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Welcome

P+: Interface, new fiber from old carpets (Dutch)

This READER brings together Best Practices
that prove the Circular Economy already exists
in the Netherlands. These examples have been
shown and discussed during the conference
‘Closing the Loop’ in Zaandam, 14 + 15
November 2012. Some of the practices have
been described earlier in P+ People Planet
Profit, the Dutch magazine on sustainable
development. This READER has been
completed by recent texts of the other
organizations, involved in the organisation of
this conference: Work on Progress, MVO
Nederland and The Circle Economy.

This story describes how Interface collects old carpets and brings the
garbage back to the original chemical components, the base of new
fibres with which new carpets are being made.
P+: Growing mushrooms on coffee grounds (Dutch)

The coffee grounds of the popular Dutch restaurants La Place are been
collected as a cultivation ground for growing mushrooms. These food
products are brought back to La Place and being used to prepare
popular dishes.
P+: Herman Wijffels and sustainable business models (Dutch)

The well known and respected Dutch professor Herman Wijffels makes
a statement on the need of establishing a circular economy, posing
with a piece of art made of trash.
P+: How KICI revolutionizes the second hand clothing industry
(Dutch)

A portrait of Hans Markowski, director of the Dutch Foundation that
collects used clothing. Markowski is changing the complete business
model of this industry, by defining garbage as raw materials. The
images show the sorting of clothes at Wieland, where the new
Textiles4Textiles assembly line was revealed during the conference.
P+: How Ellen MacArthur found 600 billion euro (Dutch)

A story on the Ellen MacArthur Foundation that estimates that the
circular economy forms an economic opportunity worth billions—more
then 600 billion a year in Europe, to be more precisely.
P+: Arjowiggins Graphic leads the paperindustry (Dutch)

In the city of Le Mans old office paper is collected by a social enterprise,
after which the paper mill of Arjowiggins upgrades this raw material in
high quality products. The paper is being used by the city of Le Mans to
print the City Magazine, making the circle round.
Work on Progress: The T4T automatic sorting machine (English)

The Textiles4Textiles (T4T) automatic sorting machine makes it
possible to automatically sort the lower quality garments in such a way
that higher value recycling becomes possible.
The Circle Economy: Transforming the professional service industry
(English)

This White Paper explores the possibilities within the service industry
to adopt the principles of the circular economy. It is not an easy thing
to do for banks, pension funds and insurance companies, but there are
Best Practices already.
MVO Nederland: A Roadmap for the Circular Economy (Dutch)

In this essay Michel Schuurman describes the steps that companies
take to transform into organisations that use and re-use raw materials
over and over again.
P+: Robert Jan van Ogtrop, founding father (Dutch)

A portrait of Robert Jan van Ogtrop, a Dutch industrialist and investor
in ethical funds, who also established the Circle Economy, an
organisation that aims to accelerate the transition from a linear to a
circular economy.

The official language of the Conference was
English. Unfortunately most of the texts in this
Reader are written in Dutch, though, not all of
them. In this table of contents we’ll try to give
the English speaking readers an idea about the
stories and analyses in this document. Of
course there are images as well: they can say
more then a thousand words.
We hope this a good fundament for other
future practices. We believe there is real
inspiration in showing things that you can
hold and touch, maybe even more then in
discussing ideas. It’s the proof of the pudding
that we are eating.
We hope you enjoy this as much as we do.
Jan Bom,
editor-in-chief P+ People Planet Profit
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De machines draaien al, in Scherpenzeel en in Ljubljana. In Nederland kan
InterfaceFLOR 24 uur per dag oude vloertegels en tapijten zo uit elkaar snijden,
plukken, schudden en zeven, dat verschillende afzonderlijk nieuw te gebruiken
kunststoffen overblijven. In Slovenië maakt Aquafil van de oude tapijtvezels volledig
nieuw garen, in alle denkbare kleuren. Waar InterfaceFLOR vervolgens weer vloertegels van produceert, perfect voor bedrijven die hiermee hun ecologische voetafdruk bewijsbaar aantoonbaar willen verminderen. De nieuwe ecologische vloerlijn Biosfera is een spectaculair voorbeeld in de circulaire economie, waarin steeds

P+ wordt gedrukt op 100% recycled papier van
Arjowiggins Graphic. Cover: Cocoon Silk 135
gr/m2. Binnenwerk: Eural Premium 80 gr/m2.
Informatie: www.arjowigginsgraphic.com

schaarser en duurder wordende grondstoffen aan een nieuw leven beginnen.
+ Tekst Jan Bom + Fotografie Mischa Keijser
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p oud tapijt

InterfaceFLOR haalt gratis bij alle klanten oude
tapijten tapijttegels op, die nu als grondstof voor
nieuwe vloertegels dienen. Ook MVO-manager
Anniek Mauser van Unilever werkte mee aan
de inzamelingsactie. Afvalverwerker SITA
verzorgt de logistiek.
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Resten tapijt, van nylon.

Het vezel uit tapijt (fluff), losgemaakt van de
bitumen ondergrond.

Herwonnen nylon teruggebracht tot de
oervorm: caprolactam.
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VAN GRONDSTOF TOT GRONDSTOF

aanteverwisselingen
4

5

6

Gerecycled nylon als nieuw garen Econyl
voor tapijtindustrie.

Garen tot een superdunne mat geweven,
met een minimum aan materiaal.

Nieuw product: Biosfera van InterfaceFLOR,
op dit moment de duurzaamste vloertegel.
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Zou het komen omdat Ton van Keken
(1961) vroeger in een F16 vloog en zo als
luchtreiziger zijn eigen uitzicht uit kon
kiezen? Of nam hij juist het denken in
techniek van de vliegbasis Twente mee?
Hoe dan ook, opgeleid op de Koninklijke
Militaire Academie zit Van Keken nu
alweer tien jaar als gezagvoerder achter
de stuurknuppel van InterfaceFLOR. Zijn
huidige tocht over land naar die hoge
bergtop die Mission Zero heet, is nog
niet afgelopen. Er is nog negen jaar te
gaan om de ecologische voetafdruk van
deze tapijtfabrikant terug te brengen
tot nul. Directeur Van Keken vernieuwde
cruciale onderdelen in het machinepark
van Scherpenzeel, van waaruit zijn
bedrijf het Europese vasteland met
vloertegels bevoorraadt. Met een brede
glimlach bekijkt hij de nieuwste
installatie, die officieel gedoopt is als
ReEntry 2.0.

“Onze klanten zijn meestal
allang blij dat we de oude
vloerbedekking voor ze
meenemen”
“Voor het eerst dat we hele vezel uit oude
tapijten halen”
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FASE 1: GAREN TERUGWINNEN

People
Planet
Ton van Keken
Pronken met
herwint grondstoffen energiewinst

Profit
Tapijt met een
tegoedbon

Urban mining luidt de term, enigszins verwant
met ‘stadslandbouw’. Alleen gaat het in deze
keten niet over het plegen van akkerbouw in
hartje Randstad, maar over het delven van
grondstoffen in kantoorgebouwen. Van alle
opgaven die InterfaceFLOR zichzelf heeft
gesteld, is dit de lastigste: het volledig terugdringen van het gebruik van grondstoffen,
zoals bijvoorbeeld ruwe olie, dat nu nog
onmisbaar is bij de productie van tapijttegels.
Met het ReEntry-programma wordt een forse
sprong gemaakt. Bij alle andere gestelde doelen, zoals het terugdringen van watergebruik,
het gebruik maken van groene stroom, bleef
deze doelstelling nog wat achter. Nu slaat Van
Keken meerdere vliegen in één klap. “We
maken bij alles wat we doen een LevenscyclusAnalyse, een LCA. Die laat zien dat bij onze
nieuwe methode van recycling vier keer minder energie nodig is, in vergelijking met het
maken van dezelfde producten vanuit ruwe
olie.”
Uit een van de wastrommels van de ReEntry
komt een zwarte grondstof, waar weer een
gloednieuwe ondergrond rug van kan worden
gemaakt. En dat dit ook daadwerkelijk
gebeurt, is op het terrein van InterfaceFLOR te
ruiken.
Van Keken verstopt zijn rekenwerk niet in een
bureaulade, maar maakt er een extra service
voor zijn klanten van. “We vertalen de LCA in
een milieu productverklaring. Daarin staat de
volledige milieu-impact vermeld. Nu we de
cyclus gesloten hebben, worden die cijfers erg
interessant. Je kunt de besparing op grondstoffen en de lagere uitstoot ten opzichte van reguliere vloertegels heel goed laten zien. Klanten
kunnen deze getallen opnemen in hun duurzaamheidsverslag, of op hun beurt weer vermelden aan eigen klanten en opdrachtgevers,
die de voorkeur geven aan leveranciers met een
zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.”

Hoe zamel je zoveel tapijten in, dat ReEntry 24
uur per dag operationeel kan zijn. Je moet
ergens beginnen en dan is het meest logische
begin de dagelijkse praktijk. “We hebben het
voordeel dat we vooral op de zakelijke markt
opereren”, vertelt Van Keken. “Onze klanten
zijn meestal al lang blij dat we de oude vloerbedekking voor ze meenemen. Dat scheelt ze ook
geld, aan kosten voor afvalverwerking.”
In de toekomst gaan vaste afnemers zelfs geld
verdienen. Van Keken: “We hebben een tegoedbon ontwikkeld. Klanten betalen minder geld
bij aankoop van nieuwe tapijttegels, wanneer zij
de oude tegels aan het einde van de gebruiksduur bij InterfaceFLOR retourneren.” In feite is
deze vondst het omgekeerde van een statiegeldrekening, waar al bij aankoop een opslag gerekend wordt. Hier is de prijsprikkel achteraf. Van
Keken: “We bieden onze klanten een voucher
aan, gekoppeld aan een I.O.U.-regeling, wat
staat voor I Owe You; ik ben u nog iets schuldig.”
De tegoedbon vertegenwoordigt een waarde van
50 cent per aangeschafte vierkante meter tapijttegel.
Maar Van Keken kent zijn grenzen. Hij is geen
specialist in het opsporen van alle oude tapijten
in Nederland, laat staan alle oude tapijten in
Europa. Eufemistisch gezegd: de logistieke kant
van de zaak vormt nog een uitdaging. Hoe gaat
hij alle oude tapijten naar Scherpenzeel transporteren en vervolgens de gesepareerde garengrondstoffen naar Slovenië, waar het in de
hoofdstad Ljbuljana weer tot nieuw vezel wordt
gevormd? Zijn oplossing: “We werken al langer
samen met Sita, een internationale afvalverwerker. Dit is een rol die zij in deze keten op zich
kunnen opnemen.” De contractbesprekingen
hierover zijn afgerond.
Van Keken blijft rekenen. Het zou in de toekomst logistiek gezien wel eens voordeliger
kunnen zijn om de volgende ReEntry op een
centrale plek in Europa aan het werk te zetten.
Het gewicht van het garen is niet zo’n probleem,
maar die zware rug wel. Die wil je liever niet het
hele Europese continent over slepen.
www.interfaceflor.eu
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Het is een naam die precies zegt wat er gebeurt.
Oude stukken tapijt gaan in een enorme afgesloten kast. Het garen en de backing komen er
na bewerking apart weer uit, gereed om
opnieuw verwerkt te worden. Vooral de laatste
zeefbeurten zijn spectaculair, met ronde trommels die op rubberen voeten staan te trillen en
te schudden. Het leverde deze machinerie
onder de medewerkers dan ook een koosnaampje op: ‘De Shakira’, naar de Colombiaanse
zangeres die over een fabelachtige buikdanstechniek beschikt. “De wat?”, vraagt Van
Keken, die alleen de formele naam kent. Hij
grinnikt, als de vergelijking hem duidelijk
wordt.
Hij brengt meteen een eigen doordenkertje te
berde. “Het is een leuke wereld, die van het
maken van tapijten. InterfaceFLOR is een echt
kop-staart bedrijf.” Wat hij daarmee bedoelt?
Van Keken produceert geen onderdeel of halffabrikaat, dat anoniem in een auto of gebouw
verdwijnt. “We maken een zichtbaar eigen
product, een vloertegel. Dat begint bij het
nadenken over design, over mode, over langlopende trends. Dat begint met het praten met
architecten. Daarna produceren we ons eigen
ontwerp en verkopen het ook nog zelf, met een
complete supply chain over heel Europa.”
Van Keken heeft ook ook een geheel nieuw
concept laten ontwikkelen om tegels te snijden. De mysterieuze apparatuur snijdt door
middel van ultrasone messen een rol tapijt in
vierkante stukken, zonder noemenswaardig
snijafval te veroorzaken. Dat was vroeger wel
anders. En ook de nieuwste generatie tufttechniek, een microtuft-machine, is in staat om een
superdunne looplaag voor tapijtttegels te
maken, waardoor ook de hoeveelheid benodigd garen sterk verminderd. “We willen de
cirkel sluiten, dat is onze filosofie”, verklaart
Van Keken deze investeringen. “Maar ik zou
niet eens de schijn van een claim willen wekken dat deze vernieuwingen voor mijn rekening komen. Onze engineers hebben ze samen
met strategische leveranciers ontworpen.”
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Het blijft verbazingwekkend waar goed
ondernemerschap toe kan leiden. Zijn
vader en moeder zagen na de Tweede
Wereldoorlog een nieuwe kunststof op
de markt komen: nylon, een uitvinding
van het Amerikaanse bedrijf DuPont. Ze
staken al hun spaargeld en energie in
een werkplaats waar ze van dit
waterafstotende materiaal regenjassen
begonnen te naaien. De familie werkte
hard, slaagde en bleef vooruit kijken.
Steeds werd de nieuwste technologie
gekoppeld aan een nieuwste vraag uit
de markt, zoals die naar vloerbedekking.
Aquafil begon het kunststoffen garen
voor de nieuwe tuftmachines te
produceren.

“Stop met storten! Stop met verbranden!”

“Het nieuwe garen is van minstens dezelfde
kwaliteit als het oude polyamide.”
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Giulio Bonazzi produceert kwaliteitsgaren
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Pakhuis vol fluff

Profit
Terug naar de grotten

Maar nooit had oprichter Bonazzi durven dromen dat de jongste van zijn vier zonen, Giulio
(1963), ooit aan het hoofd zou komen te staan
van een wereldwijd concern, met achttien verschillende productielocaties. En ook niet dat
deze econoom nog eens voor een unieke chemische procesinstallatie zou poseren, die de
kunststof nylon weer terug kan brengen tot
zijn originele chemische samenstelling, om er
daarna opnieuw ‘maagdelijk’ garen van te
kunnen spinnen, in elke kleur van de regenboog.

Op zijn sportschoenen beent Bonazzi door een
pakhuis in Slovenië, niet ver van de hoofdstad
Ljubljana, waar de fabriek van Aquafil ongeduldig op aanvoer wacht. Hier heeft hij zijn collectie oude visnetten uit de hele wereld opgeslagen. Net als de fabrikanten van tapijten gebruiken vissers en viskwekerijen netten van vrijwel
onverwoestbaar kunststof. Bonazzi vertelt:
“Deze netten komen uit Canada. De vissers hadden ze in de bossen weggestopt. We hebben ze
daar weggehaald.” Dat is nog een geluk, want in
zee gedumpt, bedreigen de netten het leven
onder water, net als de beruchte kilometerlange
vislijnen met haken.
Bonazzi wil dit industriële afval steeds meer en
meer met consumentenafval gaan mengen:
“Het inzamelen van oude tapijtvezels moet nog
grotendeels op gang komen. In Frankrijk en
Groot-Brittannië verdwijnen tapijten nog in
stortplaatsen. In andere landen gaan tapijten de
verbrandingsovens in. Ik zeg: stop met storten!
Stop met verbranden! Ik kan het materiaal allemaal goed gebruiken! Ik wil zo snel mogelijk
naar 100 procent post-consumer afval.”
In een van de hallen liggen ook balen met
samengeperste tapijtvezel. Het materiaal lijkt
op poetskatoen, maar wordt fluff genoemd. Het
is achteraf een geluk gebleken dat dit type polyamide opnieuw bewerkbaar is. Zelfs de kleuren
kunnen er als ‘afvalstoffen’ weer uit gehaald
kunnen worden, anders zouden alle herwonnen
vezels grijzig of zwart zijn. Bonazzi doopte zijn
nieuwste gerecyclede garen met de naam Econyl. “Hier is geen sprake van downcycling, maar
van upcycling”, claimt Bonazzi. De vezels zijn
alweer moderner, beter op hun doel afgestemd.
Het is een huzarenstukje, dat op deze wereld
niet eerder werd vertoond.
En zou deze terugwinning beter zijn voor het
milieu? Jazeker, stelt Bonazzi. “Bij elke kilo die
wij recyclen, besparen wij een kilo olie. We hebben nu een capaciteit van 28 ton productie per
dag. We zijn alweer aan het uitbreiden. De energie die wij nodig hebben bij de transformatie is
een fractie die nodig is bij het maken van nylon
uit ruwe olie. De ergste verspilling is de energie
die in oud tapijt zit niet te hergebruiken.”

