en duurzame oplossingen, maar
deze organisaties blijken ook commercieel gezien succesvoller en beter toegerust
voor de toekomst.
Hoog tijd dus om dit economische model te vertalen naar praktische toepassingen
voor ondernemers die open staan voor nieuwe kansen. Dit artikel beschrijft een
routekaart naar de circulaire economie. Deze stappen brengen u de juiste kant op.
Zodat ook u – ook al op korte termijn – hiervan de vruchten kunt plukken.
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1. De circulaire economie: niet áls, maar wannéér
Sinds het begin van het industriële tijdperk hebben wij onze productieprocessen
constant weten te verbeteren met uitvindingen en innovaties. Zo konden we
grondstoffen als ijzer, steenkool en hout steeds efficiënter winnen en producten
en diensten leveren tegen steeds lagere kosten. Hierdoor zijn de kosten van de
meest gebruikte grondstoffen tussen 1900 en 2000 met bijna de helft gedaald1.
Naast efficiencywinst is een groot gedeelte van deze prijsdaling te danken aan het
feit dat we de nadelen van deze manier van produceren nooit in de prijs hebben
meegerekend. De kosten van water- en luchtvervuiling, sterk verminderde
biodiversiteit, meer afval en andere schade aan de leefomgeving, komen bijna
altijd voor rekening van de maatschappij. Volgens onderzoek van KPMG komen
deze ‘geëxternaliseerde’ kosten neer op 41 cent per verdiende dollar2.
Sinds 2000 zien we een snelle kentering: de prijsdaling van grondstoffen van de
gehele twintigste eeuw is nu in slechts tien jaar tijd teniet gedaan. Het gevolg van
een combinatie van factoren: stijgende wereldbevolking, toegenomen consumptie
en afnemende voorraden.
De toekomst is circulair
Nu de negatieve effecten van het lineaire model zich steeds duidelijker
aftekenen, neemt de druk toe om te transformeren naar een duurzamer en meer
verantwoord economisch model: de circulaire economie.
Kenmerkend voor de circulaire economie is dat grondstoffen en natuurlijke
hulpbronnen niet worden uitgeput. Producten worden zo ontworpen en
geproduceerd, dat zij aan het einde van hun economische levensduur eenvoudig
uit elkaar gehaald kunnen worden. Zodat ze opnieuw gebruikt als technische
grondstof, of als biologische grondstof kunnen dienen voor landbouw of natuur.
Het is ook een productiemodel waarbij ketenpartners elkaar vinden op basis van
wederzijds versterkende relaties en diensten, in plaats van zoals nu met (vooral
economisch ingestoken) inkoopvoorwaarden en aanbestedingen. Waarin
‘meervoudige waardecreatie’ betekent dat het gekozen bedrijfsmodel financiële
waarde oplevert voor meerdere partijen, maar óók voor de samenleving en de
leefomgeving. Een volgende stap in onze industriële ontwikkeling.
Innovatiekracht en rendement
‘Maakbedrijven’ die níet de omslag maken naar een circulair model, zullen snel
terrein verliezen aan wie dat wel doet. Toekomstperspectieven verslechteren door
stijgende kosten, minder leveringszekerheid, lagere marges, teruglopend marktaandeel en een slechtere concurrentiepositie. Voor een aantal sectoren en

La Place: verantwoorde snack
Het recept: men neme een kok met een Michelin-ster, een groep idealisten en een
‘mainstream’ restaurantformule en laat hen samenwerken. Het resultaat: een
verantwoorde snack die is genomineerd voor de Horecava Innovation Award 2012.
De TerraBites is een vegetarische kroket gevuld met oesterzammen die verkocht
wordt bij La Place. De oesterzwammen worden gekweekt op koffiedrab dat
overblijft na het koffiezetten bij, jawel, La Place.
Meesterkok Eric Swaghoven bedacht de kroket, die qua smaak niet te
onderscheiden is van een traditionele kroket, geproduceerd door GRO Holland en
verkocht bij La Place. De restaurantketen van V&D krijgt de oesterzwammen
aangeleverd in grote zakken. Hierin groeien ze door op de resterende
voedingsstoffen in de gemalen koffie. Deze vorm van circulaire economie werd al
beloond met de Horecava Duurzaamheidsaward 2011, een speciaal voor deze
gelegenheid in het leven geroepen waardering.
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1.1 Hoe we duurzaam ondernemen nu invullen
‘Duurzaam ondernemen’ wil zeggen dat een onderneming activiteiten onderneemt
die bijdragen aan een langdurig bestaan van die onderneming, zonder dat de
sociale en natuurlijke omgeving hiervan schade ondervinden. Nu vullen bedrijven
duurzaam ondernemen veelal in vanuit defensieve overwegingen;
kostenbesparing, angst voor omzetverlies en reputatieschade. Inmiddels beseffen
we echter steeds meer dan het niet langer verantwoord is om de negatieve
externe effecten van onze productieprocessen (‘externaliteiten’) te laten
voortbestaan.
Klimaatverandering is een ondernemersvraagstuk
We leven en ondernemen op één planeet. In een gesloten systeem, waarin alles
met elkaar verbonden is. Natuurlijke bronnen zijn eindig, op menselijke schaal.
Dit geldt voor grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen.
Maar ook voor ecosysteemdiensten; de ‘diensten’ die de natuur ons levert, zoals
hout en voedsel, zuiver water en schone lucht.
Jaarlijks winnen en verbranden wij een grote hoeveelheid fossiele brandstoffen,
voorraden die de aarde in de loop van een miljoen jaar heeft geproduceerd. Dit
verbruik neemt nog steeds toe. We brengen zoveel koolstof vanuit de grond in de
atmosfeer, dat we met het huidige tempo afstevenen op een temperatuurstijging
van tenminste drie graden Celsius medio deze eeuw. Ecosystemen verliezen aan
veerkracht: we zien ontbossing in vooral de tropische regionen, wereldwijd
afnemende visstanden en in veel gebieden dalende grondwaterstanden.
Dit heeft vergaande effecten op het stabiele klimaat zoals wij dat kennen en
waarin onze samenleving zich heeft ontwikkeld. Hiermee is klimaatverandering
dus niet alleen een milieu-, maar ook een samenlevingsvraagstuk. En omdat elke
onderneming deel uitmaakt van die samenleving, is klimaatverandering óók een
ondernemersvraagstuk.
Fossiele brandstoffen zijn de grondstof voor een groot deel van de producten in
onze maatschappij. Olie is een kernbestanddeel van pennen, auto-onderdelen,
medicijnen, zeep en computers. Evenals andere bestanddelen – zoals zilver,
koper of fosfor – beperkt in voorraad, terwijl we hiervan in ons lineaire model
steeds meer verbruiken. Verbranden van deze bestanddelen is dus eigenlijk wel
het minst zinvol.
Steeds meer ondernemingen ontdekken de impact van dergelijke ontwikkelingen
en werken aan verduurzaming van hun processen. Velen bekijken hoe ze hun
huidige productieproces en bedrijfsmodel kunnen optimaliseren. Hierdoor wordt
het lineaire systeem zeker efficiënter. Maar de uitputting van natuurlijke
systemen wordt er slechts door vertraagd - niet gestopt. Dat maakt de manier
waarop we momenteel werken aan verduurzaming dus principieel níet duurzamer.
Alleen een werkelijke transformatie in ons denken en handelen kan dit
veranderen. Deze transformatie wordt nu gevoed vanuit allerlei positieve
krachten.

