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Gedeelde visie op Circulaire Economie 
We horen van steeds meer kanten dat Circulaire 
Economie een containerbegrip aan het worden is. 
Waar hebben we het eigenlijk over als het gaat 
over Circulaire Economie? En nog belangrijker; wat 
betekent dit voor organisaties? Circulaire Economie 
heeft invloed op de gehele waardeketen en daarom 
is het van belang dat alle betrokken partijen al aan de 
tekentafel - Design Thinking - samenwerken. 

Nieuwe businessmodellen ontstaan en de roep om  
nieuwe overheidsregels, nieuwe markten en een 
andere mentaliteit worden steeds duidelijker.  Vele 
partijen onderkennen dit, maar het moet sneller en 
intensiever. Echter, samenwerken op dit complexe 
vraagstuk wordt daadwerkelijk succesvol als we 
vanuit een gedeelde, innovatieve en internationale 
visie handelen. 

Circulaire Innovaties  
Binnen de community van Climate-KIC werken 
bedrijfsleven, overheden en kennisinstituten door 
heel Europa samen aan vele circulaire innovaties. 
Zoals het met elkaar verbinden van de juiste 
waardeketens en de aansluiting op het circulaire 
proces. Of aan bestaande materiaalstromen, die 
omgevormd moeten worden tot gesloten cycli en de 
bijbehorende bedrijfsmodellen. 

De resultaten en geleerde lessen uit deze projecten 
deelt Climate-KIC weer met anderen, zodat zij het 
wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. EnCO2re is 
zo’n voorbeeld. Het is een Climate-KIC Programma 
waarbinnen diverse spelers samenwerken om het 
hergebruik van CO2 mogelijk te maken.

Nieuwe business modellen 
Een ander Climate-KIC project is Façade Leasing. Het 
biedt het beste van twee werelden; een innovatieve 
geveltechnologie die het energieverbruik met 
maximaal 80% vermindert en een vergelijkbaar 
prijskaartje met de huidige ‘lage kosten’ oplossingen. 

Het meest innovatieve element van Façade Leasing is 
waarschijnlijk het financiële aspect; leasen in plaats 
van een technologie kopen. In een tijdsbestek van 
10 tot 25 jaar betaalt de eigenaar van het gebouw 
een redelijk maandelijks bedrag (met betrekking tot 
installatie, onderhoud en eventuele tussentijdse 
aanpassingen van het binnenklimaat) aan de façade-
eigenaar. Deze vergoeding wordt afgewogen tegen 
de kosten die de eigenaar van het gebouw hoe dan 
ook zou moeten betalen, zoals hogere energiekosten 
en reparaties. Aan het einde van de rit zijn de kosten 
zelfs lager dan bij een regulier ‘goedkoop aan het 
begin’ alternatief. 

Het nieuwe businessmodel van Façade Leasing wordt 
actief ondersteund door een netwerk van onder 
andere Climate-KIC, TU Delft, VMRG (de Nederlandse 
metaalgevelvereniging) en AluEco (stichting voor 
duurzaamheidsonderzoek in de gevel).

Leiderschap in de Circulaire Economie 
The Guardian noemde het gebrek aan kennis om 
over te gaan op een circulaire economie de op één na 
grootste belemmering. Naarmate de behoefte aan 
nieuwe waardeketens, businessmodellen, innovaties 

Innovaties en Circulaire beleidsvorming 
De Italiaanse Climate-KIC partner Emilia-Romania 
is de eerste Italiaanse regio die wetgeving heeft 
geeïntroduceerd voor het versnellen van de Circulaire 
Economie in hun regio.

Het probleem van klimaatverandering en schaarste van grondstoffen kunnen we 
uitsluitend samen oplossen door samen te veranderen. En dat moet snel, omdat de 
wereldbevolking blijft groeien en de wereld meer en meer onder druk komt te staan. 
Onderzoek van McKinsey toont aan dat het een hele winstgevende verandering kan 
worden; een die € 1.800 mrd kan opleveren voor de Europese Unie tegen 2030. Een 
systemische aanpak om deze verandering door te voeren is circulaire economie.



toeneemt, zullen organisaties verder moeten kijken 
dan hun traditionele werkwijzen en bestaande 
samenwerkingspartners. Juist hier sluit het Climate 
Leadership programma van Climate-KIC goed op 
aan:

Martine van Veelen - Deputy Director van Climate-
KIC Benelux: “Een van de krachtigste middelen om  

de circulaire transformatie te versnellen, is het tot stand 
brengen van een mentaliteitsverandering door middel 

van educatie.”

