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Samenvatting – circulair financieren

De transitie naar een circulaire economie 
bevindt zich nog in de beginfase. Om tot een 
100% circulaire economie te komen spelen 
circulaire ondernemers een sleutelrol: bestaande 
ondernemers moeten transformeren en nieuwe 
circulaire ondernemers met (innovatieve) 
circulaire businessmodellen moeten starten 
en succesvol doorgroeien. Dit is nodig om de  
economie te voorzien van circulair aanbod.

In de praktijk blijkt dat transformerende en 
nieuwe circulaire ondernemers voor grote 
uitdagingen staan en flinke barrières tegen-
komen. In dit onderzoek zijn knelpunten 
gevonden die succesvolle (door)ontwikkeling 
van ondernemers belemmeren. Deze knelpunten 
laten zien dat de (systeem)condities momen-
teel niet in het voordeel werken van circulaire 
ondernemers: eerder zelfs andersom. 

De gevonden knelpunten zijn overigens niet 
allemaal uniek voor de circulaire ondernemer. 
Deze komen vaker voor bij onder meer start-ups. 
De gevonden knelpunten zijn, waar mogelijk,  
verbijzonderd naar verschillende type onderne-
mers, zoals naar ontwikkelfase en circulair busi-
nessmodel. 

In dit onderzoek ligt de focus op het uitdiepen 
van de knelpunten rondom financiering en het 
vinden van vormen van oplossingen om die 
knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen. De 
doelstelling hierbij is vergroting van het aantal 
circulaire ondernemers en de verhoging van 
de slaagkans van ondernemers. Hierbij is 
gekeken naar de rollen en perspectieven van 
circulaire ondernemers, financiers en over-
heden. Gezamenlijk zijn deze actoren aan zet 
om tot de voorgestelde oplossingen te komen 
voor het mkb. Het is namelijk niet zo dat alleen 
ondernemers tegen uitdagingen aanlopen. Ook 
financiers en overheden ondervinden diverse 
knelpunten, zoals het ontbreken van financier-
bare businesscases en het aansluitend maken 
van diverse financieringsinstrumenten.

Passend bij de beginfase van de transitie is 
vooral de overheid aan zet om voldoende onder-
steuning te bieden. Er zijn diverse vormen om 
de transitie op gang te brengen en tegelijkertijd 
de systeemcondities aan te passen, waardoor 
circulaire ondernemers beter kunnen concur-
reren met het lineaire aanbod. Daardoor kunnen 
zij hun bedrijf opschalen. Dit draagt bij aan het 
succesvol verkrijgen van financiering. 

“Er is een mismatch tussen 

de financieringsvraag van 

ondernemers en het aanbod 

van financiers”.
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De conclusie uit dit onderzoek is dat er sprake is 
van een mismatch tussen de financieringsvraag 
van ondernemers en het aanbod van financiers: 
A. Er is onvoldoende transparantie: onderne-

mers weten beschikbare financiële en niet- 
financiële instrumenten niet goed te vinden, 
en de samenhang tussen die instrumenten 
is onvoldoende.  

B. Het aanbod van kapitaal is voor veel 
ondernemers niet passend. Het financie- 
ringsaanbod kan vergroot worden en beter 
op elkaar aansluiten (om een complete 
'financieringstrein' te realiseren). Dit is zowel 
van belang voor circulaire start-ups als het 
bestaande mkb (dat een transformatie naar 
een circulair bedrijf wil doormaken).  

C. Ondersteuning van ondernemers is gewenst 
bij het investerings- of financieringsgereed 
worden. Dit vergroot de slagingskans in het 
aantrekken van financiering.

D. Ten slotte kenmerkt de overgang naar een 
circulaire economie (zie ook aanbevelingen) 
zich door veel onzekerheden en risico's, die 
voor andere ondernemers niet gelden. Dit 
maakt financiers huiverig om middelen te 
verstrekken en veelal is dit onmogelijk. Het 
is daarom wenselijk om het risicoprofiel 
van de circulaire ondernemers te verlagen, 
wat bijvoorbeeld bij andere transitieopgaven 
wordt gedaan met subsidies en garanties. 

Deze geconstateerde mismatch is te verkleinen. 
Hiervoor zijn tien oplossingen voorgesteld die 
kunnen bijdragen aan het wegnemen of vermin-
deren van de meer financiële knelpunten. Deze 
zijn vervolgens gegroepeerd naar de vier cate-
gorieën:
A. Verbeteren van de transparantie en de 

afstemming door middel van 1) centraal infor-
matiepunt, 2) versterken ondersteunings- 
aanbod (regio) en 3) harmonisatie regio-
nale en landelijke circulaire programma’s 
(opgave/doel/instrumenten).

B. Optimaliseren van het aanbod van het kapi-
taal door een 4) trein/keten van financie- 
ringsoplossingen - verruiming/aanpassing 
instrumenten, 5) call voor initiatieven en via 
6) specifieke CE-(matchings)instrumenten.

C. Ondersteuning van individuele ondernemers 
via een 7) casemanager voor ondernemers 
en 8) makelaarsregelingen en vouchers.

D. Het verlagen van het risicoprofiel (de-ris-
king) door middel van 9) haalbaarheidssub-
sidie en tenslotte 10) CE-garantie- en fiscale 
instrumenten.

De eerste drie categorieën worden gehan-
teerd bij andere overheidsonderzoeken en 
daaruit volgende interventies in de kapitaal-
markt. De vierde, gericht op het risicoprofiel, 
is eraan toegevoegd, omdat de circulaire 
transitie om interventies vraagt, die bij een 
reguliere onderneming niet aan de orde zijn 
(vanwege de beginfase van de transitie).  
De oplossingen hebben als vertrekpunt het 
huidige (publieke) instrumentarium: eerst is 
geïdentificeerd of betere benutting mogelijk is, 
vervolgens of er (kleine) aanpassingen wenselijk 
zijn. Pas als laatste is gekeken of additioneel 
instrumentarium nodig is.

 4



De voorgestelde oplossingen kunnen gefaseerd 
worden doorgevoerd, waardoor er ook goede 
aansluiting kan blijven met de ontwikkelingen die 
er zullen zijn in de circulaire economie. Met deze 
oplossingen ontstaat er een palet van oplossin-
gen voor de verschillende fasen van ontwikke-
ling van een bedrijf. Risico's worden verminderd, 
waardoor marktpartijen meer zullen financieren. 
En het aantal nieuwe circulaire bedrijven en 
transformerende bedrijven zal toenemen. 

Naast de 10 oplossingen zijn er de volgende 
aanvullende aanbevelingen gedaan:
• Creëer systeemcondities die de circulaire 

transitie helpen versnellen en kijk daarbij 
naar een breed pakket aan mogelijke onder-
steuning.

• Maak daarvoor per oplossing een business 
case/uitwerking waarin de details verder 
aan bod kunnen komen. 

• Kwantificeer de financieringsbehoefte.
• Zorg voor goede samenwerking: interdepar-

tementaal en ook met de regio.
• Voer oplossingen in samenhang uit met 

private financiers.
• Doe ervaring op in experimenten en pilots 

om op basis daarvan te versnellen.

Wij verwachten met dit onderzoek bij te dragen 
aan het maximaliseren van de kansen voor de 
circulaire ondernemers via de voorgestelde 
oplossingen. Deze zijn vooral gericht op de 
bedrijven met een risico-rendement verhou-
ding die onvoldoende is en bedrijven met een 
goede businesscase, maar waarvoor de finan-
cieringsoplossing nog ontbreekt. Ook wordt het 
aantal nieuwe circulaire ondernemers vergroot, 
en zullen bestaande ondernemers hun transfor-
matie naar een circulair bedrijf in gang kunnen 
zetten. Hiermee wordt recht gedaan aan het 
belang van de cruciale transitie die Nederland 
wil doormaken. 
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1 Achtergrond en aanleiding

In de transitie naar een volledig circu-
laire economie vervullen ondernemers 
een	cruciale	rol.	Het	Ministerie	van	Infra-
structuur	en	Waterstaat	(IenW)	heeft	vast-
gesteld	dat	het	verkrijgen	van	financiering	
een knelpunt is dat geadresseerd dient te 
worden.	Het	verlichten	of	zelfs	wegnemen	
van dit probleem zal de transitie naar de 
circulaire economie ten goede komen. 

In een drietal delen hebben KplusV en Royal-
haskoning DHV vervolgens onderzoek gedaan 
naar circulair financieren: in deel 1 (onderzoek 
deel 1 met als kenmerk 22031-010b) stond 
het perspectief ondernemers en hun vraag 
naar financiering centraal. In het tweede deel 
is ingegaan op het perspectief van financiers 
en het aanbod van kapitaal (onderzoeks- 
rapportage deel 2 met als kenmerk 22031-010c) 
en in het derde deel zijn de knelpunten tussen 
vraag en aanbod en de mogelijke oplossingen 
voor het wegnemen van deze knelpunten in 
beeld gebracht (onderzoeksrapportage deel 3 
met als kenmerk 22031-010d). Dit document 
vormt de hoofdrapportage van het onderzoek. 

1.1 Doelstelling van het  
onderzoek en 
onderzoeksvragen

DOELSTELLING – VANUIT INZICHT NAAR 
CONCRETE ACTIE
Dit hoofdrapport vormt het sluitstuk van 
het onderzoek. Hierin worden oplossingen 
aangereikt voor het reduceren de mismatch 
tussen de behoefte van ondernemers en het 
aanbod aan (financierings)instrumenten, dat 
hierin kan voorzien. 

ONDERZOEKSVRAGEN
In het totale onderzoek staan de volgende  
hoofdvragen centraal:

• In welke mate sluit het in Nederland 
beschikbare (financiële en niet financiële) 
instrumentarium voor de circulaire econ-
omie aan op de behoefte van onderne-
mers?

• Indien er een mismatch is tussen het 
aanbod en de behoefte aan instrumenten, 
op welke wijze kan deze mismatch dan 
gereduceerd worden? 

Deze hoofdrapportage richt zich op de beant-
woording van beide hoofdvragen en de hierna 
opgenomen deelvragen. De andere deelvragen 
van dit onderzoek zijn in de drie deelrapportages 
uitgewerkt: 
• Op welke wijze kan de mismatch tussen het 

aanbod en de behoefte aan instrumenten 
gereduceerd worden?

• Wat kan door middel van aanpassingen 
aan bestaande instrumenten gereduceerd 
worden?

• Op welke wijze kan de bekendheid en 
de toegankelijkheid van bestaande niet- 
financiële instrumenten verbeterd worden?

• Welke additionele financiële instrumenten 
kunnen de mismatch reduceren?

• Welke additionele niet-financiële instru-
menten kunnen de mismatch reduceren en 
welk draagvlak is hiervoor onder de verschil-
lende stakeholders?

• Welke internationale voorbeelden zijn er die 
als goede praktijk kunnen dienen voor de 
oplossingen?

Als bijlage 1 is het totaal van de deelvragen 
opgenomen. Tevens is als bijlage 2 een over-
zicht opgenomen van definities zoals deze 
gehanteerd zijn. 
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AFBAKENINGEN
De drie deelrapportages bevatten de verant-
woordingen en de afbakeningen van het onder-
zoek. De belangrijkste afbakening lichten we er 
hier uit:
• Dit onderzoek heeft tot doel het kwalitatief 

in beeld brengen van het aanbod aan finan-
ciering. Het is nadrukkelijk geen kapitaal-
marktonderzoek waarin op statistisch 
verantwoorde wijze het aanbod wordt 
gekwantificeerd(zoals via de Ex-Ante-sys-
tematiek van de Europese Commissie1. 

• Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op 
het met oplossingen wegnemen van een 
eventuele geconstateerde mismatch tussen 
vraag en aanbod. De beschrijving van het 
aanbod dient dit doel.

1 Ex-ante assessment for ESIF Financial instruments - 
Quick reference guide (fi-compass.eu)  

• De analyse en de oplossingen richten zich 
op het Nederlandse mkb.

1.2 Onderzoeksaanpak – 
verschillende perspectieven

Deze hoofdrapportage vormt de synthese van 
de drie onderliggende rapportages. In elk van 
deze deelrapportages is een onderzoeksaan-
pak en -afbakening opgenomen voor dat betr-
effende deel, uiteenlopend van grootschalige 
deskresearch, tot vele interviews en een enquête 
gericht op ondernemers. 

Voor dit deel is eveneens gebruik gemaakt 
van een aanpak gebaseerd op verschillende 
methodieken. Zo is er kennis opgehaald uit 
interviews en werksessies. Tevens is de exper-
topinie van de onderzoekers en de ervaring 
van onze adviseurs met financiering binnen de 

circulaire economie en circulair ondernemer-
schap benut. Ten behoeve van de cases zijn er 
interviews gehouden met de ondernemingen 
die het betreft. Tenslotte zijn er diverse exper-
tinterviews gehouden en bijeenkomsten met 
relevante stakeholders om oplossingen te iden-
tificeren en aan te scherpen. 

In bijlage 3 staat een overzicht van alle gespreks- 
partners.

AChTeRgROND eN AANLeIDINg7



1.3 Leeswijzer

In de hierna volgende hoofdstukken komen de 
volgende onderdelen aan bod: 
• In hoofdstuk twee wordt het speelveld 

beschreven, met de verschillende actoren, 
doelstellingen en categorieën ondernemers.

• In hoofdstuk drie staan de knelpunten 
beschreven die voortvloeien uit het onder-
zoek naar circulair financieren.

• In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de 
oplossingen voor de knelpunten, door middel 
van verbeterde transparantie, aanbod van 
kapitaal, ondersteuning en het wegnemen 
van risico's voor financiers. 

• In hoofdstuk vijf koppelen wij deze oplossin-
gen aan de uitdagingen van ondernemers 
en hun bijdrage aan de doelstellingen voor 
circulaire financiering. 

• In hoofdstuk zes volgt de implementatie van 
de oplossingen.

• Hoofdstuk zeven bevat de aanbevelingen 
en afsluiting.

Ten slotte is er een inspiratieboekje gemaakt 
met een tiental cases die de combinatie van 
knelpunten én de relevantie van voorgestelde 
werkende oplossingen inzichtelijk maken2. Dit 
is als separaat document bijgevoegd (22031-
010e).

INSPIRATIEBOEK – 10 CIRCULAIRE CASES

De cases in het inspiratieboek zijn illus-
tratief voor de knelpunten die circulaire 
ondernemers ervaren. Aan de hand van een 
beschrijving van de casus wordt het bedrijf, 
de bedrijfsactiviteiten en de ontwikkeling 
hiervan toegelicht. De cases zijn uiteen-
lopend en geven daarmee vanuit verschil-
lende perspectieven en knelpunten inzicht.

Tevens zijn oplossingen aangeduid, speci-
fiek voor de cases. Enerzijds zijn er oplossin-
gen die door de ondernemer al zijn toegepast 
en voor meer circulaire ondernemers van 
toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Ander-
zijds zijn er oplossingen die nog niet beschik-
baar zijn maar wel gewenst.

2 Deze koppeling wordt zowel aangebracht in de cases, als 
in deelrapportage 3 (kenmerk: 22031-010-d). Het is daar-
bij niet zo dat alle oplossingen voorvloeien uit een case. 
Deze kunnen ook voorvloeien uit één van de andere 
onderzoeksmethoden en de expert-judgement van de 
onderzoekers.

Cases circulaire bedrijven

Naar cases >
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2 Het speelveld van de circulaire financiering

2.1 Naar een 100% circulaire 
economie

De transitie naar een circulaire economie bevindt 
zich nog in de aanvangsfase: PBL geeft in de 
ICER-rapportage3 aan dat het aandeel circulaire 
bedrijven met 6% nog beperkt is, en dat het 
merendeel van de economie nog functioneert 
volgens lineaire principes. Het circular gap 
report4 laat zien dat Nederland momenteel voor 
24,5% circulair is. Om tot een 100% circulaire 
economie te komen, moet er nog het nodige 
gebeuren.

