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1. Waarom moeten we iets met ce?
Veel grondstoffen worden schaarser of raken zelfs op. Earth Overshoot Day viel in 2021 op 29 juli.
Dat is de dag waarop we, als mensheid, met zijn allen meer van de natuur hebben verbruikt dan de
aarde in één jaar kan vernieuwen. In Nederland viel deze dag al op 27 april. 

Om dat te doorbreken, is circulair denken en doen een absolute noodzaak voor een duurzame
wereld. Iedereen moet én kan daar aan bijdragen. Wet- en regelgeving stimuleert ook steeds vaker
circulair ondernemen, of dwingt dit zelfs af. Ook opdrachtgevers en consumenten vragen steeds
vaker om circulaire oplossingen. Jong talent vindt het bovendien steeds belangrijker dat de
werkgever stevig inzet op verduurzaming in dienstverlening en bedrijfsvoering.

Daarnaast biedt het kansen voor jou als ondernemer om te werken aan een toekomstbestendig
businessmodel, hechtere en langdurige klantrelatie en om anders om te gaan met schaarser
wordende grondstoffen. 

In dit document geven we je wat tools en tips om die kansen te kunnen verzilveren. Omdat de
wereld niet stilstaat, werken we achter de schermen aan onze website, zodat deze informatie
binnenkort digitaal beschikbaar is en up-to-date blijft.

tools & tips voor organisaties 
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http://www.circulairfriesland.frl/


2. wat is circulaire economie

Circulaire economie is meer dan het werken aan een gesloten grondstoffenkringloop alleen.
In Friesland hanteren we een brede integrale aanpak onder andere gebaseerd op de 7 pijlers
van de Circulaire Economie van Metabolic. De 7 pijlers of kenmerken, zoals hieronder
weergegeven, staan voor het ideaalbeeld van de circulaire economie. Idealiter is dit waar in
de toekomst alle producten en diensten in de circulaire economie aan voldoen. Hier werken
we stap voor stap naar toe.
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En wat heb ik er aan? 

In die aanpak weten we ketens te sluiten en bestaat afval niet meer, maar alleen nog
grondstoffen. Ook inzet op 100% duurzame energie en water hergebruik behoren tot de
circulaire ontwerpprincipes waar Circulair Friesland mee werkt, evenals optimale inzet voor
biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit en welzijn. Lees meer over de pijlers van de circulaire
economie op de pagina van Circulair Friesland of bekijk dit korte filmpje. 

In de volgende hoofdstukken geven we voorbeelden uit de (Friese) praktijk, om deze 7 pijlers
meer tot je verbeelding te laten spreken. Maar eerst wat meer over de kansen die een
Circulaire Economie kan bieden aan jouw organisatie. 
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https://circulairfriesland.frl/de-circulaire-economie/
https://www.youtube.com/watch?v=VMx3TygweGA
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samen aan de slag? 

Introductieworkshop Circulaire Economie: voor groepen ondernemers die graag meer
willen weten over CE en wat ze ermee kunnen.

CIRCO-Demo: CIRCO is een methode voor circulair ontwerp om businesskansen te creëren.
Je leert een circulair product en businessmodel te maken. Met de CIRCO Demo maak je in
korte tijd kennis met de kracht van de CIRCO-methodiek.

introductieworkshop Circulaire economie + circo demo
Maak jij onderdeel uit van een bedrijvenpark, ondernemersvereniging, brancheorganisatie
en zijn jullie gevestigd in Friesland? Zet dan samen met ons Circulair op jullie agenda:

 

 

 

2. Wat is een Circulaire Economie? En wat heb ik er aan

Kansen voor ondernemers

De circulaire economie vertaalt zich naar kansen voor ondernemers. Nu kun je er een niche mee
bedienen en je daarmee onderscheiden van een concurrent. Maar ook op de lange duur is het
interessant. In een circulaire economie is er een geleidelijke daling van materiaalkosten, een
stabielere materiaaltoevoer, groeit de vraag naar bepaalde diensten en worden klantrelaties
sterker. 

Door de overstap naar de circulaire economie maken bedrijven minder materiaalkosten en
ontginnen ze compleet nieuwe markten waar omzet te behalen valt. In veel sectoren zijn
grondstoffen een substantiële kostenpost. 

Binnen een circulaire economie ontstaat ook een vraag naar nieuwe diensten, waar kansen
liggen voor werknemers en ondernemers. Zo kunnen logistieke bedrijven inspelen op het, na
gebruik, verzamelen, transporteren, repareren en herdistribueren van producten, kunnen
marketeers (verkoop)platformen oprichten die het langere gebruiksduur en een hogere
bezettingsgraad van producten vergemakkelijkt en is er meer aandacht voor 
 servicemedewerkers met hoge expertise, voor hergebruik en reparatie. Zelfs Products As A
Service, waarbij het bezit bij de producent blijft zoals bij lease het geval is, zien we al veel vaker
ingezet worden: LaaS (licht as a service), KaaS (keuken as a service) en GaaS (gevel as a service).
Het model lijkt toepasbaar op elk product of elke dienst. Maar het wordt pas circulair als de
producent de verantwoordelijkheid voor het product aan het einde van een productleven
neemt. De zogenaamde Extended Producer Responsibility (EPR). 