Bonazzi spiegelt zich in 11,5 kilometer aan blinkende pijpen en ketels, zo nieuw is de chemische
installatie nog. Een doorkijkglaasje toont een
borrelend zwart sopje. Dat is de vervuiling, de
kleurstoffen die uit de gereinigde garens komt.
Het procedé werd door eigen chemici op het
hoofdkantoor in Arco (TN) ontwikkeld, pal aan
het Italiaanse Gardameer, een toeristisch gebied
waar de milieu-eisen erg hoog liggen. De chemische installatie in het aangrenzende Slovenië
mocht 17 miljoen kosten. Heel veel overleg met
aandeelhouders hoefde de CEO hier niet over te
voeren, want Aquafil is nog steeds een familiebedrijf, het eigendom van de familie Bonazzi. De
familie had in 2008 voor verdere expansie slechts
een eenmalige kapitaalinjectie van buitenaf
nodig had: 45 miljoen euro van het Britse
investeringsfonds Hutton & Collins. “Een stevig
minderheidsaandeel, waar we geen spijt van
hebben. De investeerder denkt heel goed met
ons mee”, stelt Bonazzi. Met het geld werd niet
alleen klant InterfaceFLOR gevolgd, die de
markt in China en Azië ontwikkelt, ook werd het
Econyl recyclingssysteem gerealiseerd. En
Bonazzi kan het hebben. Aquafil maakte in 2010
een fraaie recordomzet van 432 miljoen euro, na
eerdere jaren waarop de teller op 338 miljoen,
381 miljoen en 393 miljoen eindigde.
Is deze investering een kwestie van geloof, of
toch weer een nieuw staaltje van excellent
ondernemerschap? Bonazzi beantwoordt de
vraag met een wedervraag, die terugslaat op de
stijgende prijs en toenemende schaarste aan
ruwe grondstoffen. “Of we doen dit, of we kunnen als mensheid weer terug naar de grotten, als
alles op is.” Het was vooral een speurtocht om
die oude grondstoffen te vinden. Bonazzi betaalt
er zelfs een prijs voor, daar waar keurige vissers
hun netten anders tegen betaling moeten laten
afvoeren. “Ook voor het fluff van tapijten betaal
ik een vergoeding.” Daar staat tegenover dat hij
voor het nieuwe garen Econyl een premium
rekent. Maar nog veel belangrijker: hij vindt in
InterfaceFLOR een gegarandeerde afnemer.
www.aquafil.com

Ook deze Giulio Bonazzi bleef goed luisteren,
toen hij in 1998 als een van de 800 gasten op
Hawaii de 25ste verjaardag vierde van de Amerikaanse tapijtfabrikant Interface, toen al de
grootste tapijttegelproducent ter wereld. Zelfs
Bruce Willis was er, met zijn vrouw Demi
Moore en hun twee kinderen. Oprichter Ray
Anderson organiseerde een feest dat dagenlang
duurde, want hij had een complexe boodschap
te vertellen. Al zijn belangrijkste toeleveranciers en klanten kregen te horen dat Anderson
tot het inzicht was gekomen dat zijn bedrijf in
het jaar 2020 geen uitstoot van broeikasgassen
meer zou veroorzaken. Anderson had een missie bepaald die hij Mission Zero noemde. De
CEO’s van bedrijven als DuPont en Monsanto
waren stomverbaasd, zag Bonazzi, toen nog
een van de vele garenleveranciers van Interface.
Bonazzi herinnert zich: “En Anderson ging
maar door. Er waren zoveel vragen. Kun je wel
tapijt maken zonder olie te gebruiken? Is het
mogelijk daar nog geld aan te verdienen?
Anderson zei: “Dat is niet alleen mogelijk, het
is straks de enige manier om nog geld te kunnen verdienen”. Er was veel ongeloof. Ik hoorde mijn concurrenten tegen elkaar zeggen:
“Die vent is gek geworden. Laten we golf gaan
spelen.” Ze gingen gewoon weg. Ik bleef. En
vandaag zijn deze bedrijven geen toeleverancier van InterfaceFLOR meer. Wij wel. Wij zijn
nu hoofdleverancier van het tapijtgaren.”
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“Mocht olie straks duizend dollar
per vat kosten, dan doet dat ons
minder pijn dan onze
concurrenten”
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Hij kent zijn klassiekers, Lindsey Parnell
(1957). Maar de Brit hoeft dan ook niet
ver te zoeken; de Industriële Revolutie
waar hij over praat, begon zowat op
dezelfde plek waar hij werd geboren.
Sterker nog, de tapijtindustrie stamt uit
Yorkshire, het graafschap in NoordEngeland. “Gemaakt op weefgetouwen
die werden aangedreven door stoom.
Begonnen in 1856. En er was sindsdien
niets glamoreus aan het maken van
vloerbedekking. Het is geen Apple. Het is
een tradiotionele bedrijfstak. Tot sinds
kort.

“De tegel van ecogaren is net zo strak en dun als
houten parket”
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Treehuggers als
winstmakers

Ik bestuur mijn hele leven al fabrieken. Ik zat
in de staal, in de print, in de auto-industrie.
Maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik
voor een bedrijf werkte dat vooral bekend staat
om zijn milieuprestaties. We winnen nu voortdurend prijzen en nominaties. Ik word
gevraagd om ons verhaal te vertellen in hele
andere bedrijfstakken. Ik kom zelfs mensen
tegen die InterfaceFLOR prijzen vanwege onze
hogere doelen en mij dan vragen: ‘Trouwens,
wat maken jullie eigenlijk?’ Hahaha.”
Een paar dagen per maand komt Parnell over
naar Nederland, waar hij als President & CEO
InterfaceFLOR EMEAI op het kantoor in Scherpenzeel een werkkamer heeft. Het is net niet de
kamer waar het mooiste ontwerp ligt dat ooit
voor InterfaceFLOR is gemaakt - althans naar
zijn mening. Dat ligt bij hem thuis, in rood,
zwart, wit, met spuitbusachtige teksten er
doorheen- eigenlijk meer kunst, dan design.
Parnell is duidelijk van zijn product gaan houden en heeft zich vereenzelvigd met de missie
van zijn bedrijf. Hij ziet zijn gelijk terug in de
voortdurende stijging van de olieprijzen. “We
zijn de afgelopen honderd jaar erg verwend.
Dit is een wegwerpmaatschappij, een klein
wondertje waar we een eeuw lang van hebben
mogen genieten. Aan dat feestje gaat een einde
komen. We naderen de hoek van de straat.”
Lindsey Parnell had zelf ook niet verwacht dat hij
zo lang in de tapijtindustrie zou blijven werken,
nadat InterfaceFLOR zijn bedrijf Firth Carpets
had gekocht, in 1996. “Ik werd gekocht. En nog
wel door wat toen Treehugger Nutcases werden
genoemd, gekken die bomen omarmden. Topman Ray Anderson heeft de blaren op zijn tong
moeten praten op Wall Street, om zijn aandeelhouders uit te leggen wat hij wilde gaan doen.
Hij kon ze uiteindelijk overtuigen door te vertellen dat hij door deze visie kosten kon besparen
aan energie, aan afval, aan arbeidskosten. En
mocht olie straks 1000 dollar per vat kosten, dan
doet dat ons dat minder pijn dan onze concurrenten.”

Tussen de inmiddels overleden Interface-topman Ray Anderson en Cradle to Cradle-uitvinder William McDonough ontstond ooit een
verschil van mening, dat tot op de dag van vandaag niet is bijgelegd. Het Cradle to Cradle
systeem is ontwikkeld om inkomsten te genereren. Wij zijn transparant en hebben een bredere doelstelling.
Waarom maakt hij geen tapijttegels van
natuurlijke grondstoffen, zoals wol of katoen?
“We hebben een lijn met hout en natuurlijke
soorten riet, met de hand geweven in India.
Maar in een zakelijke omgeving vindt je geen
vloeren van puur wol: dat slijt te hard. De producten waar nog wel wol in zit, kun je echt niet
in de tuin stoppen, zoals honderd jaar geleden.
Die tapijten zijn versterkt met nylon. En vergis
je niet. Kennen jullie deze uitdrukking in
Nederland? A little knowledge is dangerous? Als je de
feiten niet kent, sla je snel een verkeerde richting in. In een LifeCycleAnalysis reken je uit wat
het kost om schapen te houden en de wol naar
de productielokatie te halen, te schonen en te
spinnen. Dat komt veel minder gunstig uit dan
je zou denken. Katoen is niet geschikt voor
vloerdelen, dat is na twee jaar versleten. Onze
klanten eisen dat een tegel tien jaar goed blijft,
ook al wisselt iedereen gemiddeld na vijf tot
zeven jaar van vloer.”

Die combinatie van duurzaam denken en tegelijkertijd geld verdienen ziet Parnell ook terug in
de nieuwe tuftmachine, waar het gerecyclede
garen van Aquafil op wordt gebruikt. “Hiermee
kunnen we vloertegels maken met een minimum aan garen, zo strak zit het op de backing,
de onderkant. Hier maken we de nieuwe Biosfera I lijn op. Dat bespaart de kosten van dit duurdere ecologische garen, maar dat niet alleen. Die
tegels zijn zo strak, dat we er nieuwe markten
mee kunnen veroveren. In Skandinavië heeft
tapijt nooit veel ingang gevonden: ze houden
daar van vlak, strak, natuur, hout. Biosfera past
in die cultuur, met als extra voordeel dat het
geluid beter dempt en dat het een einde maakt
aan het eeuwige rondzweven van stof. Dat heb je
altijd hebt met houten vloeren. In de landen van
de Middellandse Zee houden ze juist weer meer
van keramische tegels, vanwege de koelte. Ook
daar komt Biosfera nu heel dichtbij.”
De Mission Zero-doelstelling dwingt InterfaceFLOR voortdurend tot innovaties. En toch
bracht het ideaal het bedrijf niet aan de rand van
de afgrond. Integendeel. InterfaceFLOR was en
bleef wereldmarktleider, ook in Nederland,
waar de huidige leegstand in de nieuwbouw in
bedrijvenparken wordt gecompenseerd door
renovatie en herinrichting van kantoren en
andere gebouwen. Na een dip in 2008, toen de
bankencrisis begon, is InterfaceFLOR op de
beurs weer terug op het oude niveau van rond de
200 dollar per aandeel. De netto omzet was vorig
jaar goed voor een bedrag van 961,8 miljoen dollar, wereldwijd. Na aftrek van alle kosten en
belastingen bleef een winst van bedrijfsresultaat
van ruim 92 miljoen US Dollar over. Parnell: “We
zagen in 2010 een 10 procent in groei en winstgevendheid: 2011 belooft nog beter te worden.”
www.interfaceglobal.com
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Wat gebeurt hier?

360 Degrees
52°36’0.39”N 4°39’21.96”O

transporteur Vroegop-Windig opgehaald, na het lossen van nieuwe
versproducten aan La Place. De vrachtwagens rijden nooit leeg, want ze
brengen de koffieprut naar de teler en halen geoogste oesterzwammen
weer op. Die verwerken de koks van La Place in wokschotels, omeletten en
quiches. Zo is de cirkel rond.

+ Fotografie Jan van der Woning

Hier wordt een oogst oesterzwammen binnengehaald. De paddenstoelen
groeien op een voedingsbodem van koffiedik. Dit ‘afval’is afkomstig van
honderd vestigingen van restaurantketen La Place, inmiddels populairder
dan moederbedrijf V&D zelf. De koffierestanten worden door

www.laplace.nl

Paddensto
to
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Waar is dit?

Wat is hier zo bijzonder aan?

enkele weken oogsten. Bijzonder: in deze kwekerij werken mensen met
een beperking. Na deze werkervaring gaan ze door naar regulier werk.
En als er geen paddenstoel meer op het koffiedik groeit? Dan wordt het
verwerkt tot compost.
www.gro-holland.com

stadskantoren van Le Mans. Deze keten van koffiedik gaat zelfs nog
verder, want imiteert ecologische natuurlijke processen. In de echte
natuur bestaat het begrip ‘afval’niet. Alles is grondstof. Het
samenwerkingsverband won de Horecava 2011 Duurzaamheidsaward.
www.vroegop.nl

Dit futuristische beeld is te vinden bij kwekerij GRO Mushrooms
(Green Recycled Organics) in Egmond-Binnen. Directeur Jan Willem
Bosman-Jansen ontdekte in Zimbabwe dat hele families van de
paddenstoelenteelt op koffiedik konden bestaan. GRO kan ook al na

Het sluiten van de keten, dat komt nog niet vaak voor.We noemen het ook
wel ‘circulaire economie’. P+ beschreef eerder een voorbeeld in Frankrijk,
waar gebruikt wit papierkantoor uit de stad Le Mans opnieuw wordt
verwerkt tot gerecycled papier, dat deels weer teruggaat naar de

oelen op koffiedik
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Waarom zoeken we elkaar weer op?
P+ november + december 2012

8

Herman Wijffels (1942) ontpopt zich steeds meer als trendforecaster. De hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke
verandering ziet een sterke herwaardering van de coöperatie. De oud-Ceo van de Rabobank verklaart dit uit een samenleving
die fundamenteel verandert. Mensen zoeken elkaar weer op, om maatschappelijke doelen te realiseren.
+ Tekst Jan Bom + Fotografie Marie Cécile Thijs

W

ijffels schetst grote maatschappelijke
omwentelingen: “Ik zie een paar verklaringen voor de revival van de coöperatie. We
zagen een eerdere golf van belangstelling
tijdens de overgang van de negentiende naar
de twintigste eeuw, toen de industrialisatie
zich voltrok. Mensen zagen nieuwe mogelijkheden, die ze in hun eentje niet konden realiseren. Dus dachten ze: ik moet anderen vinden
die dat samen met mij willen doen.”
Docerend: “Mijn stelling is dat we nu weer in

zo’n tijdsgewricht leven. Ditmaal maken we de
overgang van de industriële maatschappij naar
een volgend type samenleving, die ik voor
mezelf meer organisch noem. Dat hangt ook
samen met het beschikbaar komen van nieuwe
technologie. Toen was dat eerder grootschaligheid waar we naartoe gingen, vandaag is het
eerder een vorm van kleinschaligheid, ook al
verbindt het internet het tot iets groots.”
Meer precies: “Die kleinschaligheid kun je in

coöperatieve verbanden gebruiken. Ik zie de
coöperatieve gedachte opleven in de nieuwe
energietechnologie, maar ook in de zorg, in het
onderwijs. Mensen zoeken elkaar weer op, om
hun lot in eigen handen te nemen. En dat is
wel een hele sterke emancipatoire drive, die er
op het ogenblik is. Mensen hebben er genoeg
van om afhankelijk te zijn van grote structuren, waar ze geen vat meer op hebben. Ik noem
het buurtzorg-concept, waar thuiszorgers zich
in groepen van acht tot tien mensen organiseren, zonder hoofdkantoor, zonder directeur.
Ze regelen de zaken onderling. Op die manier
ontstaat nieuw weefsel in de samenleving. Dat
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is waar in deze tijd kennelijk behoefte aan is.”
Samenvattend: “Bij de coöperatie zoals die

toen ontstaan is, werkte je samen, om er zelf
beter van te worden. Nu zie ik een maatschappelijk doel voorop staan. De coöperatie heeft
dan niet het primaire doel om er zelf beter van
te worden. Hier wordt vaak samengewerkt om
bepaalde dingen ter beschikking te hebben,
maar ook om verantwoordelijkheid te nemen
voor de omgeving waarin je leeft en werkt.
We zijn weer bezig om het leven in zijn samenhang te brengen.”
Over zichzelf: “Ik ben een Taoïst. Tao staat

voor ‘weg’. Het gaat niet om het precieze doel
waar je naartoe gaat, maar om wat jij op je pad
wilt doen. Wil je zorgvuldig je eerste stap zetten, dan heb je daar principes voor nodig. Zo’n
leidend principe is: we moeten weg uit die
lineaire organisatie van onze economie. Dat
kan geen stand houden, want we moeten naar
een circulaire economische organisatie, waarin
afval voedsel is voor een volgend productieproces. Dit principe kan een leidraad zijn voor
komende regeringen, omdat het een visie op
de toekomst biedt, zoals het realiseren van de
verzorgingsstaat ook eens een ideaal was waar
opeenvolgende regeringen aan werkten, ongeacht de politieke samenstelling.”