1.2 De drijvende krachten achter transformatie
Naast ecologische factoren zijn er politieke, economische, sociale en
technologische factoren (‘PEST-factoren’) die ons in de richting sturen van een
duurzame, circulair economie.
De sociale kracht is de snel groeiende wereldbevolking, die gemiddeld genomen
ook economisch steeds welvarender wordt. Inclusief bijbehorend
consumptiepatroon van voedsel en goederen. De wereldbevolking verdubbelt nu
binnen het tijdsbestek van een mensenleven. De middenklasse telt in 2030 naar
verwachting drie miljard mensen méér dan nu, van twee naar vijf miljard mensen.
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Daarnaast maakt de politiek steeds meer regels en wetten om de kosten van
milieuschade en –vervuiling, nu het besef groeit dat we daar anders als
maatschappij voor opdraaien. Zo zijn fabrikanten van elektronische goederen
verantwoordelijk voor een verantwoorde verwerking van gebruikte goederen, door
de in 2012 aangescherpte Europese wet ‘Waste Electrical and Electronic
Equipment’ (WEEE). De Franse Grenelle II-wet verplicht producenten op hun
producten aan te geven hoeveel CO2 er vrijkomt bij productie en transport. En een
aantal Amerikaanse staten heeft American Electric Power Company5 aangeklaagd,
omdat de energieproducent met zijn kolengestookte centrales de stabiele
leefomgeving zou hebben aangetast. Ook in veel opkomende economieën zoals
China, wordt stevige wetgeving uitgevaardigd om de nadelen van de productie
voor het milieu te verminderen.
Ook duurzame technologie vormt een drijvende kracht, dankzij uitvindingen en
innovaties. In het oog springen duurzame (decentrale) energieopwekking en opslag, ‘smart grids’ (slimme netwerken voor transport van deze energie) en
biobased-alternatieven in onder meer de chemie en energie-efficiëntie in de
gebouwde omgeving. Naast deze duurzame ‘topsectoren’ bieden ook andere
economische sectoren kansen voor nieuwe manieren van zakendoen en
waardecreatie. De groeiprognoses van de duurzame technologie6 zijn groot,
wereldwijd, maar met name in China. In Silicon Valley was het totaal
geïnvesteerde vermogen in duurzame technologie in 2010 hoger dan die in de ICT7.

Figuur 1: Het traditionele productieproces is een lineair proces van verkrijgen,
verwerken, vervoeren en verbruiken wat ten onrechte uitgaat van oneindige voorraden
en ongelimiteerde afvalmogelijkheden.
(Model afgeleid van Rebitzer en Hunkeler, 2003.)
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1.3 Wat is nu een circulaire economie?
De circulaire economie is een economisch systeem, ontworpen voor maximale
herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van producten en grondstoffen.
Dit in tegenstelling tot het lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet
in producten die na verbruik vernietigd worden.
Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische
kringloop, waarbij reststoffen na een cascade van verbruik veilig terugvloeien in
de biosfeer. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn
ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw
gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk
behouden. Het systeem is ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.
In het kringloopproces van de circulaire economie nemen de waarde en kwaliteit
van de grondstof niet af. Dit in tegenstelling tot het huidige recycling, waarbij een
grondstof vaak nog een- of tweemaal worden ingezet in een lagere kwaliteit
(‘downcycling’), voordat deze alsnog als afval wordt afgestort of verbrand.
Een ander kenmerk is dat een product geen schadelijke stoffen bevat die niet
kunnen worden hergebruikt. Het zit bovendien zo in elkaar dat het aan het einde
van zijn levensduur efficiënt te demonteren is. Daarnaast worden duurzame
energiebronnen ingezet om de producten te maken en te transporteren.
Een belangrijk denkprincipe van de circulaire economie, het systeemdenken, komt
uit de ecologie. Het leven op aarde dankt zijn kracht aan zijn diversiteit en
verwevenheid: alles is verbonden en beïnvloedt elkaar. Dit zorgt voor veerkracht
en continuïteit van al het leven. Een groot contrast met het hedendaagse
productieproces, waarin standaardisatie voorop staat en we beslissingen vaak
onvoldoende in een bredere context nemen.
Waarde
Een ander belangrijk verschil tussen de circulaire en lineaire economie is die van
‘waarde’ en ‘bezit’. Samengevoegd in een goed functionerende laptop, kennen we
de componenten waarde toe. Maar zodra het apparaat niet meer werkt,
beschouwen we ze als ‘waardeloos’. Terwijl de materialen in de laptop – kunststof
en kostbare metalen waaronder goud en lanthaan – niet alleen waardevol zijn op
het moment van aanschaf: eigenschappen en intrinsieke waarde van de materialen
veranderen immers niet wanneer het apparaat defect is. Alleen kan de eigenaar
van de grondstoffen er op dat moment bezit niets meer mee.
Bezitten of gebruiken
Interessant is hier het concept van ‘bezit’. Willen we een verzameling
kunststoffen en zeldzame metalen bezitten, of gebruik maken van de diensten die
een laptop ons levert? Waarom zouden we de fysieke laptop eigenlijk moeten
bezitten als we alleen maar gebruik willen maken dan de functies?
In een circulaire economie blijven de producenten steeds meer eigenaar van de
grondstoffen. Klanten betalen slechts voor de diensten ervan. Op deze manier
verzekert de producent zich ervan dat hij de voor hem waardevolle grondstoffen
terugkrijgt. Hij gaat een servicegerichte – en dus langdurige en waardevolle –
relatie aan met zijn klant. Die is bij goed beheer van het product goedkoper uit.
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Consuminderen
Het Amerikaanse buitensportmerk Patagonia staat al sinds de oprichting in 1972
bekend om zijn vooruitstrevende sociale en milieubeleid. Het heeft zijn principes
nooit los gelaten. Vandaag de dag is het één van ’s werelds koplopers in
maatschappelijk verantwoord ondernemen. En – juist hierdoor – een uitermate
succesvolle onderneming, met een loyaal en groeiend klantenbestand.
Patagonia’s streven naar een circulaire economie komt onder meer tot uiting in
zijn ‘Footprint Chronicles’-programma en het ‘Common Threads Initiative’. Het
eerste richt zich op transparante communicatie over de herkomst en fabricage van
de producten. Het tweede is bedoeld om de consument bij het sluiten van cirkels
te betrekken. Patagonia roept klanten op om zich aan te sluiten bij het principe
van ’reduce-repair-reuse-recycle’. Op ‘Black Friday’ – de dag voor Thanksgiving
waarop Amerikanen massaal inkopen doen – heeft het bedrijf campagne gevoerd
om mensen meer bewust te maken van de consequenties van ongebreideld
consumentisme. De boodschap: bedrijven moeten minder producten maken, maar
wel van hogere kwaliteit. En consumenten moeten alleen kopen wat ze echt nodig
hebben. Dat lijkt tegenstrijdig met een commerciële organisatie. Maar Patagonia
bewijst dat leiderschap op het thema duurzaamheid niet alleen moreel
lovenswaardig maar ook zakelijk zinvol is.
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2. Een routekaart naar de circulaire economie
Een aantal bedrijven is al een eind op weg met het invoeren van een circulair
bedrijfsmodel. Deze koplopers tonen aan dat het circulaire model werkt als het
gaat om milieu en duurzame oplossingen. Maar hun onderneming blijkt ook
commercieel gezien succesvoller en beter voorbereid op de toekomst.
Wat kan er geleerd worden van de koplopers? De ‘routekaart’ uit dit artikel is
afgeleid uit hun ervaringen en resultaten. Zodat deze anderen tot inzicht en
inspiratie kunnen zijn bij hun transformatie naar de circulaire economie.
Hoewel de routekaart als een lineair proces beschrijven wordt, is de praktijk dat
zeker niet. Ieder bedrijf zal inzetten op die aspecten, die bij de onderneming nu
het meest van toepassing zijn. Soms zullen de stappen op elkaar volgen, in andere
gevallen verlopen ze synchroon, of voeden en versterken ze elkaar in
‘feedbackloops’.
Onderweg naar een circulair bedrijfsmodel doorlopen bedrijven deze vier stappen:
1. Eco-efficiëntie
2. Loskomen van de bestaande situatie: mechanismen en beslismomenten
3. Transformatie in het denken over duurzaamheid
4. Ketensamenwerking voor meervoudige waardecreatie