Een economie wordt grotendeels bepaald door 
vraag en aanbod. Om te komen tot een circu-
laire economie zal er een circulair aanbod en 
een circulaire vraag moeten komen alsmede een 
balans daartussen. Het circulaire aanbod wordt 
geleverd door ondernemingen. Enerzijds zijn dit 
nieuwe circulaire ondernemingen en anderzijds 
zijn dit bestaande ondernemingen die moeten 
transformeren van lineair naar circulair. De voort-
gang in de transitie komt er als er meer nieuwe 
circulaire ondernemers komen en indien er meer 
bestaande ondernemingen transformeren, zie 
Figuur 1.

3 Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021, PBL
4 Netherlands- Circularity Gap Reporting Initiative (circu-

larity-gap.world)

Uit de praktijk blijkt dat nieuwe en transfor- 
merende circulaire ondernemers tegen veel 
knelpunten aanlopen die succes in de weg staan 
(zie bijlage: onderzoeksrapportage deel 1). De 
Rabobank stelt bijvoorbeeld dat slechts 2% van 
de circulaire start-ups slaagt. Omdat de transitie 
naar een circulaire economie een systeemveran-

dering betreft, kunnen deze knelpunten niet los 
van elkaar worden gezien: ondernemers lopen 
vaak tegen meerdere knelpunten tegelijkertijd 
aan. 

Figuur 1: Via financiering bijdragen aan de 100% circulaire economie
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2.2 Actoren en hun rollen

Vanwege de maatschappelijke meerwaarde wil 
de overheid de transitie naar een circulaire  
economie realiseren en versnellen. Vanuit de 
aanbodkant zijn daarbij twee hoofddoelen 
geformuleerd:
1 Vergroten aantal nieuwe en transformerende 

ondernemingen en 
2 Het verhogen van hun slaagkans. 

Om dit te doen, kan de overheid haar beleids- 
instrumentarium inzetten. Dit kan effectief door 
activiteiten te richten op specifieke type onderne-
mingen en knelpunten. Door knelpunten weg te 
nemen ten aanzien van de financiering wordt 
de slaagkans van nieuwe en transformerende 
circulaire ondernemers verhoogd. 

We focussen in deze rapportage op de drie typen 
actoren die hier een rol in spelen:

• Overheid: de (diverse) overheden die vanuit 
maatschappelijk belang de transitie naar 
een circulaire economie willen realiseren en 
daarvoor de juiste systeemcondities moeten 
creëren.

• Ondernemers: In dit onderzoek identificeren 
we de volgende verschillende typen bedrij-
ven in de circulaire economie:
A. Nieuwe circulaire ondernemers:

 » Start-ups
 » Groeifase I (tot vijf jaar en met minder 

dan tien werknemers)

 » Groeifase II (tot vijf jaar en meer dan 
tien werknemers

B. Bestaande transformerende onderne-
mers.

Daarbij zijn start-ups en ondernemers in 
groeifase I en II veelal nieuwe bedrijven, die 
hun onderneming opzetten met circulaire 
producten en diensten. Reeds bestaande 
volwassen bedrijven richten zich in de circu-
laire economie op het transformeren van hun 
onderneming.

• Financiers: De financiers stellen het kapitaal 
beschikbaar waarmee circulaire business 
modellen gefinancierd kunnen worden. We 
onderscheiden hierin kapitaal van publieke 
en private herkomst:
 - Private financiers: banken, venture 

capital, private equity, business angels, 
filantropisch geld, leasemaatschappijen, 

crowdfunding, factoring/leveranciers- 
krediet en onderhandse leningverstrek-
kers.

 - Publiek: onder de publieke aanbied-
ers verstaan we supranationale, natio- 
nale, regionale, en lokale aanbieders van 
circulaire financiering. Vanuit publieke 
aanbieders worden subsidies, leningen, 
formeel durfkapitaal en garantiestel-
lingen aangeboden.

2.3 Categorieën circulaire 
ondernemers

Er zijn grote verschillen tussen (de verschillende) 
type circulaire ondernemers. Naast eerder 
genoemd onderscheid tussen nieuwe en trans-
formerende ondernemers zijn onderscheidende 
kenmerken (zie deel 1 van het onderzoek):

TYPE ONDERNEMER

NIEUW BESTAAND

Ke
nm

er
k 

Ontwikkelfase
Start-up
Groeifase I / II

MKB
Groot

Business model R-model R-model

Tech
Soft tech
Hard tech

Soft tech
Hard tech

Ketenproject Ja/nee Ja/nee

Tabel 1:  Onderscheidende kenmerken circulaire ondernemers.

heT SpeeLVeLD VAN De CIRCuLAIRe fINANCIeRINg10



In ons onderzoek hanteren we het boven-
staande onderscheid in type ondernemers om 
knelpunten zo specifiek mogelijk te duiden, zodat 
daar ook zo gericht mogelijk acties tegenover 
gezet kunnen worden. Het onderzoek is gericht 
op ondernemers met een “verdienmodel”: het 
gaat om bedrijven die naast het creëren van 
maatschappelijke waarde (uiteindelijk) ook een 
winstoogmerk hebben. Initiatiefnemers met een 
zogenaamd “bestaansmodel5” vallen buiten de 
scope van dit onderzoek.

5 Hieronder wordt verstaan dat de onderneming alleen 
dient om in het bestaan/inkomen te voorzien van de 
initiatiefnemer/ondernemer.

In de enquête, die in april/mei 2022 is verspreid, 
vormen nieuwe circulaire ondernemers met 
circa 2/3 de grootste populatie. Dit zijn vaak 
ondernemers die zich richten op één nieuw 
circulair product of dienst. 
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3 Knelpunten voor het circulair financieren

1. Concretisering richting 
transitie

2. Afbouw lineaire economie

5. Financierbaarheid 
circulaire businesscases

6. Financieringseisen

9. Voldoende en passend 
financieringsaanbod

10. Inzicht financierings-en 
ondersteunings
mogelijkheden

Overheden
Rol: systeemcondities creëren 
voor een circulaire economie

Financiers
Rol: kapitaal verstrekken aan

circulaire ondernemers

Ondernemers
Rol: haalbare circulaire 

businessmodellen ontwikkelen

7. Ketensam
enw

erking
8. O

nbekendheid CE

12. Aansluitende 
financiering

13. Waardering 
externaliteiten

In confrontatie van de uitkomsten van de onder-
zoeken naar de uitdagingen van financier en 
ondernemers (zie onderzoeksrapportage deel 
1 en 2) bij het financieren van de circulaire 
economie, zijn dertien knelpunten gevonden 
die effect hebben op de financieringsmoge- 
lijkheden van circulaire ondernemers. Deze zijn 
verder beschreven in Tabel 2. In het overzicht is 
ook aangegeven bij wie die knelpunten spelen 
(bij overheden, financiers of ondernemers). De 
helft van de benoemde knelpunten spelen op 
het grensvlak tussen overheden, financiers en/
of ondernemers. In Figuur 2 is dit ook weerge-
geven. 

De gevonden knelpunten zijn niet uniek voor 
circulaire ondernemers: deze komen vaker voor 
bij startups en (maatschappelijke) transities. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om de marktvraag (vaak 
onvoldoende aanwezig of gericht op niches), 
gebrek aan financiering (vaak door weinig 
stabiele/zekere inkomsten) en de prijsstel-
ling van een product (vaak relatief duur). In de  
toelichtingen op de knelpunten wordt ingegaan 
op de specifiek met de circulaire economie 
samenhangende uitdagingen. 

Figuur 2: Overzicht van de knelpunten en bij wie deze spelen6

6 De kleurstelling van deze figuur wordt ook gehanteerd in de hierna volgende tabellen en figuren.  
Deze reflecteert bij wie een knelpunt vooral aan de orde is. 
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Hierna worden de knelpunten kort toegelicht, 
waarbij we aangeven hoe dit de financierbaar-
heid van ondernemers beïnvloedt en waar deze 
knelpunten specifiek spelen (ontwikkelfase, type 
business model en type partij). 

KNELPUNT TREEDT PRIMAIR OP BIJ:

1. Concretisering richting van de transitie 

Om te kunnen investeren, is het voor ondernemers belangrijk dat duidelijk is of een investering aansluit bij concrete 
transitiedoelen van de overheid. Het ontbreken van een concrete transitierichting zorgt ervoor dat het rendement op de 
investering onzeker is. Daardoor krijgt een ondernemer een hoger risicoprofiel met als gevolg een slechtere financierbaarheid.

Overheid
Effect op alle ondernemers

2. Afbouw van de lineaire economie

Voor overheden is het vaak moeilijk om via instrumentarium (prikkels) bestaande ongewenste (lineaire) activiteiten en processen 
geleidelijk af te breken. Zonder deze prikkels is het voor nieuwe (circulaire) business modellen moeilijk concurreren met 
bestaande, verregaand geoptimaliseerde lineaire business modellen.

Overheid
Effect op alle ondernemers

3. Metrics van het financieringssysteem 

Het huidige financiële systeem werkt met risicomodellen, die het nog niet mogelijk maken om de risico's van circulaire bedrijven 
en projecten op een juiste manier te wegen en te mitigeren. Dit alles is ingericht op de beginselen van een lineaire economie, ook 
de richtlijnen en verplichtingen van toezichthouders. Circulair ondernemers passen hier vaak niet in en krijgen hierdoor minder of 
geen financiering. 

Financiers, zowel gericht op start-ups/
scale-ups als het bestaande mkb, in alle 
fasen en typen

4. Afstemming tussen (financierings-)instrumentarium 

Het financierings- en ondersteuningsaanbod voor circulair ondernemers bestaat uit diverse private en publieke partijen die 
met financieel instrumentarium circulaire ondernemers willen faciliteren. Afstemming en rolverdeling tussen deze partijen en 
instrumenten ontbreekt. Dit leidt tot suboptimale effectiviteit, waardoor de circulair ondernemer moeilijkheden ondervindt in het 
vinden van (vervolg)financiering.

Financiers, zowel gericht op start-ups/
scale-ups als het bestaande mkb, in alle 
fasen en typen

Tabel 2: Knelpunten
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KNELPUNT TREEDT PRIMAIR OP BIJ:

5. Financierbare circulaire business cases

Financiers zouden graag meer circulaire bedrijfsmodellen financieren, vooral grotere tickets die voldoen aan hun risico-/
rendementsprofiel. Circulaire bedrijfsmodellen hebben over het algemeen een hoger risicoprofiel. Gebrek aan trackrecord, 
vaak minder ervaren ondernemers (investeringsgereedheid), weinig best practices en onduidelijk marktpotentieel 
(systeemonzekerheden) maken investeren onaantrekkelijker waardoor veel cases afvallen. 

Financiers, zowel gericht op start-ups/
scale-ups als het bestaande mkb, in alle 
fasen en typen

6. Financieringseisen 

Circulaire bedrijfsmodellen zijn nieuw (Product-As-A-Service -modellen (PAAS)) en hebben bijkomende risico's en uitdagingen die 
voor andere bedrijven niet gelden. Ze opereren daarnaast vaak in nieuwe nog niet bestaande markten, hetgeen veel onzekerheid 
met zich meebrengt (iets wat ook bij niet-circulaire startups aan de orde is). Het risico rendementsprofiel is daarmee anders dan 
bij lineair ondernemers. De eisen van financiers, zoals vastgelegd in hun investeringsbeleid, zijn hier beperkt op ingericht. 

Financiers, met name relevant voor 
start-ups en scale-ups 

7. Ketensamenwerkingen

Circulaire producten en diensten worden vaak samen met ketenpartners ontwikkeld. Dit is een belangrijke, en positieve 
ontwikkeling die bijdraagt aan de transitie. Maar zowel voor ondernemers als financiers leidt dit ook tot extra risico’s. 
Ondernemers zijn afhankelijk van hun ketenpartners en financiers vinden het complex om keteninitiatieven te financieren (welke 
entiteiten). 

Ketenprojecten
Latere fasen

8. Onbekendheid met de Circulaire Economie 

Het blijkt dat financiers niet altijd inhoudelijk bekend zijn met de Circulaire Economie (CE) en hoe om te gaan met circulaire 
business modellen. Dit wordt door de (veelal private) financiers als knelpunt ervaren, omdat dit onzekerheid geeft in het 
inschatten van risico's en groeipotentie. Zij investeren daardoor in andere bedrijven. Ook ondernemers ervaren de onbekendheid 
van financiers met de CE als een knelpunt, omdat zij minder snel tot een deal komen met financiers dan hun niet-circulaire 
collega's.

Effect op alle ondernemers

9. Voldoende en passend financieringsaanbod 

Overall functioneert de kapitaalmarkt goed, maar het huidige financiële instrumentarium is niet voor elke circulair ondernemer 
optimaal. Zo kunnen circulair ondernemers met een soft-tech business model (procesinnovatie) niet aankloppen bij al het 
publieke (innovatie-)instrumentarium, dat vaak een technologische focus heeft. En het aanbod van private financiers is vaak 
specifiek qua investeringsscope. Diverse sectoren en business modellen worden daardoor minder voorzien van kapitaal en 
ondernemers steken energie in aanvragen die niet passen bij financiers. 

Alle ondernemers maar met name 
ondernemers met een soft-component 
in business model
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KNELPUNT TREEDT PRIMAIR OP BIJ:

10. Inzicht in financieringsinstrumenten en ondersteuningsmogelijkheden 

Door het grote aantal financiers en ondersteuningsmogelijkheden door overheden weten ondernemers niet goed waar en 
wanneer ze moeten aankloppen: ze zien door de bomen het bos niet meer. Het financierings- en ondersteuningsaanbod is vaak 
gericht op een ontwikkelfase of specifiek bedrijfsmodel in plaats van de ondernemer van A tot Z te faciliteren. Hoewel dit knelpunt 
voor alle ondernemers relevant zou kunnen zijn, is uit het onderzoek gebleken dat circulaire ondernemers dit knelpunt prominent 
ervaren.

Startende ondernemers maar ook 
volwassen bedrijven

11. Marktvraag naar circulaire producten en diensten 

Er is onvoldoende marktvraag naar circulaire producten om diverse redenen (onbekendheid, hogere marktprijs, overheidsprikkels 
zijn er nog beperkt) om met voldoende zekerheden te kunnen investeren. Onvoldoende en onzekerheid over de marktvraag leidt 
tot een lagere rendementsverwachting en dus slechtere financierbaarheid.

Overheid 
Startende ondernemers, maar ook bij 
volwassen bedrijven

12. Aansluiting financieringsinstrumenten

Het instrumentarium voor circulair ondernemers bestaat uit private en publieke aanbieders. In dat aanbod zijn er (zoals in 
deelrapportage 2 beschreven) diverse gaten. Er zijn dan geen middelen beschikbaar om aan de financieringsvraag te voldoen. 
Ook is geconstateerd dat de 'financieringstrein' (daar waar een dekkend aanbod lijkt te zijn) in praktijk toch onvoldoende aansluit.  
Financiers richten zich op een specifieke bedrijfsfase waarin ze de meeste waarde toevoegen, en wanneer de impact beter kan 
worden vergroot door een andere financier, dragen ze het stokje over*1. Het voortijdig zicht hebben op de financieringstrein, 
zodat er vervolgfinanciers klaarstaan, verhoogt de slagingskans voor ondernemers. Een incomplete of onvoldoende aansluitende 
financieringstrein maakt dat de doorontwikkeling van bedrijven en projecten wordt vertraagd of tot stilstand komt.

Alle ondernemers, 
Financiers en overheden 

13. Waardering van externaliteiten 

Hogere maatschappelijke waarde en toekomstbestendigheid (bijvoorbeeld de levensduur) van circulaire producten of diensten 
wordt niet of onvoldoende gewaardeerd. Financiers kunnen deze waarde niet monetariseren, waardoor het maatschappelijk 
rendement niet of beperkt wordt meegenomen in de rendementsverwachtingen. (Monetariseren is niet altijd nodig om 
maatschappelijk rendement zichtbaar te maken). Omdat dit voor veel circulaire producten en diensten wel van belang is, leidt het 
niet waarderen tot een slechtere financierbaarheid. 