Startups als change agents 
Met leren, experimenteren en verbinden alleen 
komen we te laat. Climate-KIC begeleidt startups 
om het klimaat versneld toekomstbestendig te 
maken. Deze startups zijn gemotiveerd door het 
samenvallen van economische en ecologische 
uitdagingen en hebben impact dankzij een sterk 
persoonlijk kompas en intrinsieke motivatie. Zij 
leveren het bewijs dat zaken radicaal anders gedaan 
kunnen worden en dat er wel degelijk geld verdiend 
wordt met circulaire producten en diensten. Climate-
KIC stimuleert deze startups om op te schalen naar 
Europa, zodat zij de gevestigde orde inspireren tot 
verandering. 

Een impuls voor circulaire realisatie  
Daarnaast ziet Climate-KIC het als een van 
haar belangrijkste taken om partijen - overheid, 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven (Triple Helix 
genaamd) - aan elkaar te verbinden. Daarom is 
een aantal dynamische initiatieven opgezet die dit 
faciliteren zoals Climate-KIC Connect - Europa’s 
grootste marktplaats voor groene innovatie - en 
Climate Launchpad - een wedstrijd om Europa’s 
beste cleantech-ideeën voor klimaatverandering te 
ontsluiten. Het resultaat is dat Climate-KIC beschikt 
over een pool van briljante studenten, alumni en 
partners die de noodzakelijke veranderingen kunnen 
doorvoeren en implementeren. 

Versterking van het circulaire potentieel  
Climate-KIC neemt een groeiende behoefte waar 
aan internationale samenwerking op Pan-Europees 
niveau om van ketens netwerkstructuren te maken, 
de regels op een lijn te krijgen en een globale agenda 
op te stellen. Goede voorbeelden zijn er al, zoals de 
Schotse overheid, de Danish Business Authority in 
Denemarken en Wallonië in het zuiden van België. 
Deze drie regio’s werken samen met het EMF om 
de beste internationale aanpak met elkaar te delen 
terwijl ze capaciteit opbouwen en nieuwe markten 
ontwikkelen. 

Climate-KIC zet haar community, lessons learnt, 
innovatieve mentaliteit en ondernemerschap in 
om circulaire economie op Pan-Europees niveau te 
versnellen en te intensiveren. Een voorbeeld hiervan 
is de strategische samenwerking met C40; steden 
worden ondersteund om hun klimaatuitdagingen op 
alle niveaus aan te pakken. 

Bouwmateriaal uit afval door StoneCycling 
StoneCycling vervult een pioniersrol in het ontwerpen, ontwikkelen en 
produceren van bouwmateriaal uit afval. Het eerste huis gebouwd met 
StoneCycling’s WasteBasedBricks is in 2016 voltooid. Deze startup 
werkt nauw samen met toonaangevende architecten, ontwerpers, 
bouwbedrijven en ontwikkelaars van over de hele wereld. Via dit 
netwerk creëert ze een circulaire wereld, waar afval niet langer als afval 
wordt beschouwd. www.stonecycling.com

•  Young professionals worden getraind in 
vaardigheden om hun organisatie op een hoger, 
circulair niveau te brengen en om medewerkers 
in beweging te krijgen hiervoor. 
•  Bedrijven worden uit hun comfortzone 
gtrokken door start-ups met disruptieve iovaties. 
•  Universiteiten worden gevoed met prculaire 
vraagstukken voor onderzoek. 
• 

Young professionals worden getraind in 
vaardigheden om hun organisatie op een hoger, 
circulair niveau te brengen en om medewerkers in 
beweging te krijgen. 
Bedrijven worden uit hun comfortzone getrokken 
door startups met disruptieve innovaties. 
Universiteiten worden gevoed met praktijkgerichte, 
circulaire vraagstukken voor onderzoek. 
Overheidsinstellingen krijgen hulp via Challenges 
- zoals de Climathon en Start-up Challenges - om 
lokale uitdagingen op te lossen.

Wil je ook deel uit maken van Climate-KIC’s Community en de kracht van samenwerking ervaren? Neem dan 
contact op met Martine van Veelen, Deputy Director Climate-KIC Benelux  
(martine.vanveelen@climate-kic.org) 
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