2.1 Eco-efficiëntie
Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft inmiddels zijn eerste schreden gezet naar
duurzaam ondernemen. Meestal wordt dit ingepast in bestaande denkkaders en
managementmodellen en draait het om de vraag hoe duurzaamheid direct kan
bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Er worden maatregelen genomen die leiden
tot minder verbruik van grondstoffen en energie en minder afval: ‘ecoefficiëntie’.

IKEA: zuinig met energie en verpakkingsmateriaal
IKEA is een koploper op het gebied van eco-efficiëntie. Producten zijn ontworpen
met de hoogst mogelijke efficiëntie. Ze bestaan voor het merendeel uit drie
basismaterialen; hout, metaal en katoen. In 2011 heeft IKEA het aandeel FSC
gecertificeerd hout – vergeleken met het voorgaande jaar – omhoog weten te
brengen tot 16,2 procent. De hoeveelheid duurzaam geproduceerd katoen steeg
naar 23,8 procent. Daarnaast is de energie-efficiëntie in de warenhuizen met 4
procent verbeterd ten opzichte van 2010. Hiermee werd een besparing van 6,2
miljoen euro gerealiseerd.
De meubelproducent gebruikt zo min mogelijk verpakkingsmateriaal en het
logistieke systeem is zo ingericht dat verladers van de distributiecentra op de
terugweg weer volgeladen zijn met restanten verpakkingsmateriaal. Het bedrijf
heeft een Duurzaamheid Product Scorekaart ontwikkeld die het bedrijf op 11
punten helpt zijn producten te verbeteren vanuit het perspectief van
duurzaamheid. Doelstelling is om in 2015 90 procent van het assortiment te
kunnen bestempelen als ‘meer duurzaam’. IKEA is dus uitermate ambitieus als het
gaat om het toepassen van eco-efficiëntie op het huidige portfolio en
bedrijfsmodel.
Toch is het bedrijfsmodel van de Zweedse meubelgigant principieel niet duurzaam
Vóór het ‘IKEA-tijdperk’ gingen meubels zoals tafels en kasten doorgaans langer
mee; minstens vijftien tot twintig jaar. IKEA’s bedrijfsmodel heeft deze
levensperiode flink verkorten en verleidt consumenten om elke paar jaar nieuwe
meubels te kopen.
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Hoewel deze ‘meer met minder’ maatregelen vaak gelabeld worden als
‘duurzaam’, zijn ze in feite een optimalisatie van het huidige systeem, ingezet
vanuit het oogpunt van kostenbesparing.
Bekende voorbeelden van methodes die worden ingezet om grondstof- en
energieverbruik of afval te verminderen zijn Lean en Six Sigma. Lean brengt
verspillingen in beeld en Six Sigma wordt als managementstrategie ingezet om de
productkwaliteit binnen de bedrijfskundige processen te verbeteren, door
defecten of afwijkingen te elimineren. Beide modellen verbeteren slechts de
bestaande processen en leiden dus hooguit tot minder externe neveneffecten van
productie die schadelijk zijn voor de leefomgeving. Op zich zijn het zinvolle
maatregelen, maar niet werkelijk duurzaam. Het ‘eco’ in de term eco-efficiëntie
is veelal ingegeven door marketingoverwegingen.
We zien eco-efficiëntie ook terug in producten die zo aangepast zijn dat zij in het
gebruik minder schadelijk zijn voor het milieu. Zo introduceert de auto-industrie
continu nieuwe modellen, die dankzij nieuwe technieken zuiniger rijden en dus
minder CO2 uitstoten. Een waardevolle ontwikkeling, maar nog lang niet
‘milieuvriendelijk’.
Eco-efficiëntie is een waardevolle stap op weg naar duurzaam ondernemen. Om
als opstap naar een circulair proces een begin te maken met een meer duurzame
kijk op zaken. En indien (een deel van) de gerealiseerde kostenbesparingen
aangewend wordt als onderzoeksbudget of voor verdere diepte-investeringen dan
kan eco-efficiëntie veel waarde toevoegen. Maar om wérkelijk duurzaam te
worden, moeten we een stap verder gaan.