feb. '22

Van Vuuren leverde alle binnendeuren voor het nieuwe Van
der Valk Hotel in Leeuwarden. “Dat is momenteel het
duurzaamste hotel van Nederland volgens BREEAM”, weet
Hellema. “BREEAM bepaalt met een beoordelings-methode
de duurzaamheidsprestatie van gebouwen. Van der Valk
stelde hoge duurzaam-heidsambities aan de bouw van dit
hotel. Onze deuren maken een klein deel uit van het geheel
aan maatregelen, maar we zijn blij dat we een bijdrage
mochten leveren. Onze wens is om dat op grotere schaal te
kunnen doen, binnen dit soort mooie projecten.”

van vuuren x van der valk 

https://circulairfriesland.frl/circo-demo/
https://circulairfriesland.frl/circo-nl/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/voordelen-ondernemers/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/oktober/wat-is-er-nodig-om-product-as-a-service-paas-circulair-te-maken/
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2. Wat is een Circulaire Economie? En wat heb ik er aan

iedereen is

welkom

Circulair café 
Wil je meer te weten komen over wat Circulariteit voor jouw organisatie kan betekenen? Kom dan
een keer langs tijdens ons Circulair Café. Het Circulair Café staat open voor iedereen, bevat altijd
een inspirerend programma over een actueel thema en biedt ruim de gelegenheid om te
ontmoeten en geïnspireerd te raken. Lees hier meer over de onderwerpen die in 2021 aan bod
zijn geweest.  
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Gemeente Heerenveen: uitvoeringsagenda 2021-2025

De Uitvoeringsaanpak 'Circulaire Economie 2021-2025; Al doende leren' van de gemeente
Heerenveen is tot stand gekomen met input van de circulaire koplopers in de organisatie
tijdens een workshop, dat georganiseerd is i.s.m. Vereniging Circulair Friesland. Hierin zijn o.a.
de voor hen leidende principes uitgekomen. Een aantal daarvan zijn voor meer organisaties
inzetbaar: 

 We laten niemand achter
 Wij richten ons op taken waar wij invloed op hebben
 We doen wat we aan kunnen en daarin maken we keuzes.
 Wij gaan uit van onze eigen kracht.
 Niets doen (voorkomen/ reduceren) is vaak de meest duurzame optie
 Wij denken vanaf de ontwerpfase al na over het einde van de levensduur
 We houden rekening met de kosten en baten voor investering, beheer en onderhoud over de

gehele levensduur inclusief restwaarde.

wees onderscheidend bij aanbestedingen

Circulair Friesland heeft de Friese overheden in
2019 aangezet tot het ondertekenen van het
ambitiedocument Circulaire Economie. Om hen
hierbij te ondersteunen, is de gids ‘Circulair
Inkopen – Praktische handvatten voor het
proces’ ontwikkeld. Heb jij ook vaak te maken
met overheden? Verdiep je dan in wat hen bezig
houdt. De gids is hier te downloaden 

https://circulairfriesland.frl/terugblik-op-het-circulair-cafe-op-2-februari/
https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2021/12/Samen-werken-aan-een-Circulair-Friesland-2021-2022-18.pdf
https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bijlage-Uitvoeringsaanpak-Circulaire-Economie-2021-2025-l-Al-doende-leren.pdf
https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2019/03/Stappenplan-Circulair-Inkopen.pdf


3.1 Spreek je uit over je ambitie 
Alles begint met het uitspreken van je ambitie. Wat wil je bereiken? Hierbij ter inspiratie een
paar voorbeelden van leden van Circulair Friesland die zich hierover uitgesproken hebben:

                

3. Waar begin ik?
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Definieer circulaire economie
Stel ambities op
Betrek je personeelsleden 
Begin gewoon 
Beïnvloed/beloon houding & gedrag

Wil je ontdekken hoe je de interne organisatie verder
voorbereidt op een circulair inkoopproces? Dan zijn dit
stappen die je kunt doorlopen:  

Een praktische start

speciaal voor leden 

ambitiegesprekken  
Wij organiseren digitale Ambitiegesprekken in kleine groepen. Na een kennismaking, een
stukje circulaire theorie en tal van ‘best practices’, gaan de leden aan de slag om tot concrete
stappen te komen. Door elkaar en elkaars ambities, drempels en vraagstukken beter te leren
kennen, ontstaan er circulaire verbindingen en ideeën om samen aan de slag te gaan. 

NB In 2022 gaan we het vervolg hierop organiseren: de Circulaire Tafels, waar bedrijven die
zich in een vergelijkbare fase bevinden, aan elkaar worden verbonden. Tijdens deze
ontmoetingen wisselen bedrijven ervaringen met elkaar uit. Ze zijn kleinschalig van opzet,
om ervoor te zorgen dat alle deelnemers actief en in vertrouwen kunnen participeren.

3 waar begin ik? een praktische start feb. '22

0% afval: door onze circulaire oplossingen zorgen we er op verschillende manieren voor dat
afval wordt vermeden. We hergebruiken alles. 