Alle ondernemers, 
Financiers en overheden

* Er zijn bijvoorbeeld financiers die zich richten op 
ondernemers in de startfase, terwijl andere financiers 
bedrijven steunen in hun groeifase
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4 Met oplossingen aan de slag

Het oplossen van de knelpunten is randvoor-
waardelijk om de transitie naar een circulaire 
economie echt op gang te laten komen. Het 
succesvol verkrijgen van financiering volgt 
daar op. Lang niet alle knelpunten die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen laten zich 
dus oplossen in het samenspel van onderne-
mer, financiers en overheid. Dit gaat om de 
knelpunten 1 (concretisering van de richting), 2 
(afbouw van de lineaire economie), 3 (metrics) 
en 11 (marktvraag) en 13 (waardering externa- 
liteiten) die we samenvatten onder de noemers: 
“systeemcondities creëren” en “creëren markt-
vraag”. Gelet op het belang voor de circulaire 
financiering zijn deze inzichtelijk gemaakt, maar 
deze vallen verder buiten de scope van dit onder-
zoek vanwege de focus op financiering. 

Voor de resterende knelpunten is een uitge-
breide inventarisatie gemaakt van oplossin-
gen die kunnen bijdragen aan het wegnemen of 
verminderen van het knelpunt (zie onderzoeks-
rapportage, deel 1 en 3). Deze zijn vervolgens 
gegroepeerd naar vier categorieën:
A. Verbeteren van de transparantie en de 

afstemming
B. Optimaliseren van het aanbod van het  

kapitaal
C. Ondersteuning van individuele ondernemers
D. Het verlagen van het risicoprofiel (de-risking)

De eerste drie categorieën worden benut bij vele 
onderzoeken naar de kapitaalmarkt. De vierde, 
gericht op het risicoprofiel, is eraan toegevoegd 
omdat de transitie interventies vraagt die bij een 
reguliere onderneming niet aan de orde zijn. 
Hierna worden deze categorieën en de daar-
onder opgenomen oplossingen verder toege-
licht. 

Het uitgangspunt (o.a. in het afwegingskader, zie 
onderzoeksrapportage deel 3) dat is benut om 
de selectie naar de voorgestelde oplossingen te 
maken) is het volgende:
• Voor een deel van de knelpunten is het 

huidige instrumentarium beter en meer te 
gebruiken7. Deze instrumenten zijn goed 
toepasbaar, maar nog niet bij elke onderne-
mer bekend. 

• Vervolgens is beoordeeld of het bestaande 
instrumentarium aangepast kan worden om 
de knelpunten op te lossen. 

• Ten slotte is daar waar nodig additioneel 
instrumentarium te maken om de knelpunten 
op te lossen. 

7 Huidige instrumenten die reeds beschikbaar zijn zoals 
de MIA Vamil (wat steeds meer mogelijkheden biedt voor 
de CE) en de Subsidie Circulaire Ketenprojecten worden 
hierna niet benoemd.

Op deze wijze zijn de oplossingen geselecteerd. 
Deze zijn getoetst in vele gesprekken met finan-
ciers en ondernemers en ook voorzien van onze 
eigen expert opinion. En in sommige gevallen 
zijn oplossingen ook reeds aangedragen in 
eerdere onderzoeken of andersoortige adviezen. 

De direct aan financiering gerelateerde knel-
punten (4-10 en 12) worden geadresseerd via 
de oplossingen. Deze zijn in de vier genoemde 
categorieën van oplossingen hierna uitgewerkt, 
met de volgende opbouw:
• Een korte beschrijving waar de oplossing 

zich op richt, wat deze behelst.
• De doelgroep (voor welke type ondernemer).
• Het knelpunt of de knelpunten wat de voor-

gestelde oplossing (ten dele) wegneemt. 
In figuur 3 is dit ook schematisch weerge-
geven, door de lijnen die van een knelpunt 
naar ene oplossing lopen. Tevens is opge-
nomen bij wie dit knelpunt vooral optreedt. 

Alle voorgestelde oplossingen zijn in detail 
uitgewerkt in Bijlage 5, conform de nummering 
van de tien oplossingen. 
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4.1 A: Verbeteren transparantie 
en ondersteunings-
mogelijkheden

Er zijn al loketten en programma’s waar onderne-
mers terecht kunnen met hun hulpvragen over 
circulair ondernemen. Bij een aantal daarvan 
kunnen ondernemers ook terecht voor hulp- 
vragen met betrekking tot financiering en bijvoor-
beeld het ontwikkelen van een goede business 
case. Deze zorgen zo voor de nodige transpa- 
rantie in de financieringsmarkt ("waar moet ik 
zijn voor mijn kapitaalsbehoefte, welke financie- 
ring past bij de fase waarin mijn project of bedrijf 
zicht bevindt, wat zijn realistische vergoedingen 
aan financiers” etc.) en staan ondernemers, die 
veelal niet voldoende financieel onderlegd, zijn 
bij. 

Dit wordt zowel landelijk (Versnellingshuis, RVO) 
als in diverse regio’s8 gedaan. Zowel nieuwe als 
bestaande circulaire bedrijven kunnen hier baat 
bij hebben, maar de mogelijkheden verschillen 
wel per regio en programma.
De programma’s en organisaties worden op vele 
manieren van funding voorzien (veelal publieke 
herkomst). Tijdens het uitwerken van dit onder-
zoek buigt het kabinet zich over een verbeterde 
inzet van de dienstverlening in Nederland voor 
informatie en advies aan het mkb. Ook de dienst- 

8 Onder regio verstaan wij zowel Provincies, als samen- 
werkingen van gemeenten (en soms ook provincies). 
Denk in de laatste categorie bijvoorbeeld aan Metropool-
regio Amsterdam, Regio Zwolle etc.

Figuur 3: Direct aan financiering gerelateerde knelpunten geadresseerd via oplossingen.                          
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verlening gericht op de circulaire economie 
maakt daar onderdeel van uit9. 

9 Comité adviseert om dienstverlening aan mkb te  
versterken (staatvanhetmkb.nl)

De oplossingen die wij hierna voorstellen sluiten 
onder meer aan bij het advies van het Comité 
voor Ondernemerschap en het rode draden 
onderzoek van het Versnellingshuis CE.

 * Dit sluit aan bij de samenwerking die nu opgestart is onder leiding 
van het IPO voor een Actieagenda mkb, waarin de ondersteuning 
van het mkb in de circulaire economie wordt uitgewerkt.

** Zoals aangekondigd door EZK in de beleidsbrief ‘mkb-fi-
nanciering, knelpunten en acties’ van 15 juli 2022

OPLOSSINGEN DOELGROEP KNELPUNT GEADRESSEERD

1. Centraal informatiepunt beter benutten

Kennis en informatie zijn op efficiënte wijze landelijk aan te bieden, langs digitale weg en met bijvoorbeeld 
de vraagbaakfunctie zoals de KvK die invult. Het Versnellingshuis vervult hier een rol in als routewijzer naar 
financieringsmogelijkheden. De bekendheid en benutting van dit aanbod kan echter vergroot worden door het 
verder bekend maken van het aanbod van RVO, KvK en Versnellingshuis bij ondernemers. 

Ondernemers, 
alle fasen en 
typen

• 10 (inzicht in mogelijkheden)

2. Regionaal ondersteuningsaanbod versterken

In veel regio's is er (goed) ondersteuningsaanbod. Maar er is weinig onderlinge afstemming, samenwerking en 
uitwisseling. Dit resulteert in veel aanbod, wat ook een overlap geeft met de nationale invulling. De oplossing 
die hier wordt voorgestaan is om tussen rijk en regio tot een handelingsperspectief te komen. Benut daarin als 
vertrekpunt dat informatie/kennis nationaal ontsloten kan worden en dat de advisering en het individuele contact 
in de nabijheid van de ondernemers (de regio) ingevuld kan worden. Tevens kan er bezien worden of en hoe Rijk 
en Regio gezamenlijk de financiering van het ondersteuningsaanbod ter hand nemen*.

Ondernemers, 
alle fasen en 
typen

• 4 (afstemming niet-financiële 
instrumentarium)

• 9 (voldoende en passend 
aanbod)

• 10 (inzicht in mogelijkheden)

3. Harmonisatie van nationale en regionale ondersteuningsprogramma’s

Voor het mkb worden er stappen gezet om de dienstverlening aan het mkb verder te verbeteren. Door rollen 
duidelijk te maken, activiteiten te beleggen en inhoudelijk agenda’s te laten aansluiten kan er een geharmoniseerd 
ondersteuningssysteem ontstaan. EZK gaat hier meer mee aan de slag (zie beleidsbrief van EZK**). Dit biedt 
de kans om ook de activiteiten ter vergroting van de transparantie in de financieringsmarkt en de ondersteuning 
aan de circulaire ondernemer beter te laten organiseren. Dit kan ook door de mogelijk door EZK aan te stellen 
kwartiermaker een deel-opdracht mee te geven gericht op de Circulaire Economie.

Overheden • 4 (afstemming niet-financiële 
instrumentarium)

• 12 (aansluitende financiering)

Tabel 3: Oplossingen : verbeteren transparantie en afstemming ondersteuningsmogelijkheden
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4.2 B: Optimaliseren aanbod 
van kapitaal

Het Nederlandse financieringslandschap voor 
circulaire ondernemers omvat een mix van 
publieke en private financiers die een veelheid 
aan financieringsvormen inzetten. 

Op macroniveau is er voldoende geld in de markt, 
maar niet altijd met de condities en risicoaccep-
tatie passend bij circulaire ondernemers. In het 
aanbod van financiering voor circulair onderne-
mers zijn diverse gaten en sectorale verschillen 
(zie onderzoeksrapportage deel 2). 

De overheid kan een rol spelen door de beschik-
baarheid van kapitaal te vergroten (indirect en 
direct) en privaat kapitaal te mobiliseren.

OPLOSSINGEN DOELGROEP KNELPUNT 
GEADRESSEERD

4. Financieringsketen /-trein voor het de circulaire economie

Overall functioneert de Nederlandse kapitaalmarkt goed voor ondernemers. Het instrumentarium wordt periodiek geëvalueerd 
en verder verfijnd. De instrumenten zijn echter ingericht en ingesteld voor ondernemers met een lineair business model. En 
het zijn veelal innovatie-instrumenten gericht op high tech oplossingen*. Ondernemers die hier aan voldoen worden goed 
bediend. De (generieke) instrumenten in de financieringsketen zoals die door de Rijksoverheid via RVO worden aangeboden, 
zijn dus an sich op orde en ook circulaire ondernemers kunnen daar gebruik van maken. Maar voor de circulaire ondernemers 
zijn deze instrumenten slechts ten dele geschikt bijvoorbeeld door de focus op technologische vernieuwing, korte looptijden 
van een lening of hoge rendements- en groei-eisen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er kansen zijn om aanvullende 
mogelijkheden te creëren voor de circulaire ondernemer. Dit past bij het belang dat wordt gehecht aan de transitie naar een 
circulaire economie Dit kan door het verruimen van de mogelijkheden in bestaande instrumenten, of het ontwikkelen van 
een separate circulaire variant. Om dit praktisch te vertalen is het een optie om een kwartiermaker (werktitel) aan te stellen. 
Deze kan tussen de departementen die bij de CE betrokken zijn, en met de uitvoerders van de instrumenten, aanpassingen 
realiseren in de financieringsketen. En tot concrete voorstellen komen om de keten voor circulaire ondernemers verder in te 
vullen en aan te sluiten. Hieronder benoemen we de instrumenten waarvoor dit het meeste voor de hand ligt en duiden we de 
kans die er is om circulair financieren een impuls te geven. 

Ondernemers, 
alle fasen en 
typen

• 10 (inzicht in mogelijk-
heden)

• 12 (aansluitende 
financiering)

Vroegefasefinanciering: Een lening-instrument om de eerste fase van de ontwikkeling door te komen, is ook voor nieuwe 
circulaire ondernemers van toegevoegde waarde (leningen tot € 350.000). Het gaat dan om de niet-technologische 
ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een Product-As-A-Service-model en het optimaliseren van processen 
zonder een high tech component. Een dergelijke leningsfaciliteit is nu nog niet beschikbaar. 

Start-ups, low 
tech / hoge R

• 6 (financierings- 
eisen)

• 9 (voldoende en 
passend aanbod) 

• 12 (aansluitende 
financiering)

Tabel 4: Oplossingen : optimaliseren aanbod van kapitaal

* Dit vloeit soms ook voort uit keuzes die ingegeven worden vanuit Staatssteun-
regelgeving, zie ook 4.3)
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 OPLOSSINGEN DOELGROEP KNELPUNT 
GEADRESSEERD

SEED Faciliteit: Het is een kans om CE-specifieke calls voor SEED-fondsen op te zetten met doelstellingen en een doelgroep-
definitie (nu gericht op de technostarter*) die aansluiten bij de CE. Voor ondernemers is dit een belangrijke bron van (start)
kapitaal. Deze call dient (vooral) toegankelijk te zijn voor "first-time fundmanagement" om zo ook de opbouw van een private 
circulaire venture capital markt een versnelling te geven. 
Er zijn reeds enkele gespecialiseerde fondsen, en dit aantal kan vergroot worden**. Belangrijk is om bij het beoordelen van 
aanvragen van fondsen anders te oordelen over de passende managementbeloning. Deze worden (ook door de publieke 
regels) aangemoedigd om het financiële rendement te maximaliseren in plaats van de impact. Hierdoor wordt vaak prioriteit 
gegeven aan bedrijfsmodellen en sectoren die al als winstgevend beschouwd worden, in plaats van aan initiatieven die de 
grootste circulaire impact kunnen maken. 

Financiers 
en start-ups, 
groeifase I, 
alle typen

• 6 (financierings-eisen)
• 9 (voldoende en 

passend aanbod) 
• 12 (aansluitende 

financiering)

SEED Business Angel Regeling: Evenals de SEED Faciliteit vallen veel gebieden binnen duurzaamheid en circulariteit niet 
binnen de definitie van technostarter. Het is wenselijk om ook business angels aan te sporen om de circulaire ondernemer te 
financieren. Het advies is om gericht om gecombineerd met de SEED-regeling te bezien hoe het instrument in te zetten is voor 
de CE.

Financiers 
en start-ups, 
groeifase I, 
alle typen

• 6 (financierings-ei-
sen) 9 (voldoende 
en passend aanbod) 
en 12 (aansluitende 
financiering)

ROM's en provinciale fondsen: Bij de ROM's en de Regionale fondsen is er veel aandacht voor de CE. De fondsen/
instrumenten zijn ingericht voor start-ups en scale-ups. Het voorziet in een behoefte als er financieringsaanbod (leningen) 
ontstaat voor het bestaande/volwassen mkb dat de transitie naar een circulair bedrijf wil doormaken. Hiervoor bestaan nog 
geen instrumenten zoals die bijvoorbeeld voor Energietransitie wel aangeboden worden. Hier kan ook (experimenteer)ruimte 
geboden worden voor ketenfinanciering. 

Ale fasen,  
alle typen

• 6 (financierings-eisen)
• 9 (voldoende en 

passend aanbod) 
• 12 (aansluitende 

financiering)

BMKB: Banken en een aantal alternatieve financiers voeren de BMKB uit, en gebruiken daarvoor hun vaste beoordelings-
systematiek. Deze beoordelingssystematiek is gericht op risicoprofielen van lineaire ondernemers. Met betrokkenheid van 
IenW wordt er gewerkt aan nieuwe systematieken/ risicomodellen***. EZK introduceert een ‘groen luik’ in de BMKB. Met 
een BMKB-groen worden financiers geholpen financiering te verstrekken aan bedrijven die willen verduurzamen. De BMKB-
groen zal worden gebruikt voor verduurzaming van bedrijfspanden en andere bedrijfsmiddelen. Wij raden aan om een gelijke 
exercitie te starten voor de circulaire economie om te bezien of een BMKB-groen een impuls kan bieden voor volwassen/
bestaande bedrijven die een circulaire transitie willen doormaken. Voornoemde trajecten kunnen elkaar versterken. 

Volwassen 
bedrijven 
(en beperkt 
groeifase II)

• 6 (financierings-eisen)
• 9 (voldoende en 

passend aanbod) 
• 12 (aansluitende 

financiering)

*  Een technostarter is: Een rechtspersoon die een onderneming 
drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe 
technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande 
technologie. Het gaat hier om het verkopen en leveren van pro-
ducten, processen en/of diensten (geen adviezen) 

**  Via de SEED-faciliteit is er bijvoorbeeld een 
grote impuls gegeven aan de ICT-sector, waar 
vele nieuwe fondsen zich op zijn gaan richten, 
evenals in de life-sciences/health.