Figuur 2: De huidige duurzaamheidaanpak is gericht op interne activiteiten die
bestaande processen, producten en bedrijfsmodellen optimaliseren. Dit leidt tot een
vermindering van ‘externaliteiten’ (afgewentelde kosten en schade), maar vormt
onvoldoende antwoord op de complexe en omvangrijke problemen van het lineaire
systeem.
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2.2 Loskomen van de bestaande situatie: mechanismen en
keuzemomenten
Elk bedrijf is afhankelijk van de bestaande situatie, de één meer dan de ander.
Ieder dient de specifieke mechanismen en momenten te identificeren die
belemmeren bij de transformatie naar een circulaire manier van werken.
Levenscyclusanalyses en het doorrekenen van business cases kunnen bijdragen aan
het benodigde inzicht. Hiermee kan het bedrijf inspelen op relevante
marktontwikkelingen en behoeften van in- en externe belanghebbenden. Dit kan
ook bijdragen aan een dynamische atmosfeer, die creatieve krachten in het
bedrijf losmaakt en bundelt. Daarnaast zal in de circulaire economie de
organisatie anders aangestuurd moeten worden, bijvoorbeeld met andere
beloningsstructuren en additionele criteria voor investeringsbeslissingen.
Padafhankelijkheid
Het is al niet eenvoudig om een circulair bedrijfsmodel op te zetten als je vanaf
een ‘greenfield’ situatie kunt beginnen. Het overgrote deel van organisaties heeft
uiteraard ook nog te maken met een bestaande situatie, die het lastig en kostbaar
maakt om radicaal het roer om te gooien. Eerdere diepteinvesteringen in
productielijnen en apparatuur, ingesleten werkprocessen, aanwezige
beloningsstructuren, klantrelaties en contracten, maar ook de heersende cultuur
en denkwijze staan een snelle ommezwaai in de weg. Bij de start van een proces
heeft de organisatie daarin nog keuzemomenten, of komt het aan nieuwe
kruispunten. Met elk gepasseerd kruispunt wordt van richting veranderen lastiger
en kostbaarder.
Bedrijven zijn soms diep verankerd in ‘pad-afhankelijkheid’. Vooral in industrieën
met een lange cyclus, waarin investeringen pas in decennia worden terugverdiend.
Hier vormt padafhankelijkheid een serieuze belemmering voor verduurzaming.
Beslissingen in de ontwerpfase werken nog heel lang door in bijvoorbeeld energieefficiëntie en gebruikte materialen. Een extreem voorbeeld is de ontwikkeling en
productie van een vliegtuig. Het tijdspad van tekentafel tot buitengebruikstelling
van het laatste toestel bedraagt vaak meer dan een halve eeuw. In de ‘fast
moving consumer goods’-industrie (zoals Unilever, Proctor&Gamble en Nestlé)
kunnen bedrijven veel sneller transformeren. Maar zelfs in sectoren met
gemiddelde cycli bedraagt de gemiddelde levensduur van investeringen nog altijd
twintig tot dertig jaar. Dit maakt het de moeite waard om niet ‘locked-in’ te
raken. Om tijdig de kruispunten op het gekozen pad te identificeren en op deze
momenten weloverwogen keuzes te maken. In de praktijk stapt men echter
makkelijk over dergelijke keuzemomenten heen.
Keuzemomenten met grote gevolgen
Die keuzemomenten zijn bijvoorbeeld relevant voor energiezuinigheid en de
vestigingslocatie. De gekozen locatie kan cruciaal zijn voor de duurzaamheid van
de bedrijfsvoering. Waterintensieve productieprocessen zoals de kleding- en
drankensector leiden regelmatig tot lokale conflicten. De producent onttrekt veel
grondwater aan de omgeving, terwijl de populatie groeit en er meer water
verdampt door ontbossing en opwarming. Zo werd de Coca-Cola fabriek in
Plachimada, India, op last van de rechter gesloten, slechts vier jaar nadat deze in
gebruik was genomen. Mede door de activiteiten van de frisdrankproducent, was
het grondwaterpeil sterk gedaald, wat voor tot grote problemen zorgde voor de
voedselproductie in de regio8.
Mechanismen die versnellen
Daarnaast kunnen mechanismen binnen en buiten de organisatie kansen bieden om
versneld de weg in te slaan naar de circulaire economie. Op de juiste manier
ingezet, geven ze ruimte om los te breken oude sporen.
Padafhankelijkheid is behalve een economische en bedrijfstechnisch vraagstuk
namelijk ook een mentaal vraagstuk: vasthouden aan het huidige spoor, of koste
wat het kost veranderen?
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Mentale padafhankelijkheid is vaak de erfenis van decennialang denken in termen
van kostenreductie, efficiency en het voorkomen van risico’s. Om echt te kunnen
innoveren – en excelleren – moet een organisatie van gebaande paden afwijken.
Als verantwoord risico nemen erbij hoort in de bedrijfscultuur en medewerkers
niet direct worden afgerekend op fouten, kan er een cultuur ontstaan van
vertrouwen, creativiteit en ondernemerschap.
Behalve de traditionele economische parameters, vaak vervat in ‘Economic Value
Added’ (EVA), kunnen ook verborgen waarden zichtbaar worden gemaakt:
verbeterde merkwaarde, loyalere klanten, attractiever werkgeverschap en minder
boetes als gevolg van (milieu)schade. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het
bedrijf vervroegd afscheid neemt van een investering die niet langer als
maatschappelijk geaccepteerd wordt gezien. Zo worden er nu in Duitsland steeds
meer kerncentrales gesloten.
Ook de invloed van de consument kan een krachtig mechanisme zijn om los te
breken uit een ‘locked-in’-scenario. Werd de consument eerder verleid tot de
aankoop van een duurzamer product door een klein deel van het assortiment te
verduurzamen en uit te breiden bij succes (‘choice influencing’), nu
verduurzamen steeds meer vooruitstrevende bedrijven in één keer hun hele
assortiment (‘choice editing’). Zo mobiliseren zij hun klanten ineens voor de
duurzame oplossing en wordt het rendabel om investeringen vervroegd weg te
strepen.

