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Dit magazine is gedrukt op papier van: 

Voor je ligt het eerste (nog) niet circulaire magazine. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel 
het doel! Daarmee spreken we meteen de ambitie uit dat we dit blad vaker willen 
maken. Om zo onze sustainable steps, hoe klein ook, verder vooruit te kunnen zetten. 
Samen met jullie, dat dan weer wel. Want we hebben elkaar nodig om steeds meer 
circulair te ondernemen. Hoe dan? Nou, dat horen we graag. Van jou. Heb je ideeën? 
Mail, bel of kom langs.

In deze eerste editie belichten we de pioniers in de circulaire economie, ofwel: alle 
organisaties die stappen zetten in duurzaam ondernemen. Van grote gevestigde  
namen als bol.com en HAVEP, tot vernieuwers op het gebied van duurzaam  
verpakken (KIDV) en bouwmaterialen leveren (New Horizon). Het zijn stuk voor  
stuk verhalen om jou als ondernemer aan te moedigen mee te bouwen aan een  
duurzamere wereld. We realiseren ons dat we hierbij verder moeten gaan dan  
inspireren alleen. ‘Hoe dan?’, is immers de eerste vraag die volgt als je in gesprek  
gaat over circulair ondernemen. Daarom delen we ook praktische tips, zodat je  
direct aan de slag kunt met jouw volgende stap. 

We kijken ook naar bedrijven die op het eerste oog nooit circulair kunnen zijn. Hoe 
worden zij duurzamer? Kleine stappen, daar begint het mee. Maar wel met een dosis 
ambitie om ze groter te maken. Dat is te gek toch? Hiermee stellen de organisaties 
en mensen in dit magazine zich kwetsbaar op. En dat is bijzonder. Immers, het gevaar 
om van greenwashing te worden beticht is groot. Juist het zichtbaar maken van  
ieders baby steps, motiveert anderen om mee te doen. Al gaat dat soms gepaard  
met missers: juist van fuckups kun je leren en groeien. Christiaan Maats van het  
voormalige OAT Shoes is daar een mooi voorbeeld van. 

Werken aan een duurzame wereld snijdt dwars door alle branches en aspecten van 
bedrijfsvoering heen. Daarom belichten we verschillende invalshoeken, verbonden 
aan herkenbare thema’s. Zo laten helden uit de fashion industrie zien hoe het  
anders kan en moet. Mode kennen we immers allemaal en spreekt aan, terwijl het 
tegelijkertijd een van de meest vervuilende industrieën is. Hoe gaat een verandering 
in deze keten tot stand komen? Met alleen een gezonde wil, ambitie en doorzettings-
vermogen redden we het niet. Businessmodellen om ook bestaansrecht te hebben  
als bedrijf en financiering zijn belangrijke aspecten. En natuurlijk je communicatie! 
Want zichtbaarheid is nodig om te kunnen groeien. 

Het resultaat heb je nu letterlijk in 
handen… ontstaan door het vertrouwen 
van anderen. In het bijzonder zijn we 
blij met de steun van PaperWise, want 
door hun milieuvriendelijke papier – 
gemaakt van bladeren en stengels uit 
landbouwafval – kunnen wij met een 
gerust groen hart dit magazine uitdelen.  
Maar ook bedanken we Het Groene 
Brein en Nederland Circulair! die al hun 
kennis en contacten delen met maar 
één doel: stappen zetten in circulair 
ondernemen. Doen jullie mee? 

Namens Circl en De Wolven,
Rose-Ann Lum Chou &  
Leonne van de Ven

Ps: Houd dit magazine zo circulair  
mogelijk en gebruik het als 
doorgeefexemplaar!

‘Zichtbaarheid is nodig om 

te kunnen groeien’

ROSE-ANN LUM CHOU & LEONNE VAN DE VEN
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Interview
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Logistiek

‘Klimaatneutraal’, ‘MVO’, ‘duurzaam-
heid’. Het zijn brede begrippen,  
maar wat betekenen ze eigenlijk? 
Toen Jori Ebskamp twee jaar geleden 
bij bol.com kwam werken, merkte hij 
dat veel collega’s enthousiast waren 
om het bedrijf te verduurzamen.  
Maar echte focus ontbrak. Als 
‘duurzaamheidsdeveloper’ bewaart 
Ebskamp het overzicht over alle  
projecten. ‘Het is belangrijk om  
een stip op de horizon te hebben. 
Dáár willen we naartoe.’

Hoe ziet die stip eruit? In 2025  
worden pakketjes van bol.com zonder 
CO2-uitstoot bezorgd. Ook moet  
voor alle artikelen een duurzaam  
alternatief beschikbaar zijn. Ambitieuze  
plannen, geeft Ebskamp toe. Maar 
juist bol.com kan volgens hem een 
voortrekker zijn. ‘Er zijn 20 duizend 
ondernemers bij ons aangesloten  
als partners, we hebben 9 miljoen 
klanten en 1500 medewerkers op  
kantoor. Met zo’n omvang kun je  
als bedrijf echt impact maken.’

KLIMAATNEUTRAAL VERPAKKEN
Dat bol.com al enkele duurzame 
ambities heeft waargemaakt, laat 
volgens Ebskamp zien dat het bedrijf 
niet blijft hangen in holle toekomst-
kreten. Het distributiecentrum in 
Waalwijk kreeg bij de oplevering in 
2017 de hoogste certificering van 
BREEAM, een internationaal keurmerk 
voor duurzame gebouwen. Het pand 
draait volledig op groene energie  
van windmolens. Regenwater wordt 
hergebruikt en dieren krijgen een 
nieuwe woonplek in bijenkasten  
en vleermuishuizen. 

nodig. In je eentje kun je allerlei plannen  
bedenken, maar samen bereik je sneller  
je doel.’ Een voorbeeld: in 2025 moet 
er genoeg elektrisch vervoer beschik-
baar zijn en daarvoor is bol.com  
grotendeels afhankelijk van PostNL. 
En: om duurzame artikelen online 
beter vindbaar te maken, moeten 
aanbieders hun productinformatie 
eerst op de juiste manier aanleveren. 