Wat is dit voor
een beeld?

Het cirkelvormige object dat
Herman Wijffels vasthoudt, is
gemaakt door de kunstenaar
Jan Eric Visser (1962). Als
materialen verwerkt hij - al

sinds 1987 - alleen zijn eigen,
niet-organische huisafval.
Als mal gebruikte hij het deksel

van een wasmand, die hij in
Rotterdam op straat vond.
De toplaag bestaat uit gemalen
huis-aan-huiskrantjes,
gemengd met as van de open
haard, de roze binnenzijde uit
vermalen roze folders met
citaten over kunst. Het
kunstwerk is in privébezit. Voor
Wijffels symboliseert dit beeld
het uitrollen van de circulaire
economie, waarin afval ook
telkens weer grondstof is voor
nieuwe producten.
www.janericvisser.nl

h.h.f.wijffels@uu.nl
Van Herman Wijffels verscheen het vlugschrift ‘Formeren
is vooruitzien’. Hij schetst hier in 21 stellingen duurzame
hervormingen. ISBN 978 90 202 0861 0, ook als e-book te
verkrijgen: 978 90202 0875 7
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“Wemoetennaareencirculaire
economischeorganisatie,
waarinwegrondstoffensteeds
opnieuwhergebruiken.”
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Revolutie in
gedragen kleding
Gedragen kleding gaat straks niet meer de
verbrandingsoven in. Het wordt opnieuw grondstof
voor het maken van mode. Een nieuwe sorteermachine
selecteert ingezameld textiel op vezel: katoen, wol,
acryl, nylon…

+ Tekst Jan Bom
+ Fotografie Bob van Rooijen
+ Model Marieke Eyskoot
+ Visagie Caroline van Eeuwijk
+ Locatie Wieland Textiles
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Marieke Eyskoot van Talking Dress koos uit ingezamelde kleding
prachtige jurken die helemaal passen bij haar persoonlijke stijl.

Het percentage echt mooie kleding dat we in Nederland doneren
loopt echter terug. De helft van wat in containers van inzamelaar
KICI belandt, blijkt na handmatige sortering te slecht om naar
Afrika te sturen. Wat nog erger is: de grootste hoeveelheid
gebruikte kleding wordt niet eens ingezameld, maar belandt
linea recta in de grijze afvalbak.

34-41-P+53-textiles.indd 35
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“Tweedehands kleding gaat als grondstof
misschien wel eens goedkoper worden dan
nieuw verbouwde katoen. Prijzen blijven
stijgen, je kunt er op wachten totdat een vat
ruwe olie 150 dollar kost.”
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textiles HANS MARKOWSKI VAN KICI

Waardebon
voor oud textiel
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Binnenkort brengen we gedragen kleding niet meer naar een container. Bij grote kledingzaken krijgen
we er een tegoedbon voor. Directeur Hans Markowski van inzamelingsbedrijf KiCi is de architect van deze
revolutionaire omwenteling, die een compleet nieuw business model oplevert.
+ Tekst Jan Bom + Fotografie Bob van Rooijen

E

en man als Markowski verwacht je niet in
de wereld van tweedehands kleding, op een
hoofdkantoor in een hele verre buitenwijk van
Den Haag. Je zou er eerder een vrouw verwachten die uit eigen inzameling een prachtige
vintage jurk draagt, met een felgekleurde bril
er boven. Maar nee, met zijn degelijke sjaaltje
oogt hij nog het meest als een bankier. Hans
Markowski (1952) zou zo directeur van Rabobank Rotterdam kunnen zijn.
Maar ook dat beeld klopt niet met de loopbaan
van de directeur van KICI, een van de grootste
inzamelaars van gebruikte kleding in Nederland, een stichting die de opbrengst onder
andere ten goede laat komen aan het Nederlandse Rode Kruis, maar ook gebruikt voor
eigen innovatieve projecten. En juist in die
hoek maakte de econoom carrière.
Terugkijkend zegt hij: “Bij alles wat ik heb
gedaan, ben ik altijd te ver vooruit geweest.”

Markowski was meestal alweer vertrokken

voordat de ontwikkelingen die hij mede in
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gang had gezet, geld begonnen op te leveren.
Hij was al werkstudent bij Robeco, voordat
Nederlanders en masse besloten om naast hun
spaarbankboekje ook te gaan beleggen. Hij zat
bij Hills Down International voordat de kant
en klare versproducten en sandwiches de
supermarkten veroverden. Met de Amrobank
werkte hij samen met het trio Jan Kalff, Rijkman Groenink en Wilco Jiskoot en specialiseerde zich in het begeleiden van bedrijven die
in zwaar weer terecht waren gekomen, tot het
moment waarop ze weer heel goed verkoopbaar waren. Bij KPN werkte hij aan de aanleg
van het glasvezelnet, nog voordat heel Nederland het World Wide Web opging en bedrijven
hun klantencontacten digitaliseerden. Samen
met Triodos Bank ontwikkelde hij een markt
voor carbon credits, nog voordat Kyoto geratificeerd werd.
Ook al vindt hij zichzelf een luie man, en
neemt hij inderdaad rustig alle tijd voor de
dingen waar hij mee bezig is, Markowski deed
er in zijn vrije tijd ook nog een trits bestuurs-

Hans Markowski maakt het gebaar dat hoort bij
the art of letting go. In het geval van KICI betekent
het de bestaande containers omruilen voor bins bij
grote modezaken, om zo meer volume op te halen.

>
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“We gooien steeds eerder slechte kwaliteit
kleding weg. Er zijn zelfs vrouwen die geen
dag meer hetzelfde dragen”

Wat doet een expert
als fotomodel?
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taken bij, vaak in de functie van penningmeester. Zo maakte hij ook een plannetje voor de
Stichting KICI, die op dat moment geen duidelijke koers had. Uiteraard volgde de vraag:
“Leuk! Wil je het ook uitvoeren? Alsjeblieft?”
Hij was er toen al achter dat het inhoudelijk
werken aan duurzaamheid hem veel meer
geluk bracht dan het pure geld verdienen. Dat
had hij inmiddels ook wel genoeg. Het vriendelijke verzoek “was het laatste duwtje dat ik
nodig had, ook al betekende het een nog verdere teruggang in inkomen en in status. Het
gaat mij nu om zingeving en voldoening. De
rest is absoluut secundair. Ik heb de ontdekking daarvan als een bevrijding ervaren. Het is
the art of letting go.” Daarbij maakt hij een beweging waarbij hij zijn hand opent, alsof hij al het
water van een frisse lentebui wil opvangen.
Markowski: “Boeddhisten zeggen ook wel:
‘Je kunt geen vers water scheppen met gebalde
vuisten’.” Wat van zijn drive uit het bedrijfsleven is blijven hangen? “Ik ben er trots op dat
KICI zonder een cent overheidssubsidie draait.
En dat al sinds 1975.”
Markowski bleef niet op zijn nieuwe stoel op
het Colijnplein zitten, bij zijn team van jonge
medewerkers. Hij stapte naar de sorteerders
toe, aan wie hij de opgehaalde kleding verkocht, nu voor 450 tot 550 euro per ton. KICI
levert inmiddels elf miljoen kilo per jaar, een
fikse groei sinds 2003, toen de opbrengst zes
miljoen kilo bedroeg.
De sorteerders vormen een aparte wereld. Het

zijn vaak familiebedrijven waar een belangrijk
ondernemersdoel het veilig stellen van een
goed pensioen is. Hij zag er ook wat de consument nog meer in zijn eigen groene KICI-containers doneerden. “Zakken vol spelcomputers,
dvd’s, oude telefoons, iPhones, vibrators, kinderknuffels.” Allemaal bedoeld voor Afrika?
Hij signaleerde ook veranderingen in het
‘geefgedrag’ van de consument. “Tien jaar
geleden was 70 procent van alle opgehaalde
kleding goed. Het allerbeste kon zo door naar
Oost-Europa, het iets mindere naar Afrikaanse
steden, het nog mindere naar rurale gebieden
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in Afrika. Die balans is gewijzigd. Nu is nog
maar 50 procent goed en de andere helft niet
herdraagbaar. Dat komt onder andere door
websites als Marktplaats, waar mensen hun
mooiste merken zelf verkopen. Maar het heeft
ook met het aanbod in kledingwinkels te
maken. Kwaliteit die lang meegaat, verdwijnt
steeds meer. Ervoor in de plaats komen goedkope jurkjes die je na een paar keer wassen wel
kunt weggooien. Dat vinden consumenten
niet erg. Steeds meer vrouwen dragen liever
elke dag iets anders, als ze naar kantoor gaan.
Er zijn zelfs vrouwen die nooit meer hetzelfde
dragen.”
Deze trend betekent nogal wat voor het verdienmodel van de sorteerders, die verlies
maken op de fractie ‘niet herdraagbaar’. De
econoom in Markowski hoefde niet lang na te
denken om te beseffen dat daardoor ook de
inkomsten van de kledingophalers zelf onder
druk komen te staan, niet alleen die van KICI,
maar ook die van het Leger des Heils en die van
Humana, zijn concullega’s. De bedragen die
gemeenten vragen, volgens Markowski ten
onrechte, voor het mogen plaatsen van containers zijn tegenwoordig ook niet mals. “Dat is
namelijk nooit de intentie van de burger geweest die de gedragen kleding doneert aan het
goede doel.”
Dat was reden voor Markowski om niet alleen
stroomafwaarts in zijn eigen keten bezoeken
af te leggen, maar ook stroomopwaarts, bij de
aanbieders van nieuwe kleding. Hij kwam zo
in contact met grote modemerken als G-Star,
maar ook met de directie Nederland van C&A,
een bedrijf dat duurzaamheid als hoogste
vaandel in de bedrijfsvlag heeft gehesen. Ook
daar signaleerde hij een trend. De vervuiling
en de droogte die de katoenteelt veroorzaakt,
begint de retailers steeds grotere zorgen te
baren. Markowski, die het door katoenteelt
opgedroogde Aralmeer in voormalige Sovjetlanden bezocht: “Bij de sorteerders had ik
gehoord dat het niet rendabel was om jeans te
verschepen naar Afrika. De broeken zijn te
zwaar en alleen als er een topmerk op staat, zijn
Afrikanen bereid hun portemonnee te trekken.

Marieke Eyskoot(1977) is geen gewoon fotomodel
en haar bijdrage aan de fashionshoot van P+ is niet
zonder reden. Marieke snuffelt graag in winkels
die vintage kleding verkopen. Als expert op het
gebied van ethische kleding betreurt ze de onvoorstelbare verspilling in de mode-industrie. In
de winkels hangen steeds meer collecties per jaar,
van een steeds slechtere kwaliteit stoffen, die
steeds meer afval veroorzaken. Ze juicht daarom
het nieuwe business model toe waarbij kleding

weer teruggebracht wordt tot vezelniveau, om zo
opnieuw gebruikt te kunnen worden. Alles beter
dan stoffen verbranden of naar arme landen
verschepen, die zo geen eigen kledingmakers
meer over houden.

Marieke, die onder andere theaterwetenschappen
studeerde, zag als boegbeeld van de Schone
Kleren Campagne met eigen ogen de donkere
kanten van de mode-industrie. Slechte sociale
werkomstandigheden, de ernstige verontreiniging door de katoenteelt. Na tien jaar lang de

alarmbel te hebben geluid, besloot ze zich vorig
jaar in te gaan zetten voor de andere kant van de
medaille: de consument die duurzame kleding
wil dragen. Als ondernemer en eigenaresse van
Talking Dress, en als medeoprichter van de modebeurs MINT, zorgt ze ervoor dat er meer eerlijke

kleding in de winkels komt te hangen, die én
duurzaam én stylish én van hoge kwaliteit is en
dus lang mee gaat. Dit najaar verschijnt haar boek
‘Talking Dress - Vertelt je alles over eerlijke kleding
en lifestyle’, vol tips over eerlijke mode: waar je op
kunt letten, wat je er zelf voor kunt doen en waar
je het kunt kopen. Een must voor iedereen die op
zoek is naar een groene garderobe.
hello@talkingdress.nl
www.talkingdress.nl
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“Bijdesorteerdershadikgehoorddathetniet
rendabelwasomjeansteverschepennaar
Afrika.Debroekenzijntezwaarenalleen
alsereentopmerkopstaat,zijnAfrikanen
bereidhunportemonneetetrekken.”

Ingezamelde jeans zijn nu goed om poetskatoen van te maken, of nog erger, te verbranden.
Deze fractie gaat soms voor min twee cent de
deur uit.”
Tijd voor het inzamelen van wilde ideeën,

besloot Markowski. Hij kende ook vanuit het
ondernemersnetwerk SVN de duurzaamheidswereld zo goed, dat hij daar wel op kon vertrouwen; 25 plannen verzamelen om de wereld
te veranderen met daartussen één bruikbare
optie vinden. Dus niet: van alle oude jeans
bouwblokken maken, isolatieplaten en prullenmanden. Nee, de echte suggestie was een
veel fundamentelere: de jeans moet je eerst
weer terugbrengen tot vezelniveau, tot grondstof. En van daaruit aan een oplossing werken.
“Zo is een compleet nieuw business model
voor de ingezamelde kleding ontstaan”, vat
Markowski het denkproces samen. Maar dat
had nogal wat voeten in de aarde. Een alweer
wat ouder idee werd uit de kast gehaald, om
het sorteren van niet-bruikbare kleding te
automatiseren. Ditmaal niet op bruikbaarheid, maar op vezelniveau. “Voor het eerst
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werd met een consortium waarvan KICI penvoerder is een subsidie aangevraagd bij de
Europese Unie om daarvoor een machine te
ontwikkelen. De EU betaalt voor ongeveer de
helft mee.” De T4T-sorteerder staat inmiddels
bij het sorteerbedrijf Wieland Textiles in Wormerveer, een van de consortiumleden. Duitse
technici zijn de beeldbank van de computer nu
met duizenden materiaalgegevens aan het
voeden, zodat de machine op de lopende band
feilloos katoen herkent, wol, acryl, nylon, maar
ook combinaties van stoffen. En vervolgens de
partij katoen ook weer op kleur kan sorteren:
rood, groen, wit, blauw, zwart, gemengd…
Maar ondertussen had Markowski ook een
andere ontdekking gedaan, heel relevant bij
het denken van kleding in termen van vezel en
grondstof. “De Nederlander is lui. Er gaat heel
veel kleding in de zwarte afvalbak. We halen
met zijn allen 80 miljoen ton per jaar gescheiden op, maar er gaat 135 miljoen ton naar
de verbrandingsoven. Het zal niet de beste
kleding zijn, maar dat maakt straks niet meer
uit, wanneer het belangrijkste criterium
niet langer meer herdraagbaarheid is. Een

gescheurd katoenen T-shirt is nu ook goed.”
Met de nodige moed kwam hij vervolgens tot
de logische conclusie dat het systeem van
containers voor oude kleding op termijn niet
langer het meest ideale is. Maar wat dan?
Markowski ging weer met C&A aan tafel en
lanceerde een prikkelend voorstel. “Als jullie
nu eens in de winkel een kleine container
neerzetten, waar een tegoedbon uit komt?
Dan krijgen jullie meer aanloop, nieuwe klanten en meer omzet. Bovendien krijgen jullie
grondstoffen binnen, die misschien wel eens
goedkoper gaan worden dan nieuwe katoen.
Prijzen blijven stijgen, je kunt er op wachten
totdat een vat ruwe olie 150 dollar kost.” C&A
bleef luisteren.
De echte meesterzet was vervolgens de deal
die Markowski - en zijn mededirecteur André
Jansen - in Zwitserland sloot, waar ze al verbaasd omhoog hadden gekeken, naar dat ‘Pietje Prutbedrijf in Nederland’, zoals de directeur
het zelf maar even noemt, om de schaalgrootte
van KICI duidelijk te maken. De echte internationale reus in de wereld van tweedehands-
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Closing the loop
Wanneer wordt de
nieuwe sorteermachine
onthuld?
Op 14 en 15 november staat de conferentie Closing
the Loop volledig in het teken van de nieuwe
sorteermachine, die zal worden onthuld bij
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Wieland Textiles in Wormerveer. Hier komt de
ingezamelde kleding van KICI uit Noord-Holland
binnen, onder andere. De eerste dag is vooral
inhoudelijk, over het nieuwe business model voor
gebruikte kleding en de circulaire economie.
Robert Jan Ogtrop van de Circle Economy opent
dan ook de conferentie.
De tweede dag is vooral praktisch. Dan wordt de
sorteermachine onthuld en in werking gezet. Ook
is er een modeshow van kleding die al is gemaakt
van herwonnen textielvezels, met name katoen
uit spijkerbroeken.
Het is nu al mogelijk een reservering te maken