Marks&Spencer: ‘…Because there is no plan B’
Het Engelse Marks&Spencer (M&S) is in 2007 gestart met Plan A, een holistisch
duurzaamheidplan waarin de retailer bereid was tweehonderd miljoen Pond te
investeren. Door de vervolgzin ‘because there is no plan B’ maakt M&S duidelijk
dat zij voor de toekomst van het bedrijf geen andere optie zien dan
verduurzamen.
De retailer werkt samen met leveranciers en klanten aan doelstellingen zoals
minder afval en gebruik van fossiele energie, een groter aandeel duurzaam
geproduceerde grondstoffen, eerlijke handel en een gezondere levensstijl. Met
honderd doelstellingen voor een periode van vijf jaar en openlijk communiceren
over de voortgang van de activiteiten.
Op deze manier creëert het bedrijf voor zichzelf de kans om los te komen uit het
padafhankelijke model, waarin het slechts draait om kostprijs en efficiency. De
retailer wil zijn winkelschappen geleidelijk aan vullen met meer duurzame
producten. Leveranciers en klanten spelen hierbij uiteindelijk een
doorslaggevende rol.
Dat dit model werkt, bleek toen M&S in 2010 bekend maakte dat het dat jaar £73
miljoen verdiend had, als resultaat van maatregelen uit Plan A. Dankzij het
realiseren van twintig procent minder verpakkingsmateriaal, negentien procent
meer energie-efficiency in winkels en de stijgende omzet van meer duurzame
producten.
Duurzaamheid is voor M&S een proces van continue verbetering: Plan A wordt
voortgezet tot tenminste 2015, waarbij het aantal doelstellingen is uitgebreid van
honderd naar honderdtachtig.
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2.3 Transformatie in het denken over duurzaamheid
Eco-efficiëntie en ‘business cases’ binnen de bestaande context zijn beslist nuttig
en kunnen ook dienen als opstap naar een volgende fase. Maar terwijl dergelijke
verbetertrajecten rondom duurzaamheid weliswaar neergezet worden als
‘transformatieprogramma’, bestaan ze vaak uit kleine stappen die slechts het
bestaande systeem optimaliseren. De gewenste uitkomst wordt bovendien al
vooraf geformuleerd. Deze programma’s leiden uiteindelijk niet tot echte
doorbraken of veranderingen in het systeem.
Wie de kansen van de circulaire economie wérkelijk wil benutten, moet ook de
regels van het spel veranderen. Bij een echte transformatie wordt het bestaande
systeem losgelaten. Richting en doel worden wel gedefinieerd maar de exacte
invulling kristalliseert zich uit gedurende het veranderproces. In de transformatie
in het denken over duurzaamheid ontstaat het inzicht in de kansen van hechtere
samenwerking met ketenpartners, loyalere klanten en werknemers. ‘Business
cases’ gaan niet alleen over financiële aspecten binnen de grenzen van de
onderneming, maar ook over niet-financiële waarden.
Duurzaam ondernemen is dan synoniem voor succesvol ondernemen. Zodra dit
besef doordringt en diep geworteld raakt in de organisatie, openen zich vele
nieuwe wegen naar innovatie. Dan gaat duurzaam ondernemen verder dan
interventies in het productieproces, waarbij zo duurzaam mogelijk – minder
belastend – geproduceerd wordt. Er komen ook nieuwe producten en diensten uit
voort, die niet belastend, maar juist waardevol zijn na afloop van hun levensduur.
Beschikbaar voor een nieuwe levenscyclus.
De circulaire economie maakt het mogelijk om het economische systeem van de
onderneming te verbreden, doordat ook buiten de traditionele grenzen van de
organisatie waarde wordt gecreëerd. Het resultaat is een meer solide fundament
voor succesvol zaken doen, nu én in de toekomst.
Toekomstkansen
Bedrijven ontdekken ook hoezeer ‘groen’ en ‘geld’, oftewel ecologie en
economie, met elkaar verbonden zijn. Sociale en milieuvraagstukken raken steeds
meer verweven en werken op die manier door in de bedrijfskosten en
omzetmogelijkheden van elke onderneming. In sectoren die behoefte hebben aan
zeldzame mineralen of metalen, maar net zo goed in retail, houtverwerkende
industrie of bijvoorbeeld kledingwinkels. Zo is de prijs van ruwe katoen in twee
jaar meer dan verdubbeld9. Door de opwarming van de aarde worden belangrijke
katoenregio’s de laatste jaren frequenter getroffen door misoogsten als gevolg van
zowel overstromingen als droogte. De sterk gestegen en fluctuerende
katoenprijzen maken het voor de kledingindustrie steeds lastiger om winstgevend
en competitief te blijven.
Duurzaam ondernemen is meer dan een morele verplichting, het is ook
noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het biedt organisaties de
kans om te groeien en zich te ontwikkelen – en daarmee onderscheidend te zijn in
de markt.
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Andere focus en aansturing
Transformatie vraagt om een andere focus binnen de organisatie. De aandacht
verschuift van het vermijden van risico’s – reputatieschade, milieuboetes, product
recalls – naar het creëren van kansen. Kansen om nieuwe markten aan te boren,
om radicale product- en procesinnovaties en nieuwe ketensamenwerking te
initiëren, om de ‘license to operate and grow’ te versterken. Dat is meer dan een
technisch vraagstuk, het is vooral een cultuurverandering.
In het transformatieproces zien we al snel dat er binnen het bedrijf niet meer
alleen wordt gestuurd op de activiteiten voor verduurzaming, maar steeds meer
op resultaten. In plaats van de aandacht te vestigen op maatregelen die de
negatieve effecten van productie en producten moeten verminderen, gaat het er
nu om wat deze acties opleveren. De effecten van deze maatregelen worden zo
beter zichtbaar en kunnen zo ook worden benut om de activiteiten gericht bij te
sturen.
Naarmate bedrijfsprocessen verder worden geïntegreerd, verschuift ook de functie
van een eventuele MVO-manager. Van aanjager en facilitator bij de start van de
transformatie, wordt deze vervolgens coördinator en procesbewaker. En
uiteindelijk wordt zijn functie overbodig, als de verantwoordelijkheid voor het
MVO-beleid bij de reguliere lijnmanagers komt te liggen, met de CEO als
eindverantwoordelijke. Net zo min als er een SO-manager is die verantwoordelijk
is voor succesvol ondernemen, is er dan nog een MVO-manager nodig. Duurzaam
denken en werken wordt langzamerhand onderdeel van de bedrijfscultuur en
ingebed in standaard werkwijzen, klantcontacten, leveranciersbeoordelingen en
beloningsstructuren.
Levenscyclusanalyse
Een ander aspect is verschuiving in het denken over duurzaamheid van de
activiteiten en resultaten binnen de traditionele grenzen van de organisatie, naar
samenwerking binnen de keten. Het besef wordt versterkt dat gebruikte
grondstoffen en halffabricaten in hoge mate de toegevoegde waarde van een
product bepalen en dat de meeste winst wellicht zelfs te behalen is in de
gebruiksfase.
Analyses van de keten en de levenscyclus van producten bieden belangrijke
aanknopingspunten om inzicht te krijgen in elementen en toepassingen van het
product, of onderdelen van het productieproces. De levenscyclusanalyse (LCA)
wint als instrument aan belangstelling. Anders dan de naam wellicht doet
vermoeden, is het oorspronkelijk niet bedoeld om toe te werken naar een cyclisch
model. Het brengt voor de hele lineaire levensduur van het product – van ‘wieg’
tot ‘graf’ – in kaart welke grondstoffen hierin worden gebruikt, welke emissies er
plaatsvinden tijdens productie, transport en gebruik en wat eventuele milieugevolgen zijn van het afdanken van het product. Producenten hebben dit in de
praktijk vaak slechts globaal in beeld.
De LCA blijkt een waardevol instrument in het transformatieproces, omdat het
inzicht geeft in de essenties van producten en bedrijfsprocessen en daarmee
aanknopingspunten biedt om hierin verbeteringen door te voeren. Het maakt
duidelijk welke maatregelen effectief kunnen zijn om de milieu-impact van een
product te beperken. Dat maakt de LCA ook waardevol voor een ander aspect van
de transformatie naar duurzaamheid, namelijk transparantie. Wie beseft dat
duurzaamheid bijdraagt aan het succes van de onderneming, ziet het belang om
geloofwaardig te communiceren: over wat de onderneming al goed doet, waar nog
uitdagingen liggen en hoe deze opgepakt worden.
Ook kan een LCA de basis vormen voor een ‘milieu-productverklaring’. Deze
verklaring geeft feitelijke informatie over het product, net zoals het etiket met
voedingswaarden en E-nummers op levensmiddelen dat doet. Tot nu toe blijken
dergelijke verklaringen niet of nauwelijks van invloed op de aankoopbeslissingen
van consumenten (en het is maar de vraag of dit ook zal gebeuren) maar in de
zakelijke markt wint het bij inkopers wél snel aan populariteit. Het schept
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namelijk voor de aankopende partij meteen helderheid wat de onderneming in
komt en vergemakkelijkt de rapportage verder in de keten.
De uitkomsten van een LCA kunnen gebruikt worden om innovatie te stimuleren.
Bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar andere grondstoffen, processen of zelfs
producten. Bedrijven als BASF, Heineken en Unilever hebben voor het merendeel
van hun uitgebreide assortiment analyses uitgevoerd. Laatstgenoemde heeft de
levenscyclus onderzocht van ruim 1.800 producten. Geen sinecure, gezien de vele
ingrediënten en verpakkingsmaterialen van bijvoorbeeld instantsoepen of
shampoo’s. Dit leidde tot het diepgaande inzicht dat de grootste uitdaging niet
ligt in aanpassingen in de primaire grondstof, de productie of de logistiek, maar in
de gebruiksfase. Het bedrijf heeft stevig ingezet op innovatietrajecten waarin de
fundamentele eigenschappen van het product ter discussie worden gesteld. Dus
niet ‘hoe doen we het bestaande beter’, bijvoorbeeld met een shampoo die
sneller uitspoelt en dus tot minder waterverbruik leidt. Maar; ‘hoe doen we het
ánders’: door een shampoo te ontwikkelen die helemaal niet meer uitgespoeld
hoeft te worden. Dát is radicale innovatie!
Koplopers gaan zelfs nog verder. Zij verbinden de kennis die ze met deze analyses
hebben opgedaan aan radicale transparantie: zij geven open in de markt aan waar
ze zelf niet uitkomen. Zij lanceren in het openbaar hun innovatie-uitdagingen,
waarvoor derden worden uitgenodigd middels een proces van co-creatie proces
mee te werken aan oplossingen. Dit geeft innovatieprocessen een heel nieuwe
wending. Ook het vaak hete hangijzer van intellectuele eigendom.