Bol.com organiseert dan ook  
rondetafelgesprekken met partijen  
uit de retailsector. Leveranciers en  
brancheorganisaties, maar ook 
andere webwinkels schuiven aan. 
‘We hebben allemaal te maken met 
dezelfde problematiek en willen 
het beste doen voor de consument. 
Dus waarom zouden we niet samen 
optrekken?’ zegt Verkerk. ‘Het kost 
soms moeite om iedereen bij elkaar 
te krijgen. Maar áls je elkaar eenmaal 
vindt, kun je grote slagen maken.’ 

Ook het inpakken van pakketjes  
gebeurt steeds meer op een duurzame  
manier, vertelt Manager Corporate 
Communicatie Marjolein Verkerk.  
Zo draagt 95% van het verpakkings-
karton het FSC-keurmerk. Een deel 
wordt verwerkt met speciale  
machines, die de artikelen ‘zonder 
lucht’ inpakken. Dit bespaart karton, 
maakt de pakketjes kleiner en het 
scheelt ruimte in vrachtwagens.  
Medewerkers die handmatig inpakken,  
krijgen tegenwoordig van de computer  
een advies voor het te gebruiken 
materiaal, zodat ze niet een te grote 
doos pakken, daardoor karton verspillen  
en dozen meer plek innemen dan nodig. 

SAMENWERKEN MET CONCURRENTEN
Het zou handig zijn als er verpakkingen 
op de markt komen die alleen voor 
e-commerce bedoeld zijn, zegt  
Verkerk. ‘Fabrikanten zijn gewend  
artikelen zo mooi mogelijk te verpakken,  
om ze er in de winkel aantrekkelijk uit 
te laten zien. Maar voor een online  
assortiment hoeft dat niet. Klanten  
kopen iets op basis van een afbeelding  
en als ze het eenmaal hebben 
gekocht, maakt het niet uit in welke 
verpakking het thuis aankomt.’ 
Belangrijker is dat de verpakking 
stevig genoeg is voor de verzending, 
zodat een extra verzenddoos niet 
eens nodig is. Verkerk: ‘We gaan  
met leveranciers in gesprek over 
de mogelijkheden om op een meer 
duurzame manier met verpakkingen 
om te gaan.’ 

Samenwerken met andere partijen is 
belangrijk, voegt Ebskamp toe. ‘Om 
klimaatneutraal te zijn, heb je anderen  

Wie bol.com hoort, denkt niet meteen aan circulariteit. Toch is deze webwinkel 

op allerlei manieren bezig met verduurzamen. In 2025 moeten consumenten 

volledig klimaatneutraal kunnen winkelen bij bol.com. En duurzame artikelen 

krijgen een steeds grotere plaats binnen het assortiment. ‘We zijn er nog niet, 

maar met kleine stapjes komen we elke dag dichterbij.’ 

RICHTING DE HORIZON
Stap voor stap 

MARJOLEIN VERKERK & JORI EBSKAMP

‘We hebben allemaal te maken  

met dezelfde problematiek’  

TEKST NINA SCHUYFFEL FOTOGRAFIE DAVIEN HULSMAN
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Bouw

WAT ZIE JIJ VERANDEREN IN DE BOUWSECTOR?
‘Het is nu heel druk in de bouw. De vraag naar personeel en materiaal is enorm. Er is aan 
van alles een tekort. En dan moet het grote verduurzamen nog beginnen. Daarbij heeft 
de overheid de ambitie om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken,  
ook voor de bouw. Dat kan alleen als we elk nieuw gebouw voorzien van minder grond-
stoffen en meer tweedehands materialen. Deze trend ga je langzaam terugzien in de 
regelgeving. De vraag naar circulaire materialen zien we nu al toenemen.’

WELKE DUURZAME KANSEN CREËERT DIT VOOR ONDERNEMERS?
‘De bouwsector is traditioneel en door de fragmentatie in het proces is veranderen 
moeilijk. Daarom moet je op tijd beginnen met nieuwe ontwikkelingen als circulariteit. 
De circulaire economie kent nu nog weinig verplichtingen, er is nog geen uniforme  
meetlat of dwingende regelgeving. Dat betekent dat je nog spelenderwijs kunt  
ontwikkelen. Als je nu begint met experimenteren, ben je klaar op het moment  
dat je straks echt circulair moet gaan.’

WAAROM IS HET STIMULEREN VAN DE OVERGANG NAAR EEN CIRCULAIRE  
ECONOMIE VOOR JULLIE ZO BELANGRIJK?  
‘Net als elk bedrijf moeten wij ook voorbereid zijn op de toekomst. De circulaire economie  
gaat impact hebben op ons als bank en op onze klanten. Nieuwe circulaire business- 
modellen vragen bijvoorbeeld om nieuwe financieringsvormen. Als action leader willen  
we onze klanten een voorsprong bieden door deze modellen samen te ontwikkelen. 
Want geld alleen is maar geld, maar geld in combinatie met kennis en verbinding  
biedt duurzame meerwaarde.’HOE MAAK JIJ HET VERSCHIL 

IN DE CIRCULAIRE WERELD?
‘Met stip op 1: doen! Toen ik drie jaar 
geleden begon met New Horizon had 
ik nooit kunnen bedenken hoe ongelo-
felijk groot de aantrekkingskracht van 
‘doen’ is. Ik geloof niet in eindeloos 
overleggen, maar in de kracht van 
voortschrijdend inzicht opdoen. Dat kan 
alleen door onvoorwaardelijk kennis te 
delen met je partners. Alleen red je het 
namelijk niet. Bij New Horizon vertellen 
we daarom alles wat we weten. Dat 

WAT WIL JE MEEGEVEN AAN  
MKB’ERS DIE STARTEN MET 
CIRCULARITEIT?
‘Dat ook het mkb kan bijdragen aan de 
transitie naar een circulaire economie. 
Er zijn heel veel mkb’ers, opgeteld 
maakt dat impact. Zet circulair op je 
agenda en houd een doel voor ogen.  
Al is het maar klein. Experimenteer  
en leer, je hebt nu nog de tijd om te 
ontwikkelen. Laat dat een begin zijn 
voor hogere en grotere doelen.’

hoeveelheden circulaire bouwmaterialen,  
maar ook het leveren van beloftes en 
prestaties. Alleen dan krijgen we mensen  
verder mee in de transitie naar een 
circulaire economie.’