voor de twee congresdagen op 14 en 15 november.
Tot 1 september early bird korting.
Aanmelden kan via de website van P+.
www.p-plus.nl/meeting

kleding is namelijk het Duitse SOEX met haar
Zwitserse dochterbedrijf I:Collect (I:CO), goed
voor 150 miljoen ton ingezamelde kleding en
schoenen per jaar, wereldwijd.
Markowski legde zijn troefkaarten op tafel. De
nieuwe sorteermachine, de wilsovereenkomst
met C&A en mogelijk andere grote kledingmerken. Zijn toekomstvisie. En ja, toen hij
weer in het vliegtuig stapte en de Alpen onder
zich kleiner zag worden, had hij een toezegging op zak om de vertegenwoordiger te worden van I:CO voor de Benelux. En kon hij in
Nederland plaatjes laten zien van de kleine
‘Collectors Smart Bin’ van zijn nieuwe partner,
die bij de ingang van winkels in ruil voor textielvezels waardebonnetjes kan uitprinten.
De eerste proefmachines staan er inmiddels,
onder andere bij de C&A-vestiging bij de
Beurspassage in Amsterdam.
Als dit al geen revolutie is, dan is het toch zeker
het einde van de ophaalcontainer. Markowski
kan er niet om treuren. KICI doet het goed,
maar is niet de marktleider. “Wij halen nu geen
kilootje op in Utrecht, niet in Eindhoven, niet
in Leeuwarden, niet in Assen. Als retailers daar
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onze I:CO gaan plaatsen, gaan we er dus niet
op achteruit, maar juist op vooruit.”
En dan, is het dan weer de hoogste tijd voor
Markowski om te vertrekken? Hij is nu zestig.
Gaat hij nog eenmaal een nieuw avontuur aan?
Inderdaad. “Over ongeveer een of twee jaar
vertrek ik”, kondigt hij aan. “Mijn beoogde
opvolger André Jansen bij KICI is dan uitstekend ingewerkt. Ikzelf ga door naar Kenia, om
daar een ophaalsysteem van gedragen kleding
op te zetten. Daar eindigt de gescheurde en de
soms tot op de draad toe versleten kleding nu
in vuurtjes en op brandstapels. Daar is werkelijk nog helemaal niets geregeld. Dat vinden
mondiale kleding- en schoenenmerken niet
gepast en KICI ook niet. We hebben het steeds
over closing the loop, het sluiten van de grondstofketen, de circulaire economie. Als je dat
serieus meent, dan mag je de landen niet vergeten waar nog draagbare textiel heengaat.”

“Steeds meer vrouwen dragen liever elke
dag iets anders, als ze naar kantoor gaan.
Er zijn zelfs vrouwen die nooit meer
hetzelfde dragen.”

h.markowski@kici.nl
www.kici.nl
www.ico-spirit.com
www.textiles4textiles.eu
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500 Miljard
te winnen
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+ Tekst Jan Bom
+ Fotografie Jan Bom en
Ellen MacArthur Foundation

Er valt in heel Europa zeker 500 miljard euro te verdienen
met de circulaire economie. Dat becijferde de Ellen
MacArthur Foundation, genoemd naar een Britse
duurzaamheidsactiviste die een wereldrecordtijd vestigde
toen ze solo de wereld over zeilde. De grootste kansen
liggen volgens haar in de auto-industrie.

De circulaire economie levert het meeste op in de auto-industrie, waar de vraag naar
staal de komende jaren alleen nog maar zal toenemen.
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e cijfers zijn verbazingwekkend. Laat de
Europese auto-industrie echt zoveel geld
liggen? Zelfs in landen als ons eigen Nederland
waar de auto-recycling industrie claimt dat
zowat 100 procent van de materialen en onderdelen wordt hergebruikt? Volgens de Ellen
MacArthur Foundation wel, als er op de tekentafels van de industriële ontwerpers slimmer
wordt nagedacht zodat er helemaal geen afval
meer ontstaat.
In het meest vergaande scenario kan Europa
520 tot 630 miljard dollar -omgerekend 423 tot
513 miljard euro - verdienen aan het slim terugwinnen van materialen. Het zijn bedragen
die goed zijn voor 19 tot 23 procent van de
inkoop van ruwe grondstoffen zoals ijzererts
en 3 tot 3,9 procent van het totale Europese
Bruto Nationaal Product. Alleen autofabrikanten kunnen hiermee al 200 miljard dollar
besparen, ofwel 163 miljard euro. De maakindustrie van machineonderdelen en apparaten geldt als tweede kanshebber: hier valt 110
tot 130 miljard dollar (90 tot 113 miljard euro)
te verdienen als de heftrucks na gebruik weer
terugkeren bij de fabrikant. Het zijn hele ruwe
schattingen, zo zeggen de opstellers van het
rapport er voorzichtigheidshalve bij. Maar
laten ze er nu eens een miljardje of wat naast
zitten, dan nog zijn de cijfers zo overweldigend
dat het een wonder is dat ze zo lang over het
hoofd zijn gezien. Bovendien, MacArthur
meldde trots dat McKinsey haar cijfers was
nagegaan en goed had bevonden.
Behalve in de auto-industrie zijn er meer

sectoren waar miljardenwinst te halen valt.
De complete lijst ziet er zo uit, in volgorde van
winstpotentie.
1. Auto’s
2. Machines en apparatuur
3. Elektronische apparatuur
4. Ander transport, zoals trein
5. Meubels en inrichting
6. Radio, tv en andere apparatuur
7. Medische precisie-instrumenten
8. Kantoorapparatuur en computers
Het is eigenlijk niet eens zo verbazingwekkend dat vooral de auto-industrie belang heeft
bij het vasthouden van de eigen ‘grondstoffenbank’: de auto zelf. De vraag naar staal zal tot
2025 met 50 procent stijgen, ofwel met een
extra 2 miljard ton per jaar. Als gevolg daarvan
zal ook de vraag naar ijzererts met 2,7 miljard
ton omhoog gaan. En er gaat nogal wat ijzer in
een auto. Je hoeft geen economie te hebben
gestudeerd om te bedenken dat het terughalen
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van gebruikt blik de prijs van de ruwe grondstoffen wel eens zou kunnen drukken. Hetzelfde geldt overigens ook voor de fabrikanten
van andere zware machines tot aan die van
makers van treinen toe. Zij zijn samen goed
voor 45 procent van de totale vraag naar staalproducten.
De makers van het rapport schatten dat nu
slechts 25 procent van alle eindproducten
gedeeltelijk worden vernieuwd, wanneer de
snelst slijtende onderdelen worden vervangen:
refurbished. Ook bij een auto slijt niet alles even
snel. De motor is de zwakste schakel en is veel
eerder aan vervanging toe dan de versnellingsbak of het besturingsysteem. Als de vervanging
van de snelst versleten delen zou worden geperfectioneerd, zou dit 110 tot 170 miljoen ton
staal per jaar schelen, ofwel 4 tot 6 procent van
de verwachte vraag in het jaar 2025. Het zou
ook nog eens de werkgelegenheid stimuleren.
Volgens de afvalverwerker SITA, ook actief in
Nederland, mag er op 500 duizend banen in
heel Europa gerekend worden. Ook zijn er
Britse cijfers die bevestigen dat deze industrie
minder last heeft van economische recessies
dan andere sectoren.
In het MacArthur-rapport wordt de recycling-

en vervangingsindustrie gezien als de opmaat
voor een werkelijke circulaire economie, waarin
geen afval meer wordt geproduceerd. Maar het
is tegelijkertijd ook de moeilijkste weg, omdat
het veel kennis, vaardigheid en proces know how
vergt. Daarom is het geen slecht idee dat fabrikanten zich hiervoor gaan interesseren.
In het geval van de auto-industrie levert het
aantoonbaar voordeel op. Nu is er geen enkele
kennisoverdracht tussen slopers en de makers
van nieuwe modellen. Een uitzondering hierop is te vinden bij Renault, die vlakbij Parijs
een eigen fabriek heeft staan waar oude wagens
uit elkaar worden gehaald. Niet minder dan
zeventien verschillende mechanische onderdelen worden hier weer als nieuw gemaakt en
opnieuw ter verkoop aangeboden, tegen een
gereduceerde prijs. De kennis die dit oplevert,
gaat wèl door naar de tekentafels van de ontwerpers. Zo kunnen motoronderdelen al bij
het ontwerp verbeterd worden, op basis van
kennis uit de gebruikspraktijk. Het is ook om
een andere reden een profijtelijke business.
Deze fabriek alleen al levert Renault 200 miljoen euro op jaarbasis op. Volgens de
MacArthur Foundation heeft de Franse automobielindustrie de weg naar de uiteindelijke
circulaire economie op deze wijze eerder
gevonden dan de Duitse automakers.
www.ellenmacarthurfoundation.org
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Wie is Ellen MacArthur?
Als zeilster brak ze op 7 februari 2005 het
wereldrecord als de vrouw die in haar eentje

het snelst de wereld over zeilde. De Britse deed
er 71 dagen, 14 uur en 33 seconden over en legde
een totale afstand van 50.660 kilometer af.

De snelheid was dus behoorlijk hoog, met een
gemiddelde van 15,9 knopen, ofwel 29,4 kilometer
per uur. Tijdens de reis sliep ze nooit langer dan
twintig minuten.
Het was ook een bijzonder zeilschip, waar ze
voor koos: een catamaran met drie drijvers, een
trimaran. De boot was speciaal op haar lengte
gebouwd: MacArthur is met 1.57 meter klein van

stuk. In hetzelfde jaar won ze in het bekende
autoprogramma Top Gear ook nog de titel ‘Snelste
coureur van het jaar’, nadat ze in een recordtijd in
een Suzuki Liana over het parcours was gevlogen.
Ellen MacArthur (1976) kreeg na haar zegetocht de
titel Dame Commander of the Order of the British
Empire. Na haar zeilcarrière startte ze een eigen
Foundation, bedoeld om met jonge mensen een
duurzame toekomst te verkennen. Gestart in 2010
maakt ze een al even snelle vaart met haar
berekeningen over de mogelijke winst die de
circulaire economie kan opleveren. Ze presenteerde dit rapport op het World Economic Forum
dit jaar in Davos, Zwitserland. “Ik had een full
house met dertig CEO’s, die hier alles over wilden
weten”, vertelde ze de BBC. MacArthur is in haar
eigen land een bekende tv-persoonlijkheid.

16-08-12 12:29

01-12-P+44-papierspecial.qxd

01-12-2010

+
P

CIRCULAIRE
ECONOMIE

P+ wordt geschreven en
gemaakt door een
onafhankelijke redactie.
Hoofdredactie:
Jan Bom
Eindredactie:
Astrid van Unen
Redactie:
Jan Bom
Art Direction:
B5, Bolsward: Boudewijn Boer
Studio 10, Amsterdam: Tineke Kooistra
Fotografie:
Mischa Keijser
Uitgever:
Bob Wennekendonk
Uitgave:
Atticus b.v.
Verspreide oplage:
25.000 exemplaren
Redactieadres:
Rietsnijderslaan 3
1394 LC Nederhorst den Berg
T 00 31 (0) 294 255719
M 06 27 153 000
E info@peopleplanetprofit.be
www.peopleplanetprofit.nl
www.peopleplanetprofit.be
www.peopleplanetprofit.info
www.p-plus.nl
Druk:
Senefelder Misset Doetinchem

P+ wordt gedrukt op 100% recycled papier van
Arjowiggins Graphic. Cover: Cocoon Silk 135
gr/m2. Binnenwerk: Eural Premium 80 gr/m2.
Informatie: www.arjowigginsgraphic.com

13:01

Pagina 2
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“Honderd ton opgehaald papier levert één baan op”
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Het woord lijkt te zijn uitgevonden voor de Franse taal: économie
circulaire. Bij de stad Le Mans is een werkend voorbeeld te vinden
van dit nieuwe denken, waarbij grondstoffen keer op keer
hergebruikt worden, zonder aan kwaliteit te verliezen.
De recyclingfabriek Le Bourray van Arjowiggins Graphic verwerkt
24 uur per dag alle A4-kantoorpapier uit een straal van
tweehonderd kilometer tot de beste kwaliteit grafisch papier.
Met wat fantasie ruik je bij het openslaan van deze P+ Special een
lichte zweem van parfum uit Parijs…
+ Tekst Jan Bom + Fotografie Mischa Keijser
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Albert Mpondo
Sociale onderneming zamelt in

Bernard Decultot
Chef-kok van de papiermassa

De allerjongste historie aan gedachten schuift aan het oog van Albert
Mpondo (1963) voorbij. Honderden A4-tjes op de lopende band, de
meeste gekopieerd, uitgeprint, maar soms ook met de hand beschreven.
Bouwplannen of beleidsplannen, zodra Mpondo ze heeft ingezameld, is
hun belangrijkste waarde dat ze bij elkaar per jaar voor 750 ton aan vrijwel maagdelijk papiervezel vertegenwoordigen. Een kleine schat aan
grondstoffen die zonder deze sociale ondernemer en zijn organisatie
EchoTri zou verdwijnen naar Franse stortplaatsen. Anders dan voor
grote concerns, was er voor het midden- en kleinbedrijf in Le Mans geen
aparte papierinzameling. Sinds 1998 racen Mpondo en zijn zeventien
medewerkers het hele jaar door de stad. Ze gaan 282 kantoren langs,
waar in witte kartonnen dozen A4-tjes op hen wachten. In gele dozen
mikken kantoormedewerkers hun gekleurd drukwerk.
Mpondo vertelt: “Dit is een sociaal project dat is bedoeld voor mensen
die een levensobstakel zijn tegengekomen. Dat kan een gevangenisstraf
zijn geweest, een verslaving, maar ook een
scheiding, de kinderen
niet meer mogen zien,
grote psychische nood.
Schoolverlaters zonder
diploma. Zonder begeleiding zijn ze niet in
staat weer zelfstandig
aan het werk te komen.
Wij bieden met dit werk
een opleiding, die maximaal 24 maanden
duurt. Voor 60 procent
van onze medewerkers
is deze succesvol: ze
stromen door naar de
reguliere arbeidsmarkt,
of beginnen een eigen
bedrijf, een klusjesservice bijvoorbeeld. We
bieden psychologische
begeleiding door een
maatschappelijk werkster, maar geven ook verantwoordelijkheden voor
de hele registratie van het binnenkomende papier. Al onze toeleveranciers krijgen rapportages van de hoeveelheid aangeleverde grondstof en
de hoeveelheid vervuiling die we in het aangeleverde papier aantreffen.
We geven daarover ook advies.”
Gebeurt het wel eens dat er geheimzinnige zaken tussen het papier
gevonden worden? Mpondo bevestigt het: “We komen soms nog wat
vervuiling tegen. Soms stukken bovenkleding. Soms een damesslipje.”
En wat gebeurt daar dan mee, met dit raadsel? “Daar maken we een foto
van, die we naar het bedrijf sturen waar deze partij papier vandaan
kwam.” Hij schatert het uit.
contact@echotri.com

Op zijn visitekaartje staat dat hij chef is over de pâte, waarmee geen
vleesschotel bedoeld wordt, maar papiermassa. Bernard Decultot (1954)
neemt het toch letterlijk, want hij spreekt over zijn werk alsof hij de
scepter zwaait over een Frans toprestaurant met minstens drie
Michelin-sterren.
Door de recyclingfabriek Le Bourray wandelend, is deze vergelijking
minder vreemd dan je zou denken. In enorme dampende ketels ondergaat het aangeleverde oud papier een hergeboorte. Maar er is jaren van
ervaring voor nodig om de mix van allerlei kwaliteiten oud papier zo
samen te stellen, dat het gerecyclede eindproduct een even hoge kwaliteit heeft als het oorspronkelijke product. “Krantenpapier maken, dat
kan iedereen”, zegt Decultot minachtend, alsof hij het over een goedkoop wegrestaurantje voor truckers heeft.
Decultot belichaamt de evolutie van het eerste gepruts met gerecycled
grauwgrijze papier, tot een ietwat goudkleurig en superstrak eindproduct, waar geen spatje
inkt meer in zit. De
papierfabriek in Le
Bourray doorliep alle
stappen zelf, want er
werd al in 1951 met het
recyclen begonnen. De
huidige papierkwaliteit
Eural Premium bestaat
sinds 2001.
Het geheim van deze
chef-kok? “De juiste
samenstelling van
grondstoffen, met een
stevig aandeel van A4tjes. En waarom? Niet
omdat er geen kleuren
op zitten, maar vanwege
de vezelstructuur. En
vervolgens een volkomen mechanisch proces
waarmee we de papiermassa ontinkten. We
doen dat nu in twee uitgebreide loops. Dat is voldoende om tot een natural
white te komen.”
Hoe zijn de sociale omstandigheden in zijn gigantische kookstudio? Als
vanzelfsprekend zijn er ISO-certificaties (9001 en 14001) en OHSAS
18001, ook een norm voor een gezonde en veilige werkplek. Ducultot:
“Veiligheid staat altijd bovenaan de agenda. Als er ongelukjes gebeuren,
dan komt het door gladheid, uitglijden over glibberige papierresten.
Daarom is het altijd: vegen, vegen, vegen.”
Het is duidelijk: Decultot wil zijn ‘keuken’ brandschoon hebben. Hij
wandelt rond en schudt aan de lopende band handen. Hij ziet niet dagelijks al zijn 266 koksmaatjes, die in vijf diensten 24 uur per dag staan te
kokkerellen, 363 dagen per jaar. Alleen voor de kerstmaaltijd gaat de
papierfabriek twee dagen dicht.
bernard.decultot@arjowiggins.com
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Philippe Lacombe
Het veroveren van het kwaliteitssegment