***  Werkgroep Financiering van de Circulaire Economie, 
waar onder meer de banken en Invest-NL aan deelne-
men. Het onderliggende knelpunt 3. Metrics van het 
Financieringssysteem valt buiten de scope van dit onder-
zoek.
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OPLOSSINGEN DOELGROEP KNELPUNT 
GEADRESSEERD

5. Call voor initiatieven

Door middel van een “call voor initiatieven” kunnen subsidies verstrekt worden om bestaande, bewezen initiatieven te 
versterken, zoals die bij oplossing 2 en 3 benoemd zijn. Projecten kunnen zowel landelijk als regionaal zijn. De uitvoering 
kan vergelijkbaar zijn met de werkwijze van de One Single Hub regeling. De projecten moeten gericht zijn op circulaire 
ondernemers en/of financiers en een antwoord bieden op de knelpunten die zij ervaren (zoals beschreven in dit onderzoek). 
Het gaat daarbij om ondersteuning die daadwerkelijk de ondernemer bereikt (1 op 1 en 1 op N ondersteuning) en die 
bijdragen aan een verbeterde transparantie en ondersteuning. In de uitvraag kunnen criteria worden opgenomen waardoor 
de instrumenten verder gericht kunnen worden. Deze vorm geeft flexibiliteit en slagkracht en sluit aan bij de ambities van bijv. 
provincies.

Alle fasen, alle 
typen

• 5. (financierbare 
cases)

• 8 (onbekendheid CE)
• 10 (inzicht in mogelijk-

heden)
• 12 (aansluitende 

financiering)

6. Matchingsinstrumenten voor de CE

De circulaire bedrijven zijn op onderdelen uniek. Business modellen zijn vernieuwend en vereisen aanvullende 
financieringsmogelijkheden. De financiële sector dient nog ervaring op te doen met deze doelgroep en er zijn nog weinig 
specialistische fondsen. Ook zijn er bijvoorbeeld voor PAAS-modellen nog geen financieringsoplossingen (zoals ESCO's) 
en is er geen mogelijkheid om restwaardes te financieren. De voorgestelde oplossing is om een matchingsinstrument op 
te zetten, waarmee er op dezelfde voet of tegen gunstigere condities kan worden meegefinancierd met een marktpartij 
(in leningen, hybride instrumenten of participaties), daar waar dit staatssteun-technisch mogelijk is. Een dergelijk 
matchingsinstrument (bijvoorbeeld via Invest-NL) kan zorgen voor vernieuwing binnen de conventionele financiële kaders 
zodat er financieringsmogelijkheden ontstaan voor circulaire business modellen, die buiten de bestaande regelingen vallen. 
Dit om zo het risico te reduceren en het aanbod ook voor primair het volwassen mkb en groeifase II op te voeren. 

Volwassen 
mkb en 
groeifase II 

• 6 Financierings-eisen
• 9 (voldoende en 

passend aanbod) 
• 12 (aansluitende 

financiering)
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4.3 C: Ondersteunen van 
individuele ondernemers 

Het door ondersteuning werken aan inves- 
teringsgereedheid is van groot belang. Een 
belangrijk deel van deze activiteiten vindt plaats 
in de regio’s10 en wordt bekostigd door Provin-
cies of regio's bestaande uit gemeenten. 

10 Onder regio verstaan wij zowel Provincies, als samen- 
werkingen van gemeenten (en soms ook provincies). 
Denk in de laatste categorie bijvoorbeeld aan Metropool-
regio Amsterdam, Regio Zwolle etc. 

Deze activiteiten dienen in nabijheid van de 
ondernemer gestalte te krijgen. De persoonlijke 
adviesrelatie is daarbij van groot belang. De 
regionale infrastructuur kan met hulp van de 
Rijksoverheid goed ingezet worden ter onder- 
steuning van circulaire ondernemers.

OPLOSSINGEN DOELGROEP KNELPUNT GEADRESSEERD

7. Casemanager voor ondernemers

Zowel het verkrijgen van inzicht in financieringsmogelijkheden als de complexiteit van indiening zelf wordt door veel 
circulaire ondernemers ervaren als knelpunt bij het binnenhalen van financiering. Het advies is om een in circulaire 
economie gespecialiseerde casemanagersfunctie in te zetten waar ondernemers een beroep op kunnen doen. Dit 
zonder kosten of met een beperkte eigen bijdrage. Juist ook in geval van ketenprojecten is dit van belang.  
Deze kan advies geven, ondernemers wegwijs maken en ondersteunen bij het indienen van financieringsaanvragen 
en zorgt ervoor dat de slagingskans bij financiers toeneemt. De rol van casemanager kan in de regio georganiseerd 
worden, de plek waar één op één advies het beste aansluit op ondernemers. Er zijn diverse marktpartijen die 
beschikken over de capaciteit en de kennis om de rol vervolgens in te vullen. 

Alle typen,
Start-ups, 
groeifase I en II

• 5. (financierbare cases)
• 7 (keten-samenwerking)
• 8 (onbekendheid CE)
• 10 (inzicht in mogelijkheden)

8. Makelaarsregelingen / vouchers

Met de inzet van de makelaarsregeling c.q. het aanbieden van een voucherprogramma kunnen circulaire 
ondernemers in staat gesteld worden om advies in te winnen bijvoorbeeld voor het aantrekken van financiering en het 
versterken van de business case. Dit door bijvoorbeeld door eerste klanten te identificeren en partnerships te sluiten. 
Het is verstandig om een voucherregeling te verbinden aan een programmatische aanpak, waardoor de vouchers 
onderdeel zijn van een totaal-aanpak. Uitvoering kan zowel nationaal als regionaal plaatsvinden. Ondernemers krijgen 
hierdoor sneller en succesvoller financiering en dit resulteert in meer financierbare cases voor financiers. Er zijn 
diverse marktpartijen die beschikken over de capaciteit en de kennis om de makelaarsrol in te vullen. 

Alle typen, 
Groeifase I, II 
en volwassen

• 5. (financierbare cases)
• 7 (keten-samenwerking)
• 8 (onbekendheid CE)
• 10 (inzicht in mogelijkheden)

Tabel 5: Oplossingen: ondersteunen van individuele ondernemers
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4.4 D: Verlagen risicoprofiel 
circulaire bedrijfsmodellen

Hand in hand met het meer beschikbaar maken 
van kapitaal is het van belang dat er ingezet 
wordt op het de-risken van de bedrijven. 
Concreet betekent dit dat er gewerkt wordt aan 
het reduceren van de (extra) risico's voor finan-

ciers die er kleven aan nieuwe bedrijvigheid in de 
circulaire economie, en het wegnemen van de 
(financiële) nadelen die leiden tot een hoog 
risicoprofiel voor circulaire business modellen. 
Dit is naar verwachting van tijdelijke aard. Het 
zullen juist lineaire bedrijven zijn die in de nabije 
toekomst een verhoogd risicoprofiel kennen. 
Gezien door een lineaire risicobril hebben circu-

laire bedrijven nu veelal een verhoogd risico. Tot 
het moment dat deze ommekeer in perspectief 
bereikt is bij banken en andere private financiers, 
draagt het verlagen van het risicoprofiel bij aan 
de slagingskans van circulaire ondernemers en 
projecten. 

OPLOSSINGEN DOELGROEP KNELPUNT 
GEADRESSEERD

9. Haalbaarheidssubsidie (vergelijkbaar met MIT)

Het Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren-instrument (MIT) is een belangrijke oplossing voor (veelal technologie 
gerichte) ondernemers om haalbaarheid te onderzoeken en gezamenlijk te ontwikkelen. Het is wenselijk om ook voor de CE 
een dergelijk instrument te hebben, waarmee de eerste ontwikkelfase (niet-technologisch) gesubsidieerd kan worden. Dit 
vormt een goede aanvulling op de regeling Circulaire Ketenprojecten, waarmee samenwerkingsprojecten mogelijk gemaakt 
worden. De wijze waarop de MIT uitgevoerd wordt met provincies zou voor de CE gehanteerd kunnen worden. Centraal wat 
moet, regionaal daar waar dit kan. 

Start-ups, 
groeifase I

• 5 (financierbare cases)
• 6 (financierings-eisen)

10. CE garantie en fiscale-instrumenten

De circulaire economie kan zich sneller ontwikkelen indien er garantiemogelijkheden geboden worden (deze zijn er nu 
niet). Het bieden van garanties op bijvoorbeeld een restwaarde kan een financier over de streep trekken. Tevens zijn er 
mogelijkheden om met fiscale maatregelen de transitie te ondersteunen. Gezien de focus op financiering zijn er diverse 
bestaande mogelijkheden gericht op de ontwikkeling van circulair aanbod. Het gaat bijvoorbeeld over fiscale aftrek voor 
ondernemers die hun bedrijfsvoering circulair maken, (net zoals de WBSO voordeel biedt aan ondernemers die innoveren), 
EIA, MIA en Vamil. Dit zal vooral voor volwassen bedrijven effect hebben. Garantiemogelijkheden en fiscale instrumenten 
sluiten aan op de groeibehoefte van huidige marktpartijen die vanwege het risicoprofiel van CE de volgende stap niet kunnen 
zetten. 
Tevens zijn er fiscale instrumenten om te sturen op vraag ontwikkeling. Deze kunnen gericht zijn op het stimuleren van 
toepassing van circulaire producten en diensten of juist het onaantrekkelijker maken van lineaire producten en diensten. 
Oplossingen gericht op vraag ontwikkelen vallen buiten de scope van dit onderzoek. 

Groeifase II 
en Volwassen

• 7 (keten-samenwerking)
• 9 (passend aanbod)

Tabel 6: Oplossingen: verlagen risicoprofiel circulaire bedrijfsmodellen
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5 Koppeling oplossingen aan uitdagingen en 
doelstellingen

5.1 Oplossingen per fase van 
ontwikkeling

De oplossingspakketten zorgen voor een belang- 
rijke impuls om te komen tot een complete mix 
van financieringsinstrumentarium (bovenop 
de huidige) waarmee gevonden (financierings) 
gaten worden gedicht. In Figuur 4 zijn de 
beoogde oplossingen per pakket en fase van 
het bedrijf weergegeven, gericht op de nieuwe 
circulaire bedrijven. 

Figuur 4: Oplossingen voor nieuwe circulaire bedrijven
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Het blijkt dat de oplossingen meerdere financie- 
ringsfasen bestrijken. Enkele oplossingen zijn 
gericht op een specifieke fase, aansluitend bij de 
ontwikkeling van het bedrijf. Het zwaartepunt 
ligt op de ontwikkelfase om te komen tot een 
succesvol business model, waarbij risicokapi-
taal een grote rol speelt. Samen met het 
bestaande aanbod ontstaat er een palet aan 
mogelijkheden voor de circulaire ondernemer, 
gelijk aan de niet-circulaire. 

Voor de volwassen/bestaande bedrijven resul-
teert dit in de hiervoor weergegeven oplossin-
gen. Ook voor volwassen bedrijven dragen de 
oplossingen bij aan hun transitie naar een circu-
lair bedrijf. De nadruk ligt hierbij op realisatie, 
en de inzet van meer reguliere financierings- 
mogelijkheden (zoals bancair). 

Voorgaande vormt geen weergave van al het 
aanbod waar ondernemers gebruik van kunnen 
maken; het is de weergave van louter de fase 

waarin de oplossingen als aanvulling kunnen 
bijdragen aan de financiering van de circulaire 
economie

5.2 Risico in de business case

Een andere weergave waarin de oplossingen 
hun nut bewijzen is door te kijken naar het type 
business case dat bereikt wordt. Dit is onder- 
verdeeld naar drie groepen ondernemers c.q. 
hun business cases:
1 Onderneming met onvoldoende perspec-

tief (zoals ondernemerschap dat ontbreekt, 
product/dienst niet kansrijk).

2 Onderneming waarvoor de ongunstige 
risico/rendement verhouding het aantrek-
ken van financiering in de weg staat.

3 Ondernemer met een sluitende business 
case, die desondanks geen financiering weet 
aan te trekken, bijvoorbeeld als gevolg van 
een beoordelingssystematiek.

De eerste categorie is een doelgroep die vooral 
met informatie en advies ondersteund kan 
worden. Een alternatieve invulling van het 
ondernemerschap is soms wenselijk (in loon- 
dienst of met een ander ondernemersidee). 
Hiervoor is het niet effectief om veel financiële 
middelen in te zetten. Het bieden van de juiste 
kennis is echter wel van belang zodat een busi-
nesscase gestaakt kan worden, of bijgesteld 
naar een haalbare case. Aan de tweede cate-
gorie, waar risico en rendement nog niet de 
juiste verhouding staan, wordt met een breed 

Figuur 5: Oplossingen voor bestaande bedrijven met een transitie opgave
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palet aan oplossingen gewerkt. Het zijn veelal 
start-ups en groeiende bedrijven die in deze 
categorie zitten. 

De uitdagingen die zij ondervinden zijn voor 
een deel uniek en vloeien voort uit de keuze om 

te ondernemen in de circulaire economie. Het 
gaat hier om een mix van het financiering/inves-
teringsgereed worden (wat het wegnemen van 
risico's behelst) en financieringsinstrumenten. 
Ten slotte is er de categorie ondernemers met 
een sluitende business case, maar waarvoor 

het financieringsinstrumentarium nog niet 
voldoende past. Veelal zijn dit de bestaande 
ondernemingen. Hiervoor zijn dan ook primair 
financiële oplossingen aangedragen. In Figuur 
6 is dit schematisch weergeven. 

De oplossing gericht op harmonisatie van 
programma's (3.) draagt niet direct bij aan de 
case van een individuele ondernemer, daarom 
is deze niet gemarkeerd in de figuur. De call voor 
initiatieven (5.) kan op alle onderdelen ingezet 
worden, echter zal eveneens niet direct terecht 
komen bij de ondernemer maar bij programma's 
etc. van waaruit de ondernemer wordt bediend.  
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Lage slagingskans           X        X

Risico-rendem
ent                        X                         X                      X                X        X            

X         X     

Sluitende businessc.                                              X                      X                                   
X         X     

Businesscase

Figuur 6: Oplossingen verdeeld naar type business case van ondernemers

KOppeLINg OpLOSSINgeN AAN uITDAgINgeN eN DOeLSTeLLINgeN26



5.3 Bijdrage aan de 
doelstellingen 

Met het doorvoeren van de verschillende 
oplossingen wordt een bijdrage geleverd aan 
de doelstellingen ten aanzien van het circulair  
financieren. Er ontstaan meer nieuwe onderne-
mingen, volwassen/bestaande ondernemingen 
worden in staat gesteld om te transformeren. 
Daarbij neemt de slagingskans van onderne-
mers in het aantrekken van financiering toe, 
waardoor er meer kapitaal beschikbaar komt 
voor de circulaire economie. In Figuur 7 is 
weergegeven waar de oplossingen primair aan 
bijdragen. Bij 3. harmonisatie is geen directe 
bijdrage aan de doelstelling, maar het draagt 
bij aan de werking van 1 (informatiepunt) en 2 
(ondersteuning). 

Figuur 7: Bijdragen aan de doelstellingen

A.
 T

ra
ns

-
pa

ra
nt

ie
B.

 A
an

bo
d 

ka
pi

ta
al

C.
 O

nd
er

-
st

eu
ni

ng
D.

 D
e-

ris
ki

ng

4. Trein / keten van financieringsoplossingen invullen voor CE

6. Specifieke CE (matchings)instrumenten

7. Casemanager voor ondernemer

8. Makelaarsregeling en vouchers

3. Harmonisatie programma (regionaal/financiers)

2. Versterken ondersteuningsaanbod (regio)

1. Centraal informatiepunt circulaire financiering i

9. Haalbaarheidssubsidie

10. Specifieke CE (garantie)instrumenten

5. Call voor initiatieven 

M
eer ondernem

ers            X        X        X                             X                            X        X          
X              

M
eer transform

atie           X        X        X                X           X         X                           X          
X 

H
ogere slaginskans                     X        X                X           X         X               X         X           

X         X      
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6 Implementatie van de oplossingen

6.1 Samen aan de slag met de 
oplossingen

Er is marktfalen als het gaat om circulaire finan-
ciering. Dit marktfalen treedt op bij diverse 
onderwerpen: tekort aan passend kapitaal, 
gebrek aan transparantie en kennis en onvol-
doende gereedheid van de ondernemingen om 
financiering aan te trekken. Dit marktfalen is in 
de afgelopen jaren beperkt verminderd, maar 
nog steeds sterk aanwezig, zeker in vergelijking 
met meer 'volwassen' sectoren, waar ook in dit 
onderzoek aan gerefereerd is. 