ALS ONDERNEMER MOEST JIJ 
DOOR BEHOORLIJK WAT BARRIÈRES 
BREKEN. HOE HEB JE DAT VOOR 
ELKAAR GEKREGEN? 
‘Door een beter alternatief te bieden. 
Ik wil een circulaire economie tot stand 
brengen, maar dat betekent niet dat 
al mijn klanten deze ambitie delen. 
Als ik wil dat ze mij hun vertrouwen 
en grondstoffen gunnen, moet ik ze 
overtuigen op argumenten als tijd, geld 
en risico. Ik ben niet duurder, het duurt 
niet langer en ik neem meer risico 
dan iemand anders. Ik maak van mijn 
probleem niet hun probleem, maar juist 
hun oplossing.’ 

WAT WIL JE MEEGEVEN AAN 
ONDERNEMERS DIE WILLEN 
STARTEN MET CIRCULARITEIT? 
‘Als je nu instapt, biedt het waanzinnige 
kansen. Met al een klein beetje kennis 
over circulariteit beschik je de komende 
tijd over onderscheidend vermogen.  
Ga actief op zoek naar andere onderne-
mers om kennis te delen. Mijn ervaring 
is dat bedrijven heel snel een andere bril 
opzetten en enthousiast worden.’

levert fantastische samenwerkingen op. 
Ook tussen onze partners onderling. Zo 
hebben we samen met gevestigde  
namen uit de bouwwereld de krachten  
gebundeld onder de naam Urban Mining 
Collective. We delen kennis en slaan de 
handen ineen om samen een circulair 
assortiment op de markt te brengen.’

WAT ZIJN DE CIRCULAIRE PLANNEN 
VAN NEW HORIZON VOOR 2019?
‘2019 staat in het teken van ‘deliver’. 
Niet alleen het leveren van enorme 

ABN AMRO stimuleert de overgang naar een circulaire economie. De bank 

werkt samen met klanten om de stap naar een circulair businessmodel te 

maken en wil in 2020 minstens 1 miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen 

gefinancierd hebben. Ook in de bouw en het vastgoed. Sector banker Petran 

van Heel zit bovenop de circulaire ontwikkelingen in de bouwsector. Sterker 

nog, hij wil ze graag voorblijven. 

Niet slopen, maar oogsten. New Horizon Urban Mining ziet de  

stad als bron: een magazijn vol bruikbare grondstoffen. Het bedrijf 

van oprichter Michel Baars maakt grondstoffen en materialen  

uit slooppanden geschikt voor hergebruik. 

‘Experimenteer circulair 
zolang het mag, wacht 
niet tot het moet’

‘De aantrekkingskracht 
van ‘doen’ is

onvoorstelbaar groot’

Petran van Heel, sector banker Bouw & Vastgoed bij ABN AMRO: 

Michel Baars, oprichter van New Horizon Urban Mining: 

FOTO MARIEKE ODEKERKEN TEKST KIKA SAMSOM

FOTO HANNIE VERHOEVEN

MICHEL BAARS

PETRAN VAN HEEL



FALEN BESTAAT NIET
Hij was eerder te gast tijdens de FuckUp Nights Amsterdam: avonden waarop  
ondernemers hun missers delen met anderen. Pionieren gaat nou eenmaal niet  
zonder slag of stoot. Des te meer reden voor Maats om zijn persoonlijke fuckup te 
delen. ‘In Nederland zit nog wel een stigma op failliet gaan en daar wilde ik wat aan 
doen. Met mijn verhaal hoop ik mensen te stimuleren hun eigen pad te volgen. Falen 
bestaat niet; je leert jezelf alleen maar beter kennen. Toen OAT Shoes failliet was, 
kreeg ik felicitaties uit Amerika. Daar ben je juist geloofwaardig als het misgaat. Hier 
in Nederland trekken mensen al snel een vies gezicht en ‘kleeft’ het zogenaamd aan 
je. Natuurlijk is het jammer, kost het energie en doet het pijn. Maar het heeft mij  
vooral levenslust gegeven, omdat ik heb gedaan waar ik blij van werd.’ 

CIRCULAIRE SNEAKER IN BLOEI
Terug naar zijn fuckup. In 2008 richtte Maats een duurzaam schoenenmerk op, 
waarmee hij in 2011 de allereerste biologisch afbreekbare sneaker ter wereld op de 
markt bracht. Eentje die tot bloei kwam als je ze, eenmaal afgedragen, weer in de 
grond stopte. Zijn idee ontstond tijdens een afstudeeronderzoek in Australië: ‘Ik heb 
Industrieel Ontwerpen gestudeerd, maar kwam er gaandeweg achter dat ik niet zo 
technisch was. Wel had ik veel interesse in de rol die producten spelen in het leven 
van mensen. De producten die je verzamelt, zeggen zo veel over iemands identiteit 
en wat ze belangrijk vinden. In Australië raakte ik geïnspireerd over hoe je met  
producten een verhaal kunt vertellen. Zo kwam ik op het idee van recyclebare  
schoenen die er én mooi uitzien, én die zorgen voor een goed gevoel als je ze wegdoet.’ 

REDDER IN NOOD
Het idee bleek een schot in de roos en de eerste jaren ging OAT Shoes als een raket. 
Van een award bij de Green Fashion Competition, tot wereldwijde persaandacht, 
spreken op conferenties en publicaties in designboeken. Toch viel in 2015 het doek. 
‘Begin 2013 ging het helemaal mis met de productie van onze nieuwe modellen. We 
kwamen er bij de levering pas achter en moesten de hele partij terugsturen. Door dit 
enorme productieverlies moesten we met het hele bedrijf schoon schip maken. Mijn 
zus Frederike was mijn redder in nood, want dankzij haar organisatorisch talent als 
financieel manager hebben we het nog een paar jaar uitgehouden. We ontwikkelden 
een nieuwe collectie, waaronder babyschoentjes, en het ging goed. Totdat de bank 
het tijd vond om terug te betalen; dat heeft ons de das omgedaan.’  

Groter, sneller, winstgevender. De maatschappelijke druk om succesvol te 

zijn, is overweldigend. Kan het ietsje minder? Niets zo verfrissend om de 

andere kant eens te horen. Want ondernemen is ook op je bek durven gaan. 

Duurzame merk- en productontwikkelaar Christiaan Maats ondervond dat 

met zijn schoenenmerk OAT Shoes. 