Meest gunstige ontwikkelregio voor circulaire economie door onder andere innovatieve
ondernemers te ondersteunen door op te treden als launching customer
100 kg restafval per inwoner per jaar te hebben in 2022. Om dit te behalen, zet de gemeente de
komende jaren in op onderzoek, het delen van kennis en het stimuleren van positieve
gedragsverandering.
Voor 2021 zijn er 10 voorbeeldprojecten geselecteerd die de gemeente circulair gaat inkopen. 
In 2025 maximaal circulair inkopen om de markt te stimuleren

Slopen met een circulaire gedachte: altijd de mogelijkheden onderzoeken om op locatie te
breken, waarbij het uitkomende materiaal op locatie hergebruikt kan worden.
Voertuigenpark met meer dan 60 zware wagens verduurzamen.

                  OPNIEUW!: 

GEMEENTE LEEUWARDEN: 

VAN DER WIEL: 

Sluit aan bij wat mensen motiveert
Neem vertrouwen in elkaar als
uitgangspunt, zowel intern als
extern
Zet communicatie in om circulaire
resultaten zichtbaar te maken
Leer van circulaire voorbeeldcases

tips 

 

https://www.opnieuw.nl/?gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-I5zRHUGwhR4bVQ-45LDoWNLnOxl1ym4AcuMZEFU1R-LlMVRdRVSW0_rRoCCTIQAvD_BwE
https://www.leeuwarden.nl/nl
https://vanderwiel.nlhttps/vanderwiel.nl/expertises/sloopwerk-en-bodemsanering/


P. de Vries Installatietechnieken B.V. heeft een plan gemaakt. Het gaat om acties en
doelstellingen waar direct mee kan worden gestart of die binnen 2 , 5 of 10 jaar moeten
worden gerealiseerd. Een beknopt overzicht hebben zij opgenomen in onderstaande
infographic. Dit is mede tot stand gekomen door de Ambitiegesprekken, waar zij als lid van
Vereniging Circulair Friesland aan hebben deel genomen. Jeroen der Geest, directeur P. de
Vries Installatietechnieken: "Wij vinden het belangrijk om daar waar mogelijk onze bijdrage
te leveren aan een meer duurzame economie. Alle stappen, klein of groot, maken het
verschil."

concretisering van de circulaire ambitie  

3 waar begin ik? een praktische start

Stel de volgende vraag tijdens een vergadering: ”Wat is je laatste circulaire activiteit die je
hebt gedaan?” Voorbeelden uit de zakelijke of privésfeer maakt hierbij niet uit. Het gaat er om
dat ze direct aanhaken op het onderwerp vanuit hun eigen belevingswereld.

3.2 betrek personeel 

Je organisatie verduurzamen kan je niet alleen, doe je niet alleen. Maar hoe betrek je iedereen er
bij? Drie praktische tips om direct mee te beginnen: 

feb. '22



We moéten zorgvuldiger omgaan met de aarde en haar grondstoffen. Maar: iedereen kan dit
helpen veranderen! En dat is minder moeilijk dan je misschien denkt. En ook nog eens leuk,
lekker, gezellig en goed voor jezelf, de natuur, je portemonnee, de lokale economie en het
klimaat. Maak je personeel bewust van hun voetafdruk en help ze om die te verkleinen door het
doen van deze test. 

Sommige mensen hebben van nature de kennis en de skills in huis om duurzaam doen en
denken te stimuleren bij anderen. Laat hun green teams vormen en geef hen vrijheid en
verantwoordelijkheid. Zo dragen ze hun kennis over en zetten gefocust circulaire stappen in
jouw organisatie. Klik hier voor het voorbeeld van NHL Stenden Hogeschool. 
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Een hele week volledig in het teken zetten van circulair denken en doen in de organisatie? Met
allerlei workshops, team-opdrachten, discussies in werkoverleggen. Provincie Fryslân deed het,
en met succes! De Friese overheden hebben een hoge ambitie om meer circulair in te kopen.
Meer circulair inkopen leidt namelijk tot verandering in de markt, met meer duurzame
oplossingen. De nieuwe aanpak vraagt om flinke veranderingen in een organisatie. Provincie
Fryslân zette daarom een volledige week in het teken van circulair inkopen om gefocust,
gestructureerd en 'under pressure' dit onderwerp te verankeren in de mindset van haar
medewerkers.

Pressure Cooker 'Circulair in de Organisatie'

3.3 Breng je gedrag en verbruik in
kaart 

Er bestaan een groot aantal tools, zoals
scans en databases, die circulariteit
kwalitatief of kwantitatief in kaart brengen.
Hiermee kun je een nulmeting doen en
meten hoe je bedrijf zich ontwikkeld. Hier
vind je een overzicht van 17 tools die je
hiervoor in kunt zetten. Maar er zijn
uiteraard ook meer tools en mogelijkheden.

3 waar begin ik? een praktische start

samen met studenten 

jong talent betrekken  
We zijn samen met de onderwijsinstellingen bezig met het ontwikkelen van
gestandaardiseerde opdrachten die studenten uit kunnen voeren in
organisaties om hen hierbij te helpen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een
student Milieukunde om grondstoffen en materiaalstromen in kaart te brengen
(grondstofstromen-analyse). Ook werken we samen met NHL Stenden en RUG
Campus Fryslân aan een circulaire quickscan en een circulair assessment,
dat uitgevoerd kan worden met een student Sustainable Entrepreneurship.
Daarmee doe je een zo volledig mogelijke nulmeting over alle onderdelen en
afdelingen van je organisatie heen.

feb. '22

Ga aan de slag met de CO2 prestatieladder

 
Deze prestatieladder wordt door meerdere
leden van Circulair Friesland gebruikt, zoals
HDM Pipelines. Door middel van deze
ladder probeert HDM Pipelines haar CO2
uitstoot te reduceren. Dit geeft handvatten
om bewuste keuzes te maken en is
praktischer. Meer weten of zelf aan de slag
met de CO2 prestatieladder? Klik hier.