Puma: ecologische schade op de balans
Producent van sportkleding Puma heeft in het najaar van 2010 – als eerste bedrijf
ter wereld – transparant gecommuniceerd over de economische waarde van de
ecologische schade die het bedrijf jaarlijks aanbrengt. Hiervoor heeft het een
keteninventarisatie gemaakt van de twee meest belangrijke externaliteiten van
het bedrijf: CO2-uitstoot en waterverbruik.
Hiermee zet het bedrijf twee revolutionaire stappen. Ten eerste vertaalt Puma de
ecologische impact in de voor iedereen begrijpelijke taal van geld. Voor alle
betrokkenen – zoals medewerkers, klanten en investeerders – wordt zo duidelijker
welke impact het bedrijf heeft op zijn omgeving. Ten tweede communiceert het
openlijk hierover en committeert het zich ook aan doelstellingen om dit de
komende jaren te reduceren. Hiervoor zoekt het niet alleen naar eco-efficiënte
oplossingen, maar ook naar werkelijke innovaties. Voorbeeld hiervan is de ‘Clever
Little Bag’, de 2-in-1 vervanger van schoenendozen en plastic tassen, en het
streven om op termijn af te stappen van leer.
Puma wil op deze manier een katalysator zijn in de omvorming van het lineaire
model naar een model waarin het zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn
omgeving . Het hoopt dat de transparante communicatie partners aantrekt die
vervolgens gaan meewerken aan deze transformatie.
Front-end-design
Van wezenlijk belang in het transformatieproces is ook de verschuiving van
aandacht van ‘end-of-pipe’ denken naar ‘front-end-design’. Verbeteringen in het
product en het productieproces hebben niet meer tot doel, de negatieve effecten
aan het eind van de levensduur te minimaliseren. In plaats daarvan worden
producten en processen van meet af aan al zo ontworpen en gerealiseerd, dat er
geen ‘externaliteiten’ meer zijn. Een fundamentele verschuiving met vergaande
voordelen, doordat het helpt om afval te elimineren en productiekosten te
verlagen.
Bij ‘front-end-design’ worden producten zo ontworpen dat zij aan het einde van
de levensduur efficiënt gedemonteerd kunnen worden en dat gebruikte materialen
makkelijk gescheiden kunnen worden. Technische restmaterialen kunnen dan
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terugkeren in de technische kringloop en biologische restmaterialen kunnen als
voedingsstof teruggevoerd worden naar de natuurlijke keten. Het gebruik van de
Cradle-to-Cradle14 methodiek kan hierbij toegepast worden.
Door het productontwerp zo te specificeren, komt bijvoorbeeld het gebruik van
allerlei verbindingsmaterialen zoals lijm ter discussie te staan. Dan blijken er
nogal eens makkelijker demonteerbare opties te zijn die niet alleen de
verbindingsmaterialen vervangen, maar ook nog eens voordeliger zijn. Het is
verbazingwekkend te ontdekken hoeveel onnodige, vervuilende en kostbare
productaspecten zijn blijven bestaan omdat niemand ze ooit ter discussie heeft
gesteld.
Behalve producten worden in een transformerende organisatie ook de bedrijfsprocessen geïnnoveerd. Zo komen er steeds robuustere ‘reverse-logistics’processen om de inname van gebruikte producten effectief te realiseren. Ook de
verwerking en terugstroom van componenten en materialen wordt steeds beter
ingebed. Bij een onderneming als Philips heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid dat
het bedrijf een koffiezetapparaat op de markt heeft gebracht dat voor de helft
bestaat uit gerecyclede plastics uit ingezamelde Philips producten.
Transformatie naar duurzaamheid openbaart zich dus op verschillende fronten in
de organisatie. Daarnaast zien we een ‘mindshift’: een groeiend besef dat
ecologie en economie elkaar kunnen versterken, dat duurzaam ondernemen
verankerd dient te worden in alle primaire bedrijfsprocessen en omarmen van het
denken in levenscycli bij innovatieprogramma’s . Dat dit niet meer louter theorie
is, maar ook praktijk, bewijzen successen zoals het ‘Ecomagination’-programma
van General Electric en het ‘ECO+-programma’ van DSM. Beide programma’s zijn
niet alleen omvangrijk, met hun miljardenomzet – maar ook succesvoller dan
verwacht, doordat de financiële resultaten ruimschoots voorlopen op de
prognoses11.
Een groeiende groep bedrijven toont aan dat wie de transformatie naar een
duurzame bedrijfsvoering jaren geleden al heeft ingezet, daardoor aanzienlijk
succesvoller is dan concurrenten. Toch zijn nog maar weinig bedrijven in staat
gebleken wérkelijk over de grenzen van de eigen onderneming en eigen
bedrijfsmodellen heen te stappen. Maar de handvol ondernemingen die daarin wél
zijn geslaagd, creëren dan ook echt meervoudige waarde.