Bernard Vetillard
Oud papier voor stadsmarketing

Downcycling, dan geef je aan oud papier een lagere waarde dan het oorspronkelijke product. Voor de verpakkingsindustrie karton van oud
papier maken, dat is niet zo heel erg moeilijk. Het gebeurt zo vaak, dat
74 procent van deze markt inmiddels met een ‘gedegradeerd’ product
bediend wordt.
Voor het kwaliteitssegment lagen de verhoudingen totaal anders,
ontdekte de goedlachse directeur Philippe Lacombe (1956) van papierfabriek Le Bourray. In de markt voor mooi grafisch papier kende het
gerecyclede papier enkele jaren geleden slechts een marktaandeel van
3,9 procent: denk aan grote rollen voor drukkerijen, waar mooie tijdschriften en brochures worden gedrukt, of catalogi. Drukvellen ook.
Inmiddels begint dit aandeel langzaamaan te stijgen. Logisch dus om te
kiezen voor ‘upcyclen’, volgens Lacombe. “Met ons verhaal kunnen onze
klanten aan hun drukwerk een extra dimensie geven. Niet alleen aan
hun duurzaamheidsverslagen, maar aan al hun bedrijfsuitingen.”
Hij heeft het gemak om
onderdeel te zijn van
een wereldwijd opererend papierconcern,
waardoor zijn Euralpapier bijvoorbeeld
gecombineerd kan
worden met de wittere
gerecyclede papiersoort
Cocoon die zijn collega’s van Greenfield even
verderop in Frankrijk
produceren - P+
gebruikt het voor de
omslag. Arjowiggins
telt wereldwijd 15.300
werknemers, met een
omzet van 1,534 miljoen euro in 2009,
waarvan 16 procent in
Frankrijk, 41 procent in
de rest van Europa en 22
procent in Noord-Amerika. De historie van de bedrijfsonderdelen gaat zelfs terug tot in 1492,
toen de eerste papierfabriek in Frankrijk opende, onder de naam Arches.
Lacombe stelt: “Ons papier is geen papier, maar een statement. Normaal
wordt de papierkeuze overgelaten aan reclamebureaus, marketingafdelingen. Nu we praten over een circulaire economie, praat ik op niveau
van MVO-managers, die hun topdirectie daarvoor willen interesseren,
CEO’s die vaak al een duurzaam commitment hebben afgeven.”
Wat zijn de vooroordelen die hij moet bestrijden? Lacombe: “Soms
bestaat nog het beeld van gerecycled papier van veertig jaar geleden,
soms zijn er vragen over de garantie van levering. Ook dan is het plezierig te kunnen verwijzen naar het concern waar wij deel van uitmaken.
Mochten er plotselinge extra oplages gevraagd worden, dan kan ik mijn
collega in Denemarken vragen even bij te springen.”
philippe.lacombe@arjowiggins.com

Het is in Frankrijk al net zo als in Nederland: Bernard Vetillard (1952) is
besmet met het duurzaamheidsvirus. Hij laat schijnbaar onvermoeibaar
tientallen Chinese schoteltjes draaien om als MVO-manager zijn stad
Le Mans te vergroenen. Hij wil graag de eeuwige associatie ombuigen
met de 24 uur durende autorace. Vetillard denkt aan organiseren van
een tweede race met fietsers, die dan ook een hele dag en nacht lang het
parcours over snellen. Hij wil ook een subcategorie introduceren met
hybride auto’s. “Nee, geen elektrische auto’s, want die worden in
Frankrijk voornamelijk gevoed door de elektriciteit van kerncentrales.”
Van deze activiteiten laat hij verslag doen in het stadsblad Le Mans
Métropole. Het bijzondere: het tijdschrift is gedrukt op het papier dat
de bewoners, bedrijven en de stad zelf aanleveren. Vetillard: “De papierfabriek Le Bourray ligt op vijftien kilometer afstand van het stadshart.
De filosofie is dat een circulaire economie sterk lokale kenmerken heeft
en het aantal vervoerskilometers beperkt. We hebben daarom een cirkel
geplaatst en halen oud
papier op in een straal
van tweehonderd kilometer. Ook steden als
Reims liggen in dit
gebied, Nantes, en zelfs
Parijs.”
Vetillard was docent aan
het gymnasium, totdat
hij de verantwoordelijkheid kreeg over het
ontwikkelen van duurzaam beleid. Het onderwijs werd hem daarna al
snel te klein: hij spant
zich nu voor de hele
gemeenschap in. In alle
eerlijkheid: “In praktijk
betekent dit: kansen
pakken. Dat levert soms
ad hoc beleid op. Maar
goed, ik heb te maken
met het politieke spel,
belangentegenstellingen. Het is prachtig dat we het stadsmagazine
drukken op papier dat de burgers als oud papier hebben ingeleverd.
Dan zien burgers wat er gebeurt met hun belastinggeld. Ik had dit
ook willen doortrekken naar alle kantoorpapier dat de stad gebruikt.
Een lobby van boseigenaren heeft dit voorkomen: ze vreesden hun
bijproducten voor de papierproductie niet meer te kunnen verkopen.
Na 2014 komt er een nieuwe kans.”
bernard.vetillard.elu@orange.fr
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“Ons papier is geen papier, maar een statement”
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1 Het voordeel van oud papier

2 Het wegwassen van inkt

Het is zonde om met de grondstof oud papier niets meer te doen. Het is
milieutechnisch zelfs gunstiger om oud papier te recyclen, dan om papier
van bomen te maken. Het scheelt CO2-emissies, er is minder water bij
nodig en minder energie.
De ontwikkeling van het recyclen van papier heeft niet alleen tot een veel
beter eindresultaat geleid dan vroeger. Om een ton papier te maken, is ook
steeds minder energie nodig. De laatste vijf jaar is het gebruik van elektriciteit zelfs met 20 procent afgenomen. De papierfabriek Le Bourray koopt
nog steeds elektriciteit in van energieproducent EDF, maar levert ook
terug aan het net. Door het industriële proces, waarbij stoom wordt
geproduceerd om nat papier te drogen, wordt ook weer elektriciteit
gemaakt. In Zweden en Finland zijn enkele papierfabrieken in staat om
door het verwerken van restmateriaal van bomen zelfs een netto energieproducent te worden. Arjowiggins verbrandt het aangeleverde oude
papier niet om extra energie op te wekken, waardoor er meer wordt
gebruikt dan geleverd. Toch pakt de balans uiteindelijk gunstiger uit.
Voor elke ton oud papier die wordt gebruikt voor recycling, wordt er ten
opzichte van nieuwe papierproductie minstens dertigduizend liter water
per kubieke meter pulp bespaard, drie- tot vierduizend kilowattuur elektriciteit en is er 95 procent minder luchtvervuiling. De productie van
kringlooppapier levert een energiebesparing op tussen de 20 en 70 procent ten opzichte van nieuw papier, afhankelijk van het percentage gerecyclede vezels dat wordt gebruikt. In landen die nog vuilstortplaatsen
hebben, zoals Frankrijk, is er door het hergebruiken van papier aanzienlijk minder beslag op de beschikbare ruimte. De cijfers zijn van Arjowiggins zelf, die stelt dat de CO2-voetafdruk ten opzichte van nieuw papier
de helft lager uitpakt.
Waarom is het verschil in watergebruik zo hoog? Om virgin pulp te krijgen,
hebben de productiebossen eerst water nodig en moeten de houtsnippers
grondig gewassen worden. Ook het cellulose moet uitgespoeld worden,
om snel vergelen van het papier te voorkomen. Bij recycling van oud
papier is eigenlijk alleen extra water nodig om de drukinkt uit te wassen.
www.arjowigginsgraphic.com

Papieren paperclips, nietloze nietmachines, voor Le Bourray zijn deze
duurzame hebbedingetjes niet echt nodig. Op gezette tijden schonen
de medewerkers de filters en halen er een kluwen van nietjes uit, het
resultaat van duizenden aan elkaar gehechte A4-tjes, die inmiddels
vermorzeld zijn tot papierpulp.
Hetzelfde geldt ook voor de keuze van drukinkt. Groene drukkers
mogen natuurlijk reclame maken met biologische druktechnieken,
maar in de praktijk van deze recyclingfabriek worden chemische
inkten net zo makkelijk verwijderd als inkt op basis van sojaolie.
De belangrijkste vervuiling van oud papier is de drukinkt. En het
belangrijkste reinigingsmiddel is biologisch afbreekbare zeep. Het
grauwe recyclepapier van vroeger was achteraf gezien het resultaat
van een veel te korte wasbeurt. Wanneer er vaker en intensiever
gewassen wordt, met water op hoge temperatuur, is het mogelijk alle
inkt van de vloeibare papiermassa te scheiden.
In Le Bourray is in de loop der jaren een proces ontwikkeld met luchtbelletjes, waar de inktdelen zich aan hechten en mee omhoog borrelen. Daardoor ontstaat in de vloeibare papiermassa een vervuilde
toplaag die kan worden afgeschept en daarna zelfs hergebruikt kan
worden. Arjowiggins doet er twee dingen mee: het wordt meegebakken in ‘bakstenen’ die gebruikt kunnen worden in de woningbouw.
Het afval blijkt dan over isolerende kwaliteiten te beschikken: het
papier verbrandt en de luchtbelletjes in de steen hebben een isolerende werking. Opmerkelijker is dat zelfs 60 procent van dit afval als
meststof en bodemverbeteraar in de landbouw dient. Onder andere
Bonduelle gebruikt het om akkers vruchtbaarder te maken, in de
buurt van Calais.
Het water dat Le Bourray nodig heeft, komt uit de rivier naast de
fabriek. Na gebruik en intensieve (biologische) reiniging wordt
het weer in de rivier teruggepompt. Het is zo schoon dat het waterleidingbedrijf uit dezelfde bron drinkwater voor de inwoners van
Le Mans produceert.
www.bonduelle.com
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3 Nieuw papier met stempel

4 Topfotograaf kiest toppapier

Hoe kan gerecycled papier nu een logo krijgen dat bedoeld is om aan te
geven dat bossen goed beheerd worden? Er komt toch geen boom meer
aan te pas, aan het verwerken van oud papier?
Het is een vraag die vaak wordt gesteld. Toch gunt de FSC-organisatie ook
papierfabrikanten die oud papier recyclen een eigen apart logo. Niet
omdat er nog een directe relatie met echte bossen is, maar vanuit de redenering dat wanneer papiervezels vaker dan eenmaal gebruikt worden,
hierdoor minder druk bestaat om bestaande bossen te rooien. Door het
ophalen van papiervezels wordt de stad een urban forest. De FSC-organisatie
heeft wel bijzondere voorkeuren voor de afkomst van het papier. Papierafval dat bij drukkers vandaan komt, mag maar voor een heel klein stukje
meetellen, en dat is toch nogal een behoorlijke hoeveelheid, in praktijk.
Daarom kunnen maar 30 procent van de klanten van Arjowiggins blij
gemaakt worden met het FSC Recycled label, zoals ook P+.
Een FSC-label zegt nog niets over de milieukwaliteiten van een papiersoort. Maar ook daar is in voorzien. Indien gewenst kunnen klanten ook
het EU Ecolabel op hun drukuitingen aanbrengen. Dit is een keur voor de
laagste emissie van luchtverontreiniging (SO2, NOx), de laagste uitstoot
van broeikasgassen (CO2), de hoogste graad van waterzuivering, sterk
gereduceerd gebruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen, om enkele
voorbeelden te noemen. Voor bijzondere markten zijn er aparte labels.
Scandinavische landen zijn vertrouwd met het Nordic Swan, de Duitsers
met der blauwe Engel.
www.fsc.nl
http://ec.europa.eu
http://ecolabel.svanen.nu
www.blauer-engel.de

Een opmerkelijke kwaliteit van Eural is dat de zogenoemde opaciteit
- de doorschijnendheid - laag is. Adverteerders houden daarvan: je ziet
de redactionele pagina’s niet door het papier heen. Redacties houden
er op hun beurt ook van: je ziet de advertenties niet die op de volgende
bladzijde staan. Zelfs uitgevers houden er van, want de beste uitgevers
houden niet van geld uitgeven. Ze kunnen een dunnere en goedkopere papier-soort inslaan, een lichter blad maken en zo ook nog eens
besparen op portikosten, als het even meezit. Een lage doorschijnendheid is een bijkomend en bijna toevallig voordeel van recyclen van
oud papier.
Maar misschien houden fotografen nog wel het meest van goed
papier. Dat geldt in ieder geval voor Yann Arthus-Bertrand, de man
die het fascinerende fotoboek ‘365 Dagen de aarde vanuit de hemel’
maakte en een gelijknamige tentoonstelling de wereld over stuurde.
De Fransman bezong in het vuistdikke album van 740 pagina’s met
luchtfoto’s de schoonheid van de planeet, maar ook de vervuiling die
de mensheid aanricht. Hij wordt daarin steeds meer uitgesproken en
voegt de laatste jaren meer en meer kritisch commentaar aan zijn
schitterende beelden toe. In zijn laatste boek staat er tegenover elke
fotopagina een volle pagina met uitleg en statistieken. Hij toont bijvoorbeeld de gigantische schaal van aanplant van palmolieplantages
en laat dan weten dat Indonesië tussen 2000 en 2005 1,9 miljoen hectare tropenbos verloor. De titel: ‘Home’. Ook daarmee bedoelt hij onze
aarde. Het papier van zijn keuze, waarop zijn foto’s prima tot hun
recht komen, is afkomstig van Arjowiggins. Daar hoefde immers geen
boom voor gekapt te worden.
www.yannarthusbertrand.org
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1 De winst voor de ophalers

2 De winst voor de papierfabriek

Ook in Frankrijk kennen duurzame praktijkmensen het begrip Social Return on Investment (SROI). En daarmee begint deze keten;
met de kosten die de papierophalers en sorteerders van EchoTri uiteindelijk de schatkist
besparen wanneer ze weer aan het werk gaan.
En dat ook hopelijk blijven doen.
De bedrijfsvoering van directeur Albert Mpondo leunt zwaar op de bijdrage van de overheid,
die 63 procent van de kosten van zijn operatie
dekt. Het deel eigen inkomsten van de sociale
onderneming stijgt langzaam: wist Mpondo in
2009 35 procent van de eigen bedrijfskosten uit
de verkoop van oud papier te dekken, een jaar
later is dat 37 procent. De directeur: “Uiteindelijk hoop ik op een verhouding van 80 procent
eigen inkomsten te komen en 20 procent bijdrage van de overheid.” Maar er is nog een
lange weg te gaan.
Voor de medewerkers is het ophalen van papier
ook profijtelijk. Wie na het uitzitten van een
gevangenisstraf een bijstandsuitkering van de
Franse staat ontvangt, moet van vierhonderd
euro per maand zien rond te komen. EchoTri
betaalt alle medewerkers het Franse minimumloon, wat neerkomt op een maandelijks
inkomen van 1300 euro bruto bij een fulltime
baan, rondom de duizend euro netto. Dat is
een verdubbeling van het maandelijks te
besteden inkomen.
http://echotri.com