 

https://www.friesevoetafdruk.nl/
https://www.kennismakendag.nl/workshops/greenwave
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/handige-tools-organisaties-aan-slag-willen-circulaire-economie/
https://www.grondstoffenscanner.nl/
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl


In een circulaire economie vermijden we afval en vervuiling, laten we producten en materialen
circuleren en regenereren we de natuur. Het systeemdiagram van de circulaire economie, ook
wel het vlinderdiagram genoemd, is een verdieping op een van de zeven pijlers, materialen, en
laat de continue stroom ervan in de economie zien.

Er zijn twee hoofdstromen: de technische en de biologische. In de technische kringloop worden
producten in omloop gehouden door hergebruik, reparatie, herfabricage en recycling. Zo blijven
materialen in gebruik en worden ze nooit afval. In de biologische kringloop worden de
nutriënten uit biologisch afbreekbare materialen teruggevoerd naar de aarde, via processen
zoals compostering of anaërobe vergisting. Hierdoor kan het land zich herstellen. 

Maar hoe herontwerp je je product-, productie- of bedrijfsmodel? Je kunt dit uiteraard zelf
aanpakken. Maar een nieuw circulair ontwerp of design van je product kun je ook uitzetten als
uitdaging voor studenten werktuigbouwkunde & design. Of ga in gesprek met uw
afvalverwerker(s) over uw reststromen. Steeds vaker bieden zij duurzamere oplossingen voor
uw afvalstromen en samen kom je tot nieuwe inzichten. Of je volgt een CIRCO Track. Dat geeft
verdieping en praktische handvatten om naar je productieketen te kijken en er mee aan de slag
te gaan.

4. Hoe kan ik circulaire principes

praktisch toepassen

4

Op alle onderdelen en afdelingen van mijn
organisatie

4.1 STRATEGISCHE ORIËNTATIE VERDIENMODEL, ONTWERP & DESIGN

4. Hoe kan ik circulaire principes praktisch toepassen Op alle onderdelen en afdelingen van mijn organisatie? feb. '22



Dennis Mous heeft de CIRCO Track
Maakindustrie gevolgd met zijn bedrijf
Keunsto BV in Drachten. Keunsto BV maakt
circulaire kunststof producten en Dennis vindt
circulair ondernemen belangrijk omdat het
bijdraagt aan de maatschappij en de wereld
waarin we leven. Klik hier voor de video
waarin Dennis vertelt welke meerwaarde hij
van de CIRCO Track ziet.

circo track voor de

maakindustrie

speciaal voor leden 

op eigen initiatief 
Vereniging Circulair Friesland is de eerste officiele CIRCO Hub. Daarmee mag zij, net
als de organisatie CIRCO zelf, CIRCO Tracks initiëren. Leden van de vereniging
kunnen hierdoor het initiatief nemen om een branche-, keten- of netwerkgerichte
Track op maat te laten organiseren, mits er uiteraard voldoende interesse binnen de
beoogde groep voor is. 

Een voorbeeld van een lid die dit initiatief heeft genomen, is SC Cambuur. De CIRCO-
methode wordt ingezet voor hun eigen circulaire bedrijfsvoering en er wordt
verkend hoe dit op te zetten om de leden van de businessclub te helpen met de
transitie naar circulair ondernemen. 
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CIRCO is een methode voor circulair ontwerpen om businesskansen te creëren. Je leert om
een circulair product met bijbehorend businessmodel te maken. CIRCO geeft ook
verdieping en praktische handvatten om naar je productieketen te kijken en daar mee aan
de slag te gaan. 

CIRCO Track is een drie daagse training waarbij je als ondernemer aan de hand van een
concrete case in je bedrijf aan de slag gaat. Tijdens CIRCO-tracks wordt er met
ondernemers gewerkt om een circulaire business te ontwikkelen en worden bedrijven
geholpen in een gefaciliteerd ontwerp (design) proces met kennis, instrumenten en
interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Iedereen kan zich aanmelden voor deze
Track. Meer informatie over de CIRCO-track, de investering en een programmering van
sectoren en ketens, vind je hier.

circo tracks

https://youtu.be/uoM04IAjObY
https://youtu.be/uoM04IAjObY
https://youtu.be/uoM04IAjObY
https://circulairfriesland.frl/sc-cambuur-en-circulair-friesland-zetten-in-op-circulair-ondernemerschap/
https://circulairfriesland.frl/ervaringen-met-circo-tracks/


Water: De Factsheet Slim met water is een informatieblad over hoe slim met water om te
gaan in uw bedrijf met praktische voorbeelden.