Het is aan de markt én de overheid om dit samen 
op de pakken. In deze fase heeft de overheid 
(qua relatieve inzet van middelen) ons inziens 
nog de grootste rol. Echter, met het volwas-
sen worden van de circulaire economie en de  
bedrijven die daaraan werken, loopt de over-
heidsrol terug en nemen marktpartijen een 
grotere rol in. Hiervoor moet de overheid ook 
zorgen voor een aantal randvoorwaarde- 
lijke zaken op systeemniveau, zoals het geven 
van richting en de wijze waarop het de lineaire  
economie gaat afbouwen en de circulaire  
economie gaat opbouwen.

In Figuur 8 is dit weergegeven. De rol van markt 
en overheid in de uitvoering van de oplossingen 

varieert op basis van de ontwikkelfase van een 
bedrijf/project. De lijn in de figuur reflecteert de 
fase waarin de onderneming verkeert en hoe 
deze zich veelal ontwikkelt. Met het toenemen 
van de volwassenheid van een bedrijf neemt de 
rol van de markt toe. 

De tien oplossingen zijn ook gekoppeld aan de 
fase van ontwikkeling van het bedrijf, in elke fase 
is een andere mix passend.
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Overheid Markt

Succes / groei / om
zet van het bedrijf

Figuur 8: Samenspel van overheid en markt per fase
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6.2 Tijdslijn voor de 
implementatie van de 
oplossingen

De drie delen van dit onderzoek hebben  
geresulteerd in een tiental oplossingen (zie 
Hoofdstuk	4) die een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan het wegnemen van de knelpunten 
bij het circulair financieren. Zoals in de reflectie 
hierna (zie 7.1) wordt gesteld, is er veel bewe-
ging op het vlak van de circulaire economie. De 
komende jaren kunnen er uitdagingen geslecht 
worden die grote invloed hebben op de financie- 
ring van de circulaire economie, bijvoorbeeld in 
wetgeving. Maar het kan ook zijn dat de econo-
mische ontwikkelingen zorgen voor extra 
uitdagingen. Ten slotte kent de voorbereiding en 
uitvoering van de interventies soms nog een 
behoorlijke aanlooptijd. 

In de oplossingen die wij voorstellen is een  
fasering aan te brengen van de korte tot de 
lange termijn. Hierbij zien wij als korte termijn 
de oplossingen die in 2023 hun beslag kunnen  
krijgen (1, 3, 4, 5, 7 en 8). Andere oplossingen 
vereisen enkele jaren tot deze operationeel 
kunnen worden, de middellange termijn (2 en 
4). Of ten slotte oplossingen die complex (4 en 
9) en additioneel zijn (deel van 4, 6 en 10). Dit zijn 
langetermijn oplossingen, zie Figuur 9.

Het advies is om dit totaalpalet aan oplossingen 
door te voeren. De kapitaalmarkt is echter dyna-
misch, en ook de economie waarin onderne-

mers werken is volop in beweging. Vanuit dat 
perspectief is het wenselijk om voorafgaand 
aan de daadwerkelijke start van twee lange- 
termijn-instrumenten (6 en 10) eerst het effect 
te bezien van de andere interventies. Resulteren 
de interventies daadwerkelijk in nieuwe onder- 
nemingen en vergroten deze de slagkans van het 
mkb in het aantrekken van financiering? Vervol-
gens kan er een vervolg gegeven worden aan 
deze oplossingen. 

De voorgestelde route maakt dat vanaf de start 
gewerkt wordt aan het sneller bereiken van de 
doelen voor circulaire financieren. Het aantal 

nieuwe ondernemers zal toenemen. Volwassen 
bedrijven krijgen ondersteuning en financierings- 
mogelijkheden voor hun transformatie naar 
een circulair bedrijf. En de slagingskans van 
ondernemers in het aantrekken van financie- 
ring wordt vergroot. Allereerst door betere benut-
ting van het aanbod en vervolgens kan met een  
vergroot en verbeterd aanbod de gewenste  
versnelling ontstaan. 

Figuur 9: Fasering van de uitrol van de oplossingen

KORTE TERMIJN
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3. Harmonisatie programma’s
4. Financieringstrein - kwartiermaken
5. Call voor initiatieven
7. Casemanager
8. Makelaarsregelingen/vouchers

MIDDELLANGE TERMIJN

2. Versterken ondersteuningsaanbod

4. Financieringstrein – aanvullend 
instrumentarium

9. Subsidie haalbaarheidsonderzoek

LANGE TERMIJN

4. Financieringstrein – aanvullend 
instrumentarium

6. Specifieke CE 
matchingsinstrumenten

10. Garantie-instrumenten

Een gelijkwaardig aanbod
In de volgende fase worden bestaande 
financieringsinstrumenten toepasbaar 
gemaakt voor de circulaire ondernemer en 
wordt er verder gewerkt aan het 
ondersteuningsaanbod. 

Transparantie en goede cases
De start van de interventies kan liggen bij de 
oplossingen die zorgen voor een goede 
benutting van bestaand aanbod en er voor 
zorg dragen dat het aanbod en de kwaliteit 
van cases voor financiers toeneemt.

Unieke oplossingen
Tenslotte kan als de basis op orde is, er 
ingezet worden op (complexe) oplossingen 
die zich richten op de unieke uitdagingen van 
de circulaire economie.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Inleiding

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek en ook 
in de ervaringen van velen in het veld, heeft het 
onderwerp circulaire economie (en het vinden 
van oplossingen voor de knelpunten die daarin 
optreden) het karakter van een wicked problem. 
Iets wat bij transities veelal aan de orde is. Vrij 
geformuleerd: een complex, uniek en lastig af 
te bakenen probleem, met veel actoren, soms 
tegengestelde belangen en een grote samen-
hang met andere maatschappelijke uitdagin-
gen. Er is nooit één oorzaak voor een probleem. 
Alles hangt met elkaar samen, er is veel in 
beweging en partijen zoeken naar hun rol in het 
vinden van een oplossing. Het is daarmee ook 
niet moeilijk om zaken ter discussie te stellen, 
maar het werken aan een oplossing vereist een 
gemeenschappelijke ambitie. In deze setting is 
het onderzoek uitgevoerd naar de financiering 
van de circulaire economie. 

Onderzoek binnen de context van een wicked 
problem is, gelet op het voorgaande, niet 
eenvoudig. Informatie veroudert snel. Het 
systeem is volop in beweging en er is dus 
sprake van een momentopname. Het is ook 
nooit perfect, want wanneer ben je compleet, 
zijn partijen transparant in het inbrengen van 
hun belangen en hoe weet je dat een oplossing 

werkt? Professor Arno Korsten boog zich ook 
over dit type wicked vraagstukken in zijn publi-
catie: Omgaan met 'wicked problems'11. Diverse 
oplossingsvormen worden naar voren gebracht 
en zijn ook in dit onderzoek voorgesteld: de 
procesregisseur, het realiseren van probleem- 
oplossende samenwerkingen, duidelijke verant-
woordelijkheden en het creëren van urgentie. 
En ten slotte ook, door het kleiner maken van 
een probleem. In dit geval de financiering van de 
circulaire economie. Niet de oplossing voor alles, 
maar een stap in een grotere agenda. 

• In welke mate sluit het in Nederland 
beschikbare (financiële en niet financiële) 
instrumentarium voor de circulaire eco- 
nomie aan op de behoeften van onderne-
mers?

• Indien er een mismatch is tussen het 
aanbod en de behoefte aan instrumenten, 
op welke wijze kan deze mismatch dan 
gereduceerd worden? 

11 Korsten, Arno. (2019). 'Omgaan met ‘wicked problems’', 
Beleidsonderzoek Online mei 2019, DOI: 10.5553/
BO/221335502019000002001

7.2 Conclusies

De twee hoofdvragen zijn beantwoord in de 
verschillende onderdelen van het onderzoek 
(deel 1 en 2 gaven het inzicht van de mismatch 
en in dit derde deel is beschreven hoe deze 
gereduceerd kan worden met de tien interven-
ties). 

De conclusie uit dit onderzoek is dat er sprake is 
van een mismatch tussen de financieringsvraag 
van ondernemers en het aanbod van financiers. 
Een mismatch die zich laat verklaren langs een 
viertal lijnen12: 
A. Er is onvoldoende transparantie: onderne-

mers weten beschikbare financiële en niet- 
financiële instrumenten niet goed te vinden, 
en de samenhang tussen die instrumenten 
is onvoldoende.  Verbeteren van de trans- 
parantie en de afstemming

B. Het aanbod van kapitaal is voor veel onderne-
mers niet passend. Het financierings- 
aanbod kan vergroot worden en beter op 
elkaar aangesloten (om een complete "finan-
cieringstrein" te realiseren). Dit zowel voor 
circulaire start-ups als het bestaande mkb 
(dat een transformatie naar een circulair 

12 De knelpunten die hier aan ten grondslag liggen zijn 
beschreven in hoofdstuk 3 

Figuur 10: Hoofdvragen onderzoek
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bedrijf wil doormaken).  
C. Ondersteuning van ondernemers is gewenst, 

om deze te ondersteunen bij het investe-
rings- of financieringsgereed worden. Dit 
vergroot de slagkans.

D. Ten slotte kenmerkt de overgang naar een 
circulaire economie (zie ook aanbevelingen) 
zich door veel onzekerheden en risico's, die 
voor andere ondernemers niet gelden. Dit 
maakt financiers huiverig om middelen te 
verstrekken en veelal is dit onmogelijk. Het 
is daarom wenselijk om het risicoprofiel 
van de circulaire ondernemers te verlagen, 
wat bijvoorbeeld bij andere transitieopgaven 
wordt gedaan met subsidies en garanties. 

Deze geconstateerde mismatch is te verklei-
nen. Hiervoor zijn tien oplossingen voorgesteld 
(zie Hoofdstuk	4). Oplossingen die op meerdere 
manieren invulling geven aan het wegnemen van 
de knelpunten die zijn geconstateerd:
• Op alle lijnen, zoals hiervoor benoemd (A-D) 

dienen stappen gezet te worden. Daarmee 
gaat het om meer dan alleen het vergroten 
van het aanbod van kapitaal; zonder ook op 
de andere lijnen oplossingen te realiseren is 
dit beperkt effectief. 

• De fase van ontwikkeling waarin een bedrijf 
verkeert heeft effect op de oplossingen. Elke 
fase kent zijn eigen uitdagingen (zie 5.1).  

• Met realisme: niet elke ondernemer krijgt 
financiering, niet elk plan heeft kans van 
slagen. Er zijn veel goedbedoelde en vaak 
sympathieke circulaire initiatieven. Maar 

dikwijls is de business case zwak of het 
ondernemerschap onvoldoende. Dat er geen 
financiering volgt voor deze initiatieven is 
niet een mismatch die geadresseerd hoeft 
te worden (zie 5.2). 

• Oplossingen dienen zowel bij te dragen aan 
de realisatie van nieuwe circulaire bedrijven 
en circulair aanbod, als aan de transitie van 
het bestaande mkb (zie 5.3) naar een circu-
lair bedrijf.

7.2.1 SER-Verkenning

Tijdens de afronding van dit onderzoek publi-
ceerde de SER de verkenning 'Evenwichtig 
sturen op de grondstoffentransitie en energie-
transitie voor brede welvaart'. In de kamerbrief13  

over deze verkenning geeft IenW de SER-con-
clusies kernachtig weer:
1 Stuur op (internationale) ketens en een 

langere tijdshorizon;
2 Kom met een kabinetsbrede inzet op de 

grondstoffentransitie en een adequate  
uitvoeringsstructuur;

3 Stel een eigenstandig, concreet en afreken-
baar doel voor de grondstoffentransitie vast;

4 Presenteer ook voor de grondstoffentransi-
tie een coherent instrumentenpakket (met 
benodigde financiële middelen).

De uitkomsten van dit onderzoek sluiten hierop 
aan. Met de oplossingen die voorgesteld worden  

13  20 oktober 2022, Aanbieding SER verkenning 'Even-
wichtig sturen op de grondstoffentransitie en energie-
transitie voor brede  welvaart'

is mede invulling te geven aan het eerste punt 
(langere horizon en een ketenbenadering) en 
het presenteren van een coherent instrumenten-
pakket. De constatering van een kabinetsbrede 
inzet en concrete doelstellingen onderschrijven 
wij volledig en zijn belangrijke randvoorwaarden 
om de transitie in te vullen, maar niet binnen de 
scope van dit onderzoek. 

7.3 Aanbevelingen 

De centrale aanbeveling is om de voorgestelde 
oplossingen door te voeren, in de volgorde zoals 
hiervoor benoemd in de tijdslijn (zie 6.2). Dit zal 
een bijdrage leveren aan de geformuleerde doel-
stellingen:
1 vergroten aantal nieuwe en transformerende 

ondernemingen14 en 
2 het verhogen van hun slaagkans. 

Daarnaast zijn er een aantal aanvullende aan- 
bevelingen:
• De oplossingen voor knelpunten 1, 2, 3 en 11 

en 1315 zijn buiten scope van het onderzoek 
omdat deze veel meer van randvoorwaarde- 
lijke aard zijn en niet direct gekoppeld zijn 
aan circulair financieren. Deze zijn echter wel 
van groot belang. Het is onze aanbeveling 
om ook daarvoor een onderzoek te doen of 

14 En daarmee het vergroten van het aanbod aan circulaire 
producten en diensten

15 Dit gaat om de knelpunten 1 (concretisering van de 
richting), 2 (afbouw van de lineaire economie), 3 (metrics) 
en 11 (marktvraag) en 13 (waardering externaliteiten)
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op andere wijze daar verder in te verdiepen 
(zie Figuur 11 voor een overzicht). 
 - Financiering is echter niet de enige 

uitdaging in de transitie naar een circu-
laire economie. Een veelheid van factoren 
werkt op elkaar in. 

 - Vanuit die context is er een aantal aanvul-
lende randvoorwaarden dat invulling 
behoeft, waardoor in combinatie met de 
financieringsoplossing een succesvolle 
bijdrage geleverd kan worden aan de 
transitie naar een Circulaire Economie.

 - Maak daarom ook een pakket aan inter-
venties gericht op de systeemcondities 
en de marktvraag en een daaraan gekop-
pelde tijdslijn zoals opgenomen in 6.2. 
Dit zal hand in hand moeten gaan met 
de oplossingen voor circulair financieren. 

• Dit (omvangrijke) onderzoek verschaft een 
breed beeld op de knelpunten en een samen-
hangend pakket aan oplossingen. Het is geen 
detailstudie naar de exacte invulling van een 
specifiek (financierings)instrument. Maak 
daarvoor per oplossing een business case/
uitwerking waarin de details verder aan bod 
kunnen komen, en waar nodig verdiepende 
vragen van een antwoord worden voorzien. 

• De vraag hoe groot de behoefte is aan finan-
ciering voor de transitie van circulaire econ-
omie,  is niet gesteld in het kader van dit 
onderzoek. Een vertaling waarin de behoefte 
ook kwantitatief onderbouwd kan worden, 

is van belang16. Evenals de monitoring van 
de interventies. Dit kan bijvoorbeeld via de 
financieringsmonitor van het CBS en door 
kapitaalmarktonderzoeken. 

16 Dit is onderdeel van de rapportage EIB Advisory Group 
(2019). Design of an investment platform for CE projects 
in NL.