De volgende schakel: het verwerken van oud
papier tot nieuw papier. De fabriek in Le Bourray draait winst, stelt président Philippe
Lacombe, ook al mag hij de bijdrage aan de
divisie Graphic niet exact uitsplitsen in euro’s.
Zoals bij zoveel concerns is het ook hier niet
gebruikelijk om trots de winst van een bijzonder duurzame dochter aan de openbaarheid
prijs te geven. Wel bekend is dat Arjowiggins
het volledige eigendom is van Sequana, dat op
de beurs van Parijs staat genoteerd voor 10,49
euro per aandeel (op 5 november 2010). Uit de
laatste kwartaalcijfers blijkt dat de volledige
Arjowiggins Groep over het derde kwartaal een
omzet boekte van 416 miljoen euro, 10 procent
meer ten opzichte van het derde kwartaal in
2009. Over heel 2010 werd tot en met september 1.272 miljoen euro omgezet, bijna 100 miljoen meer dan over dezelfde periode in 2009.
Vorig jaar werd afgesloten met een omzet van
1.500 miljoen euro. De winst van Sequana over
vorig jaar: 73 miljoen euro, na belastingen.
Waar in Nederland staat nog een papierfabriek
die zelfstandig zwarte cijfers schrijft? Waar
staat überhaupt in Nederland nog een papierfabriek? Wie de papierbranche een beetje kent,
weet dat de marges minimaal zijn. Lacombe
zag kort geleden belangrijke concurrenten in
Frankrijk sneuvelen, zelfs een fabriek die ook
papier recyclede. “Er wordt veel verlies geleden
in de papierwereld”, zegt Lacombe. Feit is dat

de papierconsumptie wereldwijd daalt en
papierproducenten trommelend met hun vingers wachten op het moment dat de Chinezen
eens een keer gaan lezen: bij voorkeur kranten,
boeken en tijdschriften. Ondanks alle vooroordelen die veroorzaakt zijn door het kappen
van tropisch regenwoud, zijn er voor papier
productiebossen volop. De Zweden kunnen
met harde cijfers aantonen dat er in hun land
nog nooit zoveel bomen hebben gestaan als
vandaag de dag, productiebossen die keurig
beheerd worden. Daar kun je de Scandinaviërs
wel op vertrouwen.
In het kwaliteitssegment van de markt waarin
Lacombe opereert, is het aandeel van gerecycled papier nog zo gering, dat de markt eigenlijk alleen maar kan groeien. Het is niet de
vraag òf, maar eerder wanneer bedrijven en
overheden de volgende stap zullen doen, en
hun drukwerk waar nu het FSC- of PEFC-label
op staat zullen omruilen voor FSC Recycled.
www.sequanacapital.fr
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3 De winst voor de eindgebruiker

4 De winst voor de organisator

Wat is de winst voor de eindgebruiker, die voor
drukwerk kiest van een gerecyclede kwaliteit?
Dat zal vooral op relationeel en promotioneel
vlak liggen, passend bij de verankering van het
duurzaamheidsbeleid van de organisatie. Arjowiggins maakt de rekensom aantrekkelijk,
door aan de hand van de grootte van de papierorder een bedrag bij te leveren van uitgespaarde CO2-uitstoot. Voor P+ is dat per editie
1130 kilogram, bijvoorbeeld, bijna zevenduizend kilogram op jaarbasis.
Er moet voor dit product wel een iets hogere
rekening betaald worden. In september stegen
de papierprijzen van de divisie Arjowiggens
Graphic zelfs met 6 tot 9 procent, als gevolg van
hogere energie- en transportkosten. Concurrenten verhoogden om andere redenen ook
hun prijzen, bijvoorbeeld als gevolg van de
aardbeving in Chili, het Zuid-Amerikaanse
land dat maar liefst 8 procent van de papierpulp van deze wereld levert. Dat is zelfs meer
dan Zweden, dat goed is voor 4 procent ‘maagdelijke vezel’. En in dit land waren dit jaar
stakingen in de papierindustrie die tien dagen
duurden en daardoor 50 miljoen euro kostten.
Directeur Lacombe van Le Bourray geeft als
vuistregel dat de drukkerij die zijn gigantische
papierrollen met Eural inkoopt ongeveer
12 procent duurder uit zal zijn, dan wanneer
er papier van maagdelijke houtbossen wordt
ingeslagen. Lacombe: “Omdat er de kosten van

Dat brengt ons bij de eerste en tegelijkertijd
ook laatste schakel van deze cyclus, de stad
Le Mans, die de keten van papier sluit, door
het papier eerst op te halen en daarna weer te
gebruiken voor het stadsmagazine Le Mans
Métropole. Het tijdschrift verschijnt tien keer
per jaar, in een oplage van zeventigduizend
exemplaren.
Het voorrekenen van de stedelijke begroting
zou een erg ingewikkelde rekensom opleveren.
MVO-manager Bernard Vetillard maakt het
daarom simpel door de grote lijnen weer te
geven. “In Frankrijk is de stad verantwoordelijk voor het ophalen van het afval van het hele
gezin. Van alle kosten daarvoor is 20 procent
voor rekening van de gemeente. De overige
80 procent zijn deels de opbrengsten van de
verkoop van het afval, deels de bijdrage die
gemeenten krijgen uit de landelijke verpakkingenbelasting. De kosten van inzameling
zijn ruwweg tweehonderd euro per ton. De
opbrengst is honderd euro per ton. Het resterende gat van honderd euro wordt verdeeld,
en komt voor veertig euro ten laste van de
gemeentelijke begroting en wordt voor zestig
euro betaald door de producenten via de verpakkingenbelasting.”
Zo is de circulaire economie rond.
http://www.lemans.fr/

de drukker zelf nog bijkomen, zal het verschil
voor de uiteindelijke afnemer minder groot
zijn. Ons papier komt daardoor maar iets
duurder uit: 3 tot 5 procent voor de eindafnemer.” Waarom is Arjowiggins iets duurder?
Het is om de simpele reden dat ook oud papier
ophalen en inkopen geld kost. Afval is van
waarde.
www.printweek.com
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INTRODUCTION - A CIRCULAR ECONOMY CREATES CIRCULAR SERVICES
If we would continue to produce and consume in the way the western world is doing now, our ecological
1
footprint would greatly exceed the biocapacity available per person on the planet (WWF 2006). There lies a
great challenge in achieving a minimum level of welfare for the world’s population while reducing our
ecological footprint. Circular economy aims at accelerating the transition from a linear to a circular economy: a
systems change in thinking about our current economic system. The model moves away from the ‘take, make,
and dispose’ model. It is a restorative model to businesses and the economy.
Clean technology, sustainable value chains and innovation alone cannot provide for the solution when dealing
with this tremendous challenge. We need all industries to redesign the current capitalistic linear economy
towards a circular economy. So far, circular economy has mainly addressed the redesign of industrial
2
economies. It reasons from a closed loop model : natural ecosystems serve as an example of how human
beings should produce and consume. Therefore, circular economy is in the first place directed at the physical
regeneration of materials and energy. If we look at some of the schools of thoughts on which circular economy
is based, such as performance economy (Walter Stahel) and Cradle to Cradle (Michael Braungart), we see that
also the professional service industry can learn a lot from its principles.
As we will see later in this paper, one of the derivatives of circular economy is the notion of a service model,
3
whereby consumers do not buy products but pay for service . In this light, new business models are inevitably
to be developed. Circular business models are based on the notion of value retention and on offering service
solutions instead of products. Particularly the rise of circular business models can be applied to the professional
service industry as well. We identified five sectors in which circular economy can be applied: the financial
sector, insurance companies, pension funds, employment agencies and head-hunters, and the IT sector. This
paper describes in what way circular economy thinking is conducive to these professional service sectors.

SCHOOLS OF THOUGHT
Circular economy draws from different schools of thought that date back to the late 1970s:
Regenerative design – The idea of regenerative design, developed by American professor John T. Lyle in the 1970s, is that
processes within all systems renew or regenerate their own sources of energy and materials that they consume. The
needs of society are fulfilled within the limits of nature.
Performance Economy – Walter Stahel, architect and industrial analyst, also in the late 1970s, coined the vision of an
economy in loops, including the principles of product-life extension, long-life goods, reconditioning activities, and waste
prevention. Selling services instead of goods is an important notion in his thinking: one pays for the performance that
products deliver. This resulted in the notion of ‘performance economy’.
Cradle to cradle – In the cradle to cradle model, developed by the German chemist Michael Braungart, materials involved
in industrial and commercial processes are considered to be nutrients for both technical solutions as biological
reutilisations. Technical nutrients should not have components that harm the environment, while biological nutrients
should be biodegradable.
Industrial Ecology – Industrial Ecology is the study of material and energy flows through industrial systems and falls under
the Centre for Environmental Strategy at the University of Surrey. Again, waste within industrial circles serves as an input.
Production processes are shaped in such a way that they perform as close to living systems as possible.
Biomimicry – Biomimicry is an approach by Janine Benyus, inspired by nature. It imitates nature’s designs and processes
for solutions in human society.
Blue Economy – Blue Economy is initiated by former Ecover CEO and member of the Club of Rome Gunter Pauli. By
watching
natural
systems,
ways to produce and consume can be found. Blue economy gains knowledge from
World
Wide
Fund for
Naturesustainable
(WWF), 2006
2
the way
in which
organism are formed and work with the purpose of finding solutions for the challenges that we face, all
Walter
Stahel,
1970s
3
Performance
Economy
- Walter
Stahel, 1970s
determined by
their local
environment
and physical or ecological characteristics.
1

3
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PRINCIPLES OF CIRCULAR ECONOMY
The Ellen MacArther Foundation and The Circle Economy refined the ideas of these schools of thought into
main principles of circular economy. Most of the underlying notions can be applied to industry types broader
than merely the industrial economy. The relevant principles are:
1.

2.

3.

4.

Circular economy is a non-linear economy. Non-linear goes further than optimization of isolated parts
4
of the value chain. This striving for efficiency, which has been the status quo since Michael Porter
introduced the concept, does not touch on the alteration of production and consumption habits, and
disregards other aspects such as human development. Efficiency alone does not reach the resilience
needed to deal with shocks. A non-linear economy does not assumes a value chain, but a value cycle
instead.
Thinking in terms of (eco)systems is key. Circular economy is based on schools of thoughts such as
the Blue Economy (Gunter Pauli) and biomimicry (Janine Benyus), which takes natural ecosystems as
an example. Physically, all materials serve as nutrients: technological materials for new products and
biological components for nature. The natural balance between all components has to be restored.
Systems thinking is the understanding of things within the context of a larger whole. Everything is
connected and consists of a quantity of nodes, and diversity within these systems ensures the
resilience of external shocks.
Pricing must tell the truth. Distribution of value must be honest. Our economic model is based on a
pricing scheme where externalities are not incorporated in the price of products and goods. The
damage that is done to our ecological system should be translated in the prices we as consumers pay.
Moreover, the distribution of the created value worldwide is highly unequal. To find a way in that we
can all share the resources and strive for welfare, this distribution must be honest and flow back to all
parties involved in the economic cycle.
Thinking in value creation is key. Value creation refers to the new type of business model that
discards ownership. Instead of focusing on value maximization for the own good, circular economy is
very much focused on value creation.

UNDERLYING VALUES
Taking these principles as a departure, circular economy thinking touches on some important core values. First
of all, it restores the thought of striving for well-being instead of wealth. Our planet does not have enough
resources to provide all human beings with the wealth that Western societies entitle to themselves with the
current economic model. In light of ecological and social sustainability, collective welfare is more important
than the right of the individual. We need to restore this well-being by taking responsibility for our actions and
help others to achieve the most fundamental basic needs.
Associated with this thought is the idea of reciprocal relations based on trust. Trust in the current economy
and professional service industry is lost, mainly due to the way in which the service industry has acted. If we
are to take resources from our planet, we have to ensure that we give something back as well. Only than are
we able to survive: ‘nice guys finish first’.
Schools of thoughts such as the Blue Economy and Walter Stahels adopt knowledge from natural ecosystems,
which has led to circular economy thinking. In that sense, restoring the connection with our environment is
one of the main values that drive circular economy thinking. In our capitalist world, we have drifted apart from
the very nature of all processes. As human beings, we are part of the ecosystems we live in and this balance has
to be restored.
4

4

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press: New York
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All circular principles come together in what can be called blended value, or the creation of value for society
and ecology all together. One-dimensional, fragmented thinking is transformed towards a more holistic and
integrated way of doing business. Measuring the impact of the created value contributes to mainstreaming the
idea of creating shared value.
5

Peter Senge states that a learning environment must be created to enable true systems thinking. A linear
model does not allow for those learning processes to take place, as transactions just move up in the value
chain. A circular model on the other hand is the ultimate model to continuously stay in contact with the
environment, to anticipate on the interconnectedness and to detect constantly changing processes.

HOW THE PROFESSIONAL SERVICE INDUSTRY IGNORED THOSE VALUES
Transition towards a sustainable future is not only taking place in the industrial economy and in the social
domain. The service industry is directly related to the economic crisis and is very much part of this transition.
We are facing a revolution of the necessity to change current systems.
The opportunistic idea of everlasting economic growth and wealth has come to an end. In the past 30 decades
Western capitalism has taken a form that is currently showing cracks. The need for more and greed for money
has led to complex systems that are being created and maintained by ourselves. Prosperity that people are
experiencing, consumers as well as the professional service industry, kept them from controlling what the
6
service sector was doing with our investments . Unrealistic optimism led to the idea that economic growth is
7
the norm . The free market is by many perceived as the most enlightened economic model. This perception
gave every sector within the services industries the opportunity to create oligopolies, resulting in enormous
power of the market. Services such as financial products have become so complex that consumers can hardly
scrutinize the risks that their service companies are taking.
The financial sector is stated to be the ‘mirror’ of the economy. Yet the financial sector is far bigger than the
8
real economy . The financial crisis shows how the collapse of the virtual economy has a tremendous impact on
the real economy. A virtual economy has emerged: Large parts of the financial sector for example merely exists
9
of internal trade in derivatives. These form an unstable source for the real economy . Moreover, American and
European scientific research has indicated that size and efficiency negatively correlate, meaning that larger
10
banks perform worse than their smaller counterparts . Transaction-oriented banking, such as trading and
11
financial market activities, has cost frictions with the regular relationship banking .
Going back to the essence of the service industry, service companies’ goals are to service their customers in
their best interest. The current economic situation shows that the customer is all but served. Besides being a
facilitator for customer needs, the service industry has become an independent business sector, making profits
for their own accounts. Perverse incentives to maximize profits for shareholders induce excessive risk-taking at
the expense of long-term value creation for customers, or even viability of companies. Managers are
incentivized by compensation in the form of bonuses to reach financial targets that are too often focused on
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short-termism . Moreover, the hedging of risks instead of focusing on long-term value creation prevents
sustainable innovation to take place. As everything is connected in systems, we need the service sector to
come along in the transition towards a circular economy.

CIRCULAR SERVICE THINKING IN PRACTICE
By adopting circular economy principles and values, the professional service industry can overcome the issues
and challenges it is facing. Circular economy reasons from the fact that new business models are required as
resources are depleting and current consumption patterns are not tenable forever. One-off consumption of
physical resources has to be transformed to recycling resources and paying for use instead of ownership. If we
look at the service industries, these principles can be applied in a similar manner: The relationships with
customers, employees and suppliers is violated as customers are used to sell one-off products, employees are
incentivized to deliver certain performances and suppliers are merely chosen based on lowest prices. The
values of trust, reciprocal relationships and being in touch with the environment are therefore among the main
starting points for circular services.
In practice, the circular economy has two different implications for the service sector. First of all, new circular
business models in the industrial sector require new service models. The leasing scheme type of business
model that the circular economy is moving towards requires the service sector to provide service products
conducive to these systems. Financing and securing circular systems is a totally new approach than the
approach where deals are solely closed on a bilateral basis. This requires long-term vision and reciprocity
within the system. Value creation is the ultimate goal, and this goal has to be leading at all times. One can
image that this is quite a paradigm shift for the service sector, which is used to hedge risks as much as possible
and aims at short-term returns. The Ellen MacArthur Foundation also determines two other possible
13
developments : New businesses will arise that facilitate the circular service provision of production
companies. These new companies need funding and insurances. Moreover, it is expected that corporate
lending will exceed consumer financing, which means that more robust types of products and services are
needed.
Secondly, the service sector itself has to adopt circular economy thinking as well and take the principles and
values as a starting point to restore the system. The above implementation is secondary and mostly facilitative
of industrial circular systems. Changes in the banking system are already implemented to prevent banks of
being too vulnerable: banks are omitted to trade for their own account. Moreover, the ‘Commissie de Wit’
14
pleads for the separation of business banks and consumer banks, the so-called ‘nuts’ banks , whereby the
public transactions such as deposits and payments are separated from activities on the financial market.
Supervision is becoming more rigorous. However, we need to go beyond rules and regulations that try to
overcome these issues. The sector has to completely alter its culture and way of doing business. This requires
the sector to not only look at individual institutions, but to re-evaluate the system as a whole.
We have to go back the very nature of service companies: delivering certain types of service for its customers.
This servant role has to be restored. Why do we allow banks in our society? We need institutes that can
safeguard our savings for the future and grant us loans to enable us to buy things in the present. Moreover, we
need them to provide for efficient payments. This means that the service sector has to take its stewardship
responsibility by reasoning from the customers’ and society’s point of view. Hence, many committees and
12
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individual economists or politicians recommend to split business parts from service parts of banks . Circular
economic models are all about value retention. Profits that are made can therefore be reinvested in innovation
or society, instead of added to the bank accounts of the companies themselves.
The service products that the service sectors, in particular the financial sector, are offering have become highly
16
complex . The customer lacks the knowledge to judge how this product is actually going to benefit him or her.
Taking these products back to basic will restore trust and satisfy the basic needs of individuals. Service
products have to meet certain conditions and necessary requirements: clear and simple products that cut to
the chase and deliver what they promise. People understand these services, and by being transparent, peoples’
trust is being restored. Education is an important aspect in this light. The back to basic principle also accounts
for the profile of the organization: recognizable specialization, either on type of services or geographically, can
17
deliver added value for customers .
The service sector is too much shareholder driven. Shareholders are threatened as the only relevant
stakeholders. To alter towards circular service, all stakeholders must be taken into account. Not only
shareholders, but also customers, suppliers, employees and society at large are part of the circular economy.
All together, they form closed cycles where everyone has its share and commitment, and contribute based on
trust and reciprocity. The service industry is part of these systems and cannot be ignorant to other
stakeholders. This means another way of dealing with stakeholders:






Employees receive a fair share and are treated from a reciprocal relationship based on trust,
Customers receive actual value and share in the system’s profits,
Shareholders are involved and stimulated to act in the long-term interest of all stakeholders,
Suppliers are involved in chain responsibility and become partners,
Society is the main focus of all activity and the strategic course of the company, and costs that are
made at the expense of society are internalized.