EGO’S LOS EN GAAN 
Hoewel het een zware tijd was, kijkt hij 
met plezier en waardering terug op zijn 
avontuur. ‘Het mooie is dat het verhaal 
van OAT Shoes altijd stevig overeind 
is gebleven. Het Design Museum Den 
Bosch heeft ons bijvoorbeeld nog een 
half jaar meegenomen in hun tentoon-
stelling, ook al waren we failliet. Ik ben 
hoe dan ook blij dat ik het allemaal 
beleefd heb. Die jeugdige ambitie en 
naïviteit heb ik nog steeds, maar ik  
begrijp nu veel meer waar ik goed in 
ben. Het is een grote valkuil – en dat 
zie ik bij meer ondernemers – om heel 
erg vast te houden aan je eigen idee. 
Mijn advies is: Laat je ego, je bewijs-
drang, los, en deel je visie met andere 
mensen. Door het samen te doen, 
werk je er met veel meer plezier aan 
en hangt er minder aan vast. Daarom 
vind ik het nu ook zo leuk om bedrijven 
te adviseren bij hun merk- en product-
ontwikkeling. Ik hoef er niet meer mijn 
stempel op te drukken, maar help ze 
graag hun eigen verhaal zo goed  
mogelijk neer te zetten.’ 

‘OAT Shoes was failliet

en ik kreeg felicitaties

uit Amerika’
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FuckUp

FuckUp

CHRISTIAAN MAATS

TEKST MILOU PEETERS FOTO CORRIETTE SCHOENAERTS 



Benieuwd wat pr en communicatie voor jouw bedrijf kunnen betekenen? info@dewolven.com

Sterke merken hebben één ding gemeen: ze hebben een goed verhaal. Een 

verhaal dat mensen recht in het hart raakt. En die boodschap houd je niet voor 

jezelf, maar breng je naar buiten. Maar hoe bereik je jouw doelgroepen, sterker 

nog: wie zijn dat dan? En wat wil je precies communiceren?

1 FOCUS OP DE MEEST KANSRIJKE GROEP
Er zijn grofweg vijf groepen te onderscheiden: aanjagers, sympathisanten, welwillenden, 
onverschilligen en afwijzers. Veel bedrijven richten hun pijlen met communicatie gek 
genoeg op de laatste groep: de afwijzers. Zinloos, want deze mensen zijn simpelweg  
niet te overtuigen. Het is beter om te focussen op de mensen die wél open staan voor  
je ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en pas je boodschap daarop aan.

2 STEM JE VERHAAL AF OP JE DOELGROEP
Mensen filteren altijd op de boodschap en de boodschapper die bij hen past.  
Kruip daarom in het hoofd van degene die je wilt raken en vertel jouw verhaal  
vanuit dit perspectief. 

HOE?
• Verdiep je in je doelgroep. Dit kan al heel simpel door bijvoorbeeld het afnemen 
 van interviews of enquêtes. Ook worden er vaak onderzoeken gepubliceerd over  
 het gedrag en de denkwijzen van specifieke groepen. 
• Duik in de media die passen bij je boodschap. Via de website van elk medium kun  
 je doelgroepinformatie vinden. Vaak vind je onder het kopje ‘adverteerders’ terug  
 wie bijvoorbeeld hun lezers zijn en hoe groot het bereik is. 
• Verdiep je in de betreffende journalist of influencer: waar liggen iemands interesses,  
 welk soort artikelen schrijft hij of zij, of welke type content is favoriet om te posten?  
 Pluis het uit en speel daarop in. Het kost wat tijd, maar het betaalt zich vaak terug.  
 Een goed verhaal, dat past bij de interesses van hun achterban, zijn ze immers veel  
 sneller bereid te delen. 

3 VERTEL EEN GOED ONDERBOUWD VERHAAL
Media willen graag als eerste berichten over nieuwe, baanbrekende en hoopvolle  
ontwikkelingen. Journalisten en influencers zien graag iets als eerste, wat anderen  
nog niet zien: dat is tof. Waar letten ze op als ze verhalen ‘scannen’?

1 Het valt op; 
2 Er zit een duidelijke visie achter;
3 Het laat zien dat de wereld er beter van wordt – spread the word;
4 Het verhaal is duidelijk onderbouwd met achtergrondinformatie, cijfers en quotes.

Pr- en communicatiebureau De Wolven weet wel raad met dit soort vraagstukken. 
Zij helpen mensen en organisaties die de wereld een stukje beter en mooier willen 
maken graag op weg. Hierbij alvast vijf duurzame communicatietips om jouw  
boodschap onder de aandacht te krijgen bij de juiste doelgroep. 

4  WEES ECHT EN OPRECHT
De media zijn kritisch en dat is ook  
nuttig. Bedrijven die duurzamer willen  
lijken dan dat ze zijn en bewust informa-
tie achterhouden, vallen door research 
van journalisten of consumenten  
door de mand. En vergeet niet: elke 
misstap wordt uitgebreid besproken  
op sociale media. Doe jezelf daarom 
niet duurzamer voor dan je bent. Het 
risico van greenwashing ligt altijd op 
de loer en dat kan leiden tot enorme 
reputatieschade.

5 HERKEN JE EIGEN NIEUWS 
Klinkt als een open deur, maar vaak  
is het lastig om zelf het nieuws te her-
kennen. Het gaat immers om je eigen 
bedrijf, iets waar je dagelijks mee bezig 
bent. Hierdoor zie je makkelijk over het 
hoofd wat bijzonder of uniek is. Dat 
kan ook een hele kleine aanpassing of 
verandering zijn, die goed is voor het 
klimaat. Voor jou de normaalste zaak 
van de wereld, maar voor een buiten-
staander, en daarmee ook voor een 
journalist en je publiek, is dit misschien 
wel heel vernieuwend en inspirerend. 

TEKST LEONNE VAN DE VEN

LEONNE VAN DE VEN
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Chris Bruijnes heeft een praktische tip voor iedereen die wil  

beginnen met circulair ondernemen: begin gewoon. Wacht niet 

tot dat businessplan er ligt, maar kijk wat je nu alvast kunt doen 

om de wereld te verduurzamen. ‘Er zijn tal van dagelijkse,  

verspillende handelingen die je ook als consument makkelijk  

circulair kunt maken. Ga bij jezelf te rade: Hoe goed scheid ik  

mijn afval? Wat voor lampen gebruik ik? En kan dat ook anders?’ 