Figuur 3: Een circulair economisch model is gebaseerd op samenwerking over de gehele
levenscyclus. Herdefiniëren van kwaliteit en waarden leidt tot een groter economisch
systeem. Met additionele revenuen, betere producten en hogere marges en zonder
schade die op de omgeving worden afgewenteld.
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2.4 Ketensamenwerking voor meervoudige waardecreatie
Het transformatieproces naar meervoudige waardecreatie overstijgt de grenzen
van de onderneming en strekt zich uit over de hele keten. Hier groeien
leverancier- en klantrelaties uit tot (h)echte samenwerkingsverbanden. Zij
organiseren processen van co-creatie, waarin klanten en leveranciers mee bepalen
hoe een eindproduct maximale waarde kan opleveren voor de keten en hoe zij
daaraan zelf kunnen bijdragen.
De traditionele rollen van in- en verkoop maken plaats voor een organisatieecologie waarin grondstoffen in een cyclisch proces door verschillende ketens
stromen. Deze levenscyclussamenwerking is zeker geen utopie. Er zijn anno 2012
al verschillende voorbeelden van organisatie-ecologieën die bewijzen dat deze
werkwijze mogelijk is, maar ook leiden tot bovengemiddeld gezonde
bedrijfsmodellen en –resultaten.
Leiderschap
Voor een succesvolle transformatie zijn twee fundamentele eigenschappen
vereist. Ten eerste is er een bijzonder type leiderschap nodig. De leider van een
succesvol transformatieproces is zowel visionair en krachtig, als praktisch en
dienstbaar. Ondanks de altijd overheersende korte termijnbelangen, is deze in
staat de onderneming op sleeptouw te nemen naar een nieuwe toekomst, die
verder weg ligt dan het volgende boekjaar. Ver genoeg om de meesten binnen het
bedrijf niet te laten verstarren omdat het vanaf nu ineens helemaal anders moet.
En dichtbij genoeg om niet afgedaan te worden als een utopisch vergezicht, dat
nu nog niet aan de orde is.
De leider – of deze nu DGA, CEO of (lijn)manager is – heeft een impliciet gezag en
is daarmee in staat op een charismatische manier de onderneming mee te krijgen
op deze ontdekkingsreis. Hij (zij) organiseert consistent de juiste prikkels op het
juiste moment. Hij toont de onderneming zowel naar binnen als naar buiten toe
wat er moet veranderen. Toch leidt niet alleen hij, maar het hele team de
transformatie. De leider zorgt voor borging en ‘eigenaarschap’ op de werkvloer.
Zodra de werknemers dit oppakken, toont de leider zich dienstbaar en
ondersteunt hij hen waar nodig. Maar hij is ook daadkrachtig als resultaten
achterblijven en grijpt in waar nodig.
Systeemdenken
Systeemdenken is de andere fundamentele eigenschap, nodig voor een succesvolle
transformatie. De wederzijdse verwevenheid van samenleving en bedrijfsleven is
de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. Factoren als globalisering en
wereldwijde logistieke ketens, het internet en de sociale media zorgen ervoor dat
het onmogelijk om duurzaam te ondernemen zónder buiten de muren van de eigen
fabriek of kantoor te kijken. Ondernemingen zijn niet langer afzonderlijke
entiteiten. Het is van vitaal belang om het grotere geheel te overzien, de rol van
de onderneming daarbinnen te zien en de complexe relaties tussen de
onderneming en de omgeving te duiden. Dit vraagt om een holistische benadering
van het systeem waarvan de onderneming deel uitmaakt.
Bij beslissingen rond verduurzaming doen zich vaak dilemma’s voor. Kiest een
zuivelproducent voor vrije uitloop van vee voor een beter dierenwelzijn, dan
schaadt het milieu door broeikasgasuitstoot en verzuring van het grondwater.
Deze dilema’s kunnen we duiden door naar het grotere geheel te kijken. Vanuit
een systeemperspectief kunnen organisaties en belanghebbenden samen zoeken
naar breed gedragen oplossingen.
Samenwerking en meervoudige waardecreatie zijn essentieel en op termijn
noodzakelijk onderdelen van de circulaire economie. Bij meervoudige
waardecreatie onderzoeken ‘sleutelpartners’ in de keten met elkaar hoe alle
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belangen zo goed mogelijk gediend zijn, zonder negatieve gevolgen voor de ander
of de leefomgeving. Waarde niet alleen uitgedrukt in economische termen (zoals
Porter voorstaat in zijn ‘Creating Shared Value’12), maar ook in maatschappelijke
en ecologische termen.
De LCA wordt ingezet voor de samenwerking binnen de keten en tussen ketens,
gebaseerd op de levenscyclus van producten. De samenwerkingspartners
onderzoeken in nauwe samenspraak met (groepen) klanten wat de daadwerkelijk
behoeften zijn. Samen met toeleveranciers bekijken zij vervolgens hoe zij deze
behoefte het beste kunnen realiseren. Klant- en leveranciersrelaties veranderen
van formele, vaak incidentele contacten in langdurige servicerelaties. Deze geven
het bedrijf meer waarde. Vervolgens gaan (groepen) ondernemingen ook buiten
hun sector op zoek naar oplossingen voor hun (collectieve) vraagstuk. Zij zoeken
bijvoorbeeld naar vervangende materialen voor schadelijke, maar functioneel
onmisbare componenten van hun product. Hier komen soms verrassende
samenwerkingsverbanden uit voort, die leiden tot cross-sectorale partnerships.
Waarbij het afval van de ene partij bijvoorbeeld dient als grondstof voor de
andere partij.

Kleine cirkels, grote voordelen
Het Nederlandse familiebedrijf Van Houtum toont aan dat een bescheiden MKBonderneming grote veranderingen kan initiëren. Deze producent van
hygiënepapier heeft MVO sterk verankerd in de onderneming en is hiervoor al
meermalen beloond met onderscheidingen13.
Enkele jaren geleden maakte het bedrijf een transformatie door, door afstand te
nemen van het prijsvechtermodel in de consumenten-markt en zich te focussen op
het zakelijke segment. De sleutel hiervoor lag in het ontwikkelen van een cradleto-cradle-productlijn die niet alleen de milieuschade nagenoeg elimineerde, maar
ook winst opleverde voor de klant.
Bijzonder hierin is de cross-sectorale, circulaire inzet van grondstoffen. Hiervoor
deed het bedrijf uitgebreid onderzoek in de regio. Het ontdekte dat een brouwerij
in de regio de etiketten van gebruikte en geretourneerde flesjes afspoelde en
deze als afval stortte. Van Houtum gebruikt deze papierpulp nu als goedkopere en
lokaal verkregen grondstof. Maar ook de brouwer profiteert hiervan: hij krijgt nu
betaald voor een reststroom, terwijl hij eerder zelf betaalde om die kwijt te
raken.
Tenslotte levert het winst op voor het milieu, nu er een afvalstroom wegvalt en er
minder transportbewegingen nodig zijn. Daar komt bij dat er na het
verwerkingsproces bij Van Houtum nog een klein percentage van de pulp als
papierresidu overblijft. Dit wordt geleverd aan de lokale producent van kartonnen
verpakkingen, die er het eindproduct van Van Houtum in verpakt.

Van product naar dienst
De sluitsteen van de transformatie naar een circulaire economie is de verschuiving
van ‘eigendom’ naar ‘gebruik’. Het concept van bezit overleeft het lineaire
economische systeem misschien niet eens. Bij de circulaire economie gaat het
vooral om het gebruik van (of de toegang tot) een product of een dienst. De focus
ligt op het plezier dat we ervan hebben. Voor de marketing is dit eigenlijk al
‘dichtbij huis’: ook nu al ontwikkelen marketeers campagnes om de meerwaarde
van een product voor klanten te vergroten. Zij spelen in op de meerwaarde of de
emotionele beleving door de klant. Zo verkopen automerken vaak al geen
vervoersmiddel meer, maar ‘rijgenot’.
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Zodra een producent zijn product niet langer verkoopt maar beschikbaar stelt,
gaat hij een servicerelatie aan met zijn klant. Aan het einde van de levensduur
neemt de leverancier de grondstoffen terug en kan hij met de klant een nieuw
servicecontract afsluiten. De grondstoffen worden weer in eenzelfde product
ingebracht, of verhandeld voor verder gebruik in een andere sector. Zo wordt het
economisch systeem verbreed en ontstaat er extra meerwaarde voor de gehele
keten. Anders dan bij een leaseconcept, betaalt de klant bij het leveren van een
dienst niet voor de grondstoffen en eventuele afschrijving; de producent krijgt
deze immers terug. De grondstoffen worden met dezelfde kwaliteit hergebruikt,
of keren als voeding terug naar de natuur. De klant betaalt alleen voor het
ontwerp, het intellectuele eigendom, de service en de waarde van deze dienst.