The above two practicalities closely align with the notion of restoring the connection with the environment. By
being in close collaboration with its environment and by offering basic products, simplicity and personal
connections can be made. Being more in touch with the environment can mean that companies become
smaller or that companies are organized through a system of many small parts. Smaller banks and banks that
15
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are specialized for example, prove to be more efficient and productive . Smaller companies are better
recognizable in character and the services they deliver. This promotes the transparency and fosters personal
contact with customers.
The service industry is pre-eminently the industry that can set an example when it comes to delivering services
to its customers. Companies, whether they are production-based or service-based, are increasingly competing
on providing the best service. Companies can become mature through price differentiation or product
differentiation. However, companies in a mature state are increasingly becoming aware of the necessity to
differentiate on service delivery. From a marketing point of view, it seems only logical that all companies
eventually have to transform to optimizing their services.

RENEWED GOVERNANCE MODELS ARE ABOUT TO ARISE
Banks, pension funds and insurance companies are mostly shareholder-owned. The dynamics that this
ownership model induces is a shareholder-focused strategy, thereby losing sight of customers’ best interests.
The essence of listed companies is that the ownership is based on financial incentives. Making profits for
shareholders becomes the main goal. Circular service restores the focus on society instead of on profit for
shareholders. This requires new governance models. A cooperative company is gaining more ground. The
interest of the owners becomes the company’s interest. The relationship cooperatives or employee-owned
organisations have is very different from the other type of companies. Cooperatives “share the values of
democracy, solidarity, equality, self-help and self responsibility, creating businesses that serve the greater good
19
as opposed to maximising profit for the very few” . Cooperation from shared interests is the basis of such a
governance model. Contradictions are not part of these organisations as they serve society and exercise their
social task. They strive for social improvement, more than profits. Profits are used as buffers and invested in
innovation, said PGGM. Thus, the relationships and the transactions are in balance. Companies such as pension
fund PGGM and insurance company Univé are companies that are organized by this governance model. Univé
states that the interests of the members are their number one priority. Members benefit by sharing in the
distribution of profits, by receiving discounts, and improved products and services (“Daar plukt ú de vruchten
van”).

18
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CAPABILITIES NEEDED FOR CHANGE
The transition to a circular service industry will take time. How this transition can take place is a question to be
answered. Different phases of improvements will be determined to facilitate the transition. Certain capabilities
are needed to allow for circular economy thinking. First of all, change is only possible when we act out of
intrinsic motivation. A culture change within the service industry is inevitable. Greed, bounded rationality,
excessive risk-taking for the own good, and unrealistic optimism have to change in generosity, intrinsic
motivation, striving for wellbeing for society, and reconsidering the capitalist system.
A first step towards another culture is strong leadership. Leadership is needed to take the lead in changing the
current governance systems. Leaders serve as examples for employees and their actions have an effect on the
perceptions of outsiders. Their innovations have to become rooted in the organisation, also after they leave the
company. There lays a large task for supervisory boards to appoint the right people and not be drawn in the
competition between peer companies and compensation benchmarks.
Systems thinking is inherent to openness and transparency. Together with stakeholders, circular economic
models form inclusive systems. The whole is greater than the sum of the parts. This implies that service
companies have to open up to their stakeholders and allow them to contribute to their operational business
and strategic course. Moreover, innovating towards circular economy thinking cannot be seen as separate from
the interaction with the organizational environment. Open systems interact with the larger system and the
environment. This requires self-governance and learning through networks, interfaces, and feedback loops.
Diversity is another important capability. A culture change is more easily realized when human resource
policies stimulate a diverse management team and workforce. Diverse opinions and backgrounds allow for
more creativity and innovation. Moreover, a diversity of people can ensure that the organisation is protected
from short-sightedness and moving in the wrong direction.

SECTOR IMPLICATIONS & BEST PRACTICES
Looking at the different sectors that we identified, it can be seen that circular economy has different
implications for each sector. How do we get large, institutionalized companies such as banks, insurance
companies, pension funds, employee agencies and IT companies to restore their legitimacy and identity by
using circular economy thinking? Changing linear business models to circular economy thinking requires a step
by step approach. We identified companies that are already frontrunners in the transformation towards
circular service.
In the financial industry connection with the environment and the servant role are increasingly visible. Serving
the greater good by investing in enterprises with a sustainable character is developing at a fast pace.
Connection with the environment is facilitated by investing in social ventures, thereby creating value in
environmental, social and cultural ecosystems. Rules regarding the division of service parts and business parts,
changes in governance such as constraining executive compensation, closer supervision and solvability
regulations are first steps in changing the culture of financial institutions towards more customer-focused,
service companies. Moreover, the financial industry plays a major role in financing circular systems.
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De Lage Landen facilitates a circular economy by rethinking ownership. Together with manufacturers,
they aim at extending the life cycle of assets. The business model of some of its leasing programmes is
based on managing assets from their production day till the day they are disposed. De Lage Landen
offers their end customers a service model: customers do not have to own products such as forklifts,
copiers, MRI scanners, harvesters or trucks. De Lage Landen offers them the guarantee that they can
make use of the performances those products deliver, such as lift pallets, make copies, scan for
tumours, harvest corn or deliver products. The manufacturers remain the owner of those assets. De
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Lage Landen leases assets until they lose the majority of their value. After that, De Lage Landen
finances second and third life of the assets, by remanufacturing the assets in such a way that they can
be leased to other customer markets. De Lage Landen manages every step of their lifecycle and
switches from a finance-based, linear business model to a service-based business model.


Turntoo is an example of how a closed circular system could be created. This raw materials bank offer
performance based consumption. Consumers rent products while the producers remain owners of the
raw materials. At the end of the life cycle, the materials are returned to the producer. By this way, the
materials remain available for future generations. Triodos Bank is one of the partners of Turntoo that
make this construction possible. All partners have a long-term mindset, as the return on investment
has a much longer life cycle. In a circular system, all partners bear the risks and invest in the long term
value that is being created.



That Triodos Bank is moving towards circular services is also manifested in their social responsible
investment policy. Triodos invests their savers capital in local companies and social enterprises. By
being transparent in their investment portfolio and by providing customers the opportunity to get
insights in those companies, the customers are closely involved in where their money is invested in.
Social return is key.

Changing business models and integrating transparency is common ground nowadays in the insurance
landscape. Back to basic systems are introduced in which customers collectively get money back when costs of
damage are covered. Value propositions towards customers are communicated more transparently by
explicitly defining added value in a clear and concise way.


Achmea, CZ, and Menzis are among the partners of WeHelpen.nl, a marketplace where any sort of aid
is being connected, shared and offered. An alternative value system eliminates the need for money:
people receive credits for their aid, which they can spend on aid themselves. WeHelpen.nl offers an
alternative to the growing expenses of health care in the Netherlands.



Inshared lives up to their slogan ‘We all benefit’: customers get back their premium when they have
not done any claimes. By providing incentives to stimulate prevention, Inshared shows that it
considers its role in closing the circle: they take the responsibility to contribute to the wellbeing of
their customers and society as a whole.

Investing in circular systems is to be executed by pension funds as well. Extending the portfolio by investing in
sustainable initiatives embraces a long term focus and creates a sustainable advantage. Another key indicator
of pension services includes moving towards circular service and the circular system by investing part of the
returns in today’s needs, thereby investing in the future of their savers. Pension funds can invest in housing,
healthcare and the local economy, which benefits their customers not only when they claim their pension at
retirement, but also now. Cross boundaries and develop new connections with members and other
organizations. Capital can be used to create non-monetary value. Saving for pension does not only have to be
returned into money, but can also be traded for health services.


20
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As a cooperative pension fund, PGGM has the interest of the owners as its main interest. In
cooperation with other companies, such as VGZ, they are experimenting with concepts based on nonmonetary value systems. ‘Nieuwe oude dag’ actively thinks about how to design healthcare in the
20
future . Creating communities, exchanging aid, and investing in healthy workplaces shows that PGGM
and its partners are taking a first step into designing new circular systems that have a progressive view
on pensioners.

http://www.nieuweoudedag.nl/Zorgflorijnen.pdf
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When it comes to the employment and recruitment agencies, the stakeholder group ‘employees’ is their main
asset. These companies act in the service of their people by investing in their development and education. The
large group of self-employed deserves much more respect when agencies organize their staffing at different
companies. A culture change in the dynamic system of employment and recruitment agencies is developing: all
stakeholders are involved and connected. Everything good for an organisation needs to be considered good for
employees, suppliers, government and society. Creating opportunities for individual development and social
integration set the learning environment and add value to the circular economy as a whole. In addition,
flexibility is created in the chain of human resources which reduces risks and makes the industry more robust
against future challenges.
Anywhere, anytime, any device: data is easily accessible through asp, cloud services and freeware these days.
Besides, processes are transformed into environmental friendly and reducing CO2 emissions by integrating
smart IT processes. Identifying opportunities to create sustainable performance, measuring indicators, evaluate
and take appropriate actions further enhances understanding of the value chain. In addition, it creates
awareness throughout organisations to take responsibility for the environment and society in the long run.

END NOTE
The Circle Economy and dutch Group b.v. aim at accelerating the transition to a circular service sector. The
above examples show a positive movement of the service sector towards the implementation of circular
principles and values. Yet creating true closed loop systems in which the service industry plays a facilitating and
supporting role requires more underlying implications. We need the whole sector to be part of this transition in
order to succeed in creating a circular economy. We would gladly invite the different players in the industry to
elaborate with us on the statements that we make in this paper, so that we can build new business models and
identify projects on which these ideas can be applied.

11

Transforming professional service industry towards circular service

-

dutch Group b.v. & The Circle Economy

De circulaire economie: laat u zich
verrassen, of plukt u de vruchten?
Een routekaart voor transformatie
van de ‘maakindustrie’

1 / 23

MVO Nederland
De circulaire economie: laat u zich
verrassen, of plukt u de vruchten?
Een routekaart voor transformatie
van de ‘maakindustrie’

“Those who initiate change will have a better
opportunity to manage the change that is inevitable.”
- William Pollard -

Datum:
Auteur:

2 / 23

26 October 2012
Michel Schuurman

Inhoudsopgave
Introductie
1. De circulaire economie: niet áls, maar wannéér
1.1

Hoe we duurzaam ondernemen nu invullen

1.2

De drijvende krachten achter transformatie

1.3

Wat is nu een circulaire economie?

2

Een routekaart naar de circulaire economie

2.1

Eco-efficiëntie

2.2

Loskomen uit de bestaande situatie: keuzemomenten en mechanismen

2.3

Transformatie in het denken over duurzaamheid

2.4

Ketensamenwerking voor meervoudige waardecreatie

3

Tot slot

Referenties
Over de auteur

3 / 23

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

18 / 23

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
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BIOGRAPHY ROBERT-JAN VAN OGTROP

De overheid van zuid-Italië is betrouwbaarder dan die van Nederland, als het om
stimuleringsmaatregelen voor alternatieve energie gaat.Tot een andere conclusie kan investeerder
Robert-Jan van Ogtrop (1956) niet komen. In Italië maakte hij afspraken op basis waarvan hij met gerust
hart meerdere investeringen in zonne-energie deed. In Duitsland kan het ook, met biobrandstoffen. Je
krijgt er alle hulp van de overheid die je maar nodig hebt voor het realiseren van een baanbrekende
technologie. Maar in Nederland? Hier hoorde Van Ogtrop onze minister van Economische Zaken trots
vertellen dat Nederland bewust geen industriepolitiek heeft.
+ Tekst Hetty Nietsch + Fotografie Chris de Bode

H

ij noemt zichzelf een man met een traditionele businesscarrière. Hij was zo iemand die zijn route naar de top helemaal van tevoren uitstippelde. “Je stapt die tunnel in.” Eerst de
studie met bijbehorende functies. Captain van het hockeyteam.
President van het Rotterdamse studentencorps. Dan de zakenwereld in. Vervolgens van het corporate pluche van de raden van
bestuur van internationale, beursgenoteerde ondernemingen.
Ten slotte naar de positie van matchmaker, die met behulp van
alle benodigde connecties bedrijven koopt, herstructureert en
met winst weer van de hand doet.
En voor je het weet ben je 45...
“...en komt er zo’n moment waarop je inziet: dit was allemaal
spannend, alles is bereikt, veel geleerd, maar wat ga ik met de
komende dertig jaar van mijn leven doen? What really makes you
tick? Toen kwam steeds het antwoord: natuur, natuur en
natuur. Ik nam een sabbatical en reisde naar Afrika waar ik een

geweldige man ontmoette, een bekende natuurbeschermer:
Dr. Ian Player. Mijn wereld was er een van ondernemingen,
ego’s en machogedrag. Hij introduceerde mij in zijn wereld.
Die van respect voor het leven om ons heen, voor dat wat nooit
meer terugkomt als we het niet beschermen.”
Inmiddels is hij voorzitter van de stichting African Parks Foundation, ooit opgezet door de inmiddels overleden mecenas
Paul Fentener van Vlissingen. Denk aan 2,5 miljoen hectare
ongereptheid in Kongo, Malawi, Zambia, Rwanda. Het is een
heel ander metier dan dat waar hij in zijn zakenleven actief in
was, als oud-CEO van Bols en Remy Cointreau, als lid van de
Raad van Commissarissen van Retail Network, als lid van de
Raad van Commissarissen van Schuitema, als industriële partner bij de investeringsgroep CVC Capital Partners… Allemaal
functies op het hoogste niveau.
“Je hebt wat centjes verdiend”, zegt hij. Zijn huis aan de
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voor een Nederlandse
industriepolitiek
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Biography Robert-Jan van Ogtrop
Geboren
Johannesburg, 14 april 1956
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1974 – 1977
1977 – 1980
1992

Studie
Erasmus Universiteit, Business Economics
Graduate School of Management Rotterdam, M.B.A. Bedrijfskunde
Harvard Business School, International Senior Managers Program

1980 – 1993

Loopbaan
Bols, eindigend als Managing Director Bols International

1993 – 1998

1998 – 2000
2000- 2001
2001 – 2007

2007- heden

Erven Lucas Bols / Wessanen, diverse topmanagementfuncties,
eindigend als Lid Raad van Bestuur
CEO Bols Royal Distilleries
CEO Remy Cointreau
CVC Capital Partners, Industrial Partner
Private investor / social entrepreneur

Overige functies
Voorzitter Raad van Commissarissen Leaf International
Lid Raad van Commissarissen C1000
Voorzitter Adviesraad CVC Capital Partners