Een betere verpakking 
begint bij jezelf

Het kantoor van Chris Bruijnes ligt vlakbij Den Haag Centraal. Zelf pakt hij daarom  
altijd de trein in plaats van zijn leaseauto naar zijn werk. ‘Soms kun je met een simpele  
aanpassing al verschil maken’, zegt hij. ‘Met klein beginnen is helemaal niets mis.’

Chris Bruijnes is directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Deze 
organisatie schuift aan bij allerlei bedrijven, van startups tot multinationals, om ze te 
helpen hun producten op een duurzame manier te verpakken. Steeds meer bedrijven 
zijn zich ervan bewust dat ze actie moeten ondernemen, legt hij uit. ‘De maatschap-
pelijke druk om duurzame verpakkingen op de markt te brengen, wordt steeds groter. 
Consumenten ergeren zich als er plastic om een komkommer heen zit. Producenten 
moeten kunnen uitleggen waarom ze dat doen.’ 

PLASTIC OF KARTON
Het KIDV geeft advies door kennis te delen die bedrijven niet zelf in huis hebben. Veel 
organisaties hebben ambitieuze duurzame doelstellingen, maar die zijn in de praktijk 
soms lastig te realiseren. ‘Men denkt: plastic is slecht, dus daar moeten we iets anders 
voor bedenken’, zegt verpakkingskundige Nynke Arntzen. ‘Maar duurzaam verpakken 
gaat verder dan alleen materiaalgebruik. Het is geen kwestie van plastic vervangen 
door karton. Je moet kijken naar de hele keten: als je het materiaal aanpast, heeft dat 
dan ook gevolgen voor de functionaliteit of de afvalfase?’

Om verse producten, zoals kaas en vlees, zit vaak een plastic verpakking. Daar kun je 
wel alternatief materiaal voor gebruiken, maar dan bestaat de kans dat dit materiaal 
het product niet voldoende beschermt of dat de houdbaarheid wordt beïnvloed. Het 
vlees komt dan sneller in de afvalbak terecht en dat werkt weer voedselverspilling 
in de hand. ‘Zo zie je maar dat duurzaam verpakken minder simpel is dan het klinkt’, 
zegt directeur Bruijnes. 

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
Neem het gebruik van biologisch afbreekbare plastic verpakkingen: een populaire 
trend in de verpakkingsbranche. De meeste mensen denken dat je deze verpakkingen 
in de GFT-bak kunt doen, maar dat is niet zo. Deze biologisch afbreekbare materialen 
zijn in principe afbreekbaar in industriële composteerinstallaties. Maar omdat de  
processen van deze installaties de afgelopen jaren zijn versneld, breekt het plastic 
niet snel genoeg meer af en blijft het in de compost achter. 

Bij het overige plastic afval kunnen 
deze materialen beter ook niet terecht-
komen, want dat kan van invloed zijn 
op de kwaliteit van het gerecyclede 
plastic. Daarom moeten deze plastics 
voorlopig bij het restafval worden 
weggegooid. ‘Wij geven daarom op dit 
moment de voorkeur aan herbruikbare 
en recyclebare verpakkingen, in plaats  
van biologisch afbreekbare verpakkingen’, 
legt Arntzen uit.

CIRCULARITEIT ALS VERHAAL
Bruijnes merkt dat er bij bedrijven vaak 
een gat bestaat tussen de marketeers, 
die een product moeten verkopen, en 
de uitvoerders, die met hun poten in 
de klei staan. De ene afdeling vindt het 
belangrijk dat een verpakking mooi is. 
De andere afdeling richt zich vooral op 
functionaliteit. Het is volgens Bruijnes 
belangrijk dat alle partijen met elkaar 
aan tafel zitten. ‘Je moet echt samen-
werken en elkaar kunnen begrijpen. Als 
je kiest voor 100 procent gerecycled 
kunststof, kan dat gevolgen hebben 
voor de kleur van je product. Maar we 
zien steeds vaker dat bedrijven zo’n 
keuze gebruiken in hun marketingver-
haal. Ze snappen dat ze de circulariteit 
kunnen inzetten in het verhaal naar de 
consument.’

‘Duurzaam verpakken

gaat verder dan alleen 

materiaalgebruik’CHRIS BRUIJNES EN NYNKE ARNTZEN

TEKST NINA SCHUYFFEL FOTOGRAFIE DAVIEN HULSMAN
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De overgang naar een circulaire economie vraagt 

om een regionale krachtenbundeling. Nieuwe  

verbindingen tussen beleids-, denk- en  

ondernemerskracht zijn nodig om de barrières  

te doorbreken en tot versnelling van de  

transitie te komen. 

Kennis benutten voor
versnelling circulaire

economie 

Zuid-Holland is een mooi voorbeeld waarin een unieke samenwerking tot stand is 
gekomen tussen de provincie, VNO-NCW West en de universiteiten van Leiden, Delft, 
Rotterdam en Wageningen. Met de oprichting van ACCEZ – een kennisprogramma  
voor Zuid-Holland – worden relevante onderzoekers verbonden aan concrete  
vraagstukken van ondernemers in de regio. Inmiddels zijn de eerste twee projecten 
rondom circulaire gebiedsontwikkeling gestart: in de Haagse Binckhorst Noordwest 
en in het Groene Hart.

SAMEN INNOVEREN 
Het project ‘Groene Hart Circulair’ ondersteunt ondernemers die werken aan een 
veelbelovende toepassing van reststoffen, bijvoorbeeld om bodemdaling in het  
Groene Hart tegen te gaan. Ook in Den Haag bouwen ze samen aan een circulaire 
economie. Zo heeft de stad grote ontwikkelingsplannen voor industrieterrein  
Binckhorst Noordwest. Verschillende partijen willen een deel van dit terrein  
transformeren tot een circulair woon- en werkgebied. Hiervoor wordt samengewerkt 
met lokale ondernemers en projectontwikkelaars. ‘We hebben het nodig om met de 
wetenschap en de markt innovaties common te laten worden. Een circulaire deur kan 
over zeven jaar worden hergebruikt, maar in welke vorm en welke mate zal dat zijn? 
Dat moeten we samen onderzoeken’, legt commercieel manager bij BAM Nico van 
Hoogdalem uit. De kleinschalige experimenteerruimte op de Binckhorst zorgt ervoor 
dat de kennis die BAM opdoet weer kan worden ingezet bij andere projecten, op die 
manier heeft het een domino-effect.