• De SER heeft geconstateerd dat er op diverse 
vlakken interdepartementale samenwerking 
nodig is om het circulair financieren aan te 
jagen. In dit onderzoek komt dat ook naar 
voren als verbeterpunt. Tevens is  een goede 
samenwerking tussen de rijksoverheid en 
regio nodig. Maak daartoe ook concreet 
hoe deze samenwerking er in de praktijk uit 
gaat zien. Hoe werken we samen, wie pakt 
welke rol, wat doen we juist niet gemeen-
schappelijk? Dit vraag om procesregie zoals 
die past bij de transitie-uitdaging naar een 
circulaire economie. Blijf inzetten op de co- 
creatie, betrek partners tijdig, stel samen de 
doelen vast en implementeer oplossingen. 
Er is een grote bereidheid tot samenwerking, 
met de juiste regie kan deze benut worden. 

• Dit onderzoek is een advies aan de over-
heid over haar interventies op het vlak van 
circulair financieren. Veel oplossingen zijn 
in nauwe samenhang met private par- 
tijen uit te voeren, maar de private financiers 
zoals banken kunnen ook zelf actie onderne-
men om zo circulariteit beter te bedienen. 
De Roadmap Circulair Financieren 203017 is 
een goed vertrekpunt om private partijen te 
betrekken en tot handelen aan te sporen en 
hun deel van de oplossingen te realiseren.  

• De start van een transitie kent vele onze-
kerheden. En maakt ook dat er veel mislukt. 
Ondernemers die niet slagen, maar ook dat 
het nog onzeker is welke private en publieke 

17 20220204-pdf-finance-roadmap-nl.pdf (dnb.nl)

Figuur 11: Randvoorwaarden voor een succesvolle circu-
laire economie

OPLOSSINGEN VOOR KNELPUNTEN BUITEN 
SCOPE
• Het is van belang om de systeem- 

condities te creëren die de transitie vers-
nellen:
 -  Specifieke (harde) doelen per sector 
binnen de circulaire economie
 -  (Financiële) prikkels ter ondersteuning 
van de afbouw van het lineair systeem
 -  Aanpassing van de metrics in het finan-
cieringssysteem (beoordeling, risico's, 
accounting etc.) 
 - Het beprijzen van externaliteiten

• Het creëren marktvraag draagt bij aan 
de oplossing van de financieringsvraag- 
stukken:
 - Inzet op (launching) customership door 
overheden
 - Belastingvoordelen bieden
 - Aanschaf- of gebruikssubsidie op circu-
laire producten
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interventies het meest effectief zijn. Het is 
daarmee ook de fase van experimenteren, 
pilots doen en ervaring opdoen. Met dit besef 
is het mogelijk om snelheid te maken. Maak 
dit onderdeel het vervolg op dit onderzoek. 

De optelsom van de conclusies en deze aanbe- 
velingen geven ook een antwoord op het 
dilemma van "wicked" transities, zoals die naar 
een circulaire economie. Met oplossingen aan 
de slag die vraagstukken kleiner maken in plaats 
van allesoplossend zijn. Met urgentie, maar ook 
met realisme dat niet alles gelijk perfect kan zijn. 
En met de juiste regie die recht doet aan de veel-
heid aan belangen kunnen partijen gezamenlijk 
hun verantwoordelijkheid nemen.

7.4 Tot slot: maximale 
kansen voor de circulaire 
ondernemer

Het is onze overtuiging dat het doorvoeren van 
de tien oplossingen circulaire ondernemers veel 
beter in staat zal stellen om met de juiste finan-
ciering het bedrijf te laten groeien of de transitie 
door te laten maken. Dit zorgt er ook voor dat 
er een meer gelijkwaardig speelveld ontstaat 
tussen circulaire en lineaire ondernemers. 

Een vergelijking met ondernemers in de ener-
giesector is daarbij op zijn plek. Het is onze stel-
ling dat er voor deze doelgroep juist veel meer 
mogelijkheden zijn dan de reguliere onderne-
mer (gericht op andere thema's). Met fondsen, 

subsidies etc. hebben ondernemers, die aan dit 
deel van de duurzame transitie werken, terecht 
een streepje voor op ondernemers met een 
andere focus. Voor circulair ondernemen lijkt 
dit eveneens passend. Zij werken eveneens aan 
een belangrijke transitie, die ook beleidsmatig 
vol in beeld is. Maar zoals uit dit onderzoek blijkt, 
hebben zij vaak minder mogelijkheden dan de 
reguliere ondernemer.

Wij verwachten met dit onderzoek bij te dragen 
aan het maximaliseren van de kansen voor de 
circulaire ondernemers, via de voorgestelde 
oplossingen. Deze zijn vooral gericht op de 
bedrijven met een risico-rendement verhouding 
die onvoldoende is, en bedrijven met een goede 
business case, maar waarvoor de financierings- 
oplossing nog ontbreekt. Ook wordt het aantal 
nieuwe circulaire ondernemers vergroot, en 
zullen bestaande ondernemers hun transfor-
matie naar een circulair bedrijf in gang kunnen 
zetten. Hiermee wordt recht gedaan aan het 
belang van de cruciale transitie die Nederland 
wil doormaken. 
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Bijlage 1: Deelvragen

DEEL 1 - VRAAG
1 Welke knelpunten bestaan er bij ondernemers 

in het verkrijgen van financiering?
1.1 Voor welke financieringsdoelen zijn er 

knelpunten in het aantrekken van finan-
ciering en in welke mate en waarom 
treden deze op?

1.2 Maak daarbij onderscheid naar finan-
ciële knelpunten en niet financiële 
knelpunten. 

1.3 En waarbij inzichtelijk gemaakt wordt: 
1.1.1 De fase van het bedrijf waarin 

deze worden ingezet of fase van 
een initiatief waarin dit wordt 
ingezet; 

1.2.2 De financieringsvormen die 
gevraagd worden;

1.3.3 Type bedrijf en; 
1.4.4 Geografie. 

2 Zijn er verschillen tussen de knelpunten bij 
start-ups/groeiers en bestaande bedrijven die 
circulaire oplossingen willen toepassen? 

3 Zijn er verschillen tussen de knelpunten die 
bestaande bedrijven ervaren op basis van de 
fase waarin een initiatief zich bevindt?  

4 Zijn er verschillen tussen de knelpunten die 
optreden bij circulaire ketenprojecten ten 
opzichte van individuele projecten? 

5 In welke mate zijn reeds bestaande moge- 
lijkheden van niet-financiële ondersteuning 

bekend bij het mkb?

DEEL 2 - AANBOD
6 Hoe zien het financieringslandschap en de 

ondersteuningsmaatregelen voor circulair 
ondernemers eruit?

7 Hoe hebben het financieringslandschap en 
de ondersteuningsmaatregelen voor circulair 
ondernemers zich sinds 2019 ontwikkeld?
7.1 Wat is gewijzigd in het aanbod van finan-

ciering voor circulair ondernemers?
7.2 Wat is gewijzigd in het aanbod van niet- 

financiële instrumenten voor circulair 
ondernemers?

7.3 Welke ontwikkelingen zien wij afgelopen 
drie jaar in het financieringslandschap?

7.4 Hoe onderscheidt het aanbod van 
financiering en ondersteuningsinstru-
mentarium zich ten op zichte van lineair 
ondernemers?

8 Welke knelpunten zien financiers bij het finan-
cieren van circulaire ondernemers?

DEEL 3 - OPLOSSINGEN
9 Is er sprake van een mismatch tussen het 

beschikbare instrumentarium, waardoor de 
ondernemers er niet in slagen de passende 
financiering aan te trekken?

10 Wat is de rol van de overheid en marktpar- 
tijen in het wegnemen van een eventuele 

mismatch?
11 Welke marktfalen zien we in het finan- 

cieringslandschap en het aanbod van instru-
mentarium?
11.1 Is het geconstateerde martktfalen de 

afgelopen drie jaar veranderd?
12 Wat kunnen overheden aanvullen op het 

bestaande publieke en private financierings- 
instrumentarium via niet-financiële oplossin-
gen?

13 Op welke wijze kan de mismatch tussen het 
aanbod en de behoefte aan instrumenten 
gereduceerd worden?
13.1 Wat kan door middel van aanpassingen 

in bestaande instrumenten gereduceerd 
worden?

13.2 Op welke wijze kan de bekendheid en 
de toegankelijkheid van bestaande 
niet-financiële instrumenten verbeterd 
worden?

13.3 Welke additionele financiële instru-
menten kunnen de mismatch redu-
ceren?

13.4 Welke additionele niet financiële instru-
menten kunnen de mismatch reduceren 
en welk draagvlak is hiervoor onder de 
verschillende stakeholders?

13.5 Welke internationale voorbeelden zijn 
er die als goede praktijk kunnen dienen 
voor de oplossingen?

35 BIjLAge 1: DeeLVRAgeN



Bijlage 2: Gehanteerde definities

* De vijf soorten marktfalen worden nader beschreven in het onderzoek ‘Beleidsaanpak MKB- financieringsmarkt’.

Begrip Definitie

Business angels/informele 
investeerders

Personen, vermogende particulieren, die een deel van hun eigen kapitaal investeren in starters of bedrijven waarvan zij zelf geen eigenaar 
zijn. 

Crowdfunding Een manier van financieren waarbij gebruik wordt gemaakt van een ongedefinieerd netwerk van mensen om hieruit financiële middelen te 
vergaren, vaak via een online platform.

Corporate venturing Het verschaffen van durfkapitaal door corporate bedrijven met het oog op strategisch belang vanuit het bedrijf.

Durfkapitaal Financiering in een onderneming waarbij de financier aandelen en daarmee zeggenschap verkrijgt in de onderneming en daarmee risico 
loopt. Ook wel risicodragend kapitaal genoemd.

Financieringsfase De fase waarin een onderneming zich bevindt op het moment dat kapitaal verstrekt wordt. De volgende financieringsfase worden 
onderscheiden: seed, start, expansie, buy-out en overig (turnaround en herfinancieringen).

Innovatiefondsen Fondsen die als doel de stimulering van innovatie, groei van werkgelegenheid en de versterking van de regionale economische structuur 
hebben. 

Innovatiekrediet Een risicodragende geldlening vanuit RVO, bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten waarbij in voldoende 
mate de technische haalbaarheid is aangetoond.

Investeringsronde Een reeks stappen die een onderneming zet om extern kapitaal aan te trekken waarbij het bedrag en voorwaarden worden vastgesteld.

Marktfalen In de economische literatuur worden vijf soorten marktfalen onderscheiden: informatie-asymmetrie, coördinatiefalen, marktmacht, 
publieke goederen, positieve en negatieve externaliteiten.* 

Private equity Financieringsvorm waarbij investeerders buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren. Deze participatiemaatschappijen 
nemen dan een meerderheids- of een groot minderheidsbelang in een bedrijf. 

Private financier Een marktpartij die financieringen verstrekt vanuit een private organisatie. Hieronder vallen banken, investeringsfondsen (niet publiek) en 
andere typen niet-publieke investeerders.
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Publieke financier Financiering vanuit de verschillende lagen van de overheid. Betreft zowel de instrumenten die krediet verschaffen als subsidieregelingen. 

Proof of concept (POC) Een methode met als doel te demonstreren of een bepaald idee, technologie, of functionaliteit haalbaar is en aansluit bij de 
belevingswereld van de beoogde gebruikers. Oftewel of het potentie heeft om technologisch op grote schaal te implementeren en 
daadwerkelijk gebruikt te worden zodra het op de markt is geïntroduceerd. POC is daarom een prototype dat is ontworpen om de 
haalbaarheid te bepalen. 

ROM's – participatiefondsen Samenwerkingsverband in de regio met als aandeelhouders het Rijk en/of de desbetreffende provincie dat als doel heeft om de regionale 
en lokale economie te versterken. Daartoe hebben zij vier taken gekregen: investeringsbevordering, ontwikkeling en innovatiebevordering, 
participatie en beheer, herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen. 

Scale-up Een snelgroeiende onderneming met minimaal tien medewerkers die een gevalideerd product op de markt aanbiedt en minstens drie jaar 
op rij met meer dan 20% per jaar groeit in omzet of werkgelegenheid.

SEED capital Het type kapitaal, ook wel zaaikapitaal, dat financiers of investeerders aan een nieuw bedrijf verstrekken voordat dit bedrijf over 
noemenswaardige inkomstenbronnen beschikt (c.q. de start-up-fase wordt bereikt). 

SEED fondsen Een beleggingsfonds c.q. investeringsvehikel dat zich richt op het verstrekken van SEED capital. Een deel van het kapitaal in het fonds 
wordt door private investeerders ingebracht en een deel wordt gefinancierd uit de SEED-regeling (EZK).

Series-A capital Financiering in een bedrijf dat reeds een gevalideerd product op de markt aanbiedt en vaak al SEED capital heeft aangetrokken. Series A 
capital bedraagt typisch een bedrag tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen.

Smart money/slim geld Naast het bieden van financiële middelen ook een bijdrage leveren aan het succes van de onderneming door middel van inzet van kennis, 
netwerk en ervaring. 

Spin-out capital Een investering in een zich nieuw vestigend bedrijf, komend uit een ander bedrijf. Hierbij gaat een deel van de verantwoording en assets 
over naar het nieuw gevestigde bedrijf (https://www.investopedia.com/terms/s/spin-out.asp ). 

Starter Een niet-beursgenoteerde kleine onderneming tot vijf jaar na registratie, die nog geen winst heeft uitgekeerd en niet uit een fusie is 
ontstaan. 

Start-up** Een bedrijf met een vernieuwend idee waarbij een schaalbaar en herhaalbaar product of dienst gemaakt wordt, vervaardigd door middel 
van nieuwe technologie.

** Definitie overgenomen uit financieringsmonitor 2019
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TRL-model*** Model om te beschrijven hoe ver de technologische ontwikkeling van een product of dienst is gevorderd.
fase 1. fundamenteel onderzoek: onderzoek van het basisprincipe, het idee.
fase 2. Toegepast onderzoek: formulering van het technologische concept. 
Fase	3.	'Proof	of	concept': experimenteel bewijs van het concept. Testen in laboratorium en analyse van eigenschappen en geschiktheid. 
fase 4. Implementatie en test prototype: design, ontwikkeling en validatie van de technologie in een laboratorium.
fase 5. Validatie prototype: validatie van de technologie in een echte omgeving (pilot). Functionaliteiten en de eerste look en feel van een 
product, proces of dienst aanwezig.
fase 6. Demonstratie prototype in testomgeving: demonstratie van de technologie in een testopstelling, die lijkt op een operationele 
omgeving. 
fase 7. Demonstratie prototype in operationele omgeving: demonstratie van het systeem in de vorm van een prototype in een 
gebruikersomgeving. 
fase 8. product/dienst is compleet en operationeel: het concept is getest en bewezen en voldoet aan gestelde verwachtingen, 
kwalificaties en normen (certificering). 
fase 9. Marktintroductie product/dienst/procedé: demonstratie van het systeem in een gebruiksomgeving. Het concept is technisch en 
commercieel gereed; productrijp en klaar voor marktintroductie. 

Valorisatiefondsen Fondsen die bedoeld zijn ter financiering van de valorisatie-procedure, zoals bijvoorbeeld het indienen van octrooiaanvragen voor 
onderzoeksresultaten of activiteiten met betrekking tot commercialisering of maatschappelijke implementatie van onderzoeksresultaten. 

Venture capital Een vorm van durfkapitaal, gericht op investeringen in innovatieve en snelgroeiende bedrijven, waarvan uitgegaan wordt dat deze op de 
lange termijn gaat groeien en door-ontwikkelen. Met venture capital wordt over het algemeen professioneel beheerd kapitaal bedoeld.

Venture capital fondsen Een professioneel investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. 

Vroege fase De vroege fase in de ontwikkeling van vernieuwende producten en ideeën is de fase waarin de stap wordt gezet van idee tot de aanvang 
van de productontwikkeling: er worden concepten gecreëerd en geverifieerd, de geschikte markt wordt geïdentificeerd en de juiste licenties 
(IP’s) worden ontwikkeld. Bedrijven hebben een TRL van 1-9.

VroegeFase Financiering Vormen van financiering voor de eerste groeifasen van beginnende ondernemingen.