Belasting op onttrokken waarde
Turntoo heeft het circulaire denken succesvol in de praktijk gebracht door een
circulair servicemodel te realiseren, samen met een aantal partners, waaronder
Philips, Steelcase, BAM en Triodos. Turntoo heeft onder meer een kantoor
ontwikkeld en betrokken waarbij alle materialen eigendom blijven van de
producent; van ramen tot lampen en van tapijt tot meubilair. Turntoo betaalt
alleen voor de dienst: voor zichturen (dus niet de fysieke ramen), zituren (niet de
stoelen), loopuren (niet het tapijt), enzovoort.
De leidende principes zijn samengevat in de uitgangspunten: van verbruik naar
gebruik, van product naar service, producten die ‘grondstofbanken’ worden en van
een korte naar een lange prestatiecyclus. Bij dit laatste wordt het voor
producenten belangrijker om hoogwaardige producten te maken met een lange
prestatiecyclus – zonder reparaties of vervanging – doordat de gebruiker alleen nog
voor de geleverde service betaald.
Een nog in concept zijnd principe is dat van de geldende belasting op de diensten.
Hierbij zou de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) volgens Turntoo alleen nog
moeten gelden op de daadwerkelijk toegevoegde waarde, oftewel het ontwerp,
het intellectuele eigendom, de service en de waarde die de dienst
vertegenwoordigt. Voor de grondstoffen zou een Belasting Onttrokken Waarde
(BOW) moeten gelden die eventuele negatieve maatschappelijke kosten –
externaliteiten – zou moeten vertegenwoordigen. Dit zou producenten extra
stimuleren om zo duurzaam mogelijk te produceren.
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6. Tot slot
Deze routekaart brengt het traject in beeld van het huidige lineaire economische
model naar de circulaire economie.
Noodzaak en kansen zijn beschreven, aan de hand van de bewezen successen van
de bedrijven die reeds bezig zijn met hun transformatieproces naar de circulaire
economie. Er is ingezoomd op de stadia die koplopers hebben doorlopen. En op de
momenten en mechanismen waarmee bedrijven kunnen doorstoten naar een
volgend stadium in de transformatie. Het is nog lang geen volledig beeld: de
fundamentele veranderingen zijn immers nog volop in gang. In deze routekaart
vindt u echter wel de belangrijkste drijvende krachten terug van het
transformatieproces dat nu gaande is.
Vanwege de huidige focus op de ‘maakindustrie’ heeft vooral de technische kant
van het transformatieproces veel aandacht gekregen. Technologieën, methoden
en mechanismen zijn echter geen panacee: het succes van elke transformatie
schuilt in het menselijke vermogen om veranderingen in gang te zetten en door te
voeren.
Het mag in deze routekaart steeds gaan over organisaties, uiteindelijk bestaan
deze niet uit processen en bedrijfslogo’s, maar uit mensen. De essentie van een
succesvol veranderproces, of het nu binnen een organisatie is of een
maatschappij, zit besloten in het vermogen van mensen om anderen te laten
inzien dat de voorgenomen verandering zinvol en waardevol is.
Iedereen heeft een rol te spelen in deze grote transformatie van onze tijd. Door
keer op keer een stap te nemen: één gesprek, één actie – of één artikel. Of, zoals
wijlen Ray Anderson – oprichter en CEO van InterfaceFlor, wellicht het verst
getransformeerde bedrijf ter wereld – het verwoordde: “Organisatieverandering
gebeurt medewerker voor medewerker, één hart per keer.” Middels dit artikel
hoop ik een bijdrage te leveren aan een kleine verandering in uw hart.
Michel Schuurman, najaar 2012.
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Figuur 4: overzicht van de meest voorkomende activiteiten en uitkomsten van het
transformatieproces naar een circulaire economie

22 / 23

Referenties:
1. McKinsey,	
  2011.	
  Resource	
  Revolution:	
  Meeting	
  the	
  world’s	
  energy,	
  materials,	
  
food,	
  and	
  water	
  needs	
  
2. KPMG,	
  2012.	
  Expect	
  the	
  Unexpected:	
  Building	
  Business	
  Value	
  in	
  a	
  Changing	
  
World	
  
3. Newsweek	
  Green	
  Rankings	
  2011	
  
4. Global	
  Footprint	
  Network,	
  2011.	
  Earth	
  overshoot	
  day	
  
5. Supreme	
  court	
  of	
  the	
  United	
  States.	
  No.	
  10-‐174.ss.	
  American	
  Electric	
  Power	
  
Company	
  versus	
  the	
  state	
  of	
  Conneticut	
  et	
  al.	
  	
  
6. Financier	
  Worldwide,	
  nov.	
  2011.	
  The	
  Future	
  of	
  Cleantech	
  Investment	
  
7. Energy	
  Business	
  School,	
  2011.	
  Green	
  Energy:	
  Silicon	
  Valley	
  leads	
  a	
  back-‐to-‐
basics	
  revolution,	
  
8. Shiva,	
  Vandana,	
  13	
  May	
  2004.	
  Building	
  Water	
  Democracy:	
  People’s	
  victory	
  
against	
  Coca-‐Cola	
  in	
  Plachimada.	
  
9. Tycoon	
  Index,	
  Cotton	
  2009-‐2011	
  
10. IDC	
  Whitepaper,	
  July	
  2010.	
  Raising	
  Confidence	
  and	
  Driving	
  Business	
  Value	
  with	
  
Product	
  and	
  REACH	
  Compliance	
  	
  
11. World	
  Resources	
  Institute.	
  GE-‐ecomagination-‐evolution	
  	
  
12. Porter,	
  M.,	
  Creating	
  Shared	
  Value.	
  Harvard	
  Business	
  Review	
  Vol.	
  January	
  2011	
  
13. www.vanhoutum.nl/media/602/satino-‐product-‐catalogus-‐2011-‐2012.pdf	
  
Pagina	
  9.	
  
14. www.cradletocradle.nl	
  

Over de auteur
Michel Schuurman (1973) werkt als Programmamanager bij MVO Nederland waar
hij verantwoordelijk is voor het opzetten en begeleiden van programma’s en
samenwerkingsverbanden rondom milieugerelateerde vraagstukken.
In het verleden werkte hij onder meer als Managing Consultant Sustainability &
CSR bij Capgemini en was hij mede-eigenaar van duurzaamheidadvies en –
programmabureau icentials.
Voor verdere informatie:
http://nl.linkedin.com/pub/michel-schuurman/0/3ba/264
http://twitter.com/meschuurman

23 / 23