VERSCHILLENDE BELANGEN
Beide projecten zijn dusdanig complex dat toponderzoekers van de Zuid-Hollandse 
universiteiten vanuit diverse wetenschappelijke disciplines betrokken zijn. Zij gaan  
om tafel met enthousiaste ondernemers uit de gebieden en relevante beleidsmakers. 
Samen vinden ze aansprekende oplossingen die ze in de praktijk kunnen inzetten. 
‘We realiseren ons dat het samen laten werken van mensen met verschillende  
belangen en denkramen soms moeizaam verloopt’, zegt directeur van ACCEZ Judith 
Schueler. ‘De kracht van ACCEZ is dan ook dat we iedereen in het proces laten ervaren  
hoe betekenisvol kennisdeling en -ontwikkeling is. Voor de ondernemer vertaalt dit 
zich in nieuwe zakelijke kansen, onderzoekers verrijken hun wetenschappelijke kennis-
basis en beleidsmakers geeft het inzichten voor nieuw beleid.’ 

DRIJVENDE KRACHT
Een succesvolle samenwerking in de regio komt voort uit een groter gemeenschap-
pelijk belang. Zo levert ACCEZ volgens Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie 
en Innovatie van de provincie Zuid-Holland, een wezenlijke bijdrage aan een  
toekomstbestendig Zuid-Holland als economische motor en drijvende kracht achter 
de circulaire economie. Voor ACCEZ-partner VNO-NCW West draagt ACCEZ bij aan 
toekomstbestendig ondernemerschap om te kunnen blijven concurreren. Voor een 

succesvolle samenwerking met het 
mkb moeten de partijen volgens  
Audrey Keukens, voorzitter van de  
ondernemersvereniging, uit hun 
comfortzone stappen. ‘Ondernemers 
hebben vanuit het ACCEZ-programma 
twee dingen nodig: concrete oplossingen  
voor circulair ondernemen en een  
besluitvaardige overheid.’ 

BELANG VAN WETENSCHAP
De actieve betrokkenheid van de  
universiteiten is een belangrijk uit-
gangspunt voor ACCEZ. Zij zien het 
programma als kans om de relevantie 
van wetenschap voor het oplossen  
van maatschappelijke vraagstukken 
zichtbaar te maken. De focus ligt  
daarbij op zaken die voor ondernemers  
te lastig zijn om alleen op te lossen. 
Kristel Baele, voorzitter College van 
Bestuur van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam: ‘ACCEZ kan het verschil 
maken als verbinder tussen onderzoek 
en praktijk voor complexe vraagstukken  
over duurzaamheid die generaties 
overstijgen en waarbij verschillende 
belangen moeten worden afgewogen’. 
Volgens Rob Mudde, vicepresident 
Education TU Delft, geeft ACCEZ een 
opening om ook op nieuwe manieren 
onderzoek te doen. ‘Er kan worden  
gewerkt aan een regionale doe-agenda,  
waarbij actiegericht wetenschappelijk 
en praktijkgericht onderzoek vervlochten  
raken met leerprocessen van onder-
nemers.’ 

‘Iedereen laten ervaren hoe

betekenisvol kennisdeling is’
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Innovatie

Geroezemoes, rolkoffergeluiden en omroepberichten verraden dat Anna van  
Puijenbroek, CEO en vijfde generatie in het familiebedrijf HAVEP, niet van stilzitten 
houdt. We spreken haar letterlijk ‘tussen de bedrijven door’ als ze vanuit Eindhoven 
Airport op weg is naar hun fabriekspartner in Spanje. En dat heeft alles te maken  
met de recente ontwikkeling van een nieuwe doeksoort. ‘We zijn erin geslaagd een 
duurzaam doek te produceren dat uit 75% gerecycled materiaal bestaat en sterk 
genoeg is om werkkleding van te maken.’ 

HALVE AARDBOL
Textiel recyclen: het lijkt een voor de hand liggende circulaire oplossing voor  
de groeiende berg kledingafval. Toch gebeurt het nog maar op kleine schaal.  
Van Puijenbroek: ‘Het is ook heel moeilijk. Textiel is een enorm lineaire keten.  
De grondstoffen komen uit de andere kant van de wereld. Daar zit de technologie  
om het te produceren. Als je het wilt hergebruiken moet je dus wederom de halve 
aardbol over, omdat daar de techniek zit. Daardoor durven mensen niet zo goed.’ 

DUURZAME GENEN
Aan die durf ontbreekt het HAVEP in ieder geval niet. Het bedrijf produceert ruim 150 
jaar werkkleding, gemaakt met respect voor mens en natuur. Die missie werd in 2004 
bekrachtigd toen zij als een van de eerste Europese bedrijven lid werden van de Fair 
Wear Foundation, een organisatie die zich inzet voor de rechten van werknemers.  
‘Als je 150 jaar bestaat, heb je duurzaamheid in je genen zitten. Ik geloof namelijk  
dat je alleen kunt overleven als je respect hebt voor het milieu. Dat zijn de regels  
van fatsoen en die gelden ook voor het sociale aspect. Wij willen dat al onze  
medewerkers met een positief gevoel naar hun werk gaan. Daarom krijgen de  
mensen in onze ateliers in Macedonië geen minimumloon maar een leefbaar loon. 
Mijn grootmoeder heeft ooit gezegd dat ze het werken in de textiel zo leuk vond, 
omdat je zoveel kunt doen voor vrouwen in armere landen. Dat is ook echt zo.’  

SPAANSE VOETAFDRUK
Onder het motto ‘duurzaam is niet dromen maar doen’, heeft HAVEP als doel om in 
2025 voor 90% circulair te ondernemen. De recente ontwikkeling van een duurzame 
doeksoort, gemaakt van onder andere oude lakens, past hierbij mooi in het rijtje. Het 
project kwam tot stand met een subsidie van het ECAP (European Clothing Action 
Plan). ‘Er is zo’n twee jaar uitvoerig getest voordat we het kwalitatief sterke doek 
hadden dat er nu ligt.  