*** Definitie overgenomen van https://www.gelderland.nl/Technology-Readiness-Levels

38 BIjLAge 2: gehANTeeRDe DefINITIeS

https://www.gelderland.nl/Technology-Readiness-Levels


Bijlage 3: Gesprekspartners – totaaloverzicht

BEGELEIDINGSCOMMISSIE

NAAM ORGANISATIE

Jenny Montanus Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (I&W) 

Mark Overman Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (I&W)

Rob Overkleeft Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
(RVO)

Guy de Sevaux Invest-NL

Mark Beumer Het Versnellingshuis 
Nederland circulair

Mara Haverkort Het Versnellingshuis 
Nederland circulair

Koert Ruiken Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) 

EXPERTINTERVIEWS 

Daan van Kassel Fondsmanager Polestar 
Capital

Stefan van Eijk Fondsmanager IFund

Hanna Zwietering Investment manager ABN 
AMRO SIF

Hilde Sijbring Circular Finance Lab/CoFoF

Michelle de Rijk Investment manager Fair 
Capital Partners 

Felix Zwart Nederlandse Vereniging van 
Participatiemaatschappijen 
(NVP)

Peter Smit Rabobank Start-up Scale-up 
Team 

Matthijs de Rijk Investment manager EnergIQ 
(Innovation Quarter)

Mark Beumer Het Versnellingshuis

Mara Haverkort Het Versnellingshuis

Els Sweeney Europese Investeringsbank

Elisa Achterberg Circular Finance Lab

Bram Ledeboer Shift Invest

Joost Loeb Polestar Capital

Björn Aarts Rabobank

Alain Cracau Greenberries

Janneke van 
Raak

Greenberries

Sabine 
Biesheuvel

Bluecity

Annemoon Borst LIOF

Heleen Plante Oost NL

Veolia Polymers BV

Hilde van Duin Eigendraads

Fairphone

Leadax

Peelpioneers

Create! BV

Black Bear Carbon

Sortiva

39 BIjLAge 3: geSpReKSpARTNeRS – TOTAALOVeRzIChT
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Bijlage 5: Oplossingen in detail

1: CENTRAAL INFORMATIEPUNT

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Kennis en informatie zijn op efficiënte wijze landelijk aan te bieden, langs digitale weg en met bijvoorbeeld de vraagbaakfunctie zoals 
de KvK die invult. Het Versnellingshuis vervult hier een belangrijke rol in als routewijzer naar financieringsmogelijkheden. Het advies is 
dan ook het behouden/ continueren van het Versnellingshuis en het verder bekend maken van het Versnellingshuis bij ondernemers.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 10 (onvoldoende inzicht in mogelijkheden).

Levensfase/Doelgroep Ondernemers in alle fasen, alle typen.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/
aanvrager) en verwachte bereik

Met deze inzet worden naar verwachting honderden ondernemers per jaar bereikt. Met de publieke dienstverleners kan dit inzicht 
gecreëerd worden, bijvoorbeeld t.a.v. jaarlijkse monitoring vanuit het ministerie.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De uitvoering kan plaatsvinden via de bestaande partijen. KvK, RVO, Versnellingshuis. 

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, gidsfunctie is een belangrijk opmaat naar de inzet van de andere instrumenten/oplossingen die worden voorgesteld. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Niet van toepassing

Doorlooptijd naar de start / Eerste 
vervolgstap

Dit kan op korte termijn worden ingezet, de activiteiten sluiten aan bij de bestaande organisaties en werkzaamheden. 
Vervolgstap zal zijn het onderzoek met de uitvoerders door te vertalen naar aanpassingen in communicatie, informatievoorziening en 
aandacht in het doorverwijzen naar instrumenten.

44 BIjLAge 5: OpLOSSINgeN IN DeTAIL



2: REGIONAAL ONDERSTEUNINGSAANBOD 
VERSTERKEN

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving In veel regio's is er (goed) ondersteuningsaanbod. Maar er is weinig onderlinge afstemming. Dit resulteert in veel aanbod, wat 
ook een overlap geeft met de nationale invulling. De oplossing die hier wordt voorgestaan is om tussen Rijk en regio tot een 
handelingsperspectief te komen. Benut daarin als vertrekpunt dat informatie/kennis nationaal ontsloten kan worden en dat de 
advisering en het individuele contact in de nabijheid van de ondernemers (de regio) ingevuld kan worden. 

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunten 4 (afstemming niet-financiële instrumentarium), 9 (voldoende en passend aanbod) 10 (onvoldoende 
inzicht in mogelijkheden.

Levensfase/Doelgroep Ondernemers in alle fasen, alle typen.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/ 
aanvrager) en verwachte bereik

Met deze inzet worden naar verwachting honderden ondernemers per jaar bereikt. Met de publieke dienstverleners kan dit inzicht 
gecreëerd worden, bijvoorbeeld ten aanzien van jaarlijkse monitoring vanuit het ministerie.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De uitvoering kan plaatsvinden via de bestaande partijen op rijksniveau en in de regio, die zicht richten op de circulaire economie.

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, doel van deze interventie is om de aansluiting te verbeteren en/of deze aansluiting te maken. Dat geeft de kansen om de 
effectiviteit van oplossingen te vergroten. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Het ligt in de lijn der verwachting dat Rijk en Regio samen kunnen optrekken in de financiering, zoals bij een MKB- of Regiodeal en bij 
diverse andere instrumenten (zoals MIT) reeds het geval is. In diverse regio's dragen ondernemers eveneens bij aan de bekostiging 
van het ondersteunings-aanbod.

Doorlooptijd naar de start/Eerste 
vervolgstap

Dit kan op korte termijn worden ingezet. Dit sluit ook aan bij ontwikkelingen als het gaat om de invulling van de dienstverlening aan het 
MKB, waar Rijk en regio zich naar aanleiding van het advies van het Comité voor Ondernemerschap over buigen. Ons beeld is dat er 
een grote bereidheid is om dit gezamenlijk ter hand te nemen.
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3: HARMONISATIE VAN NATIONALE EN REGIONALE 
PROGRAMMA'S

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Het is (in lijn met EZK-voorstel) wenselijk om voor het inregelen van de centrale en regionale oplossingen om de transparantie te 
vergroten een regisseur/kwartiermaker* aan te stellen, die dit met partijen te hand neemt. Dit kan ook door de mogelijk door EZK aan 
te stellen kwartiermaker een deel-opdracht mee te geven gericht op de Circulaire Economie.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 4 (afstemming niet-financiële instrumentarium) en 12 (aansluitende financiering).

Levensfase/Doelgroep Ondernemers in alle fasen, alle typen.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/ 
aanvrager) en verwachte bereik

Indirecte interventie.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

Uitvoering op Rijksniveau, interdepartementale invulling.

Aansluiting op andere 
instrumenten

- 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Niet van toepassing.

Doorlooptijd naar de start/eerste 
vervolgstap

Dit kan snel starten, en er kan gekoppeld worden met de generieke aanpak voor mkb-ondersteuning die er wordt ingezet.

* Zoals aangekondigd door EZK  in de beleidsbrief Mkb-financiering, knelpunten en acties van 15 juli 2022.
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4: FINANCIERINGSKETEN VOOR DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE
Over het algemeen functioneert de Nederlandse 
kapitaalmarkt goed voor lineair ondernemers. 
Publiek instrumentarium wordt periodiek geëva-
lueerd en verder verfijnd. Maar de instrumenten 
zijn meestal ingericht op ondernemers met een 
lineair businessmodel en zijn veelal gericht op 
high tech-oplossingen. De financieringsketen, 
zoals die door de Rijksoverheid is ingericht, is 
an sich op orde en kan toegankelijk gemaakt 
worden voor circulaire ondernemers. 

4A: VROegefASe fINANCIeRINg

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Vroegefasefinanciering is toegankelijk voor ondernemers in de vroege 
fase. De huidige criteria zijn niet geschikt voor een aantal circulaire 
ondernemingen. Het instrument, een lening om de eerste fase van de 
ontwikkeling door te komen is van toegevoegde waarde. Maar voor 
ondernemers gericht op het optimaliseren van processen zonder een high 
tech-component is ontwikkeling iets anders dan het realiseren van een proof 
of concept van een product, waar vroegefasefinanciering zich op richt.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 6 Financierings-eisen, 9 (voldoende en passend 
aanbod) en 12 (aansluitende financiering).

Levensfase/Doelgroep Start-ups, low tech/hoge R.

In te zetten financieringsvorm 
en -globale bedragen (per 
aanvraag/aanvrager) en 
verwachte bereik

Het instrumentarium van de VFF, leningen tot een bedrag van € 350K 
vormt een goed vervolg op de eerste ondersteuning/vouchers/MIT, die 
een ondernemer ontvangt. Dit is in de vorm van een lening. Tientallen 
ondernemers zullen jaarlijks zo hun volgende stappen kunnen zetten.

Uitvoering (hoe, wie, wat, 
bewezen of nieuw?)

De uitvoering door RVO en regionale partners, zoals ROM, heeft zich 
bewezen en kan mogelijk ook ingezet worden voor circulaire ondernemers.

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, zie financieringsvorm. Na de inzet van de VFF zullen marktpartijen (zoals 
SEED Fondsen, businessangels en publieke fondsen zoals de ROM's) het 
stukje kunnen overnemen. Zo wordt de financieringsketen gevormd.

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

De huidige VFF wordt voor een deel gefinancierd vanuit de regio's.

Doorlooptijd naar de start/
eerste vervolgstap

Dit kan op middellange termijn worden ingezet, de activiteiten sluiten aan bij 
de bestaande organisaties en werkzaamheden. De voorbereiding van een 
financieel instrument vereist enige doorlooptijd. Een eerste vervolgstap kan 
zijn om met de ministeries deze verbreding te bespreken en vervolgens met 
de regio's hier verder een uitwerking van te maken. 
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4B: SeeD-fACILITeIT

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving De huidige SEED faciliteit richt zich op 'Creatieve technostarters'. Gebieden als duurzaamheid en circulariteit (zonder tech-component) 
worden beperkt gefinancierd (en er is ook een beperkt aantal gespecialiseerde fondsen). Daarnaast moedigen de beloningsstructuren 
van fondsbeheerders het aan om financiële middelen te maximaliseren boven de impact ervan. Hierdoor wordt vaak prioriteit gegeven 
aan bedrijfsmodellen en sectoren die al als winstgevend beschouwd worden, in plaats van de initiatieven die de grootste circulaire 
impact kunnen maken. Het advies is om gericht op de CE specifieke calls op te zetten met een aangepast reglement en doelstellingen 
die aansluiten bij de CE. Tevens dient die toegankelijk te zijn voor 'first-time fundmanagement' om zo ook de opbouw van een 
circulaire venture capital markt een versnelling te geven.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 6 Financierings-eisen, 9 (voldoende en passend aanbod) en 12 (aansluitende financiering).

Levensfase/Doelgroep Financiers en start-ups, groeifase I, alle typen.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/ 
aanvrager) en verwachte bereik

De SEED-faciliteit verstrekt een deel van het fondskapitaal. Deze wordt in de vorm van een renteloze lening verstrekt. Deze bedragen 
enkele miljoenen per fonds. Daarmee worden uiteindelijk de ondernemers gefinancierd. De verstrekte financieringen wordt (idealiter) 
terugbetaald met een vergoeding voor het gelopen risico. 

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen  
of nieuw?)

RVO voert al meer dan 15 jaar dit instrument uit en het is een bewezen oplossing die eraan bijdraagt dat er kapitaal in de vroege fase 
beschikbaar komt én er nieuwe fondsen ontstaan.

Aansluiting op andere 
instrumenten

De SEED-regeling sluit aan op de voorgaande regelingen zoals VFF, combineert goed met bijvoorbeeld ROM's en zorgt ervoor dat 
ondernemers in een volgende fase komen waarin de markt, maar bijvoorbeeld ook Invest-NL hun rol vervullen.

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Private partijen financieren minimaal de helft van de fondsen, naast de lening die ontvangen wordt van de overheid. 

Doorlooptijd naar de start/eerste 
vervolgstap

Dit kan op middellange termijn starten, voorbereidingen kunnen wel aanvangen. De eerste stap zal zijn om met RVO en EZK verder af 
te stemmen onder welke (financiële) condities dit instrument is in te zetten voor de circulaire ondernemer. 
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4C: SeeD BuSINeSS-ANgeLS RegeLINg

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Evenals de SEED Faciliteit vallen veel gebieden binnen duurzaamheid en circulariteit niet binnen de definitie van technostarter. Hierdoor 
krijgen business angels met een louter circulaire focus niet de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Het advies is om gericht te 
onderzoeken hoe de regeling met aangepast reglement en doelstellingen kan aansluiten bij de CE.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 6 Financierings-eisen, 9 (voldoende en passend aanbod) en 12 (aansluitende financiering).

Levensfase/Doelgroep Financiers en start-ups, groeifase I, alle typen.

In te zetten financieringsvorm 
en -globale bedragen (per 
aanvraag/aanvrager) en 
verwachte bereik

De SEED-faciliteit verstrekt een deel van het fondskapitaal. Deze wordt in de vorm van een renteloze lening verstrekt aan samenwerkende 
business angels. Deze bedragen tot 1 miljoen per fonds. Daarmee worden uiteindelijk de ondernemers gefinancierd. De verstrekte 
financieringen worden (idealiter) terugbetaald met een vergoeding voor het gelopen risico.

Uitvoering (hoe, wie, wat, 
bewezen of nieuw?)

RVO voert dit instrument al enige tijd uit en is een bewezen oplossing, die eraan bijdraagt dat kapitaal in de vroege fase beschikbaar komt 
én er nieuwe fondsen ontstaan.

Aansluiting op andere 
instrumenten

De SEED-business angel regeling sluit aan op de voorgaande regelingen zoals VFF, combineert goed met bijvoorbeeld ROM's en zorgt 
ervoor dat ondernemers in een volgende fase komen waarin de markt (soms ook nog SEEDfondsen), maar bijvoorbeeld ook Invest-NL hun 
rol vervullen.

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Private partijen financieren minimaal de helft van de fondsen, naast de lening die ontvangen wordt van de overheid.

Doorlooptijd naar de start / 
Eerste vervolgstap

Dit kan op middellange termijn starten, voorbereidingen kunnen wel aanvangen. De eerste stap zal zijn om met RVO en EZK verder af te 
stemmen onder welke (financiële) condities dit instrument is in te zetten voor de circulaire ondernemer.
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4D: ROM'S eN pROVINCIALe fONDSeN

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Het financieren van circulaire ondernemers is als gevolg van de keuzes van EZK en de provincies veelal uitgesloten. Deze keuzes 
komen tot uiting in de investeringsreglementen. High tech circulaire oplossingen zijn wel mogelijk. Ook zijn de fondsen ingericht 
op start-ups en scale-ups. Volwassen mkb wat de transitie naar een circulair bedrijf wil doormaken komt niet in aanmerking. De 
oplossing die wordt voorgestaan is dat de aandeelhouders van de ROM's het investeringsreglement verbreden, zodat alle circulaire 
ondernemers binnen scope vallen. Zo mogelijk ook voor het volwassen mkb, waarbij dit ook de plek is om oplossingen voor keten-
financiering aan te bieden. Provincies hebben ook eigen fondsen. Ook hier is het een oplossing om ruimte te scheppen voor de CE.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 6 (Financierings-eisen), 7 (Keten-samenwerking), 9 (voldoende en passend aanbod) en 12 (aansluitende 
financiering).

Levensfase/doelgroep Start-ups, groeifase I en II.
En zo mogelijk volwassen bedrijven. Soft tech en hoge R.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/
aanvrager) en verwachte bereik

De ROM's verstrekken veelal leningen en participaties. Deze lopen uiteen van circa € 100.000-€ 5.000.000. Hiermee wordt circa 50% 
van alle investeringen door fondsen voor de doelgroep verstrekt. 

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De aanpak is bewezen. Financiering van circulaire ondernemers vereist mogelijk wel andere kennis en vaardigheden. Een beperkt 
aantal publieke fondsen richt zich op de circulaire ondernemer, de andere zijn hier nog niet op ingericht.

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, gidsfunctie is een belangrijke opmaat naar de inzet van de andere instrumenten/oplossingen die worden voorgesteld. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Het fondsvermogen van de ROM's is ingebracht door primair het Rijk en de provincies. De provinciale fondsen zijn gefinancierd 
door de provincies soms in aanvulling met Europese middelen (EFRO). Ook voor de circulaire economie kan deze lijn verder verkend 
worden. 

Doorlooptijd naar de start/eerste 
vervolgstap

Dit kan op middellange termijn worden ingezet, de activiteiten sluiten aan bij de bestaande organisaties en werkzaamheden. Een 
eerste stap kan zijn dat de aandeelhouders van de ROM's tot overeenstemming komen op welke wijze zij invulling gaan geven via de 
ROM's aan de Circulaire Economie. De provinciale fondsen, die een belangrijke rol vervullen bijvoorbeeld in de Energietransitie, zullen 
door de provincies meer gericht kunnen worden op de circulaire economie. 
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4e: BMKB

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Banken en een beperkt aantal alternatieve financiers voeren de BMKB uit en gebruiken daarvoor hun vaste beoordelingssystematiek. 
Deze beoordelingssystematiek sluit in de praktijk een deel van de circulaire ondernemers uit (bijvoorbeeld een as a service model). De 
inzet van de BMKB voor CE kan ook katalyserend werken voor banken om proposities voor circulair ondernemers te creëren en het 
ontwikkelen van passende metrics voor een beoordeling van een aanvraag. Er wordt verkend of een BMKB Groen gestart kan worden. 
De voorgestelde oplossing is om als onderdeel van 'Groen' ook te realiseren dat de CE daaronder valt en dat de criteria aansluiten op 
de behoefte van de circulaire ondernemer, en van de ondernemer die zijn volwassen bedrijf circulair wil maken.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 6 Financierings-eisen, 9 (voldoende en passend aanbod) en 12 (aansluitende financiering).

Levensfase/doelgroep Volwassen bedrijven (en beperkt groeifase II).

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/
aanvrager) en verwachte bereik

De BMKB is een borgstelling naar banken, maar ook steeds meer naar niet-bancaire financiers zoals Qredits en enkele kredietunies. 
Deze kunnen hierdoor leningen verstrekken die tot € 1,5 miljoen waarvan de risico's voor 90% afgedekt worden. De BMKB bereikt 
jaarlijks enkele duizenden ondernemers. Een circulaire variant kan het bereik verder doen toenemen.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De uitvoering kan plaatsvinden via de bestaande partijen. RVO, banken, niet-bancaire financiers. 

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, de BMKB maakt de stap mogelijk naar meer reguliere financiering en geeft daarmee bedrijven de kans om zich verder te 
ontwikkelen/ professionaliseren. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

De inzet van de BMKB leidt ertoe dat ook andere financiering aan de ondernemer verstrekt wordt (risicokapitaal, financiering van de 
banken). 

Doorlooptijd naar de start/eerste 
vervolgstap

Dit is een complex instrument. Het vereist dan ook een lange aanloop. Met de banken en andere financiers zal (bijvoorbeeld via de 
werkgroepen van IenW) gewerkt moeten worden aan circulaire leningen, die vervolgens vanuit de BMKB gedekt kunnen worden. De 
voorgestelde ontwikkeling van de BMKB Groen kan hiermee gecombineerd worden. 
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5: CALL VOOR INITIATIEVEN

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Door middel van een 'call voor initiatieven' kunnen subsidies verstrekt worden om bestaande, bewezen initiatieven te versterken. 
Projecten kunnen zowel landelijk als regionaal zijn. De projecten moeten gericht zijn op circulaire ondernemers en/of financiers en 
een antwoord bieden op de knelpunten die zij ervaren (zoals beschreven in dit onderzoek). Het gaat daarbij om ondersteuning die 
daadwerkelijk de ondernemer bereikt  
(1 op 1 - en 1 op N-ondersteuning) en die bijdragen aan een verbeterde transparantie en ondersteuning.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 5 (financierbare cases), 8 (onbekendheid CE), 10 (inzicht in mogelijkheden) en 12 (aansluitende financiering).

Levensfase/doelgroep De call gericht op organisaties die de ondernemer bedienen. In de call kunnen eisen gesteld worden, waardoor gericht invullingen voor 
sectoren, businessmodellen etc. worden uitgevraagd en gehonoreerd. In de uitvraag kunnen criteria worden opgenomen, waardoor de 
instrumenten verder gericht kunnen worden. Deze vorm geeft flexibiliteit en slagkracht.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/
aanvrager) en verwachte bereik

Beoogd is de inzet van een subsidie. Enkele tientallen projecten kunnen gefinancierd worden. Deze zullen op hun beurt naar 
verwachting 1000+ ondernemers weten te bereiken.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De uitvoering van de call kan vergelijkbaar zijn met de werkwijze van de One Single Hub regeling, zoals deze door RVO wordt 
uitgevoerd. 

Aansluiting op andere 
instrumenten

In de call-condities is dit op te nemen, en door de aanvragers is te beschrijven hoe zij dit invullen. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

In de condities voor de call kan een eigen bijdrage van de aanvrager of een bijdrage van een andere partij, naast de rijksbijdrage 
verplicht gesteld worden. Dit vergroot de betrokkenheid, resultaatgerichtheid en de substantie van een project. 

Doorlooptijd naar de start / Eerste 
vervolgstap

Dit kan op middellange termijn starten. In de aanloop daarnaartoe dient een regeling opgesteld te worden en zullen de inhoudelijke 
aspecten daarvoor verder uitgewerkt moeten worden. 
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6: MATCHINGSINSTRUMENTEN

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving De circulaire bedrijven zijn op onderdelen uniek. Businessmodellen zijn vernieuwend en vereisen aanvullende 
financieringsmogelijkheden. De financiële sector dient nog ervaring op te doen met deze doelgroep en er zijn nog weinig 
specialistische fondsen. 
Ook zijn er bijvoorbeeld voor PAAS-modellen nog geen financieringsoplossingen (zoals ESCO's) en is er geen mogelijkheid om 
restwaardes te financieren. 
De voorgestelde oplossing is om een matchingsinstrument op te zetten, waarmee er op dezelfde voet of tegen gunstigere condities 
kan worden meegefinancierd met een marktpartij, daar waar dit staatssteun-technisch mogelijk is. Een dergelijk matchingsinstrument 
kan zorgen voor vernieuwing binnen de conventionele financiële kaders zodat er financieringsmogelijkheden ontstaan voor circulaire 
businessmodellen die buiten de bestaande regelingen vallen. 

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 6 (Financierings-eisen), 9 (voldoende en passend aanbod) en 12 (aansluitende financiering).

Levensfase/doelgroep Volwassen mkb en groeifase II, alle typen.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/
aanvrager) en verwachte bereik

De keuze voor de financieringsvorm dient verder onderzocht te worden. Voor de hand liggen de leningsvorm en de participatie, waarbij 
er een pari passu match kan plaatsvinden. Dit in een range van enkele tonnen, tot enkele miljoenen. In de fase daarna is Invest-NL als 
financier actief. Het bereik is nog nader te bezien. 

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De uitvoering kan plaatsvinden via de bestaande partijen zoals RVO, ROM's, Invest-NL in samenwerking met (te selecteren/goed te 
keuren) private financiers die een match krijgen op hun financiering. 

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, gidsfunctie is een belangrijke opmaat naar de inzet van de andere instrumenten/oplossingen die worden voorgesteld. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Dit is beoogd als co-financieringsinstrument.

Doorlooptijd naar de start/eerste 
vervolgstap

Dit is een complexer instrument, dat een lange aanloop kent. Het kan in coproductie met diverse private en publieke financiers verder 
uitgewerkt worden, er zijn door IenW ook werkgroepen gestart waarin dit een plek kan krijgen. 
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7: CASEMANAGER VOOR ONDERNEMERS

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Zowel het verkrijgen van inzicht in financieringsmogelijkheden als de complexiteit van indiening zelf wordt door veel ondernemers 
ervaren als knelpunt bij het binnenhalen van financiering. Het advies is om een in circulaire economie gespecialiseerde 
casemanagersfunctie in te zetten waar ondernemers (zonder kosten of met een beperkte eigen bijdrage) een beroep op kunnen doen. 
Juist ook in geval van ketenprojecten is dit van belang. Deze kan advies geven, ondernemers wegwijs maken en ondersteunen bij het 
indienen van aanvragen en zorgt ervoor dat de slagingskans bij financiers toeneemt. 

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 5 (financierbare cases), 7 (keten-samenwerking) 8 (onbekendheid CE), 10 (inzicht in mogelijkheden) en 11 
(marktvraag).

Levensfase Start-ups, groeifase I en II.

Levensfase/doelgroep Ondernemers in alle fasen, alle typen.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De rol van casemanager kan in de regio georganiseerd worden, de plek waar één op één advies het beste aansluit op ondernemers. Er 
zijn diverse marktpartijen die beschikken over de capaciteit en de kennis om de rol vervolgens in te vullen.

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, de inzet van de casemanager draagt bij aan succesvolle werking van de financieringsinstrumenten. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Nog te bepalen, een eigen bijdrage van ondernemers voor de inzet van een casemanager is soms mogelijk. 

Doorlooptijd naar de start / Eerste 
vervolgstap

Dit kan op korte termijn worden ingezet. Dit sluit ook aan bij ontwikkelingen als het gaat om de invulling van de dienstverlening aan het 
MKB, waar Rijk en regio zich naar aanleiding van het advies van het Comité voor Ondernemerschap over buigen. Ons beeld is dat er 
een grote bereidheid is om dit gezamenlijk ter hand te nemen.
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8: MAKELAARSREGELINGEN/VOUCHERS

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Met de inzet van de makelaarsregeling c.q. het aanbieden van een voucherprogramma kunnen ondernemers in staat gesteld worden 
om advies in te winnen bijvoorbeeld voor het aantrekken van financiering en het versterken van de businesscase, bijvoorbeeld door 
eerste klanten te identificeren en partnerships te sluiten. Ondernemers krijgen hierdoor sneller en succesvoller financiering en dit 
resulteert in meer financierbare cases voor financiers. 

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 5 (financierbare cases), 7 (keten-samenwerking), 8 (onbekendheid CE), 10 (inzicht in mogelijkheden) en 11 
(marktvraag).

Levensfase/doelgroep Ondernemers in alle fasen, alle typen.

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/
aanvrager) en verwachte bereik

De financiering kan case by case verstrekt worden in de vorm van een subsidie aan een individuele ondernemer (circa € 5-20.000) of 
zoals dit onder meer via topsectororganisaties gaat, het inzetten van een makelaar die meerdere cases ter hand neemt. Ook hier kan 
een bereik van enkele honderden ondernemers per jaar haalbaar zijn. 

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

Er zijn diverse marktpartijen die beschikken over de capaciteit en de kennis om de makelaarsrol in te vullen.

Aansluiting op andere 
instrumenten

Ja, de inzet van de vouchers/makelaars draagt bij aan succesvolle werking van de financieringsinstrumenten en het 
professionaliseren van ondernemers in de circulaire economie.

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Nog te bepalen, een eigen bijdrage van ondernemers voor de inzet van een voucher of makelaar is soms mogelijk. 

Doorlooptijd naar de start/eerste 
vervolgstap

Dit kan op korte termijn worden ingezet, de activiteiten sluiten aan bij de bestaande organisaties en werkzaamheden. Als eerste 
dient de keuze gemaakt te worden voor de inzet van vouchers of makelaarsrollen. Vervolgens kan een subsidiereglement worden 
uitgewerkt en kan bezien worden waar de uitvoering kan landen.
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9: VAN MIT NAAR CIRCULAIRE SUBSIDIEREGELING

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving Het MIT-instrument is een belangrijke oplossing voor (veelal technologiegerichte) ondernemers om haalbaarheid te onderzoeken en 
gezamenlijk te ontwikkelen. Het is wenselijk om ook voor de CE een dergelijk instrument te hebben, waarmee de eerste ontwikkelfase 
gesubsidieerd kan worden (haalbaarheidsprojecten). De naam MIT is daarvoor niet meer passend, maar de doelstellingen en de 
werkwijze van het instrument zijn bruikbaar. Dit vormt een goede aanvulling op de subsidieregeling voor ketenprojecten.

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 5 (financierbare cases), 6) Financieringseisen en 13 (waardering externaliteiten).

Levensfase/doelgroep Start-ups, Groeifase I, het is mogelijk om focus te leggen op specifieke typen ondernemers (breed starten en daarna specifieker 
maken vanuit de ervaring lijkt verstandig).

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/
aanvrager) en verwachte bereik

Met deze inzet worden naar verwachting honderden ondernemers per jaar bereikt. Met de publieke dienstverleners kan dit inzicht 
gecreëerd worden, bijvoorbeeld ten aanzien van jaarlijkse monitoring vanuit het ministerie.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

De wijze waarop de MIT ingevuld wordt met de provincies zou ook voor de CE gehanteerd kunnen worden. Centraal wat moet, 
regionaal daar waar dit kan, zoals de beoordeling. Dit vormt een goede aanvulling op de subsidieregeling voor ketenprojecten.

Aansluiting op andere 
instrumenten

Deze subsidie fungeert als katalysator van veel vernieuwing in de CE, net zoals de MIT dit nu doet voor innovatieve bedrijvigheid. 
Doordat de eerste bewijzen van de potentie van een bedrijf mede dankzij de subsidie geleverd worden, ontstaat een betere aansluiting 
met financiers zoals de ROM's en business angels. 

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

Een (beperkte) eigen bijdrage van de ondernemers ligt, net zoals bij de huidige MIT-regeling, voor de hand. Tevens kan er samen met 
de regio's opgetrokken worden voor de financiering van het instrument, eveneens gelijk aan de MIT. 

Doorlooptijd naar de start/eerste 
vervolgstap

Dit kan op middellange termijn starten. In samenspraak met de regio's dient de werkwijze verder uitgediept te worden, en via een 
reglement vastgelegd te worden. Vervolgens kan de regeling van start.
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10: CE-GARANTIE EN FISCALE INSTRUMENTEN

KARAKTERISTIEK TOELICHTING

Beschrijving De circulaire economie kan zich sneller ontwikkelen indien er garantiemogelijkheden ontstaan. Het bieden van garanties op 
een restwaarde kan een financier over de streep trekken. Tevens zijn er mogelijkheden om met fiscale maatregelen de transitie 
te ondersteunen (denk aan het belasten van milieu-impact (zoals ExTax) maar ook het mogelijk maken van fiscale aftrek voor 
ondernemers die hun bedrijfsvoering circulair maken, net zoals de WBSO voordeel biedt aan ondernemers die innoveren). Dit zal 
ook vooral voor volwassen bedrijven effect hebben. Dergelijke garantiemogelijkheden en fiscale instrumenten sluiten aan op de 
groeibehoefte van huidige marktpartijen die vanwege het risicoprofiel van CE de volgende stap niet kunnen zetten. Tevens kunnen 
deze regelingen vanwege een verwacht bereikbaarder financieringsaanbod als neveneffect de marktvraag voorzien van een impuls 
(buiten scope van dit onderzoek).  

Voor welk knelpunt is dit een 
oplossing?

Oplossing voor Knelpunt 7 (keten-samenwerking), 9 (passend aanbod) en 13 (waardering externaliteiten).

Levensfase/doelgroep Groeifase II, volwassen, het is mogelijk om focus te leggen op specifieke typen ondernemers (breed starten en daarna specifieker 
maken vanuit de ervaring lijkt verstandig).

In te zetten financieringsvorm en 
-globale bedragen (per aanvraag/ 
aanvrager) en verwachte bereik

Nader te onderzoeken.

Uitvoering (hoe, wie, wat, bewezen 
of nieuw?)

Een gebruikelijke route is om de inzet van garanties via financiële intermediairs in te zetten (banken, leasemaatschappijen etc.). 

Aansluiting op andere 
instrumenten

Afhankelijk van de verdere keuzes.

Is er sprake van co-financiering 
of andere vormen waarmee de 
beschikbaarheid van middelen 
door meerdere partijen kan 
plaatsvinden?

De garantie fungeert als trigger voor andere financiers om geld te verstrekken aan een ondernemer. Een veelvoud van de hoogte van 
de garanties zal daardoor in beweging komen.

Doorlooptijd naar de start / Eerste 
vervolgstap

Deze oplossing is impactrijk en kan ook juist voor bestaande bedrijven en snelgroeiende bedrijven de stap naar het aantrekken 
van regulier kapitaal (bankleningen ten opzichte van investeringskapitaal) mogelijk maken. Maar het vereist ook een complexe 
afstemming en uitwerking met verschillende departementen en financiers.
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