Mobiliteit: Dit is voor veel organisaties een van de belangrijkste bronnen voor CO2-uitstoot.
Gelukkig zijn er al meerdere oplossingen om deze uitstoot te verminderen. Schonere
brandstoffen, deelmobiliteit en promotie van de fiets zijn een aantal van die oplossingen.
Ook de in Friesland ontwikkelde en gerealiseerde Carver, een 100% elektrisch stadsvoertuig
dat steeds populairder wordt, is zo'n oplossing. Op weg naar 2025 zetten we (leden van
vereniging Circulair Friesland) op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit in op 5
routes: fossielvrij, mobiliteit, samen mobiel in de Fryske Mienskip, slimme mobiliteit op z’n
Fries en zichtbaarheid. Deze routes kruisen elkaar op verschillende punten. Meer over de
betrokken overheden en ondernemingen en de (nog te ontwikkelen) oplossingen, lees je in
de Routekaart Duurzame en Slimme Mobiliteit 2025 

Energie: Voor productiebedrijven zit het grootste verbruik in het proces zelf. Om dat slimmer
in te richten, zijn onder andere de CIRCO tracks bedoeld. 

Naast materialen die nodig zijn in het proces, zijn ook natuurlijke bronnen zoals water,
grondstoffen en energie. Het ene bedrijf is het andere niet, dus het verbruik er van ligt ook
telkens op een ander niveau. In hoofdstuk 2 spraken we al over het nut en de aanpak voor een
inventarisatie (nulmeting). Focus je vervolgens binnen jouw bedrijf die zaken aan waar je direct
iets mee veranderd of waarmee je een grote impact maakt. Hierbij een paar handvatten:

4
4. Hoe kan ik circulaire principes praktisch toepassen Op alle onderdelen en afdelingen van mijn organisatie? feb. '22

4.2 operationeel: bedrijfsvoering 

sector toerisme en

recreatie 

circulaire gastvrijheidsroute fryslan  
Bent u ondernemer in de gastvrijheidssector en gaat u aan de slag met de circulaire
economie? Dan is d Circulaire Gastvrijheidsroute Fryslân iets voor u. Deze route is
ontwikkeld door de TAF en Vereniging Circulair Friesland. Hij is bedoeld om ondernemers
uit deze sector te inspireren en faciliteren om zich te begeven in de wereld van circulair
ondernemen, door middel van een roadmap met daarin praktische info, kennis en leuke
voorbeelden voor onderweg. Voor meer informatie kijkt u hier of neem contact op met
Hanneke Schmeink via hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl

speciaal voor

leden 

Circulaire Expeditie
Jaarlijks organiseert Vereniging Circulair Friesland enkele Circulaire Expedities naar vernieuwende
en aansprekende circulaire projecten. Hier krijg je direct zicht op de aanpak en kom je in contact
met de initiatiefnemers.  

https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2021/07/Trias-Aqua-slim-circulair-met-water.pdf
https://circulairfriesland.frl/themas/mobiliteit/
https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2021/02/201123_memo_routekaart_circulair_friesland.pdf
https://www.circulairgastvrij.frl/
https://www.circulairgastvrij.frl/
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Start met isoleren en het vervangen van apparaten zoals koelinstallaties door energiezuinige
exemplaren. Daarmee kun je je verbruik flink verlagen. Omdat dit de boel vaak tijdelijk op de kop
zet, is het slim om dit te combineren met andere verbeteringen in je bedrijf. 
Als je het verbruik hebt teruggebracht, kun je gaan nadenken over zoveel mogelijk duurzame
opwekking. Zoals via het plaatsen van zonnepanelen of van een warmtepomp. 
Pluk laaghangend fruit zoals het installeren van ledverlichting, het plaatsen van waterbesparende
kranen, en het vervangen van oude cv-ketels door moderne, efficiënte exemplaren.
Pas je gedrag aan. Ga bewust om met airconditioning en verwarming. In de winter houd je ramen en
deuren zoveel mogelijk dicht. In de zomer zet je ze juist open voor verkoeling. En zet lichten uit (of
plaats een lichtsensor) en verwarm met infraroodpanelen op plaatsen waar niet heel de dag gewerkt
wordt.
Zet computers en andere apparatuur uit als deze (lange tijd) niet gebruikt worden. Zet ze helemaal
uit. Niet slechts op stand-by. Zet stekkerblokken aan het eind van de dag uit en haal ongebruikte
stekkers uit het stopcontact.
Moderne bedrijven stimuleren flexwerken. Door je medewerkers een dag in de week thuis te laten
werken, bespaar je op reiskosten én reduceer je CO2

tips 

 

vergroen je bedrijfsterrein

De bouwsector neemt een cruciale positie in binnen de circulaire economie. De impact van de
bouw op het milieu is groot en de sector verbruikt veel grondstoffen. Er zijn nog grote stappen
te zetten in het hergebruik van deze grondstoffen en voor het verduurzamen van de sector in
bredere zin. 

De leden van Circulair Friesland jagen de circulaire transitie van de bouw aan vanuit Fryslân.
Hoe? Door te dóen! Bekijk welke diverse projecten er spelen in Friesland en Noord Nederland in
ons jaarboek. Check ook de Nationale Milieudatabase (NMD). De NMD is de database voor het
berekenen van de milieuprestatie en circulariteit van bouwwerken. Alleen wanneer een product
in de NMD is opgenomen, kunnen gebruikers van de gevalideerde rekeninstrumenten er ook
daadwerkelijk mee rekenen. 

Maar verduurzamen doe je niet alleen bij nieuwbouw. Ook (juist!) bestaande gebouwen kunnen
worden verduurzaamd. 

huisvesting
4.3 ondersteunende diensten  

Circulariteit is ook het werken naar een bedrijfsterrein waar veel planten en dieren zich thuis
voelen. Het is tegelijkertijd een manier om de band tussen mensen en natuur te versterken en
laat direct een duurzame indruk achter bij de bezoeker. Maar er zijn meer voordelen. Denk aan
de gezondheidswinst voor uw medewerkers, de klimaatadaptieve effecten van groen en de
verhoging van de waarde van het vastgoed.

Een ecologisch (extensief) beheer vraagt minder werk in vergelijking met een klassiek beheer, maar
wel meer communicatie. Je moet mensen inlichten waarom iets gebeurt zoals het gebeurt. Waarom
worden bijvoorbeeld bomen gekapt of laat je dode bomen juist staan? 
Het biodiverse ontwerp moet in de bedrijfscontext passen. Als een ‘nette’ entree nu nog als
belangrijk wordt gezien voor het ontvangen van klanten en bezoekers, kun je kiezen voor een iets
meer gestileerd beheer rond de gebouwen en dan meer natuurlijk iets verder van het gebouw.
Stel regels op over het terreinbeheer: geen gebruik van pesticides en geen gebruik van meststoffen.

tips 

                                                              - Vervolg op volgende pagina -

https://circulairfriesland.frl/de-circulaire-economie/
https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2021/12/Samen-werken-aan-een-Circulair-Friesland-2021-2022-18.pdf
https://milieudatabase.nl/
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verkoop

Hoe kom je aan je eerste klant?
 
Als ondernemer heb je geïnvesteerd in het ontwikkelen van een krachtige, circulaire propositie.
Hoe vind je vervolgens je eerste klant? Tijdens een meet-up van Het Versnellingshuis wisselden
bedrijven ervaringen met elkaar uit, die hun drie gouden tips deelden.

1: Richt je op een ander verkoopargument dan circulariteit
Circulariteit is slechts voor een kleine groep organisaties een reden om een product of dienst in
te kopen. Voor een grotere markt moet je als ondernemer andere verkoopargumenten
ontwikkelen.

Deze conclusie trok circulair ondernemer Willemijn Wortelboer van Raw Paints – een verf in
poedervorm die nodeloos transport van water uitspaart – al snel. Met het argument
‘duurzaamheid’ verkocht ze weinig, maar haar innovatieve verf bleek unieke eigenschappen te
hebben. Zo hecht de verf goed op lastige ondergronden als daken. Veel bestaande verven doen
dat niet. Een duidelijke USP voor haar klanten. De duurzaamheid van Raw Paints is voor hen
‘mooi meegenomen’.

2: Zit met de juiste mensen aan tafel
Meer dan de organisatie als geheel is belangrijk wie je contactpersoon is. Als een
contactpersoon bij een potentiële klant wel open staat voor circulaire oplossingen, maar geen
mandaat heeft – geen beslisbevoegdheid en budget – dan is de kans kleiner dat je het kunt
afzetten. 

3: Maak de sprong van pilot naar inkoop
Veel circulaire proposities moeten zich nog bewijzen. Een pilot is dan vaak een eerste stap, maar
opschalen is lastig. Zorg ten eerste dat je de juiste mensen betrekt in het ontwerp van de pilot.
Dat zijn vaak vier rollen: de beleidsmedewerker, de inkoper, de uitvoerder én de beslisser. Ten
tweede, houd bij het ontwerpen van de pilot al rekening met de fase ná de pilot. Denk
bijvoorbeeld in een vroeg stadium al aan het kostenplaatje, de financiën, monitoring en
evaluatie.

projecten 
launching customers 

Met hun maatschappelijke verbinding en strategische positie als inkopers, vormen
onze leden uit de regionale overheden geschikte launching customers voor
vernieuwende projecten en aanjagers van de vraagkant van circulaire economie. Meer
weten over de projecten? Bekijk ons jaarboek of neem contact op met Nick Boersma
via nick.boersma@circulairfriesland.frl.  

Zet eens een paar schapen op je terrein als het grotendeels grasland bestaat. Maar let op: als je in je
grasland orchideeën ziet, of Kleine klaver en Wasplaten (de aanloop naar orchideeën) pak dan liever
toch de grasmaaier
Als je beslist om in te zaaien of te planten, kies dan altijd voor inheemse wilde soorten, streekeigen
plantgemeenschappen. Zaai enkel in als het moet, en alleen in het najaar!
Zorg voor verschillende hoogtes door het planten van struiken, bosjes en bomen. Hier voelen meer
dieren zich sneller thuis door de beschutting die het biedt.

tips (vervolg)

https://circulairfriesland.frl/app/uploads/2021/12/Samen-werken-aan-een-Circulair-Friesland-2021-2022-18.pdf
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communicatie

Ben je circulair bezig? Vertel het dan via een circulair jaarverslag. 

Als je toch een financieel jaarverslag moet maken, maak dan gebruik van het moment om ook in
het verslag te zetten welke duurzame stappen je dat jaar hebt gezet. Ben je wettelijk niet
verplicht om een jaarverslag te maken? Kies er dan voor om alleen de focus te leggen op de
circulariteit. Zo maak je het voor je klanten, leveranciers en personeel duidelijk dat jij
circulariteit en duurzaamheid belangrijk vind voor jouw organisatie. 

Is het je eerste keer of kun je wel wat extra creativiteit en nieuwe kennis gebruiken? Schakel dan
een student bedrijfseconomie, sustainable enterpreneurship of marketing/communicatie in die
dit voor je op zet. Of geef ze alle drie samen de opdracht om dit op te zetten.

Organiseer je klantevenementen op duurzame wijze

Ben je bezig met een open dag of een symposium? Kies dan bewust voor een locatie die
makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer. Praat met het cateringbedrijf over duurzame
koffie, het servies en het aanbieden van voedsel naar behoefte om verspilling te voorkomen.
Denk ook aan je communicatiemiddelen. Gebruik net als wij circulaire banners en vervang flyers
voor eenmalig gebruik door bijvoorbeeld tablets op te stellen waarmee men informatie of een
aanvraagformulier ter plekke digitaal kan opvragen. 

De Omrin draagt haar ambitie krachtig uit met "Afval is ons vak, kringloop onze passie! Wij streven
naar een circulaire economie". Dat zet ze door in een digitaal geavanceerd jaarverslag. 

Bouwgroep Dijkstra Draisma verweeft de 'standaard' getallen met de duurzame in een overzichtelijke
infographic.

Friesland Lease heeft als doel een duurzaam, economisch gezonde en vitale onderneming te zijn met
een goed toekomstperspectief. Hoe zij stappen zetten om dat doel te bereiken, lees je onder andere in
hun MVO-jaarverslag

voorbeelden van duurzame jaarverslagen

Doordat er in korte tijd veel mensen bij elkaar komen om van alles te consumeren (eten, drinken,
water en elektriciteit) hebben festivals ook een schaduwkant: de impact op het milieu. Dit blijkt alleen
al als er naar afval wordt gekeken. Zo blijkt uit onderzoek dat festivalbezoekers gemiddeld meer dan
een kilo aan afval per persoon per dag produceren. Dit is meer dan wat een persoon produceert in het
dagelijkse leven. Jaarlijks telt dit op tot vijftig miljoen kilo festival afval in Nederland, wat gelijk is aan
de productie van afval van 23.000 huishoudens in een jaar! Afval ontstaat verder ook bij de opbouw
van het festival. Daarnaast blijven water en electriciteitsverbruik belangrijke aandachtspunten. 

Om de transitie naar een circulaire economie te realiseren richten onder andere de gemeente
Leeuwarden en het festival Welcome to the Village WTTV kijken samen op het festival naar het
verbeteren van o.a. circulaire materialen en watergebruik. 

Gebruik hun inzichten voor jouw evenement! Klik hier voor het rapport met hun ervaringen. 

minder verspilling op festivals
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https://www.linkedin.com/posts/circulairfriesland_we-hebben-vandaag-de-eerste-circulaire-banners-activity-6897510852400865281-tQhu
https://www.omrindigitaaljaarverslag.nl/2020/
https://bgdd.nl/media/9134/jaarverslag-2020.pdf
https://www.frieslandlease.nl/wp-content/uploads/2021/07/FL.MVO-Jaarverslag.pdf
https://welcometothevillage.nl/wp-content/uploads/2019/01/WTTV-Circulair-Metabolic.pdf


Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken kan met de
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 
De Subsidie Circulaire Ketenprojecten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & RVO 
 ondersteunt het MKB in (het opzetten van) ketensamenwerking voor het ontwikkelen van
circulaire producten en diensten of het circulair organiseren van businessmodellen. Klik hier
voor meer informatie. 

De Rijksoverheid biedt een handig overzicht van landelijke regelingen en een handige
subsidiewijzer waarmee u kunt filteren. Maar er zijn ook specifieke regelingen beschikbaar
gesteld door o.a. SNN en regionale overheden. Ook Europese financiering kan een mogelijkheid
zijn voor jouw circulaire plan, bijvoorbeeld voor een ketensamenwerking of kennisuitwisseling
met andere Europese regio's.

Twee voorbeelden:

Zelf de bomen door het bos niet kunnen vinden? Ynbusiness kent de weg naar een scala van
financieringsvormen en die passend zijn voor elke ontwikkelingsfase van jouw bedrijf. Dit
kunnen naast bankfinanciering, fondsen, investors, microfinanciering en crowdfunding ook
subsidies en overheidsregelingen zijn. Zij helpen kosteloos Friese bedrijven om de juiste
financiering te vinden voor groeiplannen. Daarnaast zorgen zij voor ondersteuning vanuit hun
netwerk, bij de opzet en ontwikkeling van uw businesscase. Neem gerust contact op met Arjen
Schol of Jojanneke Gootzen. 

5. Hoe financier ik mijn circulaire

plan?
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http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/%20ondernemers
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidiecirculaire-ketenprojecten
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter3=31321
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter3=31321
https://www.ynbusiness.nl/
https://www.ynbusiness.nl/onze-specialisten
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Samenwerken in ketens en projecten

Circulair ondernemen gaat verder dan het optimaliseren van de eigen bedrijfsprocessen. Het gaat
over het optimaliseren van ketens, sectoren en regio’s. Ondernemers kunnen dit niet alleen
realiseren. Zij moeten hiervoor samenwerken met andere partijen die onderdeel uit maken van de
keten zoals klanten, leveranciers en kennisinstellingen. 

Zo vraagt het sluiten van kringlopen om samenwerking tussen de verschillende schakels binnen
productieketens. Deelname aan de eerder genoemde CIRCO Tracks, biedt een onafhankelijke
begeleiding om het gesprek met enkele partijen uit jouw keten op gang te brengen en samen te
werken aan duurzame oplossingen.  

Ook tussen verschillende productieketens kan samenwerking meerwaarde opleveren. Zo kunnen
afval- en materiaalstromen uit de ene productieketen dienen als grondstof voor de andere.  

Er zijn diverse initiatieven om ondernemers te ondersteunen in het realiseren van samenwerkingen –
waaronder de Moonshots en de Subsidie Circulaire Ketenprojecten van het Versnellingshuis
Nederland Circulair!, het programma Noord-Nederland Verdient Circulair, diverse projecten binnen de
Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA-CE), en vele andere. 

circulair

friesland

Circulair worden doe je samen  
Onze leden en de vereniging nemen een belangrijke plek in in de Friese regio. Samen
vormen we het leiderschap die richting en bekendheid geeft aan de collectieve Friese
ontwikkeling op circulariteit. We leren van elkaar op Circulaire Expedities, tijdens
Ambitiegesprekken en meer. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten zoals tijdens
de ALV, de Circulaire borrels, waar een basis van vertrouwen ontstaat om samen te werken
aan ieders ambitie. Wil je ook lid worden van Circulair Friesland? Klik dan hier voor meer
informatie over het lidmaatschap. 
 
Circulair worden doe je niet alleen. Dat doen we samen!

https://circulairfriesland.frl/over-ons/meedoen-vereniging-circulair-friesland-nieuw-lid/
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Maatschappij en economie kruisen elkaar op het circulaire vraagstuk. In 2015 hebben 7
vooraanstaande Friese bedrijven, de provincie en de gemeente Leeuwarden het initiatief
genomen om de circulaire potentie van Friesland te onderzoeken, destijds in samenwerking met
Urgenda en Metabolic. Vervolgens hebben deze partijen besloten om hun circulaire ambities
samen te smelten en concreet actie te ondernemen om vervolgens in 2016 met een bredere
coalitie onze vereniging op te richten. Dat is inmiddels uitgegroeid tot de vereniging Circulair
Friesland met meer dan 120 actieve leden afkomstig uit het Friese bedrijfsleven, het onderwijs,
de overheid en maatschappelijke organisaties die hun circulaire ambities op elkaar af willen
stemmen en samen versneld werken aan het realiseren ervan. 

Wat ons sterk en uniek maakt, is dat we als vereniging het collectieve leerproces van deze
transitie bottom-up, organiseren en uitvoeren. Wij, de leden, weten waarom een Circulaire
Economie belangrijk is voor Friesland, als belangrijke pijler van de regionale Blue Delta-strategie
die gericht is op de Brede Welvaart. Circulaire Economie zien wij als meer dan louter een
ideologie. Het biedt de maatschappij ecologische, sociale en financiële meerwaarde. We weten
wat we willen bereiken; gezamenlijk én voor onszelf.

En in de ontwikkeling naar hoe we circulaire principes toepassen in onze organisaties, leren we
van elkaar, zoeken we de samenwerking met elkaar op en zijn we ten alle tijden bereid om onze
kennis, skills, faciliteiten, contacten en ervaringen te delen met leden en daarbuiten. We werken
aan onderling vertrouwen en durven elkaar aan te spreken omdat we daar beter van worden.
Niemand is daarbij groter dan de club; we zijn dan wel niet gelijk aan elkaar, maar wel
gelijkwaardig en gunnen elkaar het succes en het podium.

Wij zijn er van overtuigd dat elke Friese organisatie circulair kan handelen. De circulaire
economie is geen concept, maar een tastbare, duurzame economie waarmee bedrijven met
circulaire businessmodellen geld verdienen en banen creëren. Dat laten de leden van Circulair
Friesland vol trots zien. In deze opgave werken onze leden samen met het aanstormend
circulair talent. Jongeren hebben de schouders van ervaren reuzen nodig om te reiken naar hun
toekomst, in plaats van zelf het circulaire wiel opnieuw uit te vinden. 

Wil jij ook samen leren hoe je circulaire principes toe kan passen in organisaties en samen
bouwen aan een van de meest circulaire regio’s van Europa? Lees hier meer over wat het
lidmaatschap van Vereniging Circulair Friesland voor jou kan betekenen. 
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NB Circulair Friesland streeft ernaar om de inhoud van deze toolkit
regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en

aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist en/of niet
actueel is. Circulair Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden in deze toolkit. In dit document staat ook links naar

websites van derden. Circulair Friesland is niet aansprakelijk voor de
inhoud op die betreffende sites. 