Bestuursvoorzitter TBL Mirror Fund
Voorzitter Adviesraad Foundation of Natural Leadership
Voorzitter African Parks Foundation
Lid Raad van Toezicht, BiD Network
Privé
Getrouwd, drie kinderen
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Amsterdamse Keizersgracht kon hij samen met zijn vrouw
renoveren tot een oogstrelende woon- en werkruimte. Metershoge schilderijen in de vergaderkamer, tot beschilderingen van
vogels op het plafond toe. In zijn tuin vormen oude aaneen
gegroeide buxusstruiken een landschap dat doet denken aan
groene heuvels, savannah. Een fonteintje klatert. Meditatieve
stilte. En dat hartje binnenstad. Het is duidelijk: Van Ogtrop
heeft goed geboerd, heeft afscheid genomen van ‘de oude
wereld’, maar wenst op zijn 54e niet stil te gaan zitten.
Voor mensen met soortgelijke leidinggevende functies organiseert hij nature trails in het Afrika waar hij geboren is. Corporate
executives, politici, advocaten, topconsultants; mannen en
vrouwen met hoofdpijnbanen trekken een week lang voor een
intensieve trail de wildernis in, op reis ‘naar de innerlijke ziel’.
Om uiteindelijk tot het diepe besef te komen: ‘Ik ben onderdeel
van een groter geheel.’ Het klinkt soft, maar dat is het niet, zegt
hij. Spiritueel misschien, maar soft niet. De naam van het goede
doel klinkt zelfs zakelijk: Foundation for Natural Leadership.
De managementgoeroe Joseph Jaworski was een belangrijke
inspiratiebron, net als zijn kompanen Senge en ook Scharmer,
die furore maakt met zijn Theory U.
“Ver weg van de beschaving, om beurten drie uur ’s nachts
waken over je trail-genoten. Je hoort de leeuwen, de olifanten,
de hyena’s. En er groeit een diep innerlijk besef: wie ben ik om
zo met de natuur om te gaan zoals ik nu doe? Met deze wereld?
Een besef dat je meeneemt naar huis. En als je op die maandag

weer aan dat grote bureau zit, met die telefoons en omringd
door computerschermen, dan hoop je dat er iets van dat gevoel
blijft doorwerken.”
Wat ervoer u zelf zo negatief in de wereld van grote concerns?
“In het zakenleven draait helaas veel om de persoonlijke belangen. Er wordt vaak gehandeld in het belang van het ego en
daardoor worden verkeerde beslissingen genomen. Het werkt
destructief, mensen worden er ongelukkig van, de werksfeer
wordt onprettig. De druk om te presteren is zo hoog omdat het
succes puur wordt afgemeten aan het kortetermijnbelang van
aandeelhouders. Het vergt heel veel om daar tegen te kunnen.”
Word je als zwak gezien als je daar niet tegen kunt?
“Ja, het is het machogedrag. Moet je mij eens zien. Het goed
gebekt zijn, het gebruik maken van de zwaktes van anderen. Ik
heb er ook aan meegedaan en ik ben er niet trots op. Het is helemaal niet leuk, niet vriendelijk. Ook ik was gefixeerd op dat uitgestippelde pad, moest en zou in de Raad van Bestuur van een
beursgenoteerde onderneming komen. Want daar heb je altijd
tegenop gekeken. Dat leek een walhalla. Maar dan zit je er en
dan kijk je om je heen en dan zie je veel ellende, dan zie je leden
van raden van bestuur aan de poten van elkaars stoelen zagen,
waarbij zij vaak handelen uit eigenbelang. En je weet: er moet
meer zijn in het leven. Dat was het begin van mijn spirituele
zoektocht.”
De sabbatical, wat leverde die op?
“Ik heb toen gezegd: wat er ook gebeurt, ik ga niet meer terug
naar die zeven-dagen-per-week-banen. Ik wil proberen mijn
leven zo in te richten dat er tijd overblijft om dingen te doen die
iets bijdragen aan een betere wereld en met duurzaamheid en
natuur te maken hebben. Het was de zomer van 2007, de private
equity was op zijn hoogtepunt, ik zat op mijn vierde trail in de
bush en ik dacht: stop er nou mee - je hebt je CEO-schap
gedaan, je hebt je private equity gedaan, durf nu eens echt je hart
te volgen.
“Ik ben toen onder andere in het bestuur van Natuurmonumenten Nederland gaan zitten. En ik ben mijn bestaande zakelijke
activiteiten gaan afbouwen en die gaan inruilen voor het onderwerp alternatieve energie vanuit de overtuiging dat dat is wat de
wereld echt nodig heeft. Niet alleen vanwege CO2 en
global warming. Maar ook als antwoord op kwade machten die
zo duidelijk verbonden zijn met de wereld van fossiele brandstoffen. Kijk hoe George W. Bush in het zadel is geholpen door
Texanen met oliebelangen. Kijk hoe zijn vicepresident Dick Cheney is gelinkt aan de oorlogsindustrie. Kijk naar de triljoen dollar
die aan de zinloze oorlog in Irak is uitgegeven – waar alles met
oliebelangen van doen had. Als we een fractie van dat geld aan de
ontwikkeling van zonne-energie hadden besteed, dan hadden
we nu al heel wat andere problemen kunnen gaan oplossen.”
U geeft uw leven een andere wending, maar dan toch weer zitting nemen in
het bestuur van Natuurmonumenten; altijd die ambitie, altijd hogerop, hoe
vermoeiend!
“Ja, dat heb ik me natuurlijk wel vaak afgevraagd: waar komt
dat vandaan? Er zijn persoonlijke dingen in mijn leven gebeurd
waar ik dat op terugvoer. Als jongetje al heb ik gedacht dat ik
het heft in eigen handen moest nemen. En dat is altijd zo geble-
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Van Ogtrop:“Na de
natuurervaring heb ik grote
jongens zien huilen. Er zijn
mensen die terugkomen en dan
van baan veranderen, gaan
scheiden.”
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Kwam u in uw leven ook mensen tegen die u bewonderde?
“Ja, er zijn gelukkig ook zulke inspirerende mensen. Herman
Wijffels bijvoorbeeld, hij doet het wezenlijk anders en helpt mij
nog steeds met dingen. We werken met een groep mensen aan
een model voor een circulaire economie, die haaks staat op onze
huidige lineaire economie. Die is gericht op groei en kan alleen
blijven functioneren als we zouden beschikken over oneindige
hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen. Maar Moeder Aarde is
eindig. Daarom hebben we een nieuw systeem nodig waarin alles
wat we produceren zo is samengesteld, dat het aan het einde van
de levenscyclus als input kan dienen voor de volgende cyclus. Het
is ook echt hoopgevend dat er een nieuwe generatie is, twintigers
en dertigers, die heel anders in de wedstrijd zit. Die durven veel
meer te kiezen voor vrijheid en tijd voor het gezin. Bij ons was het
onbespreekbaar om te zeggen: ik ga liever wat minder verdienen
om meer vrije tijd te hebben. De nieuwe generatie wil dat wel.
Natuurlijk, als je bij Goldman Sachs gaat werken, kies je bewust
voor die wereld. Maar er zijn ook jonge, slimme mensen die niet
in zo’n omgeving willen werken, die hebben geen zin in de
ratrace. En dan heb ik het over mensen van dertig die dat zeggen.
Ik heb daar heel wat meer jaren voor nodig gehad.”
Het heeft u geen windeieren gelegd, u investeert breed. Vanuit welke filosofie?
“Ik besef heel goed dat ik veel geluk in mijn leven heb gehad.
Bij de bedrijven waar ik werkte, is het zakelijk gezien voor de
wind gegaan. Ik ben geen wetenschapper, geen politicus, ik ben
een zakenman en die skills wil ik aanwenden. Ik wil investeren
in innovaties en zelf direct helpen en besturen.
In uw investeringen gaan miljoenen om?
“Ja, je investeert in iets wat klein begon en dan uitgroeit tot iets
groters. Bijvoorbeeld de technologie van biovergassing in Amerika waar we in investeren. Hoogwaardige vergassing van biomassa met een efficiëntie van 80 procent. Dat is hoog, normaal is
het 40 tot 50 procent. Het interessante is dat we afvalstromen
gebruiken. EU-afvalstromen komen er in en er komt syngas uit.
Dat gaat bijvoorbeeld in een methanolfabriek en dan heb je biomethanol. Dubbel gecertificeerde biobrandstof, niet concurrerend met de voedselketen. Een project van ons in Duitsland.”
Hoe is het gesteld met de Nederlandse industriepolitiek? Wat willen we wel
en wat niet?
“Op bemoeizuchtige regels die het ondernemerschap dwarsbo-
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ven; het voortouw nemen, de leiding geven. Het geeft je veel
kracht maar er komt ook een moment waarop je je afvraagt:
wie is de echte ik?”

men, zit niemand te wachten. Wat we wel willen, is een overheid die een stimulerende rol speelt. Het is schrijnend dat wij in
dit land met alle kennis die wij hebben, met al die ongelooflijk
slimme mensen uit Delft en Wageningen, een overheid hebben
die er volstrekt niet in slaagt om een stimulerende rol te
spelen. Als je dat vergelijkt met omringende landen, dan is het
triest. De andere landen doen het zo veel beter.
“Duitsland bijvoorbeeld, heeft een zeer succesvolle industriepolitiek als het gaat om het stimuleren van alternatieve energie.
Daar is de overheid bereid om voor de lange termijn afnamegaranties te geven. Dat is inmiddels zo’n succes dat andere
landen zoals Italië er ook mee zijn begonnen.
“En hoe gaat het hier? Wij zijn als ondernemers zo’n anderhalf
jaar geleden door minister Van der Hoeven uitgenodigd om te
praten over alternatieve energie. Daar wist ze ons met trots te
vertellen dat in dit land bewust niet aan industriepolitiek
wordt gedaan. Want: dat hebben wij geleerd van de RSV-affaire.
Met alle respect: dat is dertig jaar geleden! Daar moet je echt van
los komen. Als je in dat soort dingen blijft hangen, kunnen we
de oorlog nooit winnen.”
De simpele les was dat je oude, noodlijdende industrieën niet overeind kunt
houden met overheidsfinanciering. De textiel niet, de scheepsbouw niet...
“Er is dus niemand daar die beseft dat zonne-energie anders is,
geen zaak is van de verleden tijd, maar een technologie die een
geweldige toekomst heeft. De kosten gaan elke dag naar bene-
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“Wij houden als investeerder Nederland voor gezien en gaan
naar zuid-Italië. Wij steunen daar de ontwikkeling van
enorme parken voor zonne-energie”
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den, maar daarvoor moet er op grote schaal geïnvesteerd worden. Ook van de gevestigde orde in het bedrijfsleven hebben we
niets te verwachten. Kijk naar Shell, die zich met groot bombarie terugtrekt uit duurzame energie. Ook al wordt biomassa
wel aangehouden, toch word ik daar niet vrolijk van. Het
getuigt niet van een langetermijnvisie. Die fossiele brandstofwereld is niet visionair, die houdt zich alleen bezig met korte
termijn aandeelhouderswaarde, het verdedigen van gevestigde
belangen en daardoor het opmaken van hun bestaande voorraden grondstoffen.”
Wat verwacht u dan van onze Nederlandse regering?
“Dat ze een voorbeeld neemt aan de Duitse overheid. Die
omarmt ons dus. Ze geeft ons subsidies en feed-in tarieven waarbij de regering zich verplicht om voor een termijn van twintig
jaar tegen vaste prijzen stroom af te nemen. Dat getuigt van een
langetermijnvisie. Verder faciliteert ze op allerlei manieren,
onder andere met het verkrijgen van aanvullend bankleningen.
Duitsland is een voorbeeld voor Nederland, waar niet op de
lange termijn wordt gedacht, waar de discussie over kernenergie weer uit de oude doos wordt gehaald. Dus wat doen wij als
investeerder? Wij houden helaas Nederland voor gezien en gaan
onder andere naar zuid-Italië en steunen daar de ontwikkeling
van enorme parken voor zonne-energie.”
Pardon? Zuid-Italië heeft vooral associaties met de maffia. En u vindt
Italianen betrouwbaarder dan Nederlanders?
“Ja, als je weet met wie je zaken moet doen, dan is er met die
Italianen heel goed te werken. Nog even en de zonneparken
leveren goedkopere energie dan de huidige ‘fossiele’ elektriciteitsprijs, tegen lagere kosten. In 2012 gaan we op dat punt
daar komen.”
Overheidssteun is toch vooral een pleidooi om ondernemers in de watten te
leggen?
“Het idee dat alleen ondernemers er beter van worden, is een
vreemde gedachtekronkel. Dat is puur jaloezie. Het is voor
iedereen gunstig. Wij zijn echt een van de weinige landen die
niet zegt: wij gaan ons de komende twintig jaar volledig inzetten op alternatieve energie. Dus lopen investeerders Nederland
zo voorbij. Een rechts kabinet wordt wat dit onderwerp betreft
een drama – voor die politici is duurzame ontwikkeling helemaal geen item. Maar ook D66 heeft op dit gebied geen hoogstaand stukje werk afgeleverd. Daar zien wij wel een taak voor
ons: helpen bij het schrijven van partijprogramma’s op dit
terrein. We willen meer input geven.”
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Heeft u politieke ambities?
“Heb ik zeker vaak over nagedacht. Omdat ik gevoelig ben voor
de terechte opmerking: het is makkelijk om al die kritiek te
hebben, maar waarom doe je er niks aan? Ik moet iets doen,
maar ik weet niet of ik het geduld en het tact voor het politieke
spel heb. Ik keek laatst naar een debat, met de ogen van: zou ik
dat ambiëren? Je moet over zo’n gehaaidheid beschikken.”
Terug naar Afrika, waar uw hart ligt. U bent er geboren?
“Ja, daarom is het zo fantastisch om die trails daar te doen. Er
gebeuren heftige dingen. Omdat de mensen vaak voor het eerst
in aanraking komen met hun echte innerlijke zelf. Dan gaan ze
dingen vertellen die ze nog nooit tegen hun vrouw hebben
gezegd. Of beter: nog nooit tegen zichzelf. Er komt heel veel los.
Ik heb grote jongens zien huilen. Er zijn mensen die terugkomen en dan van baan veranderen, gaan scheiden. Ik hoor
heel veel mensen zeggen: dit was een life changing experience. Oerinstincten komen naar boven. Een besef van nietigheid, nederigheid. Ze hebben in de spiegel gekeken.”
We laten een stilte vallen. Journalisten doen dat soms, om de

gesprekspartner te verleiden verder te praten. Robert-Jan van
Ogtrop blijft zwijgen. Niet alleen in het statige grachtenpand
heerst rust, ook in zijn hoofd. “Als ik naar mijn kinderen luister,
ben ik nu een prettiger mens dan vijftien jaar geleden.”
www.naturalleadership.eu
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KICI is the biggest independent clothing collecting
charity organization of the Benelux. KICI has been
committed to the re-use of textile and footwear
professionally as of 1975. Wearable textiles are
brought into circulation in countries outside Europe
or are given to charity thrift stores or food banks.
Non-wearable textiles are recycled for high value
usage. The result of these activities, the profit, is fully
donated to charitable organizations. The Dutch Red
Cross is KICI’s main beneficiary since 2009.
www.kici.nl/en

P+ People Planet Profit is the leading multimedia platform in the Nether-

Supported by the eu
With 3.4 million jobs in eco-industries and a growing
demand for environmental products and services,
Europe has the potential to meet the environmental
challenges of the future. The EU’s Eco-innovation
initiative was set up to tap this potential to the fullest
by giving clever ideas and new environmentallyfriendly solutions a chance to reach an EU-wide
market. Eco-innovation boosts economic growth
whilst protecting the environment.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

lands stimulating the good practices of Corporate Social Responsibility
(CSR), by a magazine, website, e-zine, social media, webmovies, conferences
and seminars. P+ People Planet Profit presents best practices and people who
make the difference.
www.p-plus.nl
Work on Progress is an independent Dutch organization specialized in
Corporate Sustainable consultancy, innovation and training and has
worked with major Dutch and international companies. Work on Progress
organizes conferences together with P+ People Planet Profit in those
industries and areas where it is possible to create major breakthroughs in
Sustainable Development and Entrepreneurship.
www.workonprogress.nl/english
Circle Economy aims to accelerate the transition towards a circular economy
by supporting individuals, institutions and companies to create the needed
paradigm shift. The platform is independent, international, non-profit and
non-ego. It is action focused by providing knowledge, network, advice,
education and capital to its members.
www.circleeconomy.com
MVO Nederland is the Dutch national knowledge centre and network
organization for corporate social responsibility (CSR). Through realization
of our credo ‘Change together’, our network is the place to convene for all
entrepreneurs with the ambition to make their business more sustainable
and responsible. By addressing ‘people and planet’ issues companies can
grasp opportunities for profitable new products, services and processes that
benefit both society and the business.
www.mvonederland.nl
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