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1 Inleiding – de mismatch wegnemen 

1.1 Achtergrond en aanleiding 
De transitie naar een volledig circulaire economie heeft zowel ondernemers als 
financiers (publiek en privaat) nodig om tot wasdom te komen. Momenteel ervaren 
beide entiteiten echter knelpunten in het circulair ondernemen of financieren van 
circulaire ondernemers. Deze knelpunten zijn in het eerste en tweede deel van dit 
onderzoek1 ‘circulair financieren’ uitgewerkt. Het verlichten of zelfs wegnemen van deze 
knelpunten zal de transitie naar de circulaire economie ten goede komen. Zowel 
ondernemers als financiers ondervinden knelpunten die hen belemmeren om 
overeenstemming te vinden in een samenwerking (lees financiering). Er zijn echter ook 
knelpunten die de beide groepen overstijgen en onderdeel zijn van de systematische 
voorwaarden van een lineaire en circulaire economie. In dit derde onderdeel van het 
onderzoek wordt toegewerkt naar de oplossingen waarmee de opgehaalde knelpunten 
weggenomen kunnen worden.  
 

1.2 Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen 
1.2.1 Doelstelling – vanuit inzicht naar concrete actie 

In deze onderzoeksrapportage wordt deel 3 van het onderzoek vervat, waarin  
oplossingen worden aangereikt voor de mismatch tussen de behoefte van ondernemers 
en het aanbod aan (financierings)instrumenten, dat in deze behoefte kan voorzien.  
 

1.2.2 Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek staan de volgende hoofdvragen centraal: 

Dit deel richt zich op de beantwoording van de tweede hoofdvraag en aan de hand van 
de hierna opgenomen deelvragen wordt het advies geformuleerd. 
 
Deel 3 - Oplossingen 
9. Is er sprake van een mismatch tussen het beschikbare instrumentarium en de 

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

10. Wat is de rol van de overheid en marktpartijen in het wegnemen van een eventuele 
mismatch? 

11. Welk marktfalen zien we in het financieringslandschap en het aanbod van 
instrumentarium? 
11.1. Is het geconstateerde marktfalen de afgelopen drie jaar veranderd? 

12. Wat kunnen overheden, aanvullend op het bestaande publieke en private 
financieringsinstrumentarium, organiseren via niet financiële oplossingen? 

  

 
1 Slow Money, Fast Entrepreneurs; kenmerk 22031-009a en 22031-009b 

• In welke mate sluit het in Nederland beschikbare (financiële en niet 
financiële) instrumentarium voor de circulaire economie aan op de behoefte 
van ondernemers? 

• Indien er een mismatch is tussen het aanbod en de behoefte aan 
instrumenten, op welke wijze kan deze mismatch dan gereduceerd worden? 
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13. Op welke wijze kan de mismatch tussen het aanbod en de behoefte aan 
instrumenten gereduceerd worden? 
13.1. Op welke wijze kan de bekendheid en de toegankelijkheid van bestaande niet-

financiële instrumenten verbeterd worden?  
13.2. Wat kan door middel van aanpassingen aan bestaande instrumenten 

gereduceerd worden? 
13.3. Welke additionele financiële instrumenten kunnen de mismatch reduceren? 
13.4. Welke additionele niet financiële instrumenten 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? 
 
Als bijlage 1 is het totaal van de deelvragen opgenomen. Tevens is als bijlage 2 een 
overzicht opgenomen van definities zoals deze gehanteerd zijn.  
 

1.3 Onderzoeksaanpak 
Dit deel van het onderzoek bouwt voort op de eerste twee delen. Voor dit deel is 
aanvullend gebruik gemaakt van een aanpak gebaseerd op verschillende methodieken. 
Zo is er kennis opgehaald uit interviews, bredere werksessies, de vragenlijst en 
aanvullende literatuurstudies. Tevens is de expertopinie van de onderzoekers en de 
ervaring van onze adviseurs met financiering binnen de circulaire economie en circulair 
ondernemerschap geraadpleegd. Ten behoeve van de cases zijn er interviews gehouden 
met de ondernemingen die het betreft. Tenslotte zijn er diverse expertinterviews 
gehouden en bijeenkomsten met relevante stakeholders om oplossingen te identificeren 
en aan te scherpen. In bijlage 3 staat een overzicht van alle gesprekspartners. 
 

1.4 Leeswijzer 
In de hierna volgende hoofdstukken komen de volgende onderdelen aan bod:  
• In hoofdstuk twee wordt beschreven welke rollen ondernemers, overheden en 

private financiers vervullen in het realiseren van een circulaire economie. 
• In hoofdstuk drie staat de "gap-analyse beschreven" waaruit de mismatch tussen de 

vraag en het aanbod naar financiering in de circulaire economie in beeld komt. 
• In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op het samenspel tussen de markt en de 

overheid in het wegnemen van de mismatch. Rechtvaardigt het marktfalen een 
interventie?  

• In het vijfde hoofdstuk staat het totaaloverzicht van oplossingen voor de knelpunten, 
van de aanpassing van instrumenten, naar betere benutten tot het realiseren van 
nieuwe instrumenten.  

• Vervolgens wordt in hoofdstuk zes tenslotte worden de oplossingen die geselecteerd 
zijn verder beschreven.  

 
Separaat is een inspiratieboekje gemaakt met een tiental cases die de combinatie van 
knelpunten én werkende oplossingen inzichtelijk maken2.  

  

 
2 22031-009d, Inspiratieboekje  
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2 Rollen van ondernemers, overheden en financiers 

2.1 Inleiding 
In het volgende hoofdstuk wordt de gap-analyse uitgewerkt op basis van de opgehaalde 
knelpunten bij ondernemers en financiers. Als opmaat gaan we in op de rollen van de 
ondernemers, overheid en private financiers in (de financiering van) de circulaire 
economie, zoals die door ons is geformuleerd, ter verdere ordening van de 
onderzoeksuitkomsten. Nadat de knelpunten geduid zijn, zal vervolgens in het 
hoofdstuk Marktfalen bezien worden of de rollen ook daadwerkelijk afdoende ingevuld 
worden, of dat verdere interventies passend zijn.  
 

2.2 Rollen Ondernemers 
 

Ondernemers ontwikkelen de haalbare circulaire business modellen. 

 
Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal, actief in de 
productie en/of het aanbieden van goederen en diensten. In de (klassieke) economische 
theorie zijn bedrijven gericht op het maken van winst. De Kamer van Koophandel 
hanteert drie criteria om te bepalen of er sprake is van een ondernemer3:  
• U levert goederen of diensten. 
• U vraagt er meer geld voor dan het u gekost heeft om te maken. U verdient er geld 

aan. 
• U doet zaken met andere mensen dan alleen vrienden of familie. Ook concurreert u 

met ondernemers die (bijna) dezelfde diensten of producten verkopen. 
 
De definitie van een start-up is specifieker. Steve Blank formuleert deze als volgt4:  
a start-up is an organization formed to search for a repeatable and scalable business 
model.  
 
Vanuit deze definitie volgt ook de belangrijkste rol die er op dit moment voor veel 
circulaire bedrijven/ondernemers aan de orde is: 
Het ontwikkelen van een repeteerbaar en schaalbaar (kortweg haalbaar) business model 
voor het bedrijf. 

 
Het is de rol van ondernemers om te zorgen voor massa, nadat bijvoorbeeld vanuit 
fundamenteel onderzoek kansrijke oplossingen ontstaan. Het is ook de rol voor de 
ondernemer om te komen tot winstgevende business modellen. Hierdoor ontstaat er 
continuïteit en de afhankelijkheid van publieke financiering verdwijnt, en waardoor er 
werkgelegenheid ontstaat. Producten en diensten moeten daartoe succesvol verkocht 
worden aan klanten. Het bewijs dat deze van toegevoegde waarde zijn.  

 
In een circulaire economie moeten ondernemers zorgen voor circulaire goederen en 
diensten. Die zijn op dit moment slechts in beperkte mate op de markt beschikbaar, 
waardoor deze rol nog onvoldoende kan worden ingevuld. Uit ons onderzoek (zie deel 1) 
blijkt dat ondernemers diverse knelpunten ondervinden in de ontwikkeling, 
implementatie en/of (commerciële) opschaling van circulaire business modellen. Samen 
met de overheid en private financiers dienen oplossingen gevonden te worden.  

 
3 Wanneer bent u ondernemer? | Ondernemersplein - KVK 
4 Voor dit onderzoek hanteren we daarbij voor start-ups een bestaan van 3 jaar of jonger, in lijn met deel 1 en 2 van dit 

onderzoek. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeid_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitaal_(bedrijfseconomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goederen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diensten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winst_(onderneming)
https://ondernemersplein.kvk.nl/wanneer-bent-u-ondernemer/#:~:text=KVK%20gebruikt%203%20criteria%20om,U%20verdient%20er%20geld%20aan.


 

januari 2023. Ons kenmerk 2203110d

 

 9 

 

 

2.3 Rollen Overheden 
 

De overheid creëert de systeemcondities voor de (overgang naar) de circulaire 
economie. 

 
We bevinden ons in een tijdperk met grote maatschappelijke veranderingen. Eén 
daarvan is de transitie naar een circulaire economie. Transitiewetenschappers laten zien 
dat de overheid bij systematische veranderingen onontbeerlijk is. Vanuit de transitieleer 
zijn er vijf overheidsrollen5: 
1. Richting geven: langetermijnvisie en ambities helder maken en stap voor stap 

toewerken naar deelopgaven met bijbehorende doelstellingen. 
2. Een governancestructuur creëren: nieuwe vormen voor het geven van sturing 

creëren (inclusief rollen en instrumenten), inclusief het organisatiemodel. 
3. Het nieuwe ondersteunen: de interventies die nodig zijn voor het opbouwen en 

voortbouwen van gewenste oude en nieuwe structuren en praktijken. Bijvoorbeeld 
door nieuwe initiatieven van bedrijven en de samenleving te faciliteren, al dan niet 
met financiële middelen.  

4. Het dysfunctionele afbreken: de interventies die nodig zijn voor het ombouwen 
en/of afbouwen van ongewenste structuren en praktijken. 

5. Interne capaciteiten en structuren ontwikkelen. 
 
Ervaring laat zien dat met name de taken “richting geven” en “afbreken” lastig zijn voor 
een overheid. Voor systeemverandering is het nodig dat de lineaire economie wordt 
afgebroken. Juist voor het afbreken is nauwelijks legitimiteit te vinden, vanwege 
conflicterende belangen en doordat draagvlak (in eerste instantie) vaak ontbreekt en 
men doorgaat met het verder optimaliseren van het huidige systeem (waardoor het 
afbreken nog lastiger wordt). Door het huidige (onwenselijke) systeem onder druk te 
zetten door bijvoorbeeld financiële prikkels, verboden en/of afspraken om uit te 
faseren, komt er ruimte voor nieuwe circulaire alternatieven. Daarbij dient ook 
duidelijkheid gegeven te worden over het tijdspad en bijpassende mijlpalen om 
duidelijkheid naar de maatschappij te verschaffen.  
 
Sturen via de inzet van beleidsinstrumenten 
Overheden hebben een breed scala aan beleidsinstrumenten beschikbaar om sturing te 
kunnen geven. Het in te zetten instrumentarium is verschillend per type overheid 
(afhankelijk van mandaat en taken/rollen). Klassiek worden beleidsinstrumenten 
ingedeeld in drie categorieën. Vanuit onderzoek6 dat RHDHV voor PBL heeft gedaan, zijn 
er negen hoofdcategorieën aan instrumentarium onderscheiden, die ingezet worden om 
te sturen op de transitie naar een circulaire economie: 
• Communicatief en informatief: 

− Onderzoek 

− Informatievoorziening 

− Netwerken 

− Onderwijs 
• Financieel-economisch: 

− Inkoop 

 
5 Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning 

essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public 
Administration traditions.  

6 Royal HaskoningDHV. (2020). Inventarisatie Circulaire Activiteiten Decentrale Overheden. 
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− Bedrijfsondersteuning 

− Belastingen (aanvullend op PBL) 
• Juridisch: 

− Wet- en regelgeving 

− Ruimtelijke ordening 
 
Zowel RLI (meer beprijzen en regulering) als PBL (meer dwang en drang) concluderen 
dat de overheid terughoudend is met de inzet van effectieve instrumenten om transities 
bij consumenten en producenten tot stand te brengen. Dit zorgt voor vertraging van de 
transitie. Vooral bij internationaal opererende economische sectoren is dit het geval. 
 
Ingezet financieel-economisch instrumentarium 
In dit onderzoek focussen we ons op het financieel-economisch instrumentarium. In 
deel 2 staat een overzicht van mogelijk inzetbare bestaande en additionele 
instrumenten. 
 
Invulling van de overheidsrol 
We zien twee grote uitdagingen bij de rolinvulling van overheden: 
1. Interdepartementale samenwerking 
2. Rolverdeling tussen (lagen) overheden 

 
1. Interdepartementale samenwerking  
Circulaire economie is maatschappijbreed en overschrijdt daarmee de traditionele 
domeingrenzen van ministeries.  Circulaire economie heeft direct raakvlakken met 
ministeries als Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën en Binnenlandse Zaken. Deze departementen 
hebben al regelingen ter bevordering voor CE7, maar omdat een interdepartementale 
samenwerking niet optimaal is, gebeurt er veel langs elkaar en zonder aansluiting8.  
De overheid komt hierdoor niet over als één instantie. De verschillende lagen van de 
overheid hebben verschillende rollen die decentraal georganiseerd zijn en niet helder op 
elkaar zijn afgestemd. In de beleving van de ondernemer lijkt de overheid hierdoor 
verschillende perspectieven te hebben.  
 
Vaak maakt het gebrek aan centrale afstemming het aanpassen van regelingen lastig. 
Een vast gezicht en beleid is belangrijk om invalshoeken bij elkaar te brengen en geen 
tijd te verliezen in telkens afstemmingen met andere departementen. 
 
2. Rolverdeling tussen (lagen) overheden  
Veel overheden in Nederland (Ministeries, provincies, regio’s, gemeenten en 
waterschappen) hebben beleid en doelstellingen voor de transitie naar een circulaire 
economie. Om die doelstellingen te bereiken, voeren ze vele duizenden circulaire 
activiteiten uit, blijkt uit onderzoek van PBL. Bij ongeveer 2/3 hiervan zijn bedrijven 
betrokken en bij 25% zetten overheden ook (financieel) instrumentarium in om 
bedrijven te ondersteunen. De verschillende (lagen) overheden hebben hierover 
beperkt afstemming, de regionale doelen en taken zijn duidelijk gedefinieerd voor de 
circulaire economie. Dat blijkt onder andere uit onderzoek dat RHDHV voor PBL heeft 
verricht in 2020 en 2022. 
  

 
7 voortbouwend op het grondstoffenakkoord (2017) en het Uitvoering Programma Circulaire Economie (UPCE) 
8 Versnellingshuis. (2022). Rode draden 2022. 
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Zoals bijvoorbeeld bij de energietransitie. Waar in het Nationale Programma RES de 
landelijke opgave is verbijzonderd naar 30 energieregio's. In het klimaatakkoord is 
vervolgens concreet afgesproken waarmee regionale overheden aan de slag gaan, 
inclusief mijlpalen. Meer afstemming tussen de verschillende lagen van de overheid 
helpt om: 
• Meer richting te geven: in plaats van dat verschillende lagen van de overheid ieder 

voor zich doelen, plannen maken en activiteiten uitvoeren, kan door een meer 
gezamenlijke koers meer duidelijkheid worden gegeven over de richting van de 
transitie en zo een deel van de (systeem)onzekerheden worden weggenomen. Het 
PBL heeft in 2021 in de Integrale Circulaire Economie Rapportage aanbevolen het 
beleid te intensiveren met een heldere rolverdeling. In de actualisatie van het 
Uitvoeringsprogramma CE (2021) worden mogelijkheden geïdentificeerd voor 
wijzigingen binnen bestaande kaders en met bestaande middelen. Het nieuwe 
kabinet is echter aanzet om het beleid te intensiveren en van meer richting te 
voorzien.9  

• Onderling taken en rollen te bepalen: er zijn gezamenlijke opgaven, maar wellicht 
ook regio specifieke opgaves (op basis van specialisatie of bijzondere kenmerken van 
een regio). Ook kunnen afspraken worden gemaakt inzake ondersteuning van type 
bedrijven (bijvoorbeeld grootbedrijf via het Rijk en mkb via de regionale overheden) 
en centrale “hulplijnen” (zoals Versnellingshuis) met goede relaties met de regio. Om 
zodoende de afstemming en communicatie beter te faciliteren. 

• Overzicht voor ondernemers te vergroten: een heldere structuur helpt ook 
ondernemers om inzicht te krijgen waar ze voor wat en wanneer voor ondersteuning 
of informatie terecht kunnen.  

 

2.4 Rollen financiers en overige marktpartijen 
 

De financiers stellen het kapitaal beschikbaar waarmee circulaire business modellen 
gefinancierd kunnen worden. Tevens hebben financiers een belangrijke niet-
financiële rol in het ondersteunen van ondernemers bij het opwerken van het 
business model en begeleiding naar een succesvolle aanvraag of deal.   

 
De rol van private financiers is minder omkaderd dan die van de overheid. Het is ook 
geen vast gegeven waar de rol van de overheid eindigt en die van de markt begint. Het 
adagium is veel meer om een samenwerking tussen markt en overheid te 
bewerkstelligen. Er is wel een aantal aandachtspunten ten aanzien van het adresseren 
van marktfalen en de rolverdeling, die voortvloeien uit dit onderzoek. 
• De financiële marktpartijen die wij in het dit onderzoek getroffen hebben, zijn zonder 

uitzondering overtuigd van het belang van de transitie naar een circulaire economie. 
En hoewel er nog diverse hobbels te nemen zijn, is dit een goed vertrekpunt. Er is 
een oprechte inzet om circulaire bedrijven te ondersteunen en te financieren. Maar 
nog lang niet alles lukt. 

• De overheid is in deze fase, waarin de circulaire economie zich nog aan het 
ontwikkelen is, een cruciale partner voor financiële marktpartijen. Samenwerking is 
het devies. 

• Maak bij het interveniëren een zorgvuldig onderscheid tussen het wegnemen van 
marktfalen met in de uitvoering inzet van financiële marktpartijen én het wegnemen 
van marktfalen, door als overheid zelf ook de uitvoering ter hand te nemen.  

 
9 Kamerbrief van Weyenberg (IenW), 18 oktober 2021 
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Als marktpartijen de kennis en kunde hebben voor de uitvoering, dan zou daar het 
primaat kunnen liggen.  

• Het ontbreken van kapitaal of de juiste ondersteuning van het circulaire mkb kan 
marktfalen indiceren. Maar dit hoeft niet te betekenen dat er geen marktpartijen zijn 
die in staat zijn om het kapitaal uit te zetten of ondersteuning aan te bieden aan 
ondernemers. 

• Er is een behoorlijk aanbod aan partijen die (mits zij daar kapitaal voor beschikbaar 
hebben) financieringen kunnen verstrekken. Ook zijn er diverse dienstverleners die 
kennisdeling, het vergroten van transparantie en het bijdragen aan de 
gereedheid/de-risking ter hand kunnen nemen. De middelen om deze inzet mogelijk 
te maken (bij ondernemers en/of overheid) zijn er veelal nog niet.  

− Doordat marktpartijen nog beperkt kunnen acteren in de circulaire economie, is 
er nog geen grote specialisatie ontstaan naar thema's/sectoren/doelgroepen.  

• Marktpartijen vragen ook nadrukkelijk om een overheid die normeert en doelen 
stelt. Dit zorgt ervoor dat de markt beter kan functioneren. 

− Voor banken, bijvoorbeeld, wordt het zo mogelijk om deze doelen en normen 
door te vertalen naar haar financieringsbeleid. 

− En investeerders kunnen hun kapitaal laten vloeien naar bedrijven die aansluiten 
op deze doelen.  

• De partijen in de (financierings)markt zijn niet op zoek naar allerlei nieuwe 
interventies. Wel zijn zij op zoek naar regie. Regie tussen instrumenten gericht op 
goede aansluitingen en criteria, regie tussen de ministeries (de circulaire economie 
komt in vele departementen terug) om de integraliteit te behouden en ook regie 
gericht op de ondernemer die met een financieringsvraag op pad is. Deze regie 
draagt bij aan de transparantie binnen de overheid en naar buiten toe, waarmee de 
overheid, ondernemer en private financier, zich beter kunnen verhouden tot 
gewenste marktontwikkeling en transitie naar een circulaire economie. 

• Tenslotte is er in de markt een zekere urgentie, of mogelijk meer ongeduldigheid. 
Transities zijn complex en vereisen een aanloopperiode alvorens hier "business" in 
ontstaat. Bij energietransitie was dit niet anders. Maar voor de markt is het wel tijd 
om in de actiemodus te komen. Veel knelpunten zijn al langere tijd bekend.  

 
Het perspectief vanuit marktpartijen op het wegnemen van de knelpunten, samen met 
de overheid, is positief en constructief. Samen kan er veel bereikt worden. 
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3 GAP-Analyse – de grootste knelpunten 

3.1 Inleiding 
Om inzage te krijgen welke mismatch er is tussen het beschikbare aanbod aan 
financieringen en subsidies voor de circulaire ondernemers en de financiële behoeftes 
van circulaire ondernemers, is een GAP-Analyse opgesteld. Veel van de knelpunten zijn 
nauw met elkaar verwant. Ze versterken elkaar of werken als katalysator, waardoor 
andere knelpunten ook opspelen en de mismatches ontstaan, versterken of verbreden. 
De GAP-analyse geeft ook inzicht in de achterliggende redenen voor de mismatch, dit 
zijn de knelpunten. Voor de volledigheid zijn de knelpunten van financier en 
ondernemer apart beschreven. Zodoende verkrijgen we inzicht en geven antwoord op 
deelvraag 11: Is er sprake van een mismatch tussen het beschikbare instrumentarium, 
waardoor de ondernemers er niet in slagen de passende financiering aan te trekken? 
 

3.2 Knelpunten vanuit ondernemersperspectief 
De volgende knelpunten zijn op basis van ons onderzoek in deel 1 geïdentificeerd vanuit 
ondernemersperspectief: 
• Voldoende en passend financieringsaanbod. 
• Inzicht in financieringsmogelijkheden 
• Ketensamenwerkingen 
• Onbekendheid met de CE 
• Onvoldoende marktvraag 
• Aansluitende financiering 
• Waardering van externaliteiten 
 
Deze worden hieronder per subparagraaf nader uitgewerkt. Per knelpunt werken we uit: 
1. Een korte beschrijving van het knelpunt 
2. Het geconstateerde gat 
3. Type ondernemer waar het knelpunt op van toepassing is 
4. Type CE business model waar het knelpunt op van toepassing is 
 

Verbijzondering perspectief ondernemer 

Per knelpunt is gelet op de toepasbaarheid van de knelpunten op verschillende groepen 
ondernemers. Hierbij is gekozen onderscheid te maken tussen de levensfase van de 
organisatie/vraagkant en naar de positie binnen de circulaire economie. Deze 
verbijzonderingen zijn opgehaald vanuit de gesprekken en de enquête. Het onderscheid 
is indicatief en ligt dicht op elkaar, waardoor er voorzichtig gedaan moet worden om 
harde conclusies te trekken uit eventuele verschillen. 
 

Positie binnen de CE-ondernemer 

Per knelpunt is onderzocht voor welk soort ondernemer in de circulaire economie het 
knelpunt van toepassing is. Binnen de circulaire economie zijn er verschillende aspecten 
waarin ondernemers actief kunnen zijn. Deze zijn deels gebaseerd op welke trede van de 
R-Ladder10 de bedrijfsvoering zich focust. Het onderscheid geeft de verschillende opties 
binnen de circulaire economie weer om grondstof en gebruik te reduceren. Met name 
specifiek technologische activiteiten richten zich op strategieën om het totale grondstof 
en gebruik te verminderen (de cirkel te “verkleinen” door refuse, rethink, reduce). 

 
10 R-ladder - strategieën van circulariteit (rvo.nl) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder
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Deze worden gevolgd door manieren om de behoefte aan nieuwe grondstoffen uit te 
stellen (het vertragen van de cirkel via re-use en repair) en tot slot manieren om de 
kringloop van grondstoffen te sluiten (het sluiten van de cirkel via recycle).  
Voor strategieën hoger op de ladder, zoals hergebruik van producten en het delen van 
producten, zijn veelal meer en fundamentelere sociaal-institutionele aanpassingen 
nodig11. Voor hoge circulaire strategieën is zijn vaak hoogtechnologische activiteiten en 
innovaties nodig. Echter, dit betekent niet dat laag technologische circulaire activiteiten 
niet cruciaal zijn voor een circulaire economie, omdat deze activiteiten zich vaak op het 
maatschappelijke aspect van de transitie richten.  
 
Echter, de verschillen tussen de bedrijven met diverse R-strategieën zijn beperkt. De 
knelpunten worden in algemene zin door alle CE-ondernemers als relevant ervaren. 
Getracht is de - soms minimale - verschillen hieronder alsnog te duiden. 
  

Levensfase CE-ondernemer 

Binnen dit onderzoek kijken we naar de volgende levensfasen: Start-up, Groeifase I, 
Groeifase II en Volwassen. Deze fasen worden in deel 1 uitgebreid behandeld.  
 

3.2.1 Voldoende en passend financieringsaanbod 

Beschrijving 
knelpunt 

Zowel publieke als private financiers hanteren methodieken die 
vaak niet passen bij bepaalde circulaire ondernemers. Dit geldt 
niet alleen voor subsidies, maar ook voor bancaire leningen en 
investeringen. Ook ervaren CE-ondernemers dat 
(subsidie)voorwaarden vaak zodanig (specifiek/nauw) 
geformuleerd zijn dat die onvoldoende passen op bedrijfs-
activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de ervaring met DEI+-
regeling, waarbij wordt gefocust of CO₂-reductie, terwijl niet alle 
circulaire activiteiten zich hierop focussen. Bedrijven in de 
circulaire dienstverlening vallen er hierdoor buiten.  
 
Zo kunnen circulair ondernemers met een soft-tech business 
model (procesinnovatie) niet bij al het publieke instrumentarium 
aankloppen gezien dit vaak een “tech” component heeft.12 
Daarnaast is het aanbod van private financiers vaak zeer specifiek 
waardoor bepaalde sectoren en business modellen buiten de 
boot vallen.  
 
In het geval van subsidies kunnen veel CE-ondernemers enkel 
aanspraak maken op algemenere duurzaamheidsregelingen en 
missen zij voldoende aanbod van CE-specifieke regelingen of 
regelingen die hiervoor ook toepasbaar zijn. Nu schrijven zij vaak 
in op regelingen waarbij de focus ligt op algemene duurzaamheid 
in plaats van specifiek circulariteit, waardoor de concurrentie 
hoog ligt. 
 
 

 
11 Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 (pbl.nl) 
12 … rondom technologie en innovatie? – Kenniskaarten – het Groene Brein 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-integrale-circulaire-economie-rapportage-2021-4124.pdf
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/rondom-technologie-en-innovatie/
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Ook missen – met name grotere en volwassen bedrijven – vaak 
middelen om bestaande processen circulair te maken.13  
Deze ondernemers ervaren dat veel regelingen ingaan op 
onderzoek en een hoog innovatiegehalte, bijvoorbeeld bij de MIT-
regeling.  
Hierdoor kunnen minder technologische bedrijven of juist grotere 
bedrijven geen aanspraak maken op dit soort regelingen. 
Eveneens ervaart deze groep dat er weinig aanbod is voor 
bestaande, volwassen bedrijven die bijvoorbeeld een intern of 
bestaand proces circulair willen maken.  
 
Tot slot matcht de “ticketsize” (het bedrag) van de financiering 
niet altijd. Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat de meeste 
ondernemers een bedrag nodig hebben van enkele tonnen en uit 
de gesprekken, en literatuur blijkt dat veel financiers bij voorkeur 
vanaf enkele miljoenen financiering verstrekken14. 

Gat Optimalisatie aanbod van kapitaal, bijvoorbeeld door call voor 
initiatieven; toegang tot CE-instrumenten; meer mogelijkheden 
voor kleinere financieringsvragen.  
 
Verbeteren transparantie en afstemming, bijvoorbeeld door het 
hebben van een centraal informatiepunt (zowel bij financiers als 
bij de ondernemers voor afstemming); versterking van (regionaal) 
ondersteuningsaanbod voor ondernemers; een geharmoniseerd 
regionaal en landelijk CE-programma.  

Type 
ondernemer 

Alle type ondernemers, met name volwassen ondernemers en 
ondernemers in Groeifase II. 

CE business 
model  

Dit knelpunt wordt ervaren door alle CE-ondernemers. Het is een 
algemeen knelpunt. Tussen sectoren en type ondernemingen 
zitten uiteenlopende verschillen waarmee het aanbod niet past 
bij de ondernemer.  

 

3.2.2 Inzicht in financieringsmogelijkheden 

Beschrijving 
knelpunt 

Het verkrijgen van financiering wordt door circulaire ondernemers 
ervaren als uitdagend. Hoewel dit ook geldt voor traditionele 
ondernemers, ervaren circulaire ondernemers vanwege de uiteen-
lopende soorten circulaire ondernemers meer moeilijkheden. Via 
RVO kunnen CE-ondernemers inzien welke (landelijke) regelingen 
er zijn, echter is het voor ondernemers niet altijd duidelijk of hun 
CE-business model aanspraak maakt op de regeling.15 Dit omdat 
termen als energiebesparing en circulair vaak samengaan. 
Daarnaast omvat dit slechts een beperkt deel van de mogelijk-
heden, omdat privaat aanbod en het aanbod van regionale 
overheden niet verenigd gepresenteerd worden.  
 

 
13 Overheid moet circulaire ondernemers krediet geven - Duurzaam Financieel (duurzaam-beleggen.nl) 
14 De combinatie van het benodigde maatwerk en het verhoogde risicoprofiel resulteert in hogere kosten voor de 

financier. 
15 Jonker, J., Kothman, I., Faber, N., & Stegeman, H. (2017). Bouwstenen van circulaire business modellen. 

https://www.duurzaam-beleggen.nl/blog/overheid-moet-circulaire-ondernemers-krediet-geven/
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Verder zijn veel CE-ondernemers onvoldoende bekend met CE-
platforms en geven aan dat een overzicht van bancaire fondsen en 
leningen, zeker in combinatie met publieke middelen, ontbreekt. 
Ondernemers hebben moeite met de aanvraagprocedure en 
voorwaarden16.  
Verder weten ondernemers niet altijd de juiste instrumenten te 
vinden. Met name volwassen en grotere bedrijven lossen dit soms 
op door bijvoorbeeld speciale capaciteit (soms extern) in te 
zetten, maar met name kleine of startende ondernemers hebben 
hier geen middelen voor.  

Gat Ondersteuning van ondernemers bijvoorbeeld door: 
casemanagers voor ondernemers, makelaarsregelingen en 
vouchers.  
Verbeteren transparantie en afstemming, bijvoorbeeld door: 
centraal informatiepunt; versterken ondersteuningsaanbod 
(regio); harmonisatie regionale en landelijke CE-programma’s.  

Type 
ondernemer 

Met name Start-ups, maar CE-ondernemers in elke fase ervaren 
dit knelpunt. In algemene zin geldt dat kleine organisaties grotere 
moeilijkheden kennen om zich in het financieringslandschap te 
navigeren17.  

CE business 
model  

Alle type CE-ondernemers ervaren dit knelpunt.  
Uit de enquête komt naar voren dat het vooral bij ondernemers 
gefocust op het optimaal gebruik van grondstoffen en eventueel 
diensten. Dit zijn veelal activiteiten van een lager of midden-
technologisch niveau. Echter, zichtbaar wordt dat dit knelpunt 
voorkomt bij bedrijven actief in alle lagen binnen de circulaire 
economie. 

 

3.2.3 Ketensamenwerkingen 

Beschrijving 
knelpunt 

Circulair bedrijfsmodellen staan niet op zichzelf: kringlopen 
kunnen enkel gesloten worden als de gehele keten betrokken is 
om materialen en grondstoffen te circuleren. Dit vergt 
organisatorisch vermogen van bedrijven om activiteiten buiten de 
eigen organisatie anders te organiseren ten behoeve van het 
circulaire bedrijfsmodel. Het organiseren en afstemmen van 
bedrijfsprocessen op andere bedrijven betekent ook vaak (nauwe) 
samenwerking met andere bedrijven waardoor een zekere 
afhankelijkheid ontstaat van andere partijen om kringlopen te 
kunnen sluiten. 
 
Ondernemers ervaren dat het lastig is om betrouwbare partners 
te vinden voor de lange termijn om een circulair business model 
succesvol te maken. Dit kan komen door gebrek aan netwerk 
(niet-financieel), maar ook omdat vaak de potentiële partners, 
potentiële concurrenten kunnen zijn, nieuw of onervaren of 
onbekend. Dit kan samenwerking en delen van intellectueel 
eigendom minder aantrekkelijk maken (vormt een risico). 

 
16 zie deel 1 van dit onderzoek. 
17 die deel 1 van dit onderzoek. 
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Daarbij ondervinden ondernemers dat niet alle regelingen zijn 
toegespitst op samenwerkingsverbanden. Hierdoor kunnen een 
aantal partijen binnen een samenwerking geen aanspraak maken 
op financiering, bijvoorbeeld wegens locatie of sector waarin zij 
opereren. Dit veroorzaakt soms onduidelijkheden binnen de 
taakverdeling in consortia, omdat de voorwaarden van de regeling 
beperkend werken. Ook zijn traditionele regelingen vaak ingericht 
op de financiering van één onderneming en niet altijd toepasbaar 
op een samenwerkingsproject, stichting of andere 
samenwerkingsvorm. 

Gat Ondersteuning voor individuele CE-ondernemers, bijvoorbeeld 
door casemanagers voor ondernemers, makelaarsregelingen en 
vouchers. 
Verkleining van risicoprofiel, bijvoorbeeld door de toevoeging van 
MIT Circulaire economie; een CE-garantie- en fiscale instrumenten 

Type 
ondernemer 

Het knelpunt ketensamenwerkingen kent met name bij ‘circulair 
ontwerp’ en ‘waardeherwinning’ de grootste uitslag. De 
verschillen zijn echter beperkt. Gedacht kan worden aan 
opgetuigde partnerschappen met schakels voor afval- en 
grondstofstromen voor CE-producten/diensten. Hierbij zijn de 
afhankelijkheden evident. Bij de genoemde R-strategieën komt dit 
vaker voor. 

CE business 
model 

Alle type CE-bedrijven geven aan dit knelpunt te ervaren.  

 

3.2.4 Onbekendheid met CE 

Beschrijving 
knelpunt 

Momenteel is het vaak het geval dat private financiers circulaire 
voorstellen en business cases bekijken vanuit een traditioneel 
perspectief. Hierdoor worden circulaire proposities vergeleken met 
lineaire proposities, zonder de langetermijneffecten en kansen mee 
te nemen in de beoordeling. Dit zorgt er voor dat CE ondernemers 
niet altijd naar gelijke waarde worden beoordeeld in hun 
proposities. Het lineaire perspectief fungeert daarbij als een 
overkoepelend knelpunt waarmee de ander genoemde knelpunten 
worden versterkt. 
 
Daarnaast zijn er relatief weinig ondernemers met een circulair 
business model18 ten opzichte van traditionele ondernemers (circa 
twee miljoen). In de breedte van de sector is er een gebrek aan 
kennis over circulaire business modellen. Ondernemers die nu 
werken met traditionele business modellen missen vaak de kennis 
en kunde om over te stappen op circulaire bedrijfsvoering, waar-
door de transitie achter blijft. Educatie voor ondernemers zelf om 
circulariteit toe te voegen aan hun activiteiten zorgt voor meer 
proposities.  

Gat Ondersteuning voor individuele ondernemers, bijvoorbeeld door 
een casemanagers voor ondernemers; makelaarsregelingen en 
vouchers. 

 
18 In Nederland zijn 85.000 circulaire activiteiten, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door | PBL 

Planbureau voor de Leefomgeving 

https://www.pbl.nl/nieuws/2019/in-nederland-zijn-85000-circulaire-activiteiten-maar-nieuwe-circulaire-initiatieven-breken-moeilijk-
https://www.pbl.nl/nieuws/2019/in-nederland-zijn-85000-circulaire-activiteiten-maar-nieuwe-circulaire-initiatieven-breken-moeilijk-
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Type 
ondernemer 

Alle type ondernemers ervaren dit knelpunt. 
 

CE business 
model 

Met name komt dit voor bij innovatieve, hoogtechnologische CE-
activiteiten zoals optimaal gebruik van grondstoffen. Potentieel 
disruptieve CE-strategieën passen onvoldoende op huidige criteria 
en eisen. Dit komt vaker naar voren. 

3.2.5 Aansluitende financiering 

Korte 
beschrijving 

Het financieringsinstrumentarium voor circulaire ondernemers 
bestaat uit diverse publieke en private aanbieders. In het aanbod 
zien we, zoals in deel 2 onderzocht, diverse gaten in het aanbod. 
Dat komt omdat zowel publieke en private financiers zich vaak 
richten op een bepaalde financieringsfase, terwijl ondernemers 
behoefte hebben aan continuïteit in financiering.  
 
Mechanismen om aansluitende financiering van fase naar fase te 
bieden, ontbreekt veelal. Dit wordt geduid als de 
'financieringstrein' die onvoldoende aansluit van fase naar fase. 
Financiers investeren tot het moment waarop ze geen waarde 
meer kunnen toevoegen en wanneer de impact kan worden 
voortgezet of vergroot zonder hun betrokkenheid.  
 
Zicht op vervolgfinanciering en continuïteit (ook als het even 
tegenzit in een bepaalde fase waardoor doorontwikkelingen 
langzamer gaat dat gepland) is daarom noodzakelijk. Het voortijdig 
zicht hebben op de financieringstrein, zodat er vervolgfinanciers 
klaarstaan (zowel publiek als privaat), verhoogt de slagingskans 
voor ondernemers.   

Gat Optimalisatie van aanbod van kapitaal, bijvoorbeeld door een 
trein/keten van financieringsoplossingen – verruiming/aanpassing 
instrumenten, call voor initiatieven, specifieke CE-(matching-) 
instrumenten.  

Type 
ondernemer 

Alle ondernemers, maar met name ondernemers in start-up en 
Groeifase 1. Dit type ondernemer geeft aan behoefte te hebben 
aan groeikapitaal, maar zelf vaak nog niet “volwassen” genoeg zijn 
voor de meeste conventionele middelen. Echter, zij zijn vaak te 
groot voor subsidies of andere overheidssteun. 

CE business 
model 

Met name ondernemers met hoogtechnologische activiteiten, 
waarbij innovatie een grote rol speelt. Uit het onderzoek wordt dit 
knelpunt vooral bij ondernemers actief rondom circulair ontwerp 
ervaren.  

 

3.2.6 Onvoldoende marktvraag 

Korte 
beschrijving 

Er is onvoldoende marktvraag naar circulaire producten om 
diverse redenen (onbekendheid, hogere marktprijs, geen 
overheidsprikkels) om met voldoende zekerheden te kunnen 
investeren. Onvoldoende en onzekerheid over de marktvraag 
leidt tot een lagere rendementsverwachting en dus slechtere 
financierbaarheid. Dit knelpunt heeft hierdoor invloed op de 
andere, al dan niet financiële knelpunten, omdat een meer 
gevorderde markt de CE-business cases kan versterken en dus  
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CE-diensten interessanter kan maken voor de bestaande 
instrumenten.  

Gat Gat valt buiten de scope van het onderzoek – het creëren van de 
juiste systeemcondities door overheden en de inzet van 
instrumentarium om circulaire marktvraag op gang te brengen 
zijn hierbij belangrijk. 

Type 
ondernemer 

Alle ondernemers, met name start-ups. 

CE Business 
model 

Dit knelpunt wordt ervaren door alle circulaire ondernemers, al 
komt het net iets vaker voor bij bedrijven actief in ‘waarde- 
herwinning’. Onzekerheid over wet- en regelgeving ten aanzien 
van bijvoorbeeld ‘afval’ speelt hen parten. 

 

3.2.7 Waardering van externaliteiten 

Korte beschrijving Hogere maatschappelijke waarde en/of toekomstbestendigheid 
van circulaire producten of diensten worden niet of veelal 
onvoldoende gewaardeerd. Traditionele lineaire modellen 
veroorzaken maatschappelijke kosten die niet vertegenwoordigd 
worden in de business case. Circulaire business modellen 
proberen de maatschappelijke kosten te verlagen of juist 
maatschappelijke baten te creëren. Circulaire ondernemers en 
financiers daarvan 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). Het wel waarderen van externaliteiten in de business 
modellen betekent een voordeel van circulaire ondernemers ten 
opzichte van traditionele lineaire business modellen, door 
bijvoorbeeld het beprijzen van de externe effecten. Dit leidt tot 
een beter rendement, betere financierbaarheid doordat lineaire 
en circulaire bedrijfsmodellen zich laten vergelijken. Omdat dit 
voor veel circulaire producten en diensten wel van belang is, leidt 
het niet waarderen tot een slechtere financierbaarheid.  

Gat Gat valt buiten de scope van het onderzoek – het creëren van de 
juiste systeemcondities door overheden en de inzet van 
instrumentarium om circulaire marktvraag op gang te brengen 
zijn hierbij belangrijk. 

Type ondernemer Alle soorten CE-ondernemers, al is er een relatief groter aantal 
ondernemers in de vroegefase (start-ups) en juist volwassen fase 
die dit knelpunt ervaart.  

CE business 
model 

Met name hoogtechnologische CE-activiteiten zoals circulair 
ontwerp en optimaal gebruik, al geven alle type ondernemers 
aan dit knelpunt te ervaren.  
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3.3 Knelpunten vanuit overheidsperspectief 
De volgende knelpunten zijn geïdentificeerd vanuit overheidsperspectief: 
• Concretisering richting transitie 
• Afbouw lineaire economie 
• Matrix financieringssysteem (ook ervaren door financiers) 
• Afstemming instrumentarium (ook ervaren door financiers) 
• Aansluitende financiering (ervaren door alle partijen) 
• Waardering externaliteiten (ervaren door alle partijen)Lineair perspectief  
 

3.3.1 Concretisering richting transitie 

Beschrijving 
knelpunt 

Om te kunnen investeren, is het voor ondernemers belangrijk 
dat duidelijk is of een investering past bij concrete 
transitiedoelen. Het stellen van concrete doelen is echter 
ingewikkeld. Het ontbreken van een concrete richting zorgt 
ervoor dat het rendement op de investering onzeker is waardoor 
een ondernemer een hoger risicoprofiel krijgt met als gevolg 
slechtere financierbaarheid. 

Gat  Systeemcondities om uit te dragen, bijvoorbeeld harde doelen 
per sector, (financiële) prikkels afbouw lineaire economie, 
aanpassing matrix financieringssysteem, het beprijzen van 
externaliteiten (buiten scope van onderzoek maar relevant voor 
algehele CE) 
 
Breed inzetten op transparantie en afstemming, bijvoorbeeld 
het inrichten van een centraal informatiepunt, versterken van 
regionaal ondersteuningsaanbod, het harmoniseren van 
regionale en landelijke programma’s.  

 

3.3.2 Afbouw lineaire economie (ook ervaren door private financiers) 

Beschrijving 
knelpunt 

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 
van bestaande verregaand geoptimaliseerde lineaire business 
modellen. Afbouw van het lineaire is mede nodig om vraag naar 
het op te bouwen circulaire te creëren. 

Gat Gebrek aan systeemcondities, bijvoorbeeld door doelen per 
sector; (financiële) prikkels afbouw LE; Aanpassing matrix 
financieringssysteem; het beprijzen van externaliteiten (buiten 
scope van onderzoek). 

 

3.3.3 Metrics financieringssysteem (ook ervaren door private financiers) 

Beschrijving 
knelpunt 

Het huidige financiële systeem van private en 
publieke/overheidsfinanciers is ingericht op een lineaire 
economie. Afwegingen worden gemaakt op basis van lineaire 
gedachtes, waar circulair ondernemers vaak niet in passen 
bovenal lineaire risico's (zoals klimaatrisico's) buiten 
beschouwing worden gelaten.  
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De beoordelaars werken volgens de richtlijnen en 
verplichtingen van de toezichthouders19, geënt op lineaire 
risicomodellen. Daarbij geldt dat bij beoordeling resultaten uit 
het verleden de basis vormen. Bij circulaire bedrijfsmodel-
innovaties ontbreekt deze benchmark en wordt dit marginaal 
meegenomen in de beoordeling. 
 
Overheden specifiek, hebben moeite met juiste sturing geven 
aan de invulling van circulair beleid, omdat dit een groot 
omvattend begrip is, waar nog veel onbekendheid bij 
meespeelt.  

Gat Gebrek aan systeemcondities, bijvoorbeeld door doelen per 
sector; (financiële) prikkels afbouw LE, aanpassing matrix 
financieringssysteem, het beprijzen van externaliteiten (buiten 
scope van onderzoek) 
 
Gebrek aan optimalisatie van aanbod van kapitaal, 
bijvoorbeeld door een keten van financieringsoplossingen, call 
voor initiatieven, specifieke circulaire (matchings-)instrumenten 

 

3.3.4 Afstemming financieel instrumentarium 

Beschrijving 
knelpunt 

Overheden in Nederland baseren hun circulaire doelen vaak op 
de Rijksbrede doelstellingen. Vaak kiezen ze daarbij wel eigen 
prioriteiten en een eigen uitvoeringsstrategie met bijbehorende 
instrumentarium. Uit PBL-onderzoek blijkt dat er in Nederland 
duizenden activiteiten zijn waarmee (regionale) overheden  
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 de 
juiste (vervolg) financiering.  
 
Zo worden bijvoorbeeld verschillende subsidies bij 
verschillende ministeries belegd, of krijgen circulaire 
ondernemers te maken met het publiek gerelateerde de-
minimis grens, waarbij een limiet wordt gesteld aan de publieke 
steun die ondernemers kunnen krijgen. Ook is in de ene regio 
iets wel mogelijk en in de andere niet. Hetzelfde geldt voor 
sectoren of business modellen: het ene valt buiten de boot 
terwijl voor het andere ruime mogelijkheden zijn. 

Gat Er lijkt verbetering van transparantie en afstemming nodig, 
bijvoorbeeld in de vorm van een centraal informatiepunt; de 
versterking van ondersteuningsaanbod; het harmoniseren van 
regionale en landelijke programma’s. 

 
  

 
19 Valideren van vernieuwende kredietscoresystemen vergt meerdere statische samples en is daarmee een meerjarig 

traject. 
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3.3.5 Aansluitende financiering (ervaren door alle partijen) 

Beschrijving 
knelpunt 

Het financieringsinstrumentarium voor circulair ondernemers 
bestaat uit diverse publieke en private aanbieders. In het 
aanbod zien we zoals in deel 2 onderzocht, diverse gaten in het 
aanbod, maar ook dat de 'financieringstrein' onvoldoende op 
elkaar aansluit. Financiers investeren tot wanneer ze geen 
waarde meer kunnen toevoegen, en wanneer de impact kan 
worden voortgezet of vergroot zonder hun betrokkenheid.  
 
Publieke financiers en subsidies richten zich veelal op 
innovatieve en onderzoekende bedrijven en projecten, zoals bij 
de MIT. Circulaire ondernemers die willen opschalen vallen 
hierbij buiten de boot.  
Vervolgfinanciering is daarom noodzakelijk. Het voortijdig  
zicht hebben op de financieringstrein, zodat er vervolg-
financiers klaarstaan, verhoogt de slagingskans voor 
ondernemers. Veel regelingen van overheden zijn niet op die 
manier ingericht: die zijn eenmalig en na afloop zal zelf op zoek 
moeten worden gegaan naar ondersteuning voor een volgende 
fase. 

Gat Er is verbetering van transparantie en afstemming nodig, 
bijvoorbeeld in de vorm van een centraal informatiepunt; de 
versterking van ondersteuningsaanbod; het harmoniseren van 
regionale en landelijke programma’s. 

 

3.3.6 Waardering externaliteiten (ervaren door alle partijen) 

Beschrijving 
knelpunt 

Veel beleid van overheden is er op gericht om 
maatschappelijke waarde te creëren door negatieve effecten te 
verminderen (zoals reductie CO2 en stikstofuitstoot). Daartoe 
worden vaak veel inspanningen verricht. Deze hogere of lagere 
maatschappelijke waarde en toekomstbestendigheid wordt 
niet of veelal onvoldoende verdisconteerd in de prijs van 
producten of diensten. Wanneer dit wel zou gebeuren, zou dit 
prijsverhogend werken voor lineaire producten en prijs-
verlagend voor circulaire producten. Dat helpt om marktvraag 
op gang te brengen met bijbehorende rendements-
verwachtingen. 
 
Financiers kunnen deze maatschappelijke waarde daarom niet 
monetariseren, waardoor het maatschappelijk rendement niet 
of beperkt wordt meegenomen in de rendements-
verwachtingen. Omdat dit voor veel circulaire producten en 
diensten die het hier van moeten hebben wel van belang is, 
leidt dit tot een lagere rendementsverwachting en daarmee tot 
een slechtere financierbaarheid.  

Gat Gat valt buiten de scope van het onderzoek – het creëren van de 
juiste systeemcondities door overheden en de inzet van 
instrumentarium om circulaire marktvraag op gang te brengen 
zijn hierbij belangrijk. 
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3.4 Knelpunten vanuit financieringsperspectief 
De volgende knelpunten zijn geïdentificeerd vanuit het financiersperspectief. Per 
knelpunt wordt onderscheid gemaakt tussen de levensfase en het circulair bedrijfsmodel 
en de mate waarin het knelpunt voorkomt. Dit wordt geduid met *-en, hoe meer *-en 
hoe groter de impact voor de levensfase en het circulaire bedrijfsmodel.: 
• Metrics vanuit financieringssysteem 
• Gebrek aan financierbare cases 
• Financieringseisen 
• Onbekendheid met nieuwe (markt)modellen 
• Ketensamenwerking  
• Aansluitende financiering 
• Waardering externaliteiten 
 

3.4.1 Metrics vanuit financieringssysteem (ook ervaren bij overheid) 

Beschrijving 
knelpunt 

Er is onduidelijkheid over fiscale waarderingsregels van  
activa gebaseerd op een circulair model. Reststromen worden 
niet of nauwelijks gewaardeerd en producten en materialen 
worden afgeschreven tijdens de gebruiksduur tot een 
economische waarde van 0 of minimale restwaarde. Er is 
ruimte om te experimenteren binnen bestaande regels, maar 
zonder standardaarden en verplichtingen rondom metrics 
voor een circulair financieringssysteem zal de implementatie 
hiervan achterblijven2021. Daarnaast hebben circulaire 
ondernemers een lange termijnhorizon die maakt dat risico-
evaluatie binnen de huidige beoordelingsstandaarden negatief 
uitpakt voor CE-ondernemers. 
Financiers kunnen deze extra (circulaire) waarden moeilijk 
waarderen waardoor de voorwaarden minder aantrekkelijk 
worden. Ondernemers ervaren het waarderen van de echte 
waarde van een circulair product/dienst tevens als 
veelvoorkomend knelpunt (zie p.34 Deel 1 en het knelpunt 
beschreven in 3.2.7). 

Gat Behoud van waarde is integraal onderdeel van de circulaire 
economie. De huidige lineaire financiële waarderingsregels 
werken circulaire modellen tegen omdat de financiële ratio's 
niet op een circulaire economie geijkt zijn.  

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

• Volwassen: * 
• Groeifase II: ** 
• Groeifase I: *** 
• Start-Up: ***** 

Type CE business 
model  
(Tech/CE model)  

• Circulair ontwerp: ** 
• Optimaal gebruik: **** 
• Waardeherwinning: **** 
• Netwerkorganisatie: *** 

 

 
20 Coalition Circular Accounting, Financial Accounting in the Circular Economy (2022) 
21 Met de komst van CSRD en SFDR zullen bedrijven en financiers in de toekomst verplicht worden op duurzaamheid (en 

circulariteit) te rapporteren in jaarverslagen.  
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3.4.2 Gebrek aan financierbare cases 

Beschrijving 
knelpunt 

De aanbieders van (financiële) instrumenten binnen de 
circulaire economie geven aan dat de beschikbaarheid van 
kapitaal vaak geen knelpunt is, maar ervaren dat er 
onvoldoende passende business cases beschikbaar zijn om in 
te kunnen investeren. Hoe verder een circulair ondernemer is 
in de levensfase (en dus een hoger Investor Readiness Level 
heeft bereikt), hoe meer aanbieders en kapitaal beschikbaar 
komt. Met name in de vroege fase is het voor private 
financiers minder aantrekkelijk om circulaire ondernemers te 
financieren, gezien het hoge risico, lange termijnperspectief 
en marktonzekerheden. Verder geven private financiers aan 
dat de financieringsaanvragen in de vroege fase te klein zijn 
voor bepaalde financiers (verkeerde financier voor de fase) en 
dat ondernemers te vroeg financiering aanvragen. Voor 
hightech-innovaties zijn juist in de vroege fase al grote tickets 
nodig, terwijl de onzekerheden te groot zijn. 

Gat Gebrek aan investeringsgereedheid van circulaire 
ondernemers en daarmee financierbare cases voor 
investeerders. 

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

Met name vroege fase en lage TRL-niveaus.  

Type CE business 
model  
(Tech/CE model)  

• Circulair ontwerp: **** 
• Optimaal gebruik: *** 
• Waardeherwinning: ** 
• Netwerkorganisatie: **** 

 

3.4.3 Financieringseisen 

Beschrijving 
knelpunt 

De criteria die investeerders hanteren bij het maken van 
investeringsbeslissingen creëren een eigen dynamiek. Voor 
circulair ondernemen is meer dan bij lineair ondernemen 
geduldig geld nodig, waar de investeringsdynamiek een korte 
termijn oriëntering creëert. De vooraf bepaalde 
investeringshorizon, het realiseren van een gewenste exit en 
terugverdientijd zijn de financiële doelen die de eisen voor 
financiering bepalen. Impact investeringen leggen het af tegen 
lineaire investeringen die op kortere termijn rendement in het 
vooruitzicht stellen. 

Gat Ontbreken van breed aanbod aan kapitaalverstrekkers met 
financieringseisen passend bij de circulaire economie. 

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

Alle type ondernemers en levensfasen, ook voor bestaand 
mkb.  

Type CE business 
model  
(Tech/CE model)  

• Circulair ontwerp: **** 
• Optimaal gebruik: **** 
• Waardeherwinning: ** 
• Netwerkorganisatie: **** 
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3.4.4 Onbekendheid met CE (ook ervaren door ondernemers) 

Beschrijving 
knelpunt 

In de breedte van de sector zijn financiers nog onbekend met 
circulaire business modellen. Uitzonderingen zijn 
gespecialiseerde impact investors, publieke fondsen en 
specifieke circulaire desks. Deze zijn in aantallen en 
hoeveelheid kapitaal echter beperkt. Een transitie naar een CE 
heeft een breed gedragen en geïnformeerde financiële sector 
nodig om CE-business modellen financierbaar te krijgen en te 
financieren.  

Gat Onbekend maakt onbemind, een breed geïnformeerde 
financiële sector is nodig om de CE transitie te financieren. 
Ook draagt meer kennis bij aan het vinden van nieuwe 
financieringsoplossingen middels samenwerkingen en 
stapelfinanciering. 

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

Alle CE-ondernemers. 

Type CE business 
model  
(Tech/CE model)  

• Circulair ontwerp: **** 
• Optimaal gebruik: **** 
• Waardeherwinning: ** 
• Netwerkorganisatie: **** 

 

3.4.5 Ketensamenwerking (ook ervaren door ondernemers) 

Beschrijving 
knelpunt 

Circulair ondernemen is ten opzichte van lineair ondernemen 
meer een ketenvraagstuk en vergt organisatie en 
samenwerking tussen verschillende partijen in de keten. 
Traditioneel gezien zijn financiële instellingen gericht op een 
enkel bedrijf of entiteit. Het financieren van samenwerkingen 
komt voor, wanneer deze partijen zich verenigen in 
bijvoorbeeld een joint-venture. Afspraken maken over de 
verhoudingen en verdeling van baten en lasten is in 
ketensamenwerking een uitdaging. (zie 4.4 deel 2). 

Gat Financieren van ketensamenwerking is een onbekend 
fenomeen in de financiële sector. Afspraken over 
verantwoordelijkheden en verdeling van baten en lasten 
werken belemmerend en vertragend in het 
financieringsproces en de samenwerking.  

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

Alle type ondernemers ervaren dit, met name bestaand mkb. 

Type CE business 
model (Tech/CE 
model)  

• Circulair ontwerp: ** 
• Optimaal gebruik: ** 
• Waardeherwinning: ** 
• Netwerkorganisatie: **** 
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3.4.6 Aansluitende financiering (ervaren door alle partijen) 

Beschrijving 
knelpunt 

Het financieringsinstrumentarium voor circulair ondernemers 
bestaat uit diverse publieke en private aanbieders. In deel 2 
werd onderzocht dat er gaten zijn in het aanbod, en tevens 
dat de 'financieringstrein' onvoldoende op elkaar aansluit. 
Financiers investeren tot wanneer ze geen waarde meer 
kunnen toevoegen en wanneer de impact kan worden 
voortgezet of vergroot zonder hun betrokkenheid.  
 
Vervolgfinanciering is noodzakelijk. Het voortijdig zicht hebben 
op de financieringstrein, zodat er vervolgfinanciers klaarstaan, 
verhoogt de slagingskans voor ondernemers.   

Gat Er is verbetering van transparantie en afstemming nodig, 
bijvoorbeeld in de vorm van een centraal informatiepunt, de 
versterking van ondersteuningsaanbod, het harmoniseren van 
regionale en landelijke programma’s, verbeterde 
samenwerking tussen private en publieke financiers met oog 
voor de verschillende fasen waarin ze acteren. 

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

Alle ondernemers door de verschillende fase, in mindere mate 
bestaande mkb. 

Type CE business 
model  
(Tech/CE model)  

• Circulair ontwerp: *** 
• Optimaal gebruik: *** 
• Waardeherwinning: *** 
• Netwerkorganisatie: *** 

 

3.4.7 Waardering externaliteiten (ervaren door alle partijen) 

Beschrijving 
knelpunt 

Hogere maatschappelijke waarde en toekomstbestendigheid 
van circulaire producten of diensten wordt niet of veelal 
onvoldoende gewaardeerd. Publieke financiers kunnen deze 
waarde niet monetariseren, waardoor het maatschappelijk 
rendement niet of beperkt wordt meegenomen in de 
rendementsverwachtingen. Circulaire propositie 
onderscheiden zich juist op het minimaliseren of verbeteren 
van maatschappelijke impact.  

Gat Het beprijzen van externaliteiten komt de business case van 
CE-ondernemers ten goede. Daarbij maakt het beter mogelijk 
om te rapporteren op maatschappelijke impact, ook voor 
lineaire ondernemers. Uitgaande van een integrale balans 
(inclusief sociale en milieu impact) of meervoudige 
waardecreatie. Hiervoor dienen de juiste systeemcondities te 
worden geschapen. 

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

Alle ondernemers. 

Type CE business 
model  
(Tech/CE model)  

• Circulair ontwerp: *** 
• Optimaal gebruik: *** 
• Waardeherwinning: *** 
• Netwerkorganisatie: *** 
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3.4.8 Afstemming tussen (financierings-)instrumentarium (ook ervaren bij overheid) 

Beschrijving 
knelpunt 

Binnen het financieringslandschap spelen verschillende type 
aanbieders een rol door de levensfasen. Met name in de 
vroege fase zijn er publieke instrumenten beschikbaar. 
Geleidelijk aan neemt de markt het over en zijn er meer 
private aanbieders. Tussen de verschillende instrumenten en 
aanbieders is afstemming belangrijk. Hiermee wordt de 
financieringstrein opgezet. Hoe beter de wagons van deze 
trein op elkaar aansluiten des te beter de trein rijdt en het 
bedrijf gefinancierd kan worden. Momenteel gebeurt dit in 
beperkte mate, naarmate meer CE-business cases 
financierbaar zijn is er ook meer afstemming nodig. 

Gat Afstemming tussen publieke en private investeerders is nodig, 
dit betreft meer transparantie naar elkaar toe en verbetering 
van onderling contact. 

Type ondernemer 
(omvang/levensfase) 

Met name in vroege fase en groeifase. 

Type CE business 
model  
(Tech/CE model)  

• Circulair ontwerp: *** 
• Optimaal gebruik: *** 
• Waardeherwinning: *** 
• Netwerkorganisatie: *** 

 
3.5 Prioritering van knelpunten 
In confrontatie van de uitkomsten van de onderzoeken naar de uitdagingen van 
financier en ondernemers bij het financieren van de circulaire economie, zijn er dertien 
knelpunten gevonden die effect hebben op de financieringsmogelijkheden van circulaire 
ondernemers. Deze zijn verder beschreven in de hierna opgenomen tabel. 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 de figuur hierna is dit ook weergeven.  
  
In het overzicht is ook aangegeven bij wie die knelpunten spelen (bij overheden, private 
financiers of ondernemers). De helft van de benoemde knelpunten spelen op het 
grensvlak tussen overheden, private financiers en/of ondernemers. 
Hierna worden de knelpunten kort toegelicht waarbij we aangeven hoe dit de 
financierbaarheid van ondernemers beïnvloed en waar deze knelpunten specifiek spelen 
(ontwikkelfase, type business model en type organisatie). Zoals te zien in het overzicht 
hieronder, overlappen een aantal knelpunten. Dit betekent dat deze knelpunten worden 
ervaren door meer dan een van de belanghebbende. Deze knelpunten zouden een 
prioritering kunnen hebben, omdat zij meerdere perspectieven raken. In hoofdstuk 5 
wordt hier dieper op ingegaan. 
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9. Voldoende en 
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financieringsaanbod
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mogelijkheden

Overheden
Rol: systeemcondities creëren 
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Financiers
Rol: kapitaal verstrekken aan

circulaire ondernemers
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Overzicht van de ervaren huidige knelpunten vanuit de drie verschillende perspectieven 
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3.6 Gap Analyse - samenvatting 
Het onderstaande overzicht vat de voorgaande bevindingen samen tot de GAP-analyse en geeft de grootste mismatches weer. 
Belangrijk is om de knelpunten niet enkel los van elkaar te zien, maar dat deze nauw aan elkaar samenhangen en elkaar versterken of 
aanwakkeren. 
 
Knelpunt Perspectief ondernemer Perspectief Overheid Perspectief Financier (aanbod) Levensfase en 

omvang ondernemer 
High Tech/Low Tech -  
R-strategieën  

1. Concretisering richting 
transitie 

• Onzekerheid over koers 
maakt investeren risicovol 

• Lange termijn perspectief is 
moeilijk in te schatten 

• Sectorale verschillen bepalend • Wet- en regelgeving 
belangrijke katalysator van 
transitie 

• Gebrek aan kaders heeft 
effect op gebrek aan 
marktvraag 

• Sectorale verschillen bepalend 

  

2. Afbouw van de lineaire 

economie  

• Prikkels zijn nodig om vraag 

naar circulaire producten en 

diensten te stimuleren 

• Onvoldoende inzicht CE en 

toekomst 

• Geleidelijk afbouwen geniet 

voorkeur maar handelings-

perspectief ontbreekt 

• Dubbelrol als overheid als 

financier en handhaver wet- en 

regelgeving 

• Gebrek aan kennis CE in de 

breedte van de sector 

• Nadruk op lineaire en 

voornamelijk korte-

termijninvestering in de 

breedte van de sector 

 

  

3. Metrics 

Financieringssysteem 

 • Onvoldoende transparantie en 

inzicht transitie 

• Vele stakeholders 

• Traditionele regel- en 

wetgeving 

• Systeemcondities dienen 

lineaire economie 

• Sectorale verschillen niet 

erkend 

• Gebrek aan optimalisatie 

kapitaal 

  

4. Afstemming 

instrumentarium 

• Onduidelijk waar en wanneer 

een ondernemer voor welke 

financiering moet aankloppen 

• Geen gelijk speelveld voor 

circulaire ondernemers (grote 

sectorale en regionale 

verschillen) 

• Veelvoud instrumenten bij 

verschillende departementen 

• Overheid als kapitaalverstrekker 

en handhaver tegenstrijdig 

(afval)  

• Weinig aansluiting en complexe 

procedures 

• Geen afstemming in de 

breedte van de sector leidt tot 

sub-optimalisatie 

  



 

januari 2023. Ons kenmerk 2203110d 

 30 

 

 

Knelpunt Perspectief ondernemer Perspectief Overheid Perspectief Financier (aanbod) Levensfase en 
omvang ondernemer 

High Tech/Low Tech -  
R-strategieën  

5. Financierbare CE 

businesscases  
  • Lage investment readiness 

businesscases  

• Vroegefase-financierings-

behoefte hoog 

• Kleine financieringsvragen 

• Gebrek langetermijn-

perspectief 

• Marktonzekerheid: hoog 

risicorendement. 

  

6. Financieringseisen   • Langetermijn-perspectief 

nodig voor investering 

• Investment readiness te laag 

•  Lage rendements-

verwachting i.c.m. hoog risico, 

onbekendheid met nieuwe 

(markt)modellen, 

• Hogere rendements-

verwachtingen high tech 

  

7. Ketensamenwerking • Inzicht in- en 

betrouwbaarheid van 

partners/projecten 

• Bescherming intellectueel 

eigendom 

• Gebrek kennis aanbod kant 

• Regionaal verschil aanbod 

 • Complexer te financieren 

• Weinig ervaring/ best practices 

• Volwassen: **** 

• Groeifase II:  

• Groeifase I: ** 

• Start – Up: *** 

• Circulair ontwerp: * ** 

• Optimaal gebruik: *** 

• Waarde-herwinning: **** 

• Netwerk-organisatie:  

8. Onbekendheid CE • Gebrek aan kennis CE bij 

overheid en maatschappij 

• Te weinig waardering CE  

• Weinig concreet beleid / visie 

  • Volwassen: **** 

• Groeifase II: ** 

• Groeifase I: **** 

• Start – Up: ***** 

• Circulair ontwerp: * *** 

• Optimaal gebruik: ***** 

• Waarde-herwinning: ** 

• Netwerk-organisatie: *** 
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Knelpunt Perspectief ondernemer Perspectief Overheid Perspectief Financier (aanbod) Levensfase en 
omvang ondernemer 

High Tech/Low Tech -  
R-strategieën  

9. Voldoende en passend 

financieringsaanbod 

• Stapelfinanciering gewenst 

• Financiering voor opschaling 

• Nadruk op harde 

technologische innovatie 

• Hoge eisen voor financiering 

  • Volwassen: **** 

• Groeifase II: **** 

• Groeifase I: ** 

• Start – Up: *** 

• Circulair ontwerp: *  

• Optimaal gebruik: ** 

• Waarde-herwinning: **** 

• Netwerk-organisatie: ***** 

10. Inzicht 

financieringsmogelijkh

eden 

• Inzicht mogelijkheden, 

ingewikkeld  

• Nauw gedefinieerd 

• Verschillende platforms, 

gebrek aan uniformiteit 

  • Volwassen: ***** 

• Groeifase II: * 

• Groeifase I: *** 

• Start – Up: **** 

• Circulair ontwerp: ***  

• Optimaal gebruik: ***** 

• Waarde-herwinning: **** 

• Netwerk-organisatie: *** 

11. Marktvraag • Traditionele eisen rondom 

verdienmodellen 

• Geen eerlijke beprijzing 

lineaire economie 

• Niet meenemen van 

maatschappelijke waarde CE 

• Onvoldoende marktvraag leidt 

tot onzekerheden rondom 

sturing beleid 

 • Volwassen: **** 

• Groeifase II: *** 

• Groeifase I: *** 

• Start – Up: ***** 

• Circulair ontwerp: ****  

• Optimaal gebruik: ***** 

• Waarde-herwinning: ** 

• Netwerk-organisatie: *** 

12. Aansluitende 

financiering 

• Ontwikkelproces 

• Geld/middelen 

• Richting/beleid 

• Afzetmodel 

• Wet- en regelgeving 

• Gebrek aan aansluitende 

financiering volgende fase 

• Stapelfinanciering, geen 

risicoafdekking, kaders fonds, 

wet- en regelgeving 

• Gebrek aan aansluitende 

financiering volgende fase 

• Volwassen: ** 

• Groeifase II: ** 

• Groeifase I: **** 

• Start – Up: **** 

• Circulair ontwerp: ***  

• Optimaal gebruik: ** 

• Waarde-herwinning: ** 

• Netwerk-organisatie: *** 

13.  Waardering 

externaliteiten 

• Het niet meenemen van 

maatschappelijke waarde CE 

• Weinig sturing vanuit 

overheid rondom CE beleid 

• Maatschappelijke waarde lastig 

te definiëren/ concretiseren 

• CE complex 

• Diverse stakeholders 

• Lineaire Wet- en regelgeving 

• Hoge maatschappelijke 

waarde beperkt in rendement 

uitgedrukt 

• Maatschappelijke impact 

lineaire modellen beperkt van 

invloed 

• Volwassen: **** 

• Groeifase II: **** 

• Groeifase I: *** 

• Start – Up: **** 

• Circulair ontwerp: ****  

• Optimaal gebruik: ***** 

• Waarde-herwinning: * 

• Netwerk-organisatie: *** 

Tabel 1. Gap Analayse – de sterren geven de mateaan waarin een knelpunt spelt in de levensafe en positie binnen de circulaire economie
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3.7 Aan de slag met de grootste mismatches 
In het adresseren van de gaten uit de GAP-analyse moet rekening gehouden worden 
met specifieke verschillen tussen perspectieven van de betrokken partijen, maar ook de 
levensfasen en de mate van circulariteit (R-strategie) van de ondernemers. Deze 
verschillen per knelpunt. Oplossingen en acties moeten komen vanuit de verschillende 
belanghebbende, die op een andere manier invulling kunnen geven aan het verbeteren 
tussen vraag en aanbod.  
 
In hoofdstuk 4 en 5 zal er dieper worden ingegaan in de mogelijke oplossingen voor de 
huidige gaten tussen vraag en aanbod. 
 
Daarnaast kunnen er enkele andere oplossingsrichtingen genomen worden, die 
essentieel zijn voor het stimuleren van CE maar die buiten de scope van het onderzoek 
vallen. Echter, het is belangrijk om bewust te blijven dat binnen de transitie, de 
knelpunten en daarmee de oplossingen, met elkaar verweven zijn en dat enkel het 
aanpassen van financiële instrumenten, niet de uiteindelijke oplossing is.  

  

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
In dit hoofdstuk staat deelvraag 9 centraal: “Is er sprake van een mismatch tussen het 
beschikbare instrumentarium en de ondernemersbehoefte, waardoor de ondernemers 
er niet in slagen de passende financiering aan te trekken?” 
 
Er lijkt een mismatch te zijn op een aantal punten wanneer het gaat om instrumenten 
om circulaire economie te stimuleren. Deze knelpunten zijn nauw verwant aan elkaar 
en kunnen elkaar versterken. Met name het knelpunt lineair perspectief fungeert 
vaak als overkoepelend knelpunt, waardoor mismatches duidelijker ontstaan. Deze 
mismatches komen met name door gebrek aan kennis bij zowel vraag- en 
aanbodkant. De aanbodkant is nog te weinig vertrouwd met nieuwe, circulaire 
business modellen en activiteiten. Vanuit de vraag ontbreekt kennis rondom inzicht 
van de mogelijkheden en wat de verwachtingen zijn van financiers. Aanhangend aan 
kennisgebrek is een gebrek aan transparantie tussen vraag en aanbod, en binnen deze 
groepen zelf. Daarnaast is er ook een mismatch tussen de aangeboden instrumenten 
en de behoeftes vanuit de vraagkant. Ook hierbij kan transparantie ondersteuning 
bieden, om effectief aanpassingen door te voeren. 
 
Nog meer dan de mismatch geldt dat de juiste systeemcondities nog niet zijn 
gecreëerd om de circulaire economie significant te versnellen. Zonder de juiste 
systeemcondities zal er onvoldoende structurele marktvraag op gang komen 
waardoor risico-rendementsprofielen voor veel circulaire ondernemers ongunstig zijn 
en financiering een knelpunt blijft. Bij het creëren van de juiste systeemcondities 
spelen overheden een grote rol. 
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4 Marktfalen: de markt en de overheid zijn samen aan zet 

4.1 Een ongelijk speelveld voor de circulaire ondernemer? 
In de delen 1 en 2 van dit onderzoek is ingegaan op het financieringslandschap en 
ondersteuningsmaatregelen voor de circulaire ondernemer en de ontwikkelingen die er 
plaatsgevonden hebben. Gecombineerd met de knelpunten zoals financiers die zien in 
het vervullen van hun rol, geeft dit een beeld van het aanbod van financiering voor het 
circulaire mkb in Nederland.  
  
Net als in de lineaire economie is de financieringskloof voor circulair ondernemers in de 
vroege fase het grootst. Echter komen er bij circulaire business modellen dusdanige 
risico's kijken dat de kloof in deze fase nog groter is. Met de komst van nieuwe typen 
business modellen worden de risico- en rendementsprofielen van circulaire business 
modellen nog niet goed begrepen en ingeschat en geven investeerders doorgaans 
voorrang aan lineaire investeringen. 
  
Wanneer we de circulaire transitie vergelijken met bijvoorbeeld de digitaliserings-
transitie in het lineaire speelveld, kent de circulaire transitie veel meer uitdagingen. Het 
is voor digitaliseringstransitie makkelijker te bewegen in het speelveld van financiers, 
hoofdzakelijk omdat de markt er al is. In het circulaire speelveld moet de markt 
simpelweg nog gecreëerd worden. Zo zijn markten voor gebruikte materialen nog 
relatief klein en tegelijkertijd de kosten voor de ontwikkeling van circulaire proposities 
relatief hoog.  
  
Anders dan bij lineair ondernemers houdt de financieringskloof in de circulaire 
economie sterk verband met de regelgevende en verzekeringsomgeving, en met de 
complexiteit van het structureren van de financiën van deze modellen. Strengere 
voorwaarden voor productie en dus hogere kosten voor nieuwe materialen zouden in 
deze sectoren betere circulaire businesscases mogelijk maken. 
  

4.2 Definitie van marktfalen – een dynamisch begrip  
De overheid neemt een belangrijk rol op zich in een versnelling naar een circulaire 
economie en interveniëren daar waar de markt faalt. In het recente onderzoek naar het 
functioneren van de risicokapitaalmarkt in Nederland22 voor EZK is een duidelijk kader 
geschetst, dat ook hier benut kan worden voor het duiden van de overheidsrol. Die rol 
resulteert vaak ook in samenwerkingen, met publieke partners zoals de EIB, maar ook 
tot bijvoorbeeld fonds-in-fondsconstructen voor samenwerking met de markt. 
  

4.2.1 Definitie van marktfalen 

In een vrijemarkteconomie wordt ervan uitgegaan dat de markt zichzelf in balans houdt  
en vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd, zodat een maatschappelijk gewenst  
niveau wordt bereikt. Echter, door diverse oorzaken vindt deze afstemming niet altijd  
plaats en kan worden gesproken over marktfalen. Om een gedegen oordeel te geven  
over marktfalen en eventuele interventies voor te stellen, is het belangrijk eerst de vorm  
van marktfalen te identificeren. Vaak worden vijf verschillende vormen van marktfalen  
onderscheiden:  
 

 
22 KplusV. (2020). Risicokapitaal in de Vroege Fase: Onbenut potentieel verzilveren. 
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1. Marktmacht – doet zich voor als er zo weinig partijen actief zijn op de aanbodzijde 
dat de controle vanuit de markt verdwijnt omdat er geen alternatieven zijn. Een 
machtspositie kan misbruikt worden door producten duurder te maken - of zelfs 
helemaal niet meer aan te bieden – waardoor transacties mogelijk op een 
suboptimaal niveau belanden.  

2. Publieke goederen – Hierbij gaat het om faciliteiten die nodig zijn voor het goed 
functioneren van de (financierings-)markt, maar die niet geleverd kunnen, mogen of 
willen worden door private partijen. De overheid levert daarom deze faciliteit. 

3. Externe effecten – doet zich voor op het moment dat een transactie tussen twee of 
meer partijen een derde partij positief of negatief beïnvloedt zonder dat deze 
hiervoor wordt gecompenseerd of moet betalen.   

4. Informatiegebreken/-asymmetrie – doet zich voor als partijen niet dezelfde 
informatie hebben of als één partij meer informatie heeft dan de andere partij. 
Hierdoor kan de situatie ontstaan dat partijen een situatie niet volledig kunnen 
inschatten en samenwerking niet doorzetten. 

5. Coördinatiegebreken – Hiervan is sprake wanneer vragers en aanbieders elkaar niet 
goed weten te vinden. 

  
De visie op marktfalen zoals die bestaat is echter aan verandering onderhevig. Is de 
overheid er louter voor de risico's? En ontvangen marktpartijen de grote revenuen? En is 
het wel bezwaarlijk als de markt en overheid gezamenlijk acteren in plaats van 
sequentieel? Deze verkenning is niet de plek om deze fundamentele discussie te voeren, 
maar voorgaande dient wel ter nuancering van de wijze waarop (ook wij) straks het 
marktfalen formuleren. Terwijl die visie op marktfalen misschien wel een vorm is van 
het klassieke, lineaire denken, wat we juist willen aanvullen met het circulaire denken. 
  

4.2.2 Het marktfalen in de circulaire financieringsmarkt  

In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse aspecten van de financieringsmarkt aan bod 
gekomen, waar marktfalen aan de orde kan zijn.  
  

Marktfalen Probleem  Toelichting 

Marktmacht Aanwezigheid van een beperkt 

aantal financiers kan duiden op 

marktmacht. (Hoofdstuk 2 en 3 uit 

deel 2) 

Dit kan een zekere marktmacht 

vooronderstellen, maar op dit moment 

leidt dit niet tot excessen. Een ruimer 

aanbod op termijn is wel gewenst. 

Publieke goederen Beperkte beschikbaarheid van 

kapitaal in de zaai- en vroege fase, 

en in mindere mate daarna 

(Hoofdstuk 2 en 3 uit deel 2) 

Overheidsinterventie is mogelijk, de markt 

voorziet hier (nog) niet in. Wel van belang 

om dit frequent te monitoren. Het 

marktfalen is dynamisch, en zal ook in 

bepaalde fasen gaan afnemen. 

Externe effecten "Wie plukt de vruchten" 

(Hoofdstuk 4 uit deel 2), de 

positieve effecten van de circulaire 

economie komen op een andere 

plek terecht dan bij de ondernemer 

of financier: de samenleving plukt 

een groot deel van de vruchten.  

De transitie naar een circulaire 

economie heeft veel voordelen. Een 

deel daarvan resulteert in 

maatschappelijke voordelen, die niet 

tot uiting komen in (meer)opbrengsten 

voor een ondernemer (of nog niet op 

dit moment). Vanuit dit collectieve 

belang is een overheidsbetrokkenheid 

gepast.  
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Informatiegebreken/ 

-asymmetrie 
Ontwikkeling van 

standaarden/taxonomie, nieuwe 

business modellen, circulaire 

indicatoren en 

risicobeoordelingen23. (Hoofdstuk 4 

uit deel 2)  

Voor veel partijen is het pionieren. 

Standaarden ontbreken etc. 

Marktpartijen werken hieraan en zijn 

zich bewust van de urgentie. Er is 

hier geen sprake van marktfalen, 

maar wel een aanleiding tot co-

creatie tussen markt en overheid. 

Coördinatiegebreken Transparantie is onvoldoende, 

ondernemers weten financiers niet 

te vinden en financiers kiezen 

(bewust of onbewust) voor lineaire 

ondernemingen (Hoofdstuk 2-3 

deel 2 en onderzoek deel I) 

Dit is marktfalen waar de overheid 

een rol in kan pakken. De 

transparantie dient ook te ontstaan 

tussen ondernemers en publieke 

financiers.  

De markt (voor zover die er al is) 

pakt dit zelf niet op (de ondernemer 

is ook vaak de primaire 

probleemhebber). 

Tabel 2. Marktfalen bij het circulair financieren? 
  
Op alle van deze aspecten lijkt marktfalen aanwezig. Het aanwezige marktfalen is ook 
groter dan bijvoorbeeld reguliere financiering van het (innovatieve) mkb. Het is dan ook 
passend om als overheid te interveniëren en dit ook te blijven doen.  
 

4.2.3 De ontwikkeling van het marktfalen in de afgelopen drie jaar 

De laatste jaren is het marktfalen niet aanmerkelijk gewijzigd, maar zoals eerder aan bod 
is gekomen, zijn er wel financieringsinstrumenten ontstaan, veelal voor groeiende en 
technologie gerichte bedrijven (marktfalen publieke goederen neemt licht af). Ook 
wordt er gewerkt aan het wegnemen van informatiegebreken/-asymmetrie met 
werkgroepen en in gemeenschappen van publieke en private financiers. Dit zit deels nog 
in de agenderende fase, maar wordt actief opgepakt door naderende wettelijke eisen.  
  

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
In dit hoofdstuk stond deelvraag centraal: “Welke marktfalen zien we in het 
financieringslandschap en het aanbod van instrumentarium?” 
 
Er is sprake van marktfalen ten aanzien van circulaire financiering. Marktpartijen doen 
nu de kennis en vaardigheden op om ondernemers te gaan financieren en zetten de 
eerste instrumenten op; de coproductie met de overheid die er nu is past bij de fase 
van de marktontwikkeling. Maar om gelijke kansen te creëren ten opzichte van de 
lineaire ondernemer, is een interventie gericht op het vergroten van het aanbod van 
kapitaal, het wegnemen van de 'financiële nadelen' van het circulair ondernemen en 
het vergroten van de transparantie passend.  

 

  

 
23 Vanuit EU initiatief dit voor financiers en bedrijven geleidelijk te introduceren als onderdeel van jaarrapportage, in 

CSRD en SFDR. 
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4.3 Spelregels: het juridisch kader 
Een belangrijke 'spelverdeler' in het samenspel van markt en overheid vloeit voort uit 
wet- en regelgeving van de Europese Commissie. Denk daarbij aan de Richtsnoeren 
staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie(2022)24, de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV25), maar ook nationale wetgeving rond 
Markt en Overheid (Wet M&O26). De regels rondom inkoop en aanbesteding spelen een 
belangrijke rol in het inregelen van oplossingen voor financieringsvraagstukken van 
ondernemers in de circulaire economie.  
 
De doorwerking van deze regelgeving in instrumenten is veel groter dan dat vaak 
gedacht wordt. Enkele voorwaarden ter illustratie27: 
• Het verstrekken van risicokapitaal wordt geregeld in de AGVV, artikel 21. Daarin is 

vastgelegd dat maximaal 40 tot 90% van de investering door een overheid(s-fonds) 
verstrekt mag worden, onder de conditie dat de resterende investering op gelijke 
condities verstrekt wordt door een private partij.  

− De reden om als overheid te interveniëren is juist het ontbreken van kapitaal, de 
co-financieringseis staat daar haaks op. 

− De regels zijn primair gericht op start-ups en scale-ups met een hoge 
groeiambitie. Voorgeschreven is dat er 'winst gedreven' financieringsbesluiten 
genomen worden. De behoefte voor circulaire ondernemers is dikwijls anders. 

• Het verstrekken van leningen is mogelijk indien daarvoor tenminste de rente 
gevraagd wordt, zoals voorgeschreven door de Commissie28. Een onderneming met 
beperkte of ontbrekende zekerheden (bijvoorbeeld omdat deze verpand zijn aan de 
bank) dient een rente te betalen van tenminste 6,5-10% per jaar.  

• Een onderneming kan via de Richtsnoer gericht op klimaat staatssteun krijgen.  
De Richtsnoer beschrijft: "Steun voor hulpbronnenefficiëntie en voor de transitie 
naar een circulaire economie"(artikel 4.4). Maar deze is gericht op het subsidiëren 
van investeringen (met een bijdrage tot maximaal 60% van de in aanmerking 
komende kosten), andere activiteiten binnen de CE wordt niet in voorzien. 

• De Wet M&O geeft de kaders op basis waarvan een overheid zelf bepaalde diensten 
mag aanbieden, en wanneer zij dit aan de markt moet laten. Maar dit is iets om 
afgewogen naar te kijken. Want is er een kapitaalstekort in de circulaire economie, 
omdat er (bijvoorbeeld) onvoldoende gekwalificeerde fondsmanagers zijn? Of is er 
een tekort, omdat er geen partijen zijn die het fondskapitaal beschikbaar willen 
stellen aan een fondsmanager? Het juiste probleem oplossen is daarbij het devies. 

 
De inzet van overheidsmiddelen gaat dan ook gepaard met een goede beschouwing van 
de mogelijkheden die er zijn. In de hiernavolgende hoofdstukken nemen wij deze zaken 
mee, en als onderdeel van het daadwerkelijk neerzetten van een instrument zal er altijd 
een goede juridische verankering moeten plaatsvinden. 
 
 

 
24 Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 

2022 (europa.eu) 
25 CL2014R0651NL0040010.0001.3bi_cp 1..1 (europa.eu), Verordening van de Commissie (EU) Nr. 651/2014 
26 wetten.nl - Regeling - Mededingingswet - BWBR0008691 (overheid.nl) 
27 Er zijn allerlei juridische demissies die een rol spelen bij de voorbeelden. De beschrijvingen zijn niet beoogd als een 

complete schets van de juridische (on)mogelijkheden. 
28 Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en 

disconteringspercentages worden vastgesteld: c_01420080119nl00060009.pdf (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/2021-02-18#Hoofdstuk4b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=NL
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Belangrijk is ook wel de status die de term 'staatssteun' soms krijgt. Met staatssteun is 
niets mis, het is juist na te streven in de circulaire economie. Maar wel is het van belang 
oneigenlijke steun te vermijden. Soms sneuvelen goede plannen in de onmogelijkheden 
van staatssteunvereisten. Maar vaak lukt het om, al dan niet in afstemming met de 
Commissie, tot een goede invulling te komen.  
 

4.4 Samen aan de slag voor oplossingen van het marktfalen 
Er is marktfalen als het gaat om de financiering van de circulaire economie. Overheid en 
marktpartijen kunnen hier gezamenlijk voor een oplossing zorgen. In andere sectoren of 
transitiethema's zoals de energie, life sciences en IT weten partijen elkaar goed te 
vinden en ontstaan er aansluitende ketens van financiering. In alle fasen, van de prille 
start tot aan de volwassen bedrijven, zijn er instrumenten, is er samenwerking door de 
keten heen en zijn er instrumenten die de transparantie, investeringsgereedheid en de 
kennis van partijen verder vergroten. De overheid zoekt oplossingen, zoals de SEED-
faciliteit, waarbij de staatssteunmogelijkheden slim zijn gecombineerd. Banken zetten 
dankzij de Borgstelling MKB grote bedragen weg naar ondernemers.  
En ontwikkelmaatschappijen en provinciale fondsen investeren direct, samen met 
private investeerders in kansrijke bedrijven. Een dergelijk samenhangend systeem, 
waarin markt en overheid samenwerken aan de overgang naar een circulaire economie, 
is absoluut na te streven en de urgentie is ook aanwezig om dit te doen. In het hierna 
volgende deel beschrijven we hoe het marktfalen geadresseerd kan worden.  
 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Er is marktfalen als het gaat om de circulaire financiering. Dit marktfalen treedt op bij 
diverse onderwerpen, die ook gekoppeld zijn aan de gekozen indeling voor 
oplossingen: toevoegen van kapitaal, gebrek aan translatie en kennis en onvoldoende 
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.  
 
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) mogelijk nog de grootste rol, maar met 
het volwassen worden van de circulaire economie en de bedrijven die daaraan 
werken, zal de overheidsrol terug kunnen lopen en nemen marktpartijen een grotere 
rol in. Hiervoor moet de overheid eerst zorgen voor een aantal randvoorwaardelijke 
zaken op systeemniveau, zoals het geven van richting en de wijze waarop het de 
lineaire economie gaat afbouwen en de circulaire economie gaat opbouwen. 
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5 Oplossingen voor de knelpunten 

5.1 Inleiding 
In de huidige fase van de transitie naar een circulaire economie draagt de Nederlandse 
overheid er mede aan bij om de imperfecties in de markt op te lossen. De overheid kan 
interveniëren in de kapitaalmarkt door: 
• Het creëren van transparantie en afstemming 
• Het bijdragen aan investeringsgereedheid van ondernemers 
• Kapitaal beschikbaar te stellen (indirect en direct) 
• Privaat kapitaal uit te lokken (zie ook 2.4) 
 
Langs deze lijnen is veel van het nationale en regionale beleid ingevuld. In het circulaire 
speelveld komen hier nog de extra (systeem)risico's bij die ondernemers belemmeren 
om hun businesscase verder te brengen. Voor een groot deel zitten die in onzekerheden 
op systeemniveau: de richting van de transitie (harde doelen/normen en mijlpalen) en 
de interventies die er mogelijk vanuit de overheid gaan komen om de lineaire economie 
af te bouwen en de circulaire economie op te bouwen. Een gevolg van deze systeem-
onzekerheden is onder andere een nog beperkte marktvraag. Om de uitdagingen in de 
transitie naar een circulaire economie aan te gaan, dienen markt en overheid samen te 
werken om te versnellen.  
 
Om de knelpunten op te lossen zijn er zes richtingen gedefinieerd.  
Richting 1: Verbeteren transparantie en afstemming  
Richting 2: Optimaliseren van het aanbod van kapitaal  
Richting 3: Ondersteunen individuele ondernemers  
Richting 4: Verkleinen risicoprofiel / de-risking  
Richting 5: Systeemcondities creëren.  
Richting 6: Creëren marktvraag 
 
In dit hoofdstuk werken wij mogelijke oplossingen van vier pakketten uit. De pakketten 
met “systeemcondities creëren” en “creëren marktvraag” zijn op basis van de 
geïdentificeerde knelpunten wel benoemd, maar vallen verder buiten de scope van dit 
onderzoek vanwege de focus op financiering. Het oplossen van deze knelpunten zijn wel 
randvoorwaardelijk om de transitie naar een circulaire economie echt op gang te laten 
komen. In hoofdstuk 6 worden uiteindelijke oplossingen geselecteerd op basis van 
inventarisatie in dit hoofdstuk  
 

5.1.1 Beschrijving van de verschillende oplossingen 

In onderstaande paragrafen staan de oplossingspakketten uitgewerkt. Per pakket wordt 
er eerst buiten de landsgrenzen gekeken naar interessante voorbeelden en vervolgens 
gekeken hoe het instrumentarium in Nederland kan worden aangepast. Uitgangspunt 
(o.a. in het afwegingskader) voor mogelijke oplossingen is het huidige instrumentarium 
dat al toegespitst is op circulaire economie beter en meer benutten. Deze instrumenten 
zijn goed toepasbaar voor de Circulaire Economie, maar nog niet bij elke ondernemer 
bekend. Vervolgens is gekeken naar het bestaande instrumentarium wat aangepast kan 
worden om knelpunten op te lossen.  
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Tenslotte is daar waar nodig additioneel instrumentarium om de knelpunten op te 
lossen. Tezamen vormen deze de mix van mogelijke oplossingen. Deze zijn getoetst in 
vele gesprekken met publieke en private financiers en ondernemers en tevens voorzien 
van onze eigen expert opinion. En in sommige gevallen zijn oplossingen ook reeds eerst 
aandragen in onderzoeken of andersoortige adviezen. 
 
De verschillende oplossingen die zijn geïnventariseerd, zijn gekoppeld aan een knelpunt 
en worden in dit deel beschreven aan de hand van een drietal vragen: 

Welk knelpunt lost dit op?  
 

• Wat is het voorgestelde instrument/de oplossing? 
 

• Waarom werk het (nu) niet voor de Circulaire Economie (indien het een 
bestaand instrument is)?  

• Wanneer werkt het wel voor de circulaire economie? 
 

In de uitwerkingen worden de hiervoor opgenomen pictogrammen gehanteerd. De 
oplossingen zijn gecategoriseerd conform de indeling: Transparantie, Aanbod, 
ondersteuning en de-risking. Per onderdeel worden internationale goede praktijken in 
beeld gebracht. Vervolgens wordt ingegaan op oplossingen door middel van 
aanpassingen in bestaande documenten en tenslotte worden mogelijke nieuwe 
oplossingen/instrumenten beschreven.  
 

5.2 Richting 1: Verbeteren transparantie en afstemming 
Het aanbod van financiering blijft zich ook komende jaren ontwikkelen voor circulaire 
ondernemers. Het groeiende en gesegmenteerde aanbod maakt dat het gehele 
investeringslandschap door de ondernemer als weinig transparant wordt ervaren. 
Hierdoor komen ondernemers niet bij de juiste financier aan tafel en wordt de kans op 
een deal verkleind. Het vergroten van de transparantie van de kapitaalmarkt en het 
stimuleren van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod dragen bij aan het 
financieren van circulaire ondernemers.  
 

5.2.1 Internationale goede praktijken?  

Buiten de landsgrenzen zijn er diverse initiatieven die inzetten op innovatieve 
benaderingen van transparantie-stimulatie en het verkleinen van de brug tussen vraag 
en aanbod.  
 
• In Luxemburg is er het Fit 4 Circularity-programma, dat zich richt op mkb-bedrijven 

door middel van individuele advisering. Het business model, groeipotentieel en 
aansluitend financieringspotentieel van de bedrijven wordt geïnventariseerd en de 
kosten worden (voor 50%) vergoed door het Luxemburgs Ministerie van Economie. 
Dit initiatief draagt door de (financiële) advisering met name bij aan de knelpunten: 
‘inzicht financieringsmogelijkheden’ en ‘voldoende en passend aanbod'. Deze 
knelpunten zijn het relevantst voor de start-ups en volwassen bedrijven die zich 
focussen op de R-strategie waardeherwinning. 
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• In Finland is er een thema-benadering zonder vooropgestelde applicatieprocedure 
ingesteld in het Sitra-fonds. Het fonds is direct verbonden aan het Finse parlement 
(vergelijkbaar met SHIFT III in Nederland). Vanuit het fonds zijn er drie 
duurzaamheidsthema’s bepaald door experts. In plaats van een breed scala aan 
specifieke applicatie-formulieren met (algemene) voorwaarden voor 
projectfinanciering, kunnen ondernemers direct contact opnemen met de 
verantwoordelijke van één van de duurzaamheidsthema’s. Vervolgens worden de 
kansen van het project ingeschat. Hierdoor wordt de tijdsspanne van het 
contactmoment tussen vraag en aanbod verkleind. Dit initiatief draagt hierdoor 
nadrukkelijk bij aan de transparantie in het financieringslandschap. Daarnaast biedt 
het een oplossing voor het knelpunt ‘financieringseisen’, aangezien de kansen voor 
financiering worden beoordeeld per individueel initiatief. Deze individuele 
beoordeling sluit aan op de behoefte van circulaire initiatieven, die veelal lastig te 
generaliseren zijn (hierdoor ook aansluiting op knelpunt: ‘lineair perspectief’). Het 
initiatief draagt bij aan het oplossen van knelpunten bij bedrijven in alle levensfasen 
en R-strategieën. 

• Een andere vorm van transparantie komt naar voren in Ierland, in het EPA Green 
Enterprise funding programma. Bij de aanvraag (voor een innovatie in CE) is direct 
een tijdsschema zichtbaar van de fases en tijdsspanne die de aanvraag in beslag zal 
nemen. Ondernemers weten hierdoor wat hen in het aanvraagproces te wachten 
staat. Dit voorbeeld draagt bij aan het knelpunt dat ondernemers ervaren (gebrek 
aan inzicht in mogelijkheden) en is het meest relevant voor volwassen bedrijven en 
start-ups die zich focussen op optimaal gebruik en waardeherwinning.  
 

Leerpunten internationale goede praktijken  
• Individuele begeleiding van circulaire bedrijven zorgt voor een beter inzicht in 

de (financiële) mogelijkheden van ondernemers.  
• Vereenvoudigde aanvraagprocedures, waarin met casus specifieke beoordeling 

wordt gewerkt door experts, sluiten aan op circulaire initiatieven (die lastig 
generaliseerbaar zijn).  

• Aandacht en erkenning voor circulaire bedrijfsvoering stimuleert de 
(maatschappelijke) manifestatie van circulaire bedrijven.  

 

5.2.2 Bekendheid en en benutting van bestaande instrumenten vergroten?  

Het Versnellingshuis CE speelt een belangrijke rol in het transparant maken van de 
financieringsmarkt, bestaande uit publieke en private financiers. Zoals in 5.4.2 
beschreven zou de rol, bekendheid en benutting van het versnellingshuis CE kunnen 
worden vergroot.  
 

5.2.3 Bestaande instrumenten aanpassen 

Nederland kent al een diverse programma's of initiatieven gericht op het transparant 
maken van de kapitaalmarkt. Met aanpassingen of uitbreiding van een aantal aspecten 
zouden deze initiatieven ook toegankelijk kunnen worden voor CE-ondernemers. We 
gaan nader in op: 
1. Investment ready programma’s 
2. MIT Innovatiemakelaars voucher  
3. Circulaire werkgroepen  
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Investment ready programma’s 
 

 

 

   5. Financierbare circulaire business case  
6. Financieringseisen  
10. Inzicht in financieringsmogelijkheden  

 

   Op dit moment telt Nederland veel investeringsgereed programma's waar 
circulair ondernemers voor in aanmerking kunnen komen zoals weergegeven 
op de website van het Versnellingshuis29. Deze programma's helpen 
ondernemers om 'Investor Ready' te worden, en ondernemers krijgen tegen 
een gereduceerd tarief business support op het gebied van financiële planning, 
netwerkvorming of het aantrekken van financiering. Tot dusver richten deze 
programma’s zich zeer beperkt op circulariteit (2 van de 157 ; bron: 
persoonlijke communicatie, Invest-NL).  

 

   Provinciale programma's zoals Flinc, PIMNH en IBDO of investor ready 
programma's via de ROM's (Investor Ready BOM Brabant) focussen zich 
vooralsnog op duurzaamheid algemeen en hebben een beperkte circulaire 
'tak'. Door in te zetten op circulariteit bij een investeringsgereed programma 
wordt circulair ontwerp geborgen bij startende bedrijven. Tot dusver kunnen 
circulaire ondernemers kunnen wel terecht maar krijgen niet altijd de juiste 
expertise. Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat het individueel 
ondersteunen van circulaire ondernemers bijdraagt aan de transparantie van 
de kapitaalmarkt.  

 

   Met het uitbreiden van deze programma's met een circulair component 
krijgen CE ondernemers de kans om inhoudelijk sterker advies te krijgen bij het 
opstellen van een businesscase, het aangaan van een netwerk. Voorwaarden is 
dat er een expertpool van circulaire adviseurs rondom een programma dient 
te worden opgebouwd.  

 
MIT Innovatiemakelaars voucher  
 

 

 

  6. Financieringseisen  
5. Financierbare circulaire business cases  

 

  De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over 
regiogrenzen heen. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-
samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast 
is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars 
regeling. Makelaarsregelingen en vouchers geven mkb-ondernemingen de 
mogelijkheid om een innovatiemakelaar in te huren. Met deze regeling kunnen 
zij begeleiding en coaching krijgen bij het ontwikkelen van een businessplan, 
de bedrijfsstrategie en de waarde propositie, patentadvies, hulp bij de octrooi 
aanvraag of kennisexploitatie, begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het 
zoeken naar financiers en deal closing, hulp bij het vinden en opzetten van 
consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen. 

 

  De huidige innovatie makelaarsregelingen focussen zich op een bepaalde 
sector zoals het energiedomein. Er zijn verschillende partijen die vouchers 
uitzetten: RVO, Topsector Energie, Topsector Chemie en Topsector Food&Agri  
en MVO-Nederland.  

 
29 Groeiprogramma's circulaire bedrijven | Als circulair bedrijf heb je niet alleen vragen over de circulariteit van je 

product, dienst of business model. Je denkt ook na over klantsegmenten, waardeproposities, HR, aandeelhouders, 
enzovoort. (versnellingshuisce.nl) 

https://groei.versnellingshuisce.nl/
https://groei.versnellingshuisce.nl/
https://groei.versnellingshuisce.nl/


 
 

januari 2023. Ons kenmerk 2203110d 42 

 

 

Regelingen als de MIT richten zich onder andere op circulaire economie, maar 
veel regelingen die hier worden uitgevoerd zijn niet CE specifiek en zodoende 
hebben ondernemers extra competitie van traditionele ondernemers.  

 

  Het uitbreiden van de voorwaarden van innovatie makelaarsregeling naar CE-
ondernemers maakt dat CE-ondernemers (met name met een laag technisch 
component) ook gebruik kunnen maken van deze innovatie makelaar. En zij 
kunnen een specialist inhuren voor het verder brengen de onderneming en 
deze aantrekkelijker maken voor private en publieke financiers. 

 
3. Circulaire werkgroepen  

 

 

 

  3. Metrics van het financieringssysteem 
5. Financierbare circulaire business cases 
6. Financieringseisen 
10. Inzicht in financieringsmogelijkheden 

 

  Onder het platform Duurzame Financiering werkt een werkgroep circulaire 
economie aan het oplossen van knelpunten rondom de financiering van 
circulaire economie. Deze werkgroep is publiek-privaat en bestaat vooral uit 
financiële instellingen (o.a. Invest-NL, Rabobank, ABN AMRO) en andere 
betrokken partijen (zoals ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De 
werkgroep vindt dat circulaire overwegingen in 2030 een integraal onderdeel 
moeten zijn in de beoordeling van diens financierings-aanvragen en 
investeringsbeslissingen. Om dit te bereiken doet de werkgroep in haar 
publicatie Roadmap Circulair Financieren 2030 voorstellen voor vier acties 
voor de (voornamelijk private) financiële sector: 

• Integraal beoordelen van lineaire en circulaire risico’s  
• Circulaire metrics integreren in financiële beslissingen 
• Gestructureerd ervaring opdoen door het sluiten van landmarkdeals 
• Uitbreiden en optimaliseren van huidige financieringsinstrumentarium  

 

  De werkgroepen hebben een duidelijke missie, weergegeven in de roadmap. 
Deze roadmap kan een belangrijke rol gaan spelen in de versnelling naar een 
circulaire economie en richt zich op het meenemen van de (voornamelijk 
private) financiële sector. De bekendheid is op dit moment nog beperkt en zou 
vergroot kunnen worden om nog meer impact te maken. Maar ook kunnen de 
werkgroepen fungeren om centraal het overzicht te houden van 
ontwikkelingen in de sector.  

 

  De werkgroep zal komende jaren inzetten op ontwikkeling, onderzoek en 
samenwerking van de financiële sector en zal werken aan het creëren van een 
gelijker speelveld voor ondernemers. De bekendheid van de werkgroepen 
onder (voornamelijk private) financiers begint langzaam te komen, maar meer 
aandacht zou uitkunnen gaan om werkgroepen onder beleidsmakers en 
ondernemers te creëren. 

 

5.2.4 Additionele instrumenten 

Circulair ondernemen staat nog in de kinderschoenen. Het aanpassen van initiatieven en 
programma's vergroot de transparantie, echter komen er dusdanig specifieke kennis bij 
kijken dat het toevoegen van additionele instrumenten van toegevoegde waarde 
kunnen zijn om de transparantie te vergroten. Een aantal uitwerkingen zijn hieronder te 
vinden: 
1.  Call voor initiatieven  
2.  Regionaal ondersteuningsaanbod versterken  
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1.Call voor initiatieven (matchmaking)  
 

 

 

4. Afstemming (financierings)instrumentarium 
12. Aansluitende financieringsinstrumenten 

 

Met een call voor initiatieven" kunnen een aantal gerichte opdrachten/of 
subsidies verstrekt worden door IenW of RVO. Initiatieven uit het gehele land 
kunnen om een bijdrage vragen voor het uitvoeren van hun project. De 
projecten dragen bij aan het transparant maken van de CE-financieringsmarkt 
zoals matchmaking-programma's, loketfuncties of investeringsgereedheid 
programma's.  

 
2. Regionaal ondersteuningsaanbod versterken en afstemmen  
 

 

 

4. Afstemming (financierings)instrumentarium 
12. Aansluitende financieringsinstrumenten  

 

In veel regio's is er (goed) ondersteuningsaanbod. Maar er is weinige 
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. Tevens kan er bezien worden hoe Rijk en Regio 
gezamenlijk de financiering van programma's ter hand nemen (zoals bij een 
MKB Deal).  

 

 

5.3 Richting 2: Optimaliseren aanbod kapitaal 
Het Nederlandse financieringslandschap voor circulaire ondernemers omvat een mix van 
publieke en private financiers die een veelheid aan financieringsvormen inzetten. 
Private actoren variëren van grote banken, stichtingen en Venture Capital partijen die 
samen met publieke partijen zoals RVO, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROM's), Invest-NL en regionale overheden zorgen voor het aanbod van stimulering en 
financiering van circulaire initiatieven. Op macroniveau is er voldoende geld in de markt, 
maar niet altijd goed verdeeld over de verschillende financieringsfasen en met de 
condities en risicoacceptatie passend bij circulaire ondernemers. In het aanbod van 
financiering voor circulair ondernemers zijn diverse gaten en sectorale verschillen. De 
overheid kan een rol spelen om 'ander' kapitaal beschikbaar te stellen (indirect en 
direct) en privaat kapitaal uit te lokken.  

Veolia Polymers – Veolia Polymers heeft een locatie in Haaksbergen, Overijssel. Deze 
provincie valt onder het toezicht van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Door de 
contacten daar kreeg Veolia toegang tot netwerken om zodoende ketens op te 
zetten voor circulaire projecten. Daarnaast heeft het gebruik kunnen maken van de 
regionale instrumenten uitgevoerd door deze ROM. Veolia is te spreken van de 
regionale kennis van de sector, markt en netwerk om zo ketens op te zetten. Veolia 
geeft echter wel aan dat, hoewel zij de ondersteuning en middelen konden krijgen, 
dit niet voor alle ketenpartners gelde vanwege de ligging van deze partijen buiten de 
regio.  
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De meest directe manier om de financiering van de circulaire economie op te schalen 
lijkt het wegnemen van knelpunten met betrekking tot het aantrekken van eigen 

vermogen financiering voor start- en scale-ups. 
 

5.3.1 Internationale goede praktijken voor het aanbod van kapitaal?  

Buiten de landsgrenzen komen we diverse initiatieven tegen die als voorbeeld voor 
Nederland zouden kunnen werken of bruikbare elementen voor Nederlandse 
oplossingen voor het tekort aan kapitaal bevatten. Veel van de genoemde voorbeelden 
komen uit het Verenigd Koninkrijk. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het VK een 
van de koplopers van Europa is op het vlak van circulaire innovatie30. De genoemde 
voorbeelden zijn slechts indicatief en niet uitputtend.  
 
Publieke initiatieven 
• Vanuit de publieke kant zijn er fondsen die investeren met risicokapitaal om 

maatschappelijke transities verder te helpen, zoals het Duitse Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) of de Green Investment Group (voorheen Britse Green 
Investment Bank). Beide fondsen kennen in beginsel een focus op hernieuwbare 
energie en het stimuleren hiervan. 40% (ruim €30 miljoen) van de deelnemingen van 
het KfW zijn om duurzaamheid te bevorderen en milieu impact te verlagen bij de 
betreffende bedrijven. Deze worden (deels) eigenaar van de bedrijven waar ze in 
investeren en stellen zo eigen vermogen beschikbaar voor de investeringen. Beide 
instellingen opereren op zelfstandig en op afstand van de overheid. Het KfW is op 
deze wijze in staat met name het mkb van kapitaal te voorzien, gericht op lange 
termijn leningen met een laag rentepercentage.  

• In het Verenigd Koninkrijk bestaat daarnaast een regeling om belastingvoordeel toe 
te kennen aan particuliere investeerders bij investeringen in risicovolle start-ups.31 
Ook dit initiatief staat verder af van de overheid en legt de actie bij de investeerder. 
Wel schept de overheid hier duidelijk de kaders waar binnen meer kapitaal voor 
start-ups wordt vrijgemaakt.  

• Zero Waste Schotland32 is een publiekelijk gefinancierde non-profit organisatie die 
fondsen beheerd waarvan er twee zijn die primair voor circulair ondernemers zijn 
bedoeld : het Circular Economy Investment Fund en het Circular Textile Fund. Het 
Circular Economy Investment Fund is een fonds van £18 miljoen dat subsidies 
verstrekt aan mkb-bedrijven en non-profits die circulair willen ondernemen.  

− De subsidie kan worden aangevraagd voor o.a. het verkennen van markten voor 
nieuwe producten voor de circulaire economie, de ontwikkeling van innovatieve 
bedrijfsmodellen en de ontwikkeling of toepassing van innovatieve 
technologieën33. Een criteria voor toekenning van de subsidie is de mate waarin 
het project waarde toevoegt aan een "afvalproduct", waardoor het fonds het 
meest geschikt is voor projecten gericht op circulair ontwerp en 
waardeherwinning. De subsidie is bedoeld voor projecten waarbij producten, 
diensten of technologieën worden opgeschaald en is dus beschikbaar voor 
organisaties in Groeifase I, Groeifase II en Volwassen bedrijven34.  

 
30 Ranking how EU countries do with the circular economy. 
31 Europa.eu. Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de uitvoering van het Europees 

Handvest voor kleine bedrijven. 
32 Zero Waste Schotland is lead partner voor het Resource Efficient Circular Economy Accelerator Programme in de 

huidige ronde van de Europese structuurfondsen in Schotland. De financiële middelen die door Zero Waste Schotland 
worden weggezet, maken hierbij deel uit van een groter programma van £73 miljoen. Bron: Zero Waste Schotland. 

33 Zero Waste Schotland. Circular Economy Investment Fund. 
34 Zero Waste Schotland. Circular Economy Investment Fund Assessment Process. 

https://www.politico.eu/article/ranking-how-eu-countries-do-with-the-circular-economy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0064&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0064&from=HU
https://ceaccelerator.zerowastescotland.org.uk/services-tools/investment-fund/
https://www.zerowastescotland.org.uk/circular-economy/investment-fund#:~:text=The%20Circular%20Economy%20Investment%20Fund,leverage%20investment%20and%20create%20jobs.
https://www.zerowastescotland.org.uk/content/circular-economy-investment-fund-assessment-process
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− Het Circulair Textiles Fund is een fonds van £2 miljoen, ondersteund door de 
Schotse regering, om de milieu-impact van textiel te helpen verminderen. Het 
fonds is toegankelijk voor het mkb, grootbedrijf en non-profitorganisaties, waarbij 
zowel individuele organisaties als ketenpartners een aanvraag kunnen indienen. 
Bedrijven die een circulair bedrijfsmodel of project in Schotland willen 
implementeren, kunnen een subsidie aanvragen van minimaal £25.000 en 
maximaal £500.000. Hierbij is het een vereiste dat de aanvrager zelf minimaal 
50% van de projectkosten zelf financiert35. Het fonds is toegankelijk voor 
organisaties en ketenprojecten in alle R-strategieen en levensfasen die bijdragen 
aan een circulaire textielsector in Schotland. De beoordelingscriteria van het 
fonds zijn gericht op o.a. de mate van afvalvermindering, waardetoevoeging aan 
afvalproducten en CO₂ -reductie.  

• Tot slot lanceerde de Schotse regering in 2021 een vijfjarig Recycling Improvement 
Fund (RIF) van £70 miljoen om de recyclinginfrastructuur en -diensten in heel 
Schotland te verbeteren36. Het fonds is bedoeld om de voortgang van de Schotse 
afval-, recycling- en Net Zero-doelstellingen te versnellen. Met het fonds worden 
lokale overheden aangemoedigd om projecten door te voeren die zowel de 
kwantiteit als de kwaliteit van recycling zullen verhogen en tegelijkertijd bredere 
milieuvoordelen zullen opleveren. Het geld gaat naar lokale en regionale 
overheidsinstellingen, die het vervolgens kunnen uitgeven voor het behalen van hun 
afval-, recycling- of CO₂ -doelstellingen. Hiervoor kunnen organisaties in alle 
levensfase voor in aanmerking komen. De meest relevante R-strategieën voor dit 
fonds zijn circulair ontwerp, optimaal gebruik en waardeherwinning. 

• Bovenstaande initiatieven dragen bij aan het oplossen van knelpunten met 
betrekking tot "financieringseisen" en het "lineair perspectief". Immers zijn de 
voorwaarden van de beschreven initiatieven specifiek ontworpen als 
financieringsinstrument voor duurzame en circulaire doelstellingen en initiatieven. 
Daarnaast financiert het Circulair Textiles Fund ketenpartners, wat bijdraagt aan de 
knelpunten met betrekking tot het financieren van keten-samenwerkingen. 

 
Private initiatieven 
Op privaat vlak zijn er zowel binnen als buiten Europa een aantal mooie voorbeelden 
van organisaties die circulair ondernemers financieel ondersteunen om de transitie naar 
de circulaire economie te versnellen.  
• Closed Loop Partners is een Amerikaans investeringsbureau. Ze verstrekken aandelen 

en projectfinanciering specifiek aan circulaire ondernemers. Hierbij richten zij zich op 
de gehele keten en ondersteunen ze niet alleen circulaire producten, maar ook 
diensten en infrastructuur om de transitie mogelijk te maken37.  De organisatie 
beheert verschillende fondsen om ondernemers uit verschillende fasen te 
ondersteunen. Het richt zich met name op de sectoren food & agri, textiel, 
kunststoffen en infrastructuur en is een samenwerkingsverband tussen verschillende 
multinationals.  

 
  

 
35 Zero Waste Schotland. FAQ's – Circular Textiles Fund. 
36 Zero Waste Schotland. Recycling Improvement Fund. 
37 Closed Loop Partners - Investors in the Circular Economy 

https://www.zerowastescotland.org.uk/content/faqs-circular-textiles-fund
https://www.zerowastescotland.org.uk/content/recycling-improvement-fund
https://www.closedlooppartners.com/
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Publiek-private initiatieven 
• Het Ierse CIRCULÉIRE – National Platform for Circular Manufacturing is een publiek-

privaat initiatief dat zich specifiek richt op de transitie naar een circulaire 
maakindustrie. De samenwerking bestaat uit de Irish Manufacturing Research, het 
Ierse milieu ministerie (Department of Environment), Climate and Communications 
(DECC), het Environmental Protection Agency (EPA) en EIT Climate-KIC (inclusief 25 
founding bedrijfspartners- zowel mkb als multinationale bedrijven). De missie van dit 
platform is circulaire bedrijfsmodelinnovatie te ontrafelen ("demystify"), de-risken 
("derisk") en te realiseren ("deliver")38. Om dit te realiseren worden fabrikanten en 
hun toeleveringsketens meegenomen in hun transitie van een lineair naar circulair 
bedrijfsmodel. Ze worden hierbij geholpen met het uitvoeren van baseline-metingen, 
audits, businesscase-ontwikkeling en deep demonstration innovatieprojecten met 
aanzienlijke CO₂- (Scope 1, 2 en 3) en afvalreducties in de gehele keten als resultaat39. 
Het traject loopt van 2020 t/m 2022 en is uniek, omdat het gaat om een 
marktgedreven innovatienetwerk met een speciaal innovatiefonds (CIRCULÉIRE 
Innovation Fund) om grootschalige (systeem)investeringen in circulariteit te de-
risken.  

• Daarnaast doen de betrokken partners relevante kennis op om de transitie van de 
circulaire maakindustrie in Ierland te versnellen. Het initiatief is geschikt voor 
organisaties in alle levensfases en alle R-strategieën. Aangezien het echter graat om 
de transitie van bestaande (mkb- en groot)bedrijven, zullen start-up bedrijven met 
name in beeld komen bij het leveren van nieuwe technologieën die nodig zijn om de 
transitie in het bestaande bedrijf te realiseren. Het initiatief draagt bij aan de 
knelpunten met betrekking tot "ketenpartners" en "financieringseisen" en 
"financierbare circulaire business cases". 
 

Leerpunten internationale goede praktijken  
• Internationaal zijn er goede voorbeelden van publieke fondsen die zelfstandig 

opereren en daarmee verduurzaming financieren. Voornamelijk op het gebied 
van energie, maar eenzelfde toepassing is denkbaar voor circulaire initiatieven. 
Kapitaal vrijmaken voor het mkb (KfW) of start-ups (belastingregeling VK) is 
effectief gebleken in het financieren van innovaties ten behoeve van 
maatschappelijke transitieopgaven.  

• De aanvraagcriteria voor de genoemde publieke fondsen zijn specifiek 
ontworpen voor circulaire initiatieven. Hierdoor komt breed scala aan 
organisaties, projecten en toepassingsgebieden voor de subsidie in aanmerking 
(Groeifase I, Groeifase II, Volwassen). Dit is bij veel bestaand aanbod niet het 
geval. 

• Het genoemde private fonds is primair gericht op circulaire projecten. 
Aanvragers hoeven niet te concurreren met lineaire of breed innovatieve 
initiatieven. 

• Het Ierse CIRCULÉIRE neemt zowel financiering, praktische ondersteuning en 
het verbeteren van ketensamenwerking in een instrument. Dit project is 
relevant voor organisaties in alle levensfases en R-strategieën (start-ups zijn 
indirect betrokken). 

 

 
38 CIRCULÉIRE - The National Platform for Circular Manufacturing. 
39 Zie 19. 

https://circuleire.ie/
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5.3.2 Bekendheid en en benutting van bestaande instrumenten vergroten  

Via de enquête is aan ondernemers gevraagd naar hun bekendheid met het bestaande 
financiële instrumentarium40. De minst bekende vormen van financiering zijn: private 
debt fonds, start-up box, direct lending, publieke garantstelling en seed-fondsen. (zie 
bijlage 6). In de bijlage staat ook het totaaloverzicht van bekendheid per instrument. De 
instrumenten die het vaakst worden herkend en ook zijn ingezet, zijn: subsidies, 
financiering van familie en vrienden en bancaire financiering. De instrumenten waarvan 
is aangegeven dat ze wel bekend zijn maar niet worden gehonoreerd zijn: regionale 
ontwikkelmaatschappijen en Invest-NL.  
Microkrediet, mkb-krediet, ketenfinanciering en leasing worden het vaakst genoemd als 
instrumenten, die wel bekend zijn maar waar geen gebruik van wordt gemaakt.  
 
Er lijken (ook vanuit de ervaring die wij zelf hebben met circulaire ondernemers) nog 
mogelijkheden om het bestaande aanbod beter te benutten (ook voor niet-circulaire 
ondernemers is dit het geval). Regionale ontwikkelmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld 
meer een CE-focus uitdragen. Daarnaast is bijvoorbeeld ook de Subsidie Circulaire 
ketenprojecten (RVO) niet volledig efficiënt benut (63% in 2021) en zou deze meer 
bekendheid en bekendheid met de voorwaarden kunnen krijgen.  
 

5.3.3 Bestaande instrumenten aanpassen om het aanbod te vergroten?  

 
Financieringsketen/-trein voor de circulaire economie 
De Nederlandse kapitaalmarkt functioneert goed voor lineair ondernemers. Publiek 
instrumentarium wordt periodiek geëvalueerd en verder verfijnd. Maar de instrumenten 
zijn meestal ingericht op ondernemers met een lineair business model. En ze zijn veelal 
gericht op hoogstaande technologische oplossingen terwijl circulaire innovaties ook vaak 
om procesinnovaties gaan. De financieringsketen zoals die door de Rijksoverheid is 
ingericht, is op orde en kan toegankelijk gemaakt worden voor circulaire ondernemers. 
Met aanpassingen zouden deze regelingen ook toegankelijk kunnen worden voor een 
grotere groep circulair ondernemers. Hieronder beschrijven wij de opties die wij zien 
voor een zestal instrumenten waar ondernemers in de vroege fase veelal beroep op 
doen41:  
1. Innovatiekrediet  
2. Vroegefasefinanciering 
3. BMKB Regeling  
4. Seed Capital Regeling  
5. Seed Business Angel regeling 
6. ROM Participatiefonds  

 
Innovatiekrediet 

 

 

 

6. Financieringseisen 
9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
12. Aansluiting financieringsinstrumenten 
 

 

Het innovatiekrediet is een subsidie van maximaal tien miljoen euro voor de 
ontwikkeling van een technische of klinische (max vijf miljoen) innovatie met 

 
40 Let op: de resultaten zijn gebaseerd op een klein aantal respondenten en zijn daarom slechts indicatief.  
41 Zie onderzoek deel 2  
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een veelbelovend marktperspectief42. De subsidie is beschikbaar voor zowel 
start-ups, scale-ups als bestaand mkb wiens innovatie niet (geheel) uit eigen 
middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd en wordt door het RVO 
verstrekt. In 2020 is er € 67,7 miljoen toegekend aan technische en klinische 
projecten verspreid over diverse sectoren waar in het grootste gedeelte naar 
High Tech Systemen en Materialen gaat. 

 

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en 
uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Een deel van 
circulaire ondernemers komt in aanmerking voor een innovatiekrediet. Zo heeft 
onderneming Ioniqa, een bedrijf dat PET afval met een nieuwe unieke methode 
terugbrengt tot pure grondstof, het Innovatiekrediet ontvangen. Ondernemers 
hoog op de R-ladder maken weinig of geen gebruik van technische ontwikkeling 
of klinische ontwikkeling, maar focussen zich op het anders inzetten van 
materialen. Hiervoor is de regeling beperkt bruikbaar.  

 

Circulair ondernemen is noodzakelijk om de druk op grondstoffen te 
verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Bij circulair ondernemen gaat 
het om een andere manier van ondernemen en zit de innovatie vooral in 
procesinnovatie en vaak niet in technische vernieuwingen. Uitbreiding van het 
Innovatiekrediet met een 'circulaire proces innovatie' zou een oplossing kunnen 
zijn.  
Dus bijvoorbeeld een ondernemingen die producten overbodig maken door van 
een functie af te zien, of ondernemers die productgebruik intensiveren door 
producten te delen zouden voor de overgang naar deze proces innovatie een 
innovatiekrediet kunnen aanvragen. Gezien procesinnovaties naar verwachting 
minder kapitaalkrachtig zijn dan technische en klinische ontwikkeling, zou het 
maximum aan te vragen bedrag dan ook kleiner zijn dan het gebruikelijke 
plafondbedrag. 

 
Vroegefasefinanciering 
 

 

 

6. Financieringseisen 
9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
12. Aansluitende financieringsinstrumenten 

 

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een lening voor zowel startende als 
gevestigde ondernemers, bedoeld om te onderzoeken of een idee 
(economisch) haalbaar is43. De VFF richt zich op mkb-ondernemers (klein en 
middelgroot), innovatieve starters (≤ 5 jaar), academische/hbo/TO2-starters. 
RVO en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) 
voeren deze regeling uit. RVO verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers 
en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, hbo en 
TO2 innovatieve starters. Aanvraag kan vaak ook via regionale partij zoals 
Braventure in Brabant. 

 

Een onderdeel van het ondernemingsplan is het productontwikkelingsplan. Het 
vroegefasetraject vormt daar weer een onderdeel van. Dit traject bevindt zich 
net na het aantonen van de principiële haalbaarheid (proof of principle) en 
voor het ontwikkelingstraject. De focus ligt op het ontwikkelen van producten 
en technische haalbaarheid. Een deel van CE-ondernemers kan aanvraag doen. 
Maar ook hier vallen ondernemers buiten die hoog op de R-Ladder actief zijn, 
dus het anders omgaan met het inzetten van materialen.  

 
42 RVO.nl. Innovatiekrediet.  
43 RVO.nl. Vroegefasefinanciering. 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/innovatiekrediet
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/vff
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Net als het Innovatiekrediet zou uitbreiding van de vroegefasefinanciering met 
een 'circulaire proces innovatie' zou een oplossing kunnen zijn. Uitvoering van 
deze regeling zou bij RVO/regionale fondsen kunnen liggen.   

 
BMKB Regeling  
 

 

 

6. Financieringseisen 
9. Voldoende en passend aanbod 
12. Aansluitende financiering 

 

BMKB is een borgstelling ten gunste van bedrijven die een lening willen 
afsluiten, maar niet genoeg zekerheid kunnen bieden aan de private financier 
(bijvoorbeeld door een gebrek aan onderpand)44. Het ministerie van EZK staat 
hierbij voor een deel van de lening garant, waardoor het risico voor de private 
financier afneemt. Leningen onder BMKB voorwaarden zijn kunnen zowel door 
banken als bij enkele non-bancaire financiers verstrekt worden (o.a. FundIQ, 
enkele kredietunies of het Fonds Duurzaam mkb van StartGreen Capital).  
De BMKB wordt verleend aan de private financier en is bestemd voor 
ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot  
€ 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. 

 

Banken en een beperkt aantal alternatieve private financiers voeren de BMKB 
uit, en gebruiken daarvoor hun vaste beoordelingssystematiek. Deze 
beoordelingssystematiek is gericht op risicoprofielen van lineaire ondernemers 
en sluit in de praktijk een deel van de circulaire ondernemers uit (bijvoorbeeld 
een as-a-service model, waarvan het terugverdientijd langer is en meer werk). 
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.  

 

In coronatijd is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf 
(BMKB) uitgebreid met de BMKB-C (corona). Dankzij deze regeling konden 
bedrijven met een garantstelling van de overheid aan hun financierings-
behoefte(n) voldoen. Inmiddels is alleen de gewone Borgstelling mkb-
kredieten nog van kracht. Met de uitbreiding naar een BMKB Groen/CE-
regeling voor duurzame en circulaire bedrijven kan er een grotere doelgroep 
gebruik maken van deze regeling.  

 
Seed Capital Regeling 
 

 

 

6. Financieringseisen 
9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
12. Aansluiting financieringsinstrumentarium 

 

Met de Seed Capital-Regeling ondersteunt de overheid innovatieve 
ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van 
risicokapitaal45. De Staat verstrekt via de Seed Capital-regeling een renteloze 
geldlening aan een investeringsfonds. Bij de Seed Capital-regeling vullen 
private investeerders en de overheid gezamenlijk een fonds dat investeert in 
kansrijke starters. De regeling houdt o.a. in dat het privaat ingelegde kapitaal 
wordt gematcht door de overheid en biedt investeerders zo voldoende 
zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. 

 
44 RVO.nl. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
45 RVO.nl. Seed Capital. 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bmkb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seed-capital
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De Seed Capital-regeling focust zich uitsluitend op het wegnemen van de 
'equity gap' bij de technostarter en/of creatieve starter. Dat wil zeggen een 
tekort aan eigen vermogen of problemen met het aantrekken daarvan. De 
huidige beloningsstructuren van fondsbeheerders moedigen aan om financiële 
middelen te maximaliseren boven de impact ervan. Hierdoor worden vaak 
prioriteit gegeven aan bedrijfsmodellen en sectoren die al als winstgevend 
beschouwd worden, in plaats van de initiatieven die de grootste sociaal-
ecologische impact kunnen maken Daarnaast passen de rendementseisen 
(20%) en de Carried Interest Clausule niet bij circulaire fondsen.  

 

Het verbreden van de focus van de Seed Business Capital-regeling naar 
duurzaamheid en circulair, maakt het dat startende circulaire fondsen ook een 
aanvraag zouden kunnen doen bij RVO. Dit kan door specifieke calls te doen, 
net zoals bijvoorbeeld voor E-Health is gedaan, samen met het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) 

 
Seed Business Angel regeling 
 

 

 

6. . Financieringseisen 
9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
12. Aansluiting financieringsinstrumentarium 

 

Het ministerie van EZK heeft de Seed Business Angel-regeling in 2017 in het 
leven geroepen om de financiering van start-ups in de vroege levensfase te 
verbeteren en hen betere toegang te geven tot ‘slim geld’46. Sinds de 
openstelling van de regeling zijn inmiddels vijftien Business Angel fondsen 
opgezet, die samen hebben geïnvesteerd in dertig start-ups. In totaal is ruim  
€ 30 miljoen ingebracht door private investeerders en het Rijk samen. 

 

Net als de Seed Capital-regeling focust de Seed Business Angel-regeling 
uitsluitend op het wegnemen van de 'equity gap' bij de technostarter en/of 
creatieve starter. Hierbij draait het om starters die inzetten op nieuwe 
technische/creatieve vindingen of nieuwe toepassingen van bestaande 
technische/creatieve vindingen47. Een deel van de duurzame of circulaire 
starters valt binnen deze definitie maar ook een groot deel niet. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan business models die inzetten op hergebruik. Er komen steeds 
meer business angels bij met een circulaire focus die geen volledige aansluiting 
vinden bij deze regeling.  

 

Het verbreden van de focus van de Seed Business Angel-regeling naar 
duurzame en circulaire starters, maakt het dat de regeling vollediger aansluit 
bij circulaire fondsen.  

 
ROM Participatiefonds  
 

 

 

6. Financierings-eisen 
9. Voldoende en passend aanbod 
12. Aansluitende financiering 

 

Bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) is de staat aandeelhouder. 
ROM's doen risicovolle investeringen in Nederlandse bedrijven en kunnen 
daarbij een lagere rendementsverwachting accepteren dan de private fondsen. 

 
46 RVO.nl. Seed Business Anger Regeling. 
47 Definities Seed Capital (rvo.nl) 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seed-business-angel
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seed-capital/voorwaarden/definities
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De fondsen werken niet-marktverstorend en acteren als co-financier, hiermee 
maken ze aanvullend kapitaal in de markt vrij. 

 

ROM's investeren via participatiefondsen in duurzaamheidsprojecten. 
Doorgaans zijn die energiefondsen of fondsen specifiek gericht op innovatie. 
Het mandaat van deze fondsen laat ruimte voor circulaire investeringen is 
maar richt zich niet specifiek op circulair ondernemers. Investeringen in deze 
sectoren zijn daarom een relatief klein aandeel van de portefeuilles.  

 

Aanpassingen in het mandaat van de participatiefondsen van ROM's om meer 
circulaire proposities te stimuleren maakt de weg vrij voor meer kapitaal voor 
circulair ondernemers. In de energiesector is dit de afgelopen jaren succesvol 
gebeurd (bijv. in Brabant, Friesland, Drenthe, Overijssel). De energiesector 
komt tot wasdom waar marktpartijen inmiddels tegen gelijke voorwaarden 
financieringen aanbieden. Daarmee hebben participatiefondsen ook ruimte 
beschikbaar, verschillende fondsen zoals in Brabant en Friesland passen het 
mandaat daarom al aan om meer circulaire proposities te financieren. De staat 
kan als meerderheidsaandeelhouder hier nadrukkelijker op inzetten en meer 
kapitaal voor circulair ondernemers binnen ROM-budgetten laten alloceren.  

 

 

 

5.3.4 Additionele instrumenten Financiering  

Het financieringslandschap voor circulair ondernemers omvat momenteel reeds een 
breed palet van aanbieders van publieke en private financiers. Met het aanpassen van 
bestaand instrumentarium kunnen enkele 'funding gaps' reeds gedicht. Voorkeur heeft 
dan ook om te starten met het uitbreiden van bestaand instrumentarium. Echter 
worden niet alle knelpunten hiermee opgelost. 
 
Daarom zou er een aantal mogelijkheden zijn om het instrumentarium voor CE-
ondernemers verder uit te breiden, welke hieronder zijn weergegeven.  
1. First Loss Regeling voor Fondsen  
2. Publiek Vroege Fase Fonds  
3. Vroege Fase Fonds beheert door bestaande private partijen  
4. Restwaardefonds 
5. PaaS instrument  
6. Circulaire Fabrieken Financiering  
 
First Loss Regeling voor Fondsen  
 

 

 

6. Financieringseisen 
9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
12. Aansluiting financieringsinstrumentarium 

Oscar Circulair richt zich op een collectieve oplossing ten aanzien van afvalinzameling 
en -verwerking. Oscar circulair maakt gebruik van medewerkers met afstand tot 
arbeidsmarkt. De onderneming heeft grote moeite met het aantrekken van publieke 
en/of private financiering. Naast dat diverse regelingen niet van toepassing zijn voor 
de onderneming is het een zeer tijdrovende inzet om periodiek aan administratieve 
verplichtingen te voldoen. Te veel ‘lineaire beoordelingscriteria’ worden toegepast 
op vragen/ projecten van circulaire ondernemers. Vooral private financiers zouden 
verder moeten kijken dan alleen het financiële plaatje maar naar de toevoeging van 
maatschappelijke waarde in plaats van alleen rendementen. 
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De overheid kan nieuwe instrumenten creëren om het risicoprofiel van 
(private) fondsen te verkleinen. Een 'First Loss' instrument is een voorbeeld 
van een mogelijke oplossing. Met dit instrument kan een buffer worden 
verschaft. Wanneer de overheid een dergelijke buffer creëert, resulteert 1 
euro aan First Loss kapitaal in een mobilisatie van kapitaal bij marktpartijen48. 
Aanvullend kan First Loss kapitaal dienen als kapitaal voor een demonstratie 
van commerciële haalbaarheid in een onbekende markt.  

 
Publiek Vroege Fase Fonds gericht op dichten early stage gap 
 

 

 

6. Financieringseisen 
9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
12. Aansluiting financieringsinstrumentarium 

 

 

De funding gap voor circulair ondernemers in de vroege fase is het grootst. Een 
speciaal publiek vroege fase fonds dat equity/debt investeringen verstrekt zou 
dit gat kunnen dichten.  
 
Dit fonds zou dan een speciale circulaire focus moeten hebben, sector breed 
en in staat zijn om in een vroege fase risicodragend te investeren en een lange 
investeringshorizon voor ogen moeten hebben (gezien de lange looptijd van CE 
Projecten). Beheer zou bij een overheidspartij of via een aanbesteding bij 
markpartijen liggen.  

 

  
Vroege Fase Fonds in beheer door Private partijen gericht op kleine tickets 
 

 

 

6. Financieringseisen 
9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
12. Aansluiting financieringsinstrumentarium 

 

Een andere optie voor het dichten van het funding gap in de vroege fase, is 
door kapitaal ter beschikking te stellen aan marktpartijen die reeds investeren 
in early stage CE-innovaties, zoals iFund of Fair Capital Partners. Middels één 
partij, of een consortium van partijen die ervaring heeft/hebben kan het 
kapitaal beheerd worden tickets verstrekt worden aan circulair ondernemers.  

 

  

 
48 STEF collective, Veranderen door te doen (2021) p.19 

EigenDraads is een Rotterdams initiatief dat werk maakt van de circulaire 
textielketen. Textiel dat door consumenten en bedrijven wordt afgedankt moet 
uiteraard zoveel mogelijk opnieuw gedragen worden, maar een groeiend aandeel 
van het afgedankte textiel heeft geen waarde meer op de tweedehandsmarkt. Op dit 
moment is er een waarde vernietiging van meer dan 99%. Een deel van dit 
waardeloze textiel kan worden omgezet in nieuwe garen middels bestaande 
technologieën zoals mechanische recycling. Eigendraads werkt samen met diverse 
nasorteerders. De grootste uitdaging van Eigendraads is hoe de business case van 
nasortering van textiel sluitend gemaakt kan worden en hoe dit te financieren is. 
Financiering van een consortium van sorteerders is nieuw en spannend en er moet 
entiteit gevormd worden van verschillende sorteerders. Dit maakt dat private 
financiers en overheden afwachtend zijn. 
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Restwaardefonds 
 6. Financieringseisen 

9. Voldoende en passend financieringsaanbod 
 

 

De restwaarde van een circulair product na gebruik (bijvoorbeeld bij 

terugname product bij een PAAS-business model) of bij einde toepassingsduur 

(bijvoorbeeld bij verwijdering uit een gebouw bij sloop of renovatie) is een 

onzekere factor in de circulaire businesscase deels door de nog onvolwassen 

markt voor terugname en hergebruik. Toekomstige restwaarde kan zo niet 

goed worden meegenomen in financieringsmodellen49,50. Daarnaast heeft de 

restwaarde van producten ook impact op de balanswaarde van de totale activa 

van een onderneming (en daarmee het eigen vermogen), zodat een goede 

waardebepaling belangrijk is. Balanswaarde en eigen vermogen zijn belangrijk 

voor het kunnen verkrijgen van (vooral private) financiering en onzekerheden 

daarbij vormen een knelpunt.  

 

De overheid kan een restwaardefonds opzetten van waaruit garanties kunnen 

worden gegeven voor restwaardes van circulaire producten, bijvoorbeeld 

specifiek voor PAAS-modellen. 
 
PAAS-instrument  
 

 

 

 3. Metrics van het financieringssysteem 
5. Financierbare circulaire businesscases  
13. Waardering van externaliteiten 

 

 Het verschuiven van bezit naar gebruik belast door balansverlenging en 
risicoabsorptie de solvabiliteit van aanbiedende ondernemingen. Dit vraagt om 
meer risicodragende financiering of kapitaalversterking aan ondernemingen. 
Een speciaal instrument ingericht voor PAAS ondernemers kan uitkomst 
bieden. Het fonds kan in publiek of privaat beheer of een combinatie van 
publiek privaat worden uitgevoerd.  

 

 
  

 
49 Copper8. (2021). Een circulaire businesscase 
50 European Investment Advisory Hub, EuroPlus Consortium & Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform for 

Circular Economy projects in the Netherlands 

Fairphone, een circulaire smartphone is al langere tijd een belangrijke speler in het 
circulaire landschap. Om compleet circulair te acteren, bestond al langere tijd de 
wens om over te gaan naar een As A Service Model. Het financieren van een As A 
Service Model is uitdagend en onbekend voor met name private financiers. Zowel 
huidige financiers als nieuwe financiers durven de omslag naar een nieuw business 
model niet aan. ABN AMRO heeft deze PaaS pilot gefinancierd middels een separate 
financiering maar wel in combinatie/middels meeverbinden met de bestaande 
lineaire business (bron : persoonlijke communicatie ABN AMRO). Vanwege het 
succes van Fairphone heeft Fairphone nu de vrij uitzonderlijke mogelijkheid om de As 
a Service dienst uit huidige kasstromen te financieren en het concept Fairphone As A 
Service te lanceren.  
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Circulaire Fabrieken Financiering  

 5. Financierbare circulaire businesscases 
7. Ketensamenwerking  

 

Bedrijven met doorontwikkelde producten die een opschaling van de 
productie zoeken, ervaren momenteel vertraging bij het uitbreiden naar 
commerciële schaal. Deze grote tickets hebben in de huidige lineaire economie 
vaak een onrendabele top ten  lineaire producten. Middels garantiestellingen 
kan deze onrendabele top overbrugd worden. Belemmeringen voor het 
opschalen van circulaire innovaties is niet enkel financieel. Zo is het verkrijgen 
van de juiste vergunningen vaak een vertragende factor in de realisatie. Het 
rijk kan middels een toegewijd instrument voor circulaire koplopers de 
opschaling van circulaire producten stimuleren. Door maatwerkfinanciering en 
ondersteuning bij het verkrijgen van (publieke en/of private) financiering te 
faciliteren. Een voorbeeld voor een dergelijk instrument met elementen 
hiervoor is het programma Circulaire Fabrieken in de Cleantech Regio. Dit 
programma richt zich op de maakindustrie in de belangrijkste sectoren uit de 
regio. 

 

5.4 Richting 3: Ondersteunen individuele ondernemers 
Acteren in een lineair speelveld als circulaire ondernemer brengt uitdagingen met zich 
mee voor ondernemers. Nieuwe business modellen, waardebepaling van restromen en 
arbeid en inschatten van (keten)risico's zijn slechts een aantal voorbeelden waar 
ondernemers tegen aanlopen. Het blijven leren van elkaar en delen van kennis is 
daarom belangrijk om de beweging naar een circulaire economie te versnellen en een 
onderneming financierbaar te maken. Zowel de kennis van de circulaire mogelijkheden 
van bedrijven in alle levensfase en betrokken bij elke technische gehalte van CE als de 
manier waarop deze gefinancierd kunnen worden, ontwikkelt zich snel. Tegelijkertijd is 
er nog heel veel uitzoek- en pionierswerk nodig. Al deze aspecten dragen bij aan de 
investeringsgereedheid van de circulair ondernemer. Het bieden van hulp en het delen 
van kennis draagt bij aan het verhogen van deze investeringsgereedheid. De 
persoonlijke adviesrelatie is daarbij van groot belang.  
  

Leadax ontwikkelde en produceerde de eerste duurzame dakbedekking ter wereld  
en heeft veel van de productinnovatie zelf kunnen financieren. De stap van concept 
naar eerste productie werd versneld door gebruik te maken van de financiering uit 
het programma Circulaire Fabrieken van de Cleantech Regio. Hiermee kon het 
concept op schaal geproduceerd worden waarmee de marktintroductie en eerste 
leveringen versneld gerealiseerd werden. Voor de verdere, huidige, opschaling maakt 
Leadax gebruik van de DEI+ regeling en bancaire financiering. Leadax is een 
onderdeel van Bitufa Waterproofing wat een gevestigd mkb-bedrijf is. Hierdoor is 
het voor Leadax mogelijk om tegen goede voorwaarden bancair te financieren. Door 
financiering van Circulaire Fabrieken en DEI+ was het mogelijk om meer bancaire 
financiering op te halen dan zonder deze instrumenten mogelijk was geweest.  
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5.4.1 Internationale goede praktijken?  

Op internationaal niveau zijn er verschillende goede praktijken op het vlak van 
individuele ondersteuning waar we in Nederland iets van kunnen leren. Hieronder vallen 
o.a. het al eerder genoemde Fit 4 Circularity-programma, de Finse thema-benadering of 
het Noorse Become a Miljönär.  
 
• Het Fit 4 Circularity programma (zie ook 5.2.1) richt zich op mkb-bedrijven door 

middel van individuele advisering. Het business model, groeipotentieel en 
aansluitend financieringspotentieel van de bedrijven wordt geïnventariseerd en de 
kosten worden (voor 50%) vergoed door het Luxemburgs Ministerie van Economie. 
Dit initiatief draagt door de (financiële) advisering met name bij aan de knelpunten: 
‘inzicht financieringsmogelijkheden’ en ‘voldoende en passend aanbod'. Deze 
knelpunten zijn het relevantst voor de start-ups en volwassen bedrijven die zich 
focussen op de R-strategie waarde herwinning. 

• In Finland is er een thema-benadering zonder vooropgestelde applicatieprocedure 
ingesteld in het Sitra fonds (zie ook 5.2.1). Het fonds is direct verbonden aan het 
Finse parlement (vergelijkbaar met SHIFT III in Nederland). Vanuit het fonds zijn er 
drie duurzaamheidsthema’s bepaald door experts. Ondernemers kunnen direct 
contact opnemen met de verantwoordelijke van één van de duurzaamheidsthema’s. 
Vervolgens worden de kansen van het project ingeschat. Dit initiatief draagt hierdoor 
nadrukkelijk bij aan de transparantie in het financieringslandschap.  
Daarnaast worden de kansen voor financiering beoordeeld per initiatief, wat de 
ondernemer helpt om het knelpunt betreft financieringseisen te overkomen. Deze 
individuele beoordeling sluit aan op de behoefte van circulaire initiatieven, die veelal 
lastig te generaliseren zijn (hierdoor ook aansluiting op knelpunt ‘lineair perspectief’). 
Het initiatief draagt bij aan het oplossen van knelpunten bij bedrijven in alle 
levensfasen en R-strategieën. 

• Een vorm van kennisdeling die bijdraagt aan de bekendheid van circulaire bedrijven is 
‘become a Miljönär’ uit Zweden. Het initiatief, opgezet door de Zweedse organisatie 
voor afvalbeleid en recycling (Avfall Sverige), stimuleert waardeherwinning uit afval 
en labelt bedrijven die circulair werken. Aan de hand van dit label kunnen circulaire 
ondernemers zich manifesteren, wat bijdraagt aan het verhogen van de 
beeldvorming, bekendheid en inzicht in de maatschappelijke waarde van circulaire 
bedrijfsmodellen. Hiermee levert dit initiatief een bijdragen aan het oplossen van de 
knelpunten met betrekking tot het ‘waarderen van externaliteiten van circulaire 
business modellen’ en het ‘lineair perspectief’. Alle circulaire ondernemers hebben 
baat bij het verhelpen van deze knelpunten. 

 

Leerpunten internationale goede praktijken  
• Het aanbieden van individuele ondersteuning voor circulair ondernemers helpt 

ondernemers sneller wegwijs te vinden in het netwerk van knelpunten waar ze 
tegenaan lopen.  

• Hierbij helpt het als ondernemers een centraal aanspreekpunt of loket hebben 
waarmee ze contact kunnen opnemen. 
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5.4.2 Bekendheid en en benutting van bestaande instrumenten of kennisinstellingen vergroten 

Uit de enquête kwam naar voren dat bij veel circulaire ondernemers sprake is van 
onwetendheid over het aanbod van bestaande instrumenten. Uit figuur 7 in deel 1 valt 
te lezen dat een grote groep ondernemers onvoldoende inzicht heeft in de aanwezige 
financieringsmogelijkheden. Dit bleek ook uit enkele afgenomen interviews met 
verschillende CE-ondernemers. Naast de onbekendheid is ook de benutting van de 
mogelijkheden beperkt. De aanvraagprocessen zijn te ingewikkeld, te tijdrovend of te 
bureaucratisch. Dit geldt sowieso voor publieke instrumenten, zoals subsidies. Dit type 
instrument is bij veel CE-ondernemers populair. Ten aanzien van private instrumenten 
zal de conclusie niet veel verschillen. Er is een groot aanbod van typen instrumenten, 
voor ondernemers zijn deze lastig te doorgronden.  
 
Het is van belang om de bekendheid van de relevante instrumenten te vergroten. Ook 
zouden alle type financiers zich moeten inspannen om de benutting van het specifieke 
instrument op een hoger niveau te krijgen. De vindbaarheid moet beter en success rate 
zou omhoog moeten. Uiteraard moet dit in balans blijven met ‘value for money’ en 
moet geen sprake zijn van een ‘open eind regeling’.  
 
Het feit dat RVO steeds meer hét nationale agentschap is waar ondernemers terecht 
kunnen voor subsidies, is grote winst.   
 

5.4.3 Bestaande instrumenten aanpassen? 

In paragraaf 4.3.2 zijn een aantal instrumenten beschreven die meer onder de aandacht 
kunnen worden gebracht. Ook staan er voor Versnellingshuis CE en Topsectoren 
Energie, Agri Food en Chemie enkele aanpassingen beschreven waarmee een grotere 
groep ondernemers geholpen kan worden.  
 
Versnellingshuis CE 

 

 Het Versnellingshuis is in februari 2019 gelanceerd en is een samenwerking 
van het Ministerie van IenW, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en 
MVO Nederland. Het Versnellingshuis helpt ondernemers om de volgende 
stappen te zetten in de circulaire economie. Daarvoor zijn er drie 
programma’s: matchmaking (netwerken), maatwerk vragen en moonshots 
(ketenprojecten)51. De maatwerk vragen betreffen in de praktijk vaak advies 
over wet- en regelgeving en hulp bij het vinden van subsidie of andere vormen 
van financiering. Op de website van het Versnellingshuis staat al een overzicht 
van met een selectie van fondsen, regelingen en instellingen waar circulaire 
ondernemers terecht kunnen. Via een aantal filters kan een passende 
financiering worden gevonden. Deze financieringstool kan gebruikt worden als 
eerste stap in de zoektocht naar financiering.52 

 

 Met de financieringstool, het maatwerk programma en de organisatie van 
bijeenkomsten over financiering vanuit het matchmaking programma kunnen 
ondernemers via het Versnellingshuis op weg geholpen worden. Nu is het 
Versnellingshuis één van de (vele) plekken van waaruit ondersteuning geboden 
kan worden en waar een deel van de informatie is te vinden. Ondernemers 
willen graag totaaloverzicht.  

 
51 Versnellingshuisce.nl. Circulair ondernemen: Wij helpen ondernemers verder. 
52 Nederland Circulair! | Het Versnellingshuis Nederland Circulair! ondersteunt ondernemers die hun onderneming 

circulair willen maken (versnellingshuisce.nl) 

https://versnellingshuisce.nl/
https://financiering.versnellingshuisce.nl/
https://financiering.versnellingshuisce.nl/
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 Het Versnellingshuis zou zich op verschillende manieren verder kunnen 
ontwikkelen als “de hulplijn” in Nederland voor circulaire ondernemers inzake 
circulaire financiering. Daarvoor is nodig: 

• Samenwerking en afstemming met andere (overheids-)organisaties om 
ervoor te zorgen dat de informatie omtrent CE eenduidig is (bundeling 
van huidige gefragmenteerde informatie). 

• Personele capaciteit en expertise, bijvoorbeeld om functies in te vullen 
die staan in de paragraaf transparantie (zoals ketenregisseur en 
casemanager voor ondernemer). 

• Promotie van de rol als “de nationale hulplijn” (bundeling van de vele 
huidige informatie plekken). 

 

Topsectoren Energie, Agri Food en Chemie 
 

 

 

 10. Inzicht in financieringsmogelijkheden 
 
 

 

 In Nederland is het bedrijfsleven onderverdeeld in topsectoren. Dit zijn 
sectoren waar Nederlandse ondernemers en onderzoekers wereldwijd 
koploper zijn.  
Binnen het beleid wordt er ingezet op een topsectorenaanpak, om 
ondernemers en onderzoekers nader tot elkaar te brengen en vooruitgang en 
groei te stimuleren en faciliteren. Nederland heeft negen topsectoren 
geïdentificeerd, waaronder Energie, Agri Food en Chemie. Met name in deze 
drie sectoren is circulariteit, met name hoogtechnologische, een prominent 
speerpunt53. Omdat het bedrijfsleven, en met name het mkb, binnen 
Nederland wordt gezien als spil van de economie – en daarmee ook de 
springplank voor een circulaire economie – wordt de topsectorenaanpak 
gebruikt om te kunnen investeren in deze groep. Via de topsectorenaanpak 
komen handige netwerken binnen hun bereik en kunnen ze bijvoorbeeld 
gebruikmaken van onderzoeksprogramma’s en -faciliteiten.  
De topsectorenaanpak omvat een aantal publieke (financiële) 
ondersteuningsinstrumenten zoals MKB Innovatiestimulering Topsectoren 
(MIT). 

 

 Hoewel de topsectoren aanpak zich ook richt op sectoren waar circulariteit 
met name in hoogtechnologische vorm een rol kan spelen (energie, AgriFood 
en Chemie), is circulariteit niet altijd de grootste of overkoepelende focus. 
Daarnaast ontstaan er door de topsectorenaanpak zogenoemde “hokjes”, 
waardoor sector-overschrijdende projecten buiten de boot vallen. Dit is met 
name het geval bij ketensamenwerkingen. Daarnaast ontstaan er binnen de 
samenwerkingen soms onduidelijkheden over wie er knopen mag doorhakken 
in het bijsturen van onderzoek en het uitrollen van oplossingen. Dit doet de 
marktpropositie van innovatieve projecten niet ten goede. Ook worden de 
verschillende bestaande regelingen vaak overtekend en toegekend gebaseerd 
op loting. Daarnaast verschilt de aanpak van bijvoorbeeld de MIT per regio.  

 

 Door meer verschillende regelingen en eenduidig beleid te hanteren, kan de 
aanpak doelgerichter worden uitgerold. Dit zou de overheid kunnen helpen 
regel- en wetgeving in te zetten ter behoeven aan de doelen. Daarnaast zou 
circulariteit een nog prominentere rol kunnen spelen binnen de topsectoren 

 
53 EZK. (2019). Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid. 
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en de aanhangende instrumenten. Zo wordt het begrip CE steeds bekender en 
gewoner. Daarnaast kunnen de sectoren ook samen hun netwerk 
bijeenbrengen, om zo topsectoren overschrijdende initiatieven rondom CE te 
versterken en CE-ondernemers verschillende mogelijkheden te laten inzien.  

 

5.4.4 Additionele instrumenten 

1. Makelaarsregelingen/vouchers  
 

 

 

  6. Financieringseisen  
5. Financierbare circulaire business cases  

 

  Met de inzet van de makelaarsregeling, c.q. het aanbieden van een voucher-
programma, kunnen ondernemers in staat gesteld worden advies in te winnen, 
bijvoorbeeld voor het aantrekken van (publieke en/of private) financiering en 
het versterken van de businesscase, bijvoorbeeld door eerst klanten te 
identificeren en partnerships te sluiten. Ondernemers krijgen hierdoor sneller 
en succesvoller financiering en dit resulteert in meer financierbare cases voor 
private financiers. Er zijn diverse marktpartijen die beschikken over de 
capaciteit en de kennis om de makelaarsrol in te vullen. 

 
2. Casemanager voor ondernemer (makelaar)  

 

 

 

  5. Financierbare circulaire cases 
7. Ketensamenwerking 
8. Onbekendheid CE 
10. Inzicht in de financieringsmogelijkheden 
11. Marktvraag 

 

  Zowel het verkrijgen van inzicht als de complexiteit van indiening zelf wordt 
door veel ondernemers ervaren als knelpunt bij het binnenhalen van 
financiering54. Een concrete oplossing zou het in leven roepen van een op 
circulaire economie gespecialiseerde casemanager of loket waar ondernemers 
beroep op kunnen doen.  
Zo’n middel kan advies geven, ondernemers wegwijs maken en ondersteuning 
bieden bij het indienen van aanvragen. Sommige ondernemers zetten daarom 
externe bureaus en adviseurs in om het proces rondom financiering – dus 
zowel het vinden van passende regelingen als het op orde maken van de 
aanvraag – soepel en meer kansrijk te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij een van de casussen, Veolia Plastics. 
Echter, dit zijn veelal meer volwassen of vermogende organisaties. Kleinere, 
jongere organisaties hebben veelal niet de middelen om dit te doen en zijn 
veel eigen capaciteit – die er niet altijd is – kwijt. Hierdoor kan niet altijd 
financiering die beschikbaar is, worden benut en wordt de circulaire transitie 
vertraagd.  

 
54 Bauwens et. al (2019). Disruptors: How circular start-ups can accelerate the circular economy transition. 
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3. Ketenregisseur  

 

 

 

3. Metrics van het financieringsststeem 
5. Voldoende circulaire business cases 
6. Financieringseisen 
10. Inzicht in financieringsmogelijkheden 

 

Het financieringsaanbod voor circulaire ondernemers in ontwikkeling. De 
komende jaren zullen wellicht meer instrumenten beschikbaar worden 
gemaakt voor circulaire ondernemers of zullen er nieuwe instrumenten 
bijkomen. Het stapelen van financiering is belangrijk om risico te spreiden, dus 
samenwerking tussen (zowel publieke als private) financiers moet worden 
gestimuleerd. Daarnaast is het belangrijk om de 'circulaire financieringstrein' 
op elkaar aan te laten sluiten. Een ketenregisseur kan hier een rol inspelen. 
Kennis wordt nu in deelgebieden ontwikkeld maar onvoldoende gedeeld 
ketenregie zou tussen sectoren en over regio's kennis moeten bundelen om 
gezamenlijk de versnelling in te gaan. de innovatie die plaatsvindt in de 
financiële sector voor circulair ondernemers moet breder gedeeld worden 
door deze ketenregisseur.  
 
Naast een ketenregisseur die zich focust op de aansluiting tussen sectoren en 
regio’s is er ook een andere vorm van ketenregie belangrijk. Dit omvat 
ketenregisseurs die productketens organiseren en (financiële) samenwerking 
tot stand brengen om de levensloop component van producten in een CE te 
borgen op product maar ook financieel niveau.  

 

Reflower is een duurzame bloemenbieb dat uitgaat van een PaaS model. Reflower 
biedt een abonnement op kunstbloemen aan. Leden sluiten voor 20 euro per maand 
een abonnement af en kiezen op de website een vaas met bloemen uit, die op 
afspraak wordt bezorgd. Reflower maakt het simpel om gebruik te maken van een 
circulair alternatief voor lineaire (kunst)bloemen. De eisen en voorwaarden van 
financiers sluiten niet (voldoende) aan op PaaS-modellen die circulariteit benutten 
doormiddel van continue hergebruik. Zo werd Reflower afgekeurd voor een circulaire 
financieringsregeling vanwege het gebruik van plastic als grondstof voor het product. 
De waarde-erkenning voor circulariteit is te gering. Bovendien zijn de subsidies vaak 
te omvangrijk qua budget en door de eisen en voorwaarden gaan de subsidies naar 
het einde van de keten (de R-strategie recycling) in plaats van hoogwaardige 
producten. Voor het doorgroeien van Reflower is kennis op het gebied van circulaire 
business modellen en financiering van waarde. Ondersteuning van een expert met 
een netwerk zou hiervoor erg van waarde zijn. Hulp bij de bekostiging van een 
dergelijke expert zou ideaal zijn.   
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5.5 Richting 4: Verkleinen risicoprofiel circulaire bedrijfsmodellen 
Hand in hand met het meer beschikbaar maken van kapitaal, gaat de relevantie van de 
inzet op het de-risken van de bedrijven. Concreet betekent dit dat er gewerkt wordt aan 
het reduceren van de (extra) risico’s, voor met name private, financiers bij het 
financieren van nieuwe bedrijvigheid in de circulaire economie en het wegnemen van 
(financiële) nadelen die leiden tot een hoog risicoprofiel voor circulaire business 
modellen. Deels zijn deze risico’s te wijten aan risico’s op systeemniveau en onzekerheid 
over de toekomstige marktvraag. Daar wordt in de volgende twee paragrafen nader op 
ingegaan. 
 

5.5.1 Internationale goede praktijken? 

Op internationaal niveau zijn er een aantal initiatieven waaruit lessen getrokken kunnen 
worden voor het de-risken van circulaire investeringen.  
 
• Het Ierse CIRCULÉIRE – National Platform for Circular Manufacturing werd eerder al 

genoemd als voorbeeld van een initiatief om het aanbod van kapitaal te stimuleren 
(zie 5.3.1). Echter, dit voorbeeld draagt ook bij aan het verkleinen van het 
risicoprofiel van de ondernemers die aan het traject deelnemen. CIRCULÉIRE is een 
publiek-privaat initiatief dat zich richt op de transitie naar een circulaire 
maakindustrie. De samenwerking bestaat uit uit ministeries, kennisinstellingen en 
bedrijven in de maakindustrie. De missie van dit platform is circulaire 
bedrijfsmodelinnovatie te ontrafelen ('demystify'), de-risken ('derisk') en te realiseren 
('deliver')55. Om dit te realiseren worden fabrikanten en hun toeleveringsketens 
meegenomen in hun transitie van een lineair naar circulair bedrijfsmodel. Ze worden 
hierbij geholpen met het uitvoeren van baseline-metingen, audits, business case-
ontwikkeling en deep demonstration innovatieprojecten met aanzienlijke CO₂- (Scope 
1, 2 en 3) en afvalreducties in de gehele keten als resultaat56. Het traject is uniek, 
omdat het gaat om een marktgedreven innovatienetwerk met een speciaal 
innovatiefonds (CIRCULÉIRE Innovation Fund) om grootschalige (systeem)inves-
teringen in circulariteit te de-risken. Daarnaast doen de betrokken partners relevante 
kennis op om de transitie van de circulaire maakindustrie in Ierland te versnellen. Het 
initiatief is geschikt voor organisaties in alle levensfases en alle R-strategieën. 
Aangezien het echter graat om de transitie van bestaande (mkb- en groot)bedrijven, 
zullen start-up bedrijven met name in beeld komen bij het leveren van nieuwe 
technologieën die nodig zijn om de transitie in het bestaande bedrijf te realiseren.  

 
55 CIRCULÉIRE - The National Platform for Circular Manufacturing 
56 Zie 19 

PeelPioneers - Middels een uniek consortium van investeerders heeft PeelPioneers 
de grootste schillenfabriek van Europa gebouwd. Het bedrijf biedt een hoogwaardig 
circulaire oplossing voor sinaasappelschillen die overblijven na het maken van vers 
sap. De nieuwe productiefaciliteit wordt gerealiseerd dankzij de investering van een 
uniek consortium, bestaande uit de Rabobank, EZK, het Nationaal Groenfonds, de 
BOM, Circular Bioeconomy Fund en DOEN Participaties. PeelPioneers begeeft zich in 
een high risk vroege fase maar was wel in staat om gefinancierd te worden door een 
consortium van investeerders die het risico aandurven, met lead investor ECBF. Door 
meerdere investeerders te laten samenwerken wordt het risico gespreid. 

https://circuleire.ie/
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Het initiatief draagt bij aan de knelpunten met betrekking tot "ketenpartners" en 
"financieringseisen" en "financierbare circulaire businesscases". 

 

Leerpunten internationale goede praktijken 
• Het Ierse CIRCULÉIRE neemt zowel financiering, praktische ondersteuning en 

het verbeteren van ketensamenwerking mee in een instrument.  
• Door partijen langdurig met elkaar samen te laten werken, leren ze van elkaar 

welke innovaties noodzakelijk zijn om de transitie naar een CE te realiseren. 
Doordat het Innovatie Fonds dat voorafgaand aan het project al door de 
samenwerkingspartners gevuld was, is het voor partijen makkelijker om een 
circulaire business case te realiseren die financierbaar is. 

 

5.5.2 Bekendheid en en benutting van bestaande instrumenten vergroten  

Ten aanzien van de landelijke subsidieregelingen constateren we sinds enkele jaren een 
meer op maat gesneden aanbod van specifieke CE programma’s, zoals: 

• DEI+ CE (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Circulaire Economie) 

• SCK (Subsidie Circulaire Ketenprojecten) 

• KIA CE (Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie). Deze opent in 2022.  
 
Uit de enquête onder ondernemers blijkt dat niet alle ondernemers bekend zijn met het 
CE specifieke subsidie-instrumentarium voor ondernemers. Deze subsidies zouden nog 
meer onder de aandacht kunnen worden gebracht onder circulair ondernemers, 
bijvoorbeeld via CE-podia en media (denk aan het Versnellingshuis en RVO)  
  

 

5.5.3 Bestaande instrumenten aanpassen 

Daarnaast is er een aantal instrumenten dat met een kleine uitbreiding nog meer 
zouden kunnen aansluiten bij circulair ondernemers. Dit zijn de:  
1. WBSO  
2. DEI +CE 
3. MIT  
 
WBSO 
 

 

 

  6. Financieringseisen  
9. Voldoende en passend aanbod  

 

  De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale 
regeling om innovatie aan te moedigen. De WBSO vergoedt via 
belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van R&D-project/S&O-
project. 

Create! Is een bedrijf dat decoratieve elementen produceert voor festivals, tv-shows, 
pretparken en grote evenementen. Dit zijn grote bouwwerken met een tijdelijk 
karakter. Het specifieke knelpunt speelt ten aanzien van het actuele financierings-
aanbod. Dit is onoverzichtelijk, niet centraal te vinden én de aanvraagtrajecten zelf 
zijn complex. Via een netwerkorganisatie is een subsidiespecialist betrokken. Deze 
heeft de zoektocht naar het juiste programma ondersteund en heeft het subsidie-
aanvraagproces verzorgd. Met succes heeft Create! gebruik gemaakt van de subsidie 
circulaire keten-regeling. 
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  De WBSO focust zich op het aanmoedigen van innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling. Een deel van de circulaire ondernemers hoog op de R-Ladder die 
andere manier van ondernemen toepassen. Innovatie zit vooral in proces-
innovatie en vaak niet in technische vernieuwingen waardoor WBSO niet van 
toepassing is.  

 

  
Door via WB Circulaire Bedrijfsvoering (WBCM) ook procesinnovatie fiscaal dit 
te stimuleren is er een extra impuls om net zoals bij innovatie tijd te investeren 
in het circulair maken van een bedrijf. 

 
DEI+CE 
 

 

 

  6. Financieringseisen  
9. Voldoende en passend aanbod 

 

  De DEI+CE is een bestaande, succesvolle, nationale regeling uitgevoerd 
door RVO die zich richt op demonstratieprojecten voor innovatieve 
technische oplossingen omtrent recycling en hergebruik van afval-en 
biobased grondstoffen. De maximale subsidiegrootte is 3 miljoen euro. 

 

  DEI + CE richt zich op demonstratieprojecten voor het 
recyclen/hergebruiken van specifieke afval/biobased grondstoffen, 
hiermee ontstaat de mogelijkheid om de waarde van deze grondstoffen 
(op)te waarderen en worden de risico’s voor het ontwikkelproces 
gereduceerd.  
De regeling is dus van waarde voor de CE al is het bereik door de 
maximale subsidiegrootte relatief laag. Er is behoefte aan kleinere 
subsidiegrootte(s).  

 

  Door de maximale subsidiegrootte te verlagen naar 1 ton wordt het 
bereik van de subsidieregeling groter. Zo sluit de subsidie beter aan op 
bedrijven die in de opstart- of groeifase zitten, een gewenste 
ontwikkeling voortgekomen uit ons onderzoek. 

 
MIT  
De MIT in de circulaire variant en met name de kennisvouchers zijn uitgewerkt in 5.2.3. 
 

5.5.4 Additionele instrumenten 

CE garantie en fiscale-instrumenten 

 

 

 

5. Financierbare cases 
6. Financierings-eisen 
13. Waardering externaliteiten 
12. Aansluiting financieringsinstrumentarium 

 

De circulaire economie kan zich sneller ontwikkelen indien er 
garantiemogelijkheden ontstaan. Het bieden van garanties op een restwaarde 
kan een private 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. 
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5.6 Richting 5 Systeemcondities creëren  
Richting geven aan de transitie is een belangrijke rol die overheden moeten invullen (in 
overleg met relevante stakeholders). Wanneer de richting duidelijk is, kunnen de 
systeemcondities worden gecreëerd om de opbouw van de circulaire economie te 
versnellen en ook om serieus werk te maken van de afbouw van de lineaire economie. 
Uit deel 1 van ons onderzoek en ook uit de Rode Draden-noties van het Versnellingshuis 
blijkt dat niet alleen overheden maar ook de branches/sectoren zelf moeite hebben om 
richting te geven. 
 
Oplossingen gericht op het creëren van de juiste systeemcondities vallen in principe 
buiten de scope van dit onderzoek. Omdat uit het onderzoek blijkt dat de systeem-
condities een belangrijk knelpunt vormen en uiteindelijk ook randvoorwaardelijk zijn om 
de transitie naar een circulaire economie te kunnen maken, stellen we toch enkele 
oplossingsrichtingen voor die overheden kunnen inzetten. Deze hebben indirect ook een 
positief effect op de financierbaarheid en de aantrekkingskracht van de circulaire 
bedrijven als investeringspropositie, omdat zo systeemrisico’s (deels) weggenomen 
kunnen worden en marktperspectief wordt geboden: 
1. Specifieke (harde) doelen: concrete en niet vrijblijvende circulaire doelen 

(gedifferentieerd naar korte, middellange en lange termijn) zijn noodzakelijk, zodat 
ondernemers en afnemers weten waar ze aan toe zijn, naartoe kunnen werken en 
urgenties te creëren. Om deze voldoende SMART te maken (zodat sturing mogelijk 
wordt), zijn doelen op sectorniveau nodig. Hier wordt in verschillende sectoren al 
aan gewerkt, maar vaak zijn doelen onvoldoende concreet of te vrijblijvend om een 
versnelling in gang te zetten.  

2. Passend maken normen/standaarden, wet- en regelgeving: vanuit ondernemers is 
dit de meest gewenste interventie 57. Aanpassingen zijn nodig om materiaal 
hergebruik en kringloopsluiting beter mogelijk te maken.  
De huidige normen/standaarden, wet- en regelgeving kunnen een risico zijn voor de 
mogelijkheden om circulaire producten op de markt te brengen. 

 
57 Bron: Versnellingshuis. Rode Draden 2022, belemmering 1. 

InsectoCycle - InsectoCycle heeft zich gespecialiseerd in de kweek van de zwarte 
soldaatvlieg, een insect dat relatief eenvoudig kan groeien en vele (industriële) 
toepassingen heeft (diervoeder, petfood, humane voeding, farmaceutica etc.). De 
zwarte soldaatvlieg kan zeer efficiënt afval/reststromen omzetten in nutriëntrijk 
lichaamsgewicht met, mede hierdoor wordt de kweek van de zwarte soldaatvlieg 
gezien als een kansrijke circulaire oplossing. De huidige kostprijs is echter te hoog om 
rendabel te kunnen concurreren. Productie op grote schaal is nodig om economische 
levensvatbaarheid te garanderen, investeren in grote schaal productie is vanwege de 
onzekerheden (wet- en regelgeving, markt) echter risicovol. Op dit moment zijn er 
ondanks het veelgenoemde kansrijke marktpotentieel veel onzekerheden rondom de 
kweek van de zwarte soldaatvlieg. Het gebruik van (succesvol onderzochte) 
afval/reststromen als diervoeder is zeer gelimiteerd toegestaan vanwege de 
classificatie als landbouwhuisdier. De vraag die InsectoCycle zich nu stelt: ‘waarom 
miljoenen investeren in onderzoek en innovaties wanneer de politieke wetgevings-
slag niet geslagen wordt’? Vergunningstechnisch is het onduidelijk wat wel of niet 
mag, dit resulteert in onzekerheden voor potentiële investeerders die vanuit de 
huidige lineaire markt gebaat zijn bij korte termijn zekerheden.   
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3. Beprijzen externaliteiten: de maatschappelijke meerwaarde van circulaire producten 
en diensten moet beter gewaardeerd worden door dit in de prijs te laten 
terugkomen. Dat kan onder andere via de instrumenten genoemd bij “creëren 
marktvraag” in de volgende paragraaf. Zo kan vraag naar circulaire producten en 
diensten worden gecreëerd. 

4. Aanpassing metrics financieringssysteem: de (fiscale) waarderingsregels van 
financiële modellen moeten worden aangepast, zodat deze beter passen bij 
circulaire business modellen en een hogere waardering krijgen (en daarmee een 
lager risico/rendementsprofiel). Het gaat bijvoorbeeld om restwaardes 
(waardebehoud), langere termijnhorizon en beprijzen van externaliteiten 
(meenemen lineaire risico’s en kosten). 

 

5.7 Richting Creëren marktvraag 
De transitie naar een circulaire economie is van maatschappelijk belang. De overheid 
maakt daarom beleid om deze transitie te realiseren en te stimuleren. Hierbij zetten 
overheden diverse beleidsinstrumenten in. Van belang is dat daarbij een goede 
combinatie is van instrumenten gericht op aanbodontwikkeling en vraagcreatie (zonder 
marktvraag heeft het geen zin om aanbod te ontwikkelen). 
 
Oplossingen gericht op vraagcreatie vallen in principe buiten de scope van dit 
onderzoek. Omdat uit het onderzoek blijkt dat marktvraag een belangrijk knelpunt is en 
effect heeft op de financierbaarheid en de aantrekkingskracht van de circulaire 
bedrijven als investeringspropositie, stellen we toch enkele oplossingsrichtingen voor 
die overheden kunnen inzetten om marktvraag te creëren: 
1. Harde beleidsdoelstellingen (ook onderdeel systeemcondities) 
2. Belastingvoordeel voor circulaire producten en diensten 
3. Belastingnadeel lineaire producten en diensten 
4. Aanschafsubsidie (voor circulaire producten) 
5. Gebruikssubsidie (voor circulaire diensten) 
6. Launching customership 
 
De oplossingen voor vraagcreatie moeten enerzijds gericht zijn op de opbouw 
(stimulering) van de circulaire economie en anderzijds op afbouw (demotivering) van de 
lineaire economie. Zoals is hoofdstuk 2 is beschreven, zijn dat twee van de vijf 
belangrijke rollen die overheden bij transities moeten invullen. 
 
Uitwerkingen van deze richtingen, die aanleiding geven voor vervolgonderzoek, zijn te 
vinden in de bijlage 758. 
 

5.8 Keuzes maken 
Een breed palet aan oplossingen is voor handen om de knelpunten te adresseren. En 
zoals in beschreven in hoofdstuk 2, is het ook gepast indien de overheid intervenieert in 
de markt. Maar dat maakt het niet noodzakelijk om dit in alle gevallen te doen. 
 
Zo wordt er aan sommige knelpunten reeds gewerkt (dit is in de vorige paragrafen ook 
benoemd) en is het wenselijk om hier bij aan te haken, of de uitkomsten af te wachten 
alvorens een nieuwe interventie voor te stellen.  
Ook zijn er oplossingen die in elkaars verlengde liggen, waardoor het onzes inziens 
passend is om te prioriteren.  

 
58 De oplossingen in de bijlage zijn geen onderdeel van het advies. 
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Ook heeft er in een bijeenkomst met diverse partijen een toetsing plaatsgevonden van 
het draagvlak voor oplossingen. Tenslotte is er ook een noodzaak tot focus. Een 
samenhangend financieringsecosysteem tussen zowel private en publieke financiers, en 
financiers onderling, heeft vele jaren nodig om tot wasdom te komen. En periodiek is 
het wenselijk (bijvoorbeeld via een kapitaalmarktonderzoek) om op basis van de actuele 
mismatch tussen vraag en aanbod naar financiering. Stap voor stap is daarbij het devies. 
In de selectie in hoofdstuk 6 wordt dit ingevuld.  
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6 Vier categorieën van oplossingen  

6.1 Inleiding 
Een veelheid aan oplossingen is in beeld gekomen en kan in meer of mindere mate 
bijdragen aan het wegnemen van de knelpunten. In afstemming met de 
begeleidingscommissie van dit onderzoek is een afwegingskader opgesteld, dat benut 
wordt om te komen tot de selectie van de instrumenten die geadviseerd worden. Hierna 
wordt dit kader geïntroduceerd en in 5.3 worden in verkorte vorm de instrumenten uit 
het hoofdstuk hiervoor bezien om te komen tot de selectie. In 5.5 staan de voorgestelde 
oplossingen in meer detail uitgewerkt, onderverdeeld naar vier categorieën van 
oplossingen: 
 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)  
 
Het oplossen van de geconstateerde knelpunten is randvoorwaardelijk om de transitie 
naar een circulaire economie echt op gang te laten komen. Het succesvol verkrijgen van 
financiering volgt daar vervolgens op. Lang niet alle knelpunten die uit het onderzoek 
naar voren zijn gekomen laten zich dus oplossen in het samenspel van ondernemer, 
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 
externaliteiten) die we samenvatten onder de noemers: “systeemcondities creëren” en 
“creëren marktvraag”. Gelet op het belang voor de circulaire financiering zijn deze 
inzichtelijk gemaakt, maar deze vallen verder buiten de scope van dit onderzoek 
vanwege de focus op financiering. 
 
Voor de resterende knelpunten is de inventarisatie gemaakt van oplossingen die kunnen 
bijdragen aan het wegnemen of verminderen van het knelpunt (zie 5.3). 
 

6.2 Afwegingskader – een mix van oplossingen 
In het onderzoek zijn knelpunten geïdentificeerd, waarvoor met diverse partijen een 
palet aan oplossingen wordt verzameld, die kunnen bijdragen aan het (deels) wegnemen 
van het knelpunt. De oplossingen worden aan de hand van een afwegingskader 
beschreven, om vervolgens de meest kansrijke oplossingen verder te verdiepen 
(hoofdstuk 5). In het afwegingskader kijken we naar de volgende aspecten: inhoudelijke 
aansluiting, praktische uitvoering en financiële aspecten. In bijlage 5 staan de items van 
het kader opgenomen, zowel in het geval van een nieuw instrument als in het geval er 
sprake is van een aanpassing van een bestaand instrument. Vervolgens wordt op basis 
van een expertoordeel bezien of het instrument passend is. Hierbij wordt ook gekeken 
naar de mix van oplossingen en de prioritering, zoals die door de betrokken 
departementen is aangegeven. 
 

6.2.1 Prioritering in de oplossingen 

De oplossingen worden als volgt geprioriteerd:  
1. Het vergroten van de bekendheid en de benutting van bestaande instrumenten 

prevaleert boven andere opties, gevolgd door… 
2. Het aanpassen van de bestaande instrumenten die geschikt gemaakt kunnen worden 

voor de circulaire economie. En als dit geen soelaas biedt dan… 
3. Het ontwikkelen van een nieuw instrument. 
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6.2.2 Korte termijn en lange termijn 

De opgave om te komen tot een circulaire economie is er een van de lange adem. En het 
vereist dan ook interventies die zowel op korte termijn effect hebben als interventies 
die op langere termijn zullen bijdragen en die mogelijk ook complexer en tijdsintensiever 
zijn om deze voor te bereiden. Een mix interventies met een verschillende horizon wordt 
nagestreefd.  
 

6.2.3 Spreiding over de knelpunten 

Ook is het streven om, op het totaal van de aan te dragen oplossingen, te komen tot een 
mix van oplossingen voor de verschillende knelpunten die in het onderzoeksdoel (zie 
hoofdstuk 3) naar voren zijn gekomen. Het is de stellige overtuiging dat knelpunten in 
samenhang opgelost moeten en kunnen worden, om zo het maximale effect te bereiken 
voor ondernemers. 
 

6.2.4 Voor verschillende doelgroepen 

Tenslotte is het van belang om op basis van de uitkomsten in deel 1 en 2 en zoals 
verwoord in de 'gap-analyse' in hoofdstuk 3, te komen tot interventies die zich richten 
op de doelgroepen die de grootste knelpunten c.q. uitdagingen kennen, zoals de start-
ups. Maar ook op de sectoren binnen de circulaire economie (voor bijvoorbeeld 
recycling is al meer aanbod dan bijvoorbeeld voor textiel of consumentenproducten) en 
het type bedrijven dat bediend wordt (hoog en laag op de R-Ladder, hard tech/soft tech 
etc.). Ook hier is beoogd om tot een mix te komen. Diverse doelgroepen vervullen een 
belangrijk rol in de circulaire transitie. 
 

6.3 Totaaloverzicht oplossingen 
In de hierna opgenomen tabel zijn de bestaande en additionele instrumenten (die zijn 
beschreven in hoofdstuk 5) gecategoriseerd op basis van het afwegingskader uit 
paragraaf 5.2.  
 

 Prioritering 
in 
oplossingen 
(1, 2 of 3)  

Korte / Mid/ Lange 
termijn  

Spreiding 
knelpunten 
 

Spreiding doelgroepen 
 

TRANSPARANTIE  

Bekendheid en benutting van instrumenten + Aanpassing 

Bekendheid versnellingshuis CE/ 

Centraal informatiepunt 

1 Kort  10 Alle fases sectoren en modellen 

Investment ready programma’s 2 Mid  5,6,10 Alle fases sectoren en modellen 

MIT Innovatiemakelaars voucher 2 Mid  5,7,8,10,11 Alle fases sectoren en modellen 

Circulaire werkgroepen 2 Mid  3,5,6,10 Alle fases sectoren en modellen 

Additionele instrumenten  

Call voor initiatieven 1 Kort 4,9,10 Alle fases sectoren en modellen 

Regionale afstemming 1 Kort 4,9,10 Alle fases sectoren en modellen 

AANBOD  

Aanpassen bestaande instrumenten 

Innovatiekrediet  2 Mid 6,9,12 Vroege fase en low + high tech 

Vroegefasefinanciering 2 Mid 6,9,12 Vroege fase en low + high tech 

BMKB Regeling  2 Mid 6,9,12 Late fase en low + high tech 

Seed Capital Regeling  2 Mid 6,9,12 Vroege fase en low + high tech 

Seed Business Angel regeling 2 Mid 6,9,12 Vroege fase en low + high tech 

ROM Participatiefonds  2 Mid 6,9,12 Alle fase en low + high tech 
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Additionele instrumenten  

First Loss Regeling voor Fondsen  2 Lang 6,9,12 Brede fase  

Publiek Vroege Fase Fonds  2 Lang 6,9,12 Vroege fase  

Vroege Fase Fonds beheerd door 

bestaande private partijen  

2 Lang 6,9,12 Vroege fase  

Restwaardefonds 3 Lang 6,9,12  

PaaS instrument  2 Lang 6,9,12 Alle fases + PaaS modellen  

Circulaire Fabrieken Financiering  2 Lang 6,9,12 Alle fases  

ONDERSTEUNEN INDIVIDUELE ONDERNEMERS 

Bekendheid en benutting van instrumenten + Aanpassen bestaande instrumenten 

Versnellingshuis CE 1 Kort 10 Alle fases sectoren en modellen 

Topsectoren  1 Kort 10 Alle fases sectoren en modellen 

Additionele instrumenten  

Ketenregisseur  

 

 

1 Mid 5,7,8,10,11 Alle fases sectoren en modellen 

Casemanager voor ondernemer 

(makelaar) 

1 Kort 5,7,8,10,11 Alle fases sectoren en modellen 

Makelaarsregelingen/vouchers  2 Kort 5,7,8,10,11 Alle fases sectoren en modellen 

FINANCIERINGSGEREEDHEID / DE-RISKING  

WBSO CE 2 Kort 6,9 Vroege fase, high tech  

DEI +  2 Kort 6,9 Alle fases, high tech  

MIT CE  2 Kort 6,9 Vroege fase  

Additionele instrumenten  

CE-garantie en fiscale-

instrumenten 

1 Lang 5,6,12,13 Alle fases sectoren en modellen 

 

6.4 Geselecteerde oplossingen  
 

6.4.1 Met oplossingen aan de slag 

Om de geconstateerde gap (zie hoofdstuk 3) tussen vraag en aanbod te verkleinen, 
stellen wij, op basis hiervan en ons eigen perspectief op een succesvol circulair 
financierings-ecosysteem, de volgende oplossingen voor. Het is daarbij belangrijk 
rekening te houden met de rollen zoals deze beschreven zijn bij de overheid en de 
markt, om het marktfalen te adresseren (zie 3.3). 
 
Daarnaast is het belangrijk te melden dat geen van de individuele oplossingsrichtingen 
op zichzelf staand is of kan zijn. Om daadwerkelijk effectief te zijn, is er een totaalpakket 
aan oplossingen nodig. Deze oplossingen zijn niet enkel financieel, omdat een circulaire 
economie vraagt om een inherent ander soort systeemdenken en systeem. Daarom 
zullen de voorgestelde aanpassingen en nieuw voorgestelde oplossingsrichtingen enkel 
stimulerend zijn wanneer deze in relatie worden gezien en ingezet met andere 
instrumenten. 
 
Het uitgangspunt (o.a. in het afwegingskader, zie bijlage 5.2) wat 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 

gebruiken. Deze instrumenten zijn goed toepasbaar, maar nog niet bij elke 
ondernemer bekend.  
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• Vervolgens is beoordeeld of het bestaande instrumentarium aangepast kan worden 
om de knelpunten op te lossen.  

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

 
Op deze wijze zijn de oplossingen geselecteerd. Deze zijn getoetst in vele gesprekken 
met financiers en ondernemers en ook voorzien van onze eigen expert opinion. En in 
sommige gevallen zijn oplossingen ook reeds aandragen in eerdere onderzoeken of 
andersoortige adviezen. 
 
De direct aan financiering gerelateerde knelpunten (4-10 en 12) worden geadresseerd 
via de oplossingen. Deze zijn in de in de vier genoemde categorieën van oplossingen (zie 
6.1) 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 voorgestelde oplossing (ten dele) wegneemt 

(in de overzichtsfiguur hierna is dit ook schematisch weergegeven) 
• Een verwijzing naar het onderdeel in de rapportage waar de oplossing is uitgewerkt 
 
In de volgende figuur is dit ook schematisch weergegeven. 

 
 
 
 

B. Optimaliseren aanbod van kapitaal
4) Trein/keten van financieringsoplossingen
- Verruiming/aanpassing instrumenten
5) Call voor initiatieven
6) Specifieke CE (matchings)instrumenten

Systeemcondities creëren
- Specifieke (harde) doelen per sector
- (Financiële) prikkels afbouw lineair
- Aanpassing metrix financieringssysteem
- Beprijzen externaliteiten

Creëren marktvraag
- (launching) customership overheden
- Belastingvoordelen
- aanschaf- of gebruiksubsidie
- Beprijzen externaliteiten

A. Verbeteren transparantie en afstemming
1) Centraal informatiepunt
2) Versterken ondersteuningsaanbod (regio)
3) Harmonisatie regionale en landelijke CE

programma’s (opgave/doel/instrumenten)

C. Ondersteunen individuele ondernemers
7)  Casemanager voor ondernemers
8)  Makelaarsregelingen en vouchers

D. Verlagen risicoprofiel (de-risking)
9)  Haalbaarheidssubsidie
10) CE garantie- en fiscale instrumenten

Knelpunt overheid Knelpunt ondernemer Binnen scope Oplossingen binnen scope

Knelpunt financier Knelpunt alle actoren Buiten scope Oplossingen buiten scope

1. Concretisering richting transitie

2. Afbouw lineaire economie

3. Metrics financieringssysteem

4. Afstemming instrumentarium

5. Financierbare circulaire business c.

6. Financieringseisen

7. Ketensamenwerking

8. Onbekendheid CE

9. Voldoende en passend aanbod

10. Inzicht in mogelijkheden

11. Marktvraag

12. Aansluitende financiering

13. Waardering externaliteiten

Knelpunten Oplossingen
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6.4.2 A: Verbeteren transparantie en afstemming ondersteuningsmogelijkheden 

Er zijn al loketten en programma’s waar ondernemers terecht kunnen met hun 
hulpvragen over circulair ondernemen. Bij een aantal daarvan kunnen ondernemers ook 
terecht voor hulpvragen met betrekking tot financiering en bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van een goede business case. Deze zorgen zo voor de nodige transparantie 
in de financieringsmarkt ("waar moet ik zijn voor mijn kapitaalsbehoefte", welke 
financiering 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’s59 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 onderzoek buigt het kabinet zich over 
een verbeterde inzet van de dienstverlening in Nederland voor informatie en advies aan 
het mkb. Ook de dienstverlening gericht op de circulaire economie maakt daar 
onderdeel van uit60. 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. 
 
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 nemen61. 

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 ontstaat. EZK 
gaat hier meer mee aan de slag (zie beleidsbrief van EZK62).  

Overheden 

4 (afstemming niet-

financiële 

instrumentarium) 
12 (aansluitende 
financiering) 

 
59 Onder regio verstaan wij zowel Provincies, als samenwerkingen van gemeenten (en soms ook provincies). Denk in de 

laatste categorie bijvoorbeeld aan Metropoolregio Amsterdam, Regio Zwolle etc. 
60 Comité adviseert om dienstverlening aan mkb te versterken (staatvanhetmkb.nl) 
61 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. 
62 Zoals aangekondigd door EZK in de beleidsbrief 'mkb-financiering, knelpunten en acties' van 15 juli 2022 

https://www.staatvanhetmkb.nl/nieuws/comite-adviseert-om-dienstverlening-aan-mkb-te-versterken
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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. 

 

6.4.3 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 
risicoacceptatie passend bij circulaire ondernemers. In het aanbod van financiering voor 
circulair ondernemers zijn diverse gaten en sectorale verschillen (zie onderzoeks-
rapportage deel 2). De overheid kan een rol spelen door de beschikbaarheid 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 oplossingen63. 
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 te 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 licht en duiden we de kans die er is om circulair financieren een 
impuls te geven.   

Ondernemers, 
alle fasen en 
typen 

10 (inzicht in 
mogelijkheden) 

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 is 
ontwikkeling. 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) 

  

 
63 Dit vloeit soms ook voort uit keuzes die ingegeven worden vanuit Staatssteunregelgeving, zie ook 4.3). 
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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 technostarter64) 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 worden65. 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-eisen) 
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 wat 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.  

Alle 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/ risicomodellen66. EZK verkent het om een 
‘groen luik’ in de BMKB te introduceren. Met een BMKB-groen 
worden financiers geholpen financiering te verstrekken aan bedrijven 
die willen verduurzamen. De BMKB-groen zou kunnen worden 
gebruikt voor verduurzaming van bedrijfspanden en andere 
bedrijfsmiddelen. Wij raden aan om een gelijke exercitie te starten 
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) 

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 

 

 

 
Alle fasen, 
alle typen 

 
5. (financierbare cases) 

8 (onbekendheid CE) 

10 (inzicht in 
mogelijkheden) 

12 (aansluitende 
financiering) 

 
64 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 producten, processen en/of diensten (geen adviezen). 

65 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. 

66 Werkgroep Financiering van de Circulaire Economie, waar onder meer de banken en Invest-NL aan deelnemen. Het 
onderliggende knelpunt 3. Metrics van het Financieringssysteem valt buiten de scope van dit onderzoek.   



 
 

januari 2023. Ons kenmerk 2203110d 73 

 

 

(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. 

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) 

 
6.4.4 C: Ondersteunen van individuele ondernemers  

Het door ondersteuning werken aan investeringsgereedheid is van groot belang. Een 
belangrijk deel van deze activiteiten vindt plaats in de regio’s67 en wordt bekostigd door 
Provincies of regio's bestaande uit gemeenten. 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 ondersteuning 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 belang68.  
Deze kan advies geven, ondernemers wegwijs maken en ondersteunen bij 
het indienen van financieringsaanvragen en zorgt er voor 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) 

 

  

 
67 Onder regio verstaan wij zowel Provincies, als samenwerkingen van gemeenten (en soms ook provincies). Denk in de 

laatste categorie bijvoorbeeld aan Metropoolregio Amsterdam, Regio Zwolle etc.  
68 Het aanvragen van een subsidie Circulaire Ketenprojecten kan een vervolg zijn op de samenwerking die ondernemers 

aangaan. 
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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) 

 

 

6.4.5 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 financiers 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 
circulaire 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 ook 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) 
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6.5 Oplossingen in meer detail 
De geselecteerde instrumenten zijn in de hoofdrapportage uitgewerkt in een 
handelingsperspectief, waarmee inzicht worden geboden in de voorgestelde invulling 
van het instrument, de werkwijze in de uitvoering en de route om te komen tot de start 
van het instrument. Deze uitwerking is gevoed vanuit de uitkomsten van het onderzoek, 
dat is vastgelegd in de drie rapportages over circulair financieren. Ook is geput uit 
ervaring die RHDHV en KplusV hebben in het ontwikkelen en opzetten van vergelijkbare 
instrumenten.  
 
De handelingsperspectieven kunnen benut worden om op te werken tot bijvoorbeeld 
een fondsplan of een regeling, als er besloten wordt om een instrument onderdeel te 
gaan maken van de nationale programmering voor de Circulaire Economie.  
In de hoofdrapportage van dit onderzoek worden de oplossingen verder verwerkt in een 
voorstel voor de implementatie en de wijze waarop hiermee op geaggregeerd niveau 
invulling gegeven worden aan het circulair financieren.  
 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
In dit hoofdstuk is gefocust op deelvraag 13: “Op welke wijze kan de mismatch tussen 
het aanbod en de behoefte aan instrumenten, gereduceerd worden?” 
 
Op basis van de knelpunten zijn er oplossingen geselecteerd, waarmee het Circulair 
Financieren voor zowel publieke als private financiers verbeterd kan worden. De 
voorgestelde mix adresseert die knelpunten en is een stevige interventie om de 
circulaire economie op een volgend niveau te brengen. Met het ontsluiten van het 
kapitaal ontstaan er oplossingen, zoals een aansluiting van de voorwaarden op de 
circulaire ondernemers passend bij het risico-rendementsprofiel van de bedrijven. Er 
wordt al veel aan kennisopbouw gedaan, zowel door de markt als de overheid en 
veelal in gezamenlijkheid. Verspreiding en inzet van die kennis kan ter hand genomen 
worden met de voorgestelde Call voor Initiatieven. Met gerichte condities kan 
gestuurd worden op de aansluiting met de actualiteit. Het werken aan transparantie 
is van belang, maar hiervoor worden geen additionele interventies voorgesteld. Het is 
de verwachting dat dit 'meegekoppeld' kan worden in andere acties én dat dit in 
combinatie met de inzet van partijen, zoals RVO en Versnellingshuis, tot een 
vergelijkbare transparantie kan leiden als voor lineaire bedrijven het geval is. Eén van 
de manieren om dit te doen, is de inzet van makelaars/vouchers die bijdragen aan de 
financieringsgereedheid van een bedrijf, om zo ook succesvoller kapitaal aan te 
trekken (ook in samenwerking met ketenpartners). De ontwikkeling van een circulaire 
afgeleide van de bekende MIT-subsidieregeling zal eraan bijdragen risico's in de 
vroege fase te verminderen. Tenslotte kent de circulaire economie een aantal unieke 
uitdagingen. Beprijzen van milieu-impact (het waarderen van externaliteiten) en 
fiscale ondersteuning zal, in combinatie met de andere interventies uit de mix, een 
enorme impuls geven aan de circulaire economie.  
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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 
financiering en in welke mate en waarom treden deze op? 

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

knelpunten.  

1.3. En waarbij inzichtelijk gemaakt wordt:  

1.3.1 de financieringsvormen die gevraagd worden 
1.3.2 de fase van het bedrijf waarin deze worden ingezet of fase van een 

initiatief waarop dit wordt ingezet 
1.3.3 type bedrijf 
1.3.4 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 mogelijkheden 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 ondersteuningsmaatregelen voor circulair 

ondernemers zich sinds 2019 ontwikkeld? 
7.1. Wat is gewijzigd in het aanbod van financiering 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 financierings-

landschap? 
7.4. Hoe onderscheidt het aanbod van financiering en ondersteunings-

instrumentarium zich ten opzichte van lineair ondernemers? 
8. Welke knelpunten zien financiers bij het financieren 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 marktpartijen in het wegnemen van een eventuele 

mismatch? 
11. Welk marktfalen zien we in het financieringslandschap en het aanbod van 

instrumentarium? 
11.1. Is het geconstateerde marktfalen de afgelopen drie jaar veranderd? 

12. Wat kunnen overheden aanvullend op het bestaande publieke en private 
financieringsinstrumentarium organiseren via niet financiële oplossingen? 
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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 instrumenten kunnen de mismatch reduceren? 
13.4. Welke additionele niet-financiële instrumenten 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? 
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Bijlage 2 Definitielijst 

 
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 En 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.69   

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 type niet-publieke investeerders. 

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 verkregen: investeringsbevordering, ontwikkeling en 

innovatiebevordering, participatie en beheer, herstructurering en 

ontwikkeling van bedrijventerreinen.  

 
69 De vijf soorten marktfalen worden nader beschreven in het onderzoek 'Beleidsaanpak MKB- financieringsmarkt'.  
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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-up70  Een bedrijf met een vernieuwend idee waarbij een schaalbaar en 

herhaalbaar product of dienst gemaakt wordt, vervaardigd door 

middel van nieuwe technologie. 

TRL-model71 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 

 
70 definitie overgenomen uit financieringsmonitor 2019 
71 Definitie overgenomen van https://www.gelderland.nl/Technology-Readiness-Levels 
 

https://www.investopedia.com/terms/s/spin-out.asp
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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 in de eerste groeifasen van 

beginnende ondernemingen. 
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Bijlage 3 Gesprekspartners en begeleidingscommissie  

 
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  
 
Naam Organisatie 

Els Sweeney Europese Investeringsbank 

Elisa Achterberg Circular Finance Lab 

Hilde Sijbring Circular Finance Lab 

Michelle de Rijk Fair Capital Partners 

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 

 Purified Metal 

 Berdal 

 Torrcoal/PerpetualNext 
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Bijlage 5 Afwegingskader instrumentkeuze 

 

Afwegingskader – Nieuwe oplossingen Circulair Financieren 
 
In het afwegingskader kijken we naar de volgende aspecten: inhoudelijke aansluiting, 
praktische uitvoering en financiële aspecten.  
 
INHOUDELIJKE AANSLUITING – OPLOSSINGEN SPECIFIEK VOOR DE CE 

1) Voor welk knelpunt is dit een oplossing?  

2)  Voor welke levensfase is dit een oplossing?  

3)  Voor welk type bedrijven vormt dit een oplossing?  

4)  Is dit instrument voor een specifiek business model of sector binnen de CE?  

   

PRAKTISCHE UITVOERING – HAALBAAR EN BINNEN BEREIK 

5)  Is er reeds een partij die het instrument kan uitvoeren en wat is de verwachte toegankelijkheid?  

6) In welke mate is er sprake van een succesvol bewezen instrument of is dit een unieke oplossing?  

7)  Hoe sluit het instrument aan op andere instrumenten/interventies, zowel nationaal als regionaal?  

8)  Wat is de verwachte implementatietijd?  

   

FINANCIELE ASPECTEN EN IMPACT – MASSA EN IMPACT 

9) Wat is de financiële omvang (globaal) van het instrument (indien dit landelijk ingezet gaat worden)?  

10)  Welke financieringsvorm (indien van toepassing) wordt ingezet?  

11) Is er sprake van co-financiering of andere vormen waarmee de beschikbaarheid van middelen door 

meerdere partijen kan plaatsvinden? 

 

12) Wat is het bereik van dit instrument?  

13) Wat is de verwachte bijdrage aan transparantie, kennisvergroting, aanbod van kapitaal en/of de-risking?  

 

 

 

Beoordeling 

 

Is het instrument echt een incentive op weg naar een circulaire economie, wordt kloof met de lineaire 

ondernemer (deels) gedicht, en zorgt dit ervoor dat de ondernemer succesvol kan zijn? 

 

Expert-oordeel KplusV/RHDHV 

 

 
Toelichting 
1. Een oplossing kan meerdere knelpunten adresseren (knelpunten indeling cf. de gap-

analyse). Welke dit zijn wordt in dit onderdeel beschreven.  
2. Een instrument kan zich op een of meerdere levensfasen richten (conform de 

indeling uit deel 1 en 2), start-up, groeifase 1 en 2 en volwassen. Welke bediend 
worden, zal hier beschreven worden.  

3. Aan de hand van typeringen, zoals hoge R-strategie – lage R-strategie/low tech-high 
tech, TRL-niveau, zal dit beschreven worden. 

4. – 
5. De transitie naar een Circulaire Economie is gebaat bij snelheid, maar ook een 

gedegen aanpak. We beschrijven in welke mate het instrument uitvoerbaar is en wat 
de verwachting is van de toegankelijkheid voor een ondernemers.  

6. - 
7. Een instrumenten dient in samenhang te kunnen functioneren met de andere 

interventies gericht op de Circulaire Economie. In dit aspect beschrijven we de mate 
waarin deze aansluiting voorzien is. 
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8. - 
9. Er is geen budgettaire beperking als het gaat om de instrumenten.  
10. Wij beschrijven indien andere partijen dan de Rijksoverheid ook (kunnen) 

meefinancieren op het niveau van het instrument. Het is daarbij geen must dat er 
een multiplier ontstaat op min-delen. 

11. Op basis van de financieringsvormen zoals beschreven in deel 2, beschrijven we 
welke vormen ingezet kunnen worden via dit instrument. 

12. Wat is de inschatting van het aantal projecten/bedrijven wat bereikt kan worden. 
13. - 
  

Verkort afwegingskader – Aangepaste oplossingen Circulair Financieren 
De doorgehaalde items worden niet beschreven indien het gaat om de aanpassing van 
een bestaand instrument.  
 
INHOUDELIJKE AANSLUITING – OPLOSSINGEN SPECIFIEK VOOR DE CE 

1) Voor welk knelpunt is dit een oplossing?  

2)  Voor welke levensfase is dit een oplossing?  

3)  Voor welk type bedrijven vormt dit een oplossing?  

4)  Is dit instrument voor een specifiek business model of sector binnen de CE?  

   

PRAKTISCHE UITVOERING – HAALBAAR EN BINNEN BEREIK 

5)  Is er reeds een partij die het instrument kan uitvoeren en wat is de verwachte toegankelijkheid?  

6) In welke mate is er sprake van een succesvol bewezen instrument of is dit een unieke oplossing?  

7)  Hoe sluit het instrument aan op andere instrumenten/interventies, zowel nationaal als regionaal?  

8)  Wat is de verwachte implementatietijd?  

   

FINANCIELE ASPECTEN EN IMPACT – MASSA EN IMPACT 

9) Wat is de financiële omvang (globaal) van het instrument (indien dit landelijk ingezet gaat worden)?  

10)  Welke financieringsvorm (indien van toepassing) wordt ingezet?  

11) Is er sprake van co-financiering of andere vormen waarmee de beschikbaarheid van middelen door 

meerdere partijen kan plaatsvinden? 

 

12) Wat is het bereik van dit instrument?  

13) Wat is de verwachte bijdrage aan transparantie, kennisvergroting, aanbod van kapitaal en/of de-risking?  

 

 

 

Beoordeling 

 

Is het instrument echt een incentive op weg naar een circulaire economie, wordt kloof met de lineaire 

ondernemer (deels) gedicht, en zorgt dit er voor dat de ondernemer succesvol kan zijn? 

 

Expert-oordeel KplusV/RHDHV 
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Bijlage 6 Figuren – bekendheid aanbod instrumenten 
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Invest-NL

Microkrediet en MKB-krediet

Ketenfinanciering

Leasing

Hypothecaire leningen

Factoring

Fonds-in-fonds

Bancaire financiering

Crowdfunding

Seed-Fonds

Kredietunie

Online krediet (bijvoorbeeld via fintech)

MKB-beurzen

Belasting/heffing/fiscaal voordeel

Participatiemaatschappijen

Effectenbeurs

Publiek fonds

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Deelneming Overheidsinstantie

Startup Box

Publieke garantstelling

Strategische Partner

Venture Capital fonds

Private debt fonds

Direct Lending

Business Angels

Subsidie

Familie en vrienden

Geef aan welke vormen financiering en ondersteuning voor 
circulaire bedrijfsvoering van toepassing is op uw bedrijf 

(n=17): Nog niet bekend 
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Publiek fonds

Subsidie

Belasting/heffing/fiscaal voordeel

Deelneming Overheidsinstantie

Bancaire financiering

Crowdfunding

Familie en vrienden

Leasing

Factoring

Microkrediet en MKB-krediet

Business Angels

Kredietunie

Strategische Partner

Seed-Fonds

Fonds-in-fonds

Direct Lending

Private debt fonds

Invest-NL
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Venture Capital fonds

Participatiemaatschappijen

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Effectenbeurs

Geef aan welke vormen financiering en ondersteuning voor 
circulaire bedrijfsvoering van toepassing is op uw bedrijf: (n=17)

Nog niet bekend Bekend en gebruik van gemaakt

Bekend maar niet gehonoreerd Bekend maar geen gebruik van gemaakt
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Bijlage 7 Potentiële oplossingen die bijdragen aan het  

  creëren van marktvraag  

 
Harde beleidsdoelstellingen  
 

 

 

 1. Concretisering richting transitie  
2. Afbouw lineaire economie 
13. Waarderen externaliteiten circulaire en lineaire business modellen 

 

 Concrete en harde (wettelijk) vastgestelde doelstellingen werken in de praktijk 
goed om een marktvraag op gang te brengen. Op vlak van circulaire economie 
ontbreken deze doelstellingen voor de meeste sectoren. Dat maakt het voor 
ondernemers risicovol om op ergens op in te zetten, omdat onzeker is of er 
uiteindelijk een vraag ontstaat. Vanuit andere sectoren zijn er verschillende 
voorbeelden die ook voor de CE toegepast kunnen worden, zoals: 

• bijmengverplichting: voor transportbrandstoffen is vanaf 2007 een 
geleidelijk oplopende bijmengverplichting van biobrandstoffen ingevoerd. 
Zoiets zou ook voor secundaire materialen kunnen worden gedaan. Dat 
geeft een boost voor hoogwaardige recycling en toepassing van 
gerecyclede materialen 

• uitfasering: personenauto’s met een verbrandingsmotor worden per 2035 
uitgefaseerd. Dit zou ook gedaan kunnen worden voor bepaalde type niet-
circulaire producten. Dat geeft dan een boost voor alternatieve circulaire 
producten 

• verplichting: per 2026 moeten cv-ketels worden vervangen voor een 
(hybride) warmtepomp. Dit zou ook gedaan kunnen worden voor circulaire 
producten. Een dergelijke verplichting zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen 
aan een van onze casussen, Stadsmijn Achterhoek. Het bedrijf faciliteert 
het hergebruik van circulaire materialen uit de gebouwde omgeving en 
reststromen uit de industrie, door te fungeren als intermediair voor 
hergebruik. Stadsmijn Achterhoek heeft behoefte aan hogere afzet waarin 
meer bedrijven aan de slag gaan met circulaire materialen. ‘Een 
verplichting van bijvoorbeeld 2 à 5 procent (of hoger percentage) direct 
hergebruikte materialen in aanbestedingen is hiervoor een oplossing. Op 
vrijwillige basis zijn afnemers (veelal) moeilijk in beweging te krijgen.’   

 

Stadsmijn Achterhoek - Stadsmijn Achterhoek, opgericht in 2021, is voortgekomen 
uit Cirkelregio de Achterhoek. Het bedrijf faciliteert het hergebruik van circulaire 
materialen uit de gebouwde omgeving en reststromen uit de industrie, door te 
fungeren als intermediair voor hergebruik. Initieel alleen van sloop naar bouw, maar 
inmiddels ook steeds meer tussen verschillende productieprocessen.  
Het personeel bestaat grotendeels uit medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De voornaamste uitdaging voor de komende jaren is om op te schalen 
richting een consistent, rendabel business model. De afzet en waardering van de 
circulaire externaliteiten is momenteel (nog) onvoldoende om consistent te renderen 
in het huidige lineaire systeem waarin sec de prijs leidend is en er strikte 
randvoorwaarden zijn zoals langetermijngaranties en één fase-contracten. Verplicht 
gebruik van hergebruikte materialen in aanbestedingen zou een oplossing kunnen 
zijn.   
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Belastingvoordeel 
 

 

 

 1. Concretisering richting transitie  
2. Afbouw lineaire economie 
13. Waarderen externaliteiten circulaire en lineaire business modellen 

 

 Belastingvoordeel voor (investeringen in) circulaire producten en/of diensten 
kan het voor bedrijven en eventueel ook particulieren aantrekkelijker maken 
om daarvoor te kiezen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals: 

• fiscaal voordeel: een fiscale regeling kan worden toegevoegd of opgesteld 
naar analogie van instrumentarium als EIA, MIA en/of Vamil. Op de 
milieulijst behorende bij de MIA en Vamil regeling staan al circulaire 
producten waarmee fiscaal voordeel verkregen kan worden. In 2022 zijn 
nieuwe opties toegevoegd om investeringen in circulaire gebouwen te 
stimuleren. Het aantal circulaire producten kan nog verder worden 
uitgebreid 

• lagere btw: ook kan belastingvoordeel gegeven worden in de vorm van 
geen of lager btw-tarief op circulaire producten en/of diensten 

 

 

Belastingnadeel 
 

 

 

 1. Concretisering richting transitie  
2. Afbouw lineaire economie 
13. Waarderen externaliteiten circulaire en lineaire business modellen 

 

 Op niet-circulaire producten waarvan het wenselijk is dat deze uitgefaseerd 
worden of waarvoor goede circulaire alternatieven beschikbaar zijn, kan een 
belastingnadeel worden ingevoerd, zodat het onaantrekkelijker wordt om deze 
producten te kopen (en de marktvraag daalt). Voorbeelden van dergelijke 
belastingen die toegepast kunnen worden zijn: 

• accijnzen en verbruiksbelasting 

• hogere btw 

• belasting betalen over (circulaire) subsidies 
 
De opbrengsten kunnen gebruikt worden om circulaire producten 
aantrekkelijker te maken (via bijvoorbeeld belastingvoordeel of subsidies). 

 

Aanschafsubsidie 
 

 

 

 1. Concretisering richting transitie  
2. Afbouw lineaire economie 
13. Waarderen externaliteiten circulaire en lineaire business modellen 

 

 Met een aanschafsubsidie kan een overheid de marktprijs van een circulair 
product verlagen, zodat de marktvraag toeneemt. In andere sectoren zijn veel 
voorbeelden te vinden, zoals subsidies voor warmtepompen en isolatie (ISDE), 
elektrische auto’s (SEPP) en emissieloos bouwmaterieel (SSEB). Met name ten 
aanzien van duurzame energie en energiebesparing zijn veel voorbeelden te 
vinden. Mogelijk kunnen deze gecombineerd worden met circulair 
materiaalgebruik (bijvoorbeeld door het subsidiepercentage te verhogen). 
Mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld biobased isolatie- en bouwmaterialen en 
nieuwe business modellen zoals 'warmte(pomp) als een service'. Dat kan 
mogelijk tot win-winsituaties leiden. 
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Exploitatie