We hebben een partij gevonden  
in Spanje die het productieproces  
van textielrecycling goed beheerst.  
Een uniek bedrijf in Europa, want  
zij hebben veel ervaring met een  
circulair businessmodel. Bovendien 
vindt de complete productie op één  
vierkante kilometer plaats: van het 
shredderen (het vermalen van textiel, 
red.) tot het spinnen en weven. Zo 
houden we de ecologische voetafdruk 
zo klein mogelijk.’ 

SAMEN CIRCULAIR
In een circulaire economie kun je niet 
zonder samenwerking op ketenniveau. 
Voor HAVEP is dat niet anders. Ze 
werken met meerdere partners samen, 
waaronder met REMO (Recycle  
Movement). ‘We hadden ons idee om 
doek te maken van 75% gerecycled 
materiaal in de markt geroepen, en 
toen bood Martin Havik, directeur van 
REMO, ons zijn hulp aan. We hebben 
elkaar gevonden in de filosofie hoe je  
recycling aanpakt. Hun ervaring als  
ketenregisseur heeft ons enorm  
geholpen in het productieproces.  
We geloven dan ook oprecht dat een 
circulaire economie alleen mogelijk is 
als je de samenwerking opzoekt.’  

Met HAVEPOSITIVEIMPACT lanceert 
HAVEP een platform, bedoeld om 
kennis te delen, partners in het 
zonnetje te zetten en pioniers 
aan te trekken om de sector te 
verduurzamen. Wat dacht je van de 
samenwerking met een producent 
van bokszakken? Het 5.000 kilo 
snijafval dat HAVEP maandelijks 
overhoudt blijkt de ideale vulling 
hiervoor te zijn. Zo maak je samen 
positieve impact. 
havepositiveimpact.eu

In de VPRO Tegenlicht-uitzending ‘Future Fashion’ kwam het als een shock: 

slechts minder dan 1% van alle kleding ter wereld wordt gerecycled tot nieuwe 

kleding. Dat maakt de nieuwe innovatie van HAVEP, producent van duurzame 

werkkleding, extra bijzonder. 

Oud textiel,  
circulaire dromen 

‘Geen minimumloon, 

maar een leefbaar loon’

TEKST MILOU PEETERS FOTO STIJN ROMPA 
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Inspiratie

EDO PEET, 
BETONSPECIALIST BRUIL 
‘Delen is de enige manier om de  

circulaire economie op gang te  

krijgen. Niet alleen binnen je eigen 

sector, maar ook daarbuiten. In je 

eigen sector zie je vaak dezelfde  

problemen, maar ook dezelfde  

oplossingen. Door uit je bubbel te 

stappen, ontdek je dat er meerdere 

wegen naar Rome leiden.’

WENDY VAN DUIJNHOVEN, 
BOUWBEDRIJF JAN SNEL
‘Ik vond het heel waardevol om onze 

waardeketen uiteen te zetten. Door 

stapsgewijs in kaart te brengen wat 

je precies doet, zie je veel duidelijker 

waar je actie kunt ondernemen. Vaak 

kijk je naar het grote geheel, maar  

de afgelopen twee dagen zijn we  

teruggegaan naar de basis. Wat is 

onze waardeketen en waar kunnen  

wij het verschil maken?’

FRED NIJVELD, 
FAMILIEPARK PLASWIJCKPARK
‘Circulariteit is veel dichterbij dan  

ik dacht. Ik zag circulair ondernemen 

als iets voor grote bedrijven, maar 

het tegendeel blijkt waar. We kunnen 

allemaal iets doen. Je kunt zelfs  

morgen al beginnen. Bijvoorbeeld 

door te letten op inkoop en de  

verwerking van afval.’

TIP 1: DENK NA OVER DESIGN 
Bedenk al tijdens het ontwerpproces 
hoe je jouw product, of onderdelen 
daarvan, kunt repareren, upgraden  
of hergebruiken. Inspiratie nodig? 
Fairphone is een mooi voorbeeld. 

TIP 3: MEET JE IMPACT 
Weet jij welke niet-financiële waarde 
jouw bedrijf creëert? Niet alleen klanten,  
maar ook banken zijn steeds meer op 
zoek naar informatie over bijvoorbeeld 
de uitstoot van broeikasgassen of het 
gebruik van water, energie en materialen.  
Bereken je impact en onderbouw je 
duurzame verhaal.  

TIP 2: ZOEK JE PARTNERS OP 
Voor circulair ondernemen is samen-
werking met ketenpartners essentieel. 
Ga daarom met je klanten en  
leveranciers in gesprek. Hoe kunnen 
jullie samen afval reduceren? 

Circulair ondernemen?
Start met deze tips:

MARLINDE BAAN-VERTON, 
SCHOENENMERK OMODA
‘We dachten intern al na over circulariteit, maar door deze workshop ga je op  

een andere manier denken en kom je op nieuwe ideeën. Bovendien is het heel 

inspirerend om te horen hoe andere bedrijven met circulariteit bezig zijn en zo  

van elkaar te leren.’

MARLOT KIVERON, 
BRILLENMERK ACE & TATE 
‘Circulariteit is een holistisch onderwerp dat je van twee kanten moet benaderen 

als je het echt volledig wilt integreren in je organisatie. Enerzijds door awareness 

te creëren en medewerkers intrinsiek te motiveren en enthousiasmeren, anderzijds 

door meetbare KPI’s op te stellen. Als je het alleen maar ‘beter wil doen’ blijft het 

een nice to have. Je moet overgaan tot actie: niet zeggen maar doen.’ 

Hoe maak je je bedrijf toekomstbestendig? Tijdens de tweedaagse Business 

Innovation Workshop in Circl daagt ABN AMRO uiteenlopende ondernemers

uit om na te denken over de kansen van de circulaire economie. Julia van Boven, 

adviseur bij de Sustainable Finance Desk, zoekt samen met de deelnemers 

naar manieren om circulariteit te integreren in hun operationele processen. 

Het resultaat: een persoonlijk bedrijfsplan voor de toekomst. We spreken de 

deelnemers na afloop van twee intensieve, maar vooral inspirerende dagen. 

Wat zijn hun belangrijkste inzichten, uitdagingen en ambities? 

Business Innovation Workshop:
Ontdek de kansen van de 
circulaire economie

TEKST KIKA SAMSOM FOTOGRAFIE DAVIEN HULSMAN



‘Iedereen laten ervaren hoe

betekenisvol kennisdeling is’
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Fashion

BIZAR LANG
In januari 2018 startte Leferink Stichting  
M-ODE, samen met zijn partner Iris 
Ruisch. In dat jaar ontstond ook de 
samenwerking met Circl. Ze vonden  
elkaar voor het event We Make M-ODE 
en voor het fashionprogramma tijdens 
de Week van de Circulaire Economie 
2019. Circulair mode maken: gaat 
dat echt lukken in een industrie die, 
na olie, de grootste vervuiler ter 
wereld is? Leferink: ‘Het heeft bizar 
lang geduurd voordat het publiek en 
modemakers doorhadden: hier klopt 
iets niet. Dankzij journalistiek onder-
zoek en media-aandacht is naar boven 
gehaald hoe de kledingindustrie de 
planeet vernietigd. De hele auto- en 
voedselindustrie is revolutionair 
veranderd, maar in de mode bleef het 
achter. Terwijl mode juist als eerste 
zou moeten reflecteren op grote 
noodzakelijke veranderingen in de 
maatschappij.’ 

als ondernemer beter. Wij willen daarom 
met M-ODE zoveel mogelijk verbintenis-
sen for life faciliteren en katalyseren, op 
een gezonde manier.’  

HYPER IDEALIST 
Om als designer te slagen, is een 
creatief brein niet voldoende. Volgens 
Leferink is het essentieel dat ‘duur-
zaamheid’ van nature in je zit. Als 
hoofddocent Fashion & Design aan het 
Amsterdam Fashion Institute (AMFI) 
maakt hij jonge ontwerpers daar maar 
al te graag bewust van. ‘Op een duur-
zame manier mode maken, is echt een 
fundamenteel aspect in de opleiding. 
Die nieuwe generaties stromen de 
markt in en zorgen van onderuit voor 
verandering, om later van bovenaf het 
goede doen te prediken. Naast hyper 
idealistisch zijn, is een goede dosis 
ondernemerschap ook een vereiste 
om succesvol te zijn. Zit dat niet in je? 
Haal dan de kennis uit je opleiding, je 
netwerk, andere developers en makers, 
en vergroot je cirkel. Dat is de kern van 
duurzaam mode maken en beleven.’  

zozeer op wat ze maken of doen, het 
is hun intrinsieke motivatie die telt. 
Wat is iemands drive om in actie te 
komen voor een betere wereld en 
waarom is samenwerking daarin de 
sleutel? In dit magazine de aftrap van 
één van de Circular Action Heroes uit 
de categorie Fashion: Jelle Mul, senior 
marketeer bij outdoorkledingmerk 
Patagonia. 

Meer zien? Bekijk alle video’s op circl.nl 

Helden. Iedereen heeft er wel één. Het zijn mensen die je bewondert om hun doorzet-
tingsvermogen, die een verfrissende inspiratiebron zijn en die jou motiveren anders 
te doen of denken. Zo ook op het gebied van circulair ondernemen. Want juist hier is 
het belangrijk om boegbeelden te hebben die anderen activeren een volgende stap 
te zetten. Elke stap is er immers één, waar je jezelf als ondernemer ook bevindt. Dat 
vindt ook Circl, het platform waar diverse netwerken bij elkaar komen om aan een 
duurzamere wereld te bouwen. Met hun Circular Action Hero-campagne tonen ze de 
persoonlijke verhalen van mensen en hun acties áchter de circulaire successen. 

Met de campagne wil Circl het hele jaar door een gezicht geven aan heroes uit  
diverse branches. Stuk voor stuk ondernemers die méér willen dan alleen iets 
moois produceren en daar winst mee genereren. Het accent ligt dan ook niet 

ZERO WASTE 
Gelukkig begint daar nu eindelijk  
verandering in te komen. Aangejaagd 
en opgewekt door een nieuwe generatie 
modemakers, die begaan zijn met de 
wereld en verder kijken dan snel veel 
geld verdienen. Stichting M-ODE  
begeleidt design start-ups om op  
een duurzame manier een goedlopend 
bedrijf op te bouwen. ‘Om de kleding-
industrie te verduurzamen, laat staan 
circulair te maken, is er meer nodig  
dan streven naar zero waste of met  
eco-katoen werken. Modemensen zijn 
geneigd zich terug te trekken in hun 
eigen ruimte, terwijl ze veel verder  
komen door samen te werken met  
andere disciplines. Ik zie het ook bij  
nieuwe hippe merken: juist degenen  
die vanuit een collectief werken doen het 

Eerlijke fashion is nog lang geen vanzelfsprekendheid in de  

milieuvervuilende kledingindustrie. Tijd voor meer actie, maar  

waar te beginnen? ‘Door duurzaam ondernemerschap te stimuleren 

bij startende designers’, zegt founder en director Peter Leferink  

van Stichting M-ODE. 

Verbintenissen for life 
met nieuwe generatie 

modemakers 

JELLE MUL, PATAGONIA: 

‘Ik wil me inzetten voor datgene wat me raakt. 
Als mijn werkdag begint, hoef ik gelukkig mijn 
waarden en normen niet bij de deur achter te 
laten. De producten van Patagonia hebben de 
hoogste kwaliteit en worden op de juiste manier 
gemaakt met zo min mogelijk impact op mens 
en milieu. Daarnaast steunen we vele milieu- 
activisten over de hele wereld. Veel mensen 
doen net alsof klimaatverandering een  
ver-van-je-bedshow is, maar uiteindelijk zijn wij 
de eerste generatie die de gevolgen merkt en 
de laatste generatie die er wat aan kan doen.’

Ben jij de volgende Circular Action Hero?

PETER LEFERINK

TEKST MILOU PEETERS FOTO TIM BUITING
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Nederland Circulair!

‘In de circulaire economie werken we volgens  

een systeem dat ernaar streeft om producten  

en grondstoffen oneindig her te gebruiken zonder  

verlies van kwaliteit en om waardevernietiging  

te minimaliseren. De kringloop van een  

product of dienst wordt als het ware  

gesloten en keer op keer op de meest  

duurzame manier herhaald.’
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