
Nederland 100% circulair in 2050, dat is de ambitie. Maar wat

betekent dit voor cost en value engineering? Is het meer van

hetzelfde of biedt het daadwerkelijk verfrissende inzichten en

concrete handvatten om meer waarde te creëren? Het bedrijf

Cirkellab is overtuigd van het laatste. Middels circulaire

economie kan er optimaal gewaardeerd worden zonder eind in zicht.

AAuteur: Thirza Monster, directeur Cirkellab

samen werken 
aan oneindige,
meervoudige waarde
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Er is volop aandacht voor circulaire economie. Men kan er dag

en nacht mee vullen. Gevoed door urgentie; de groeiende wereld-

bevolking, de groeiende middenklasse en daarmee de groeiende

vraag naar grondstoffen die gewoonweg eindig zijn (zie figuur 1).

Maar zeker ook vanwege de economische kansen. Zo heeft TNO

enkele jaren terug berekend dat als Nederland inzet op een

circulaire economie, er 7,3 miljard euro per jaar bespaard kan

worden. Dat is vergelijkbaar met 54.000 banen (zie figuur 2).

Put your records on and on!

Circulaire economie is niet nieuw. Iedereen kent wel het

nummer Knockin' On Heaven’s Door. Het origineel is van Bob

Dylan uit ’73. Inmiddels hebben vele (on)bekende bands, zangers

en zangeressen – waarvan de versie van Guns N' Roses een van

de bekendste is – dit lied opnieuw uit de kast gehaald, er telkens

net een andere draai aan gegeven én eraan verdiend. Bovendien

is een lied an sich een dienst, het bezit geen grondstoffen, bij

uitstek circulair. Toch is er nog heel wat voor nodig om daad-

werkelijk te komen tot een circulaire economie, omdat we niet

circulair denken. Een van de bekendste voorbeelden van een

‘lineair’ ontwerp is het theezakje, met theebladeren in een

synthetisch zakje, met een papieren label, een touwtje en

metalen nietje. In welke afvalbak dat na gebruik ook gegooid

wordt: het is pas biologisch of technisch her te gebruiken – en

dus van waarde – als eerst alles van elkaar gescheiden wordt….

Een circulair ontwerp is daarentegen een oneindig, waardevol

ontwerp waarbij afval ‘uit den boze’ is. Dat klinkt wellicht als een

utopie, maar ook nu zijn er al bedrijven die in plaats van een

‘zero’ impact’ een ‘regenerative’ ofwel herstellende of positieve

impact nastreven. Het uitgangspunt in een circulaire economie

is dan ook dat producten, de onderdelen daarvan, en uiteindelijk

de gebruikte grondstoffen telkens weer hergebruikt worden. Dit

gaat verder dan up- en recycle design, bijvoorbeeld van een oude

leren bank een tas maken. Niet verkeerd – want er worden geen

of minder nieuwe grondstoffen gebruikt – maar beter is het om

de bank in beginsel al circulair te ontwerpen en zo lang mogelijk

(her) te gebruiken in z’n geheel om de meeste economische én

ecologische waarde te realiseren. Teruggaan naar de onderdelen

of vervolgens de grondstoffen, betekent een enorme waardeda-

ling. 

Het belang van je buren...

Daarnaast is een van de grootste uitdagingen het sluiten van

meerdere kringlopen met meerdere materiaalstromen, dé kern

van een circulaire economie. Dat kunnen bedrijven nooit alleen

en loopt bovendien niet langs bestaande ketens. Het ene bedrijf

kan wellicht iets waardevols gebruiken ofwel ‘mijnen’ van een

ander bedrijf en andersom. Daarvoor is cross-sectorale ketensa-

menwerking essentieel om te komen tot continuïteit en leve-

ringszekerheid van materiaalstromen. En daarmee afname of

zelfs helemaal geen gebruik van ‘virgin’ grondstoffen. Een goed

voorbeeld van zo’n cross-sectorale ketensamenwerking is Rotter-

zwam (zie figuur 3). Zij kweekt oesterzwammen op koffiedik dat

afkomstig is van de lokale horeca. Diezelfde horeca neemt

vervolgens de paddenstoelen(producten) af. Voor de luchtigheid

in het kweekproces worden nog koffievliesjes toegevoegd. Dit is

ook een afvalproduct dat vrijkomt bij koffiebranderijen bij het

branden van koffiebonen. De Rotterdamse oesterzwamkroket-

ten en -bitterballen zijn ontwikkeld door een lokale banketbak-

ker en Rotterzwam. Ook wint Rotterzwam enzymen uit het

paddenstoelenmycelium. Deze enzymen zijn een grondstof voor

onder andere bioplastics, biobrandstoffen en biovergisters. Het

eerste resultaat? Een Coffee Based Notebook gemaakt samen

met VerdraaidGoed. VerdraaidGoed zet waardeloos materiaal op

een sociale manier weer om in nieuwe producten. En het beetje

restant dat dan nog overblijft? Dat composteert Rotterzwam met

behulp van compostwormen tot compost dat door inwoners uit

de stad afgenomen kan worden.  

Op deze manier ontstaat er een heel ecosysteem rondom een

reststroom. Dit betekent echter dat bedrijven afhankelijk van

elkaar worden – wat bedrijven van nature niet gewend zijn – en

vergt daarmee integraal en langetermijndenken. Om tot nieuw
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Figuur 1 - Born in 2010 - How much is left for me. Bron Plan C.
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inzicht te komen in dergelijke

waarden, verdient circulair een

belangrijke plek in cost en value

engineering. Met een blik op de

gehele productie- en levenscy-

clus én buiten de gebaande

paden worden reststromen

ontdekt die voor de een waarde-

loos, maar voor een ander waar-

devol (te maken) zijn. Cost en

value engineering is daarin het

ideale instrument om met

uiteenlopende stakeholders –

ook ‘the unusual suspects’ – op

effectieve en persoonlijke wijze

door elkaars ogen naar de situ-

atie kijken, te begrijpen wat een

ander drijft en toe te werken

naar een gemeenschappelijk doel. Wat is van waarde voor wie en

hoe kunnen we hier allemaal beter van worden, nu en op de

lange termijn? Hoe creëer je daadwerkelijk wederkerigheid in

relaties? Niet streven om het eigen stukje van de taart groter te

maken, maar streven om met elkaar de gehele taart groter te

maken. En hoe passen we vervolgens ontwerp-, productie-, busi-

ness- en gebruiksmodellen zó aan, dat we met deze ziens- en

werkwijze maximaal waarde behouden en creëren?
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Waar doet het pijn?

In een lineaire economie keldert

de waarde van het product enorm

na verkoop. Bij een circulaire

economie streeft men ernaar om

de waarde van het product zo lang

mogelijk te behouden in ieder

stukje van de keten door het

bieden van diensten. Denk eens

aan een spijkerbroek. Een mode-

product waar van de technische

levensduur bij lange na niet wordt

benut, reparaties zelden plaatsvin-

den, er zeer veel water wordt

verbruikt voor de katoenproductie

en nog te veel bruikbare spijker-

broeken in de verbrandingsoven

terechtkomen. Hoe zorgt een

partij ervoor dat de waarde van zo’n product vergroot wordt? Het

Nederlandse bedrijf MUD jeans (zie figuur 4) doet dat op succes-

volle wijze. Als klant koop je bij hen geen spijkerbroek, maar

sluit je een abonnement af. Wil je als gebruiker je broek niet

meer, dan stuur je ‘m terug of ruil je ‘m in voor een nieuwe. De

broeken zelf krijgen ofwel een tweede leven als vintage of

worden weer als grondstof gebruikt voor een nieuwe spijker-

broek. Hergebruik scheelt ruwe grondstoffen en CO2-uitstoot en

Ook in de (maak)industrie worden (de eerste) stappen
gezet richting circulariteit. Cirkellab ervaart enerzijds dat
veel bedrijven al erg goed hebben nagedacht over hun
bedrijfsvoering. Verspillingsarm ondernemen zit in de aard.
Aan de andere kant, merkt ze dat een net iets andere blik
leidt tot nieuwe inzichten en kansen. Zo heeft Cirkellab
verschillende maritieme spelers begeleid bij het ontwikkelen
van nieuwe, circulaire businessproposities waar mooie
samenwerkingsverbanden vanuit een klant-leveranciers
perspectief zijn ontstaan. Zoals bij een casus rondom
modulaire scheepsinstallaties als een baggerinstallatie. Een
businessmodel gericht op te leveren diensten, het
zogenaamde ‘prestatiemodel’, leidde tot meerdere waardes:
innovatie, een grotere efficiëntie, een hogere kwaliteit én
een lange termijn klantrelatie. Echter alleen door eerst te
focussen op de ‘pijnpunten’. 

Figuur 2 - Kansen voor de circulaire economie in Nederland. Bron TNO.
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Draai het dus om als cost

of value engineer en start

met waardeverlies in

plaats van waardecreatie

biedt leveringszekerheid voor het bedrijf. Cirkellab kijkt – net

zoals bij het voorbeeld van de spijkerbroek – in eerste instantie

naar het grootste ‘waardeverlies’ om dit vervolgens om te zetten

in nieuwe businesskansen: wat gaat er in- en uit in elk stukje van

de levenscyclus om erachter te komen waar er de meeste verspil-

ling plaatsvindt, zowel economisch, ecologisch als sociaal. Bij het

grootste pijnpunt zit dikwijls de grootste behoefte bij een bedrijf

om dit anders, efficiënter, beter of leuker te organiseren. En dit is

dan ook hét punt waar de grootste kansen liggen om diverse

waarden te creëren. Draai het dus om als cost of value engineer

en start met waardeverlies in plaats van waardecreatie. 

Methode versus mindset

Schade aan de aarde, natuur, mens en leefomgeving wordt

grotendeels nog door de maatschappij gedragen. Meer en meer

zal het principe gaan gelden ‘de vervuiler betaalt’ bijvoorbeeld

via wet- en regelgeving, belastingen of publieke opinie. De

kosten van afvalverbranding stijgen al, de roep om CO2-beprij-

zing wordt steeds sterker en andere ‘externe kosten’ als lucht-

vervuiling en verbruik van ‘virgin’ grondstoffen uit bodem of

natuur zullen volgen. Steeds meer bedrijven gebruiken intern

daarom al schaduwprijzen om bewust te werken aan hun

huidige impact en mogelijke toekomstige kosten en opbreng-

sten. Wat is bijvoorbeeld een houten skeletbouw over ca. 30 jaar

nog waard voor ofwel de producent ofwel een andere gebruiker? 

Om scherp inzicht te hebben in die ‘schade’, ofwel het genoemde

waardeverlies of de mogelijke toekomstige opbrengsten, geeft

een bedrijf voorsprong op anderen. Daar kunnen allerlei tools bij

helpen zoals een LCA (levenscyclusanalyse), MKBA (maatschap-

pelijke kosten-batenanalyse), Materialenpaspoort, Total Cost of

Ownership (of wellicht beter Total Value of Usership?) en True

Price om breder te kijken dan alleen de financiële waarde op dit

moment voor een partij. Voor cost of value engineers is dan ook

dé rol weggelegd om én het ‘diepe’ gesprek aan te gaan vanuit

een breed welvaartsbegrip én de juiste tools in te zetten. Slechts

de combinatie zorgt voor maximale, circulaire impact! 

Figuur 4 - MUD Jeans heeft de ‘Lease a Jeans’ ontwikkeld, een
concept waarbij je een spijkerbroek niet bezit, maar huurt. 

Figuur 3 - Rotterzwam geeft een nuttige bestemming
aan koffiedik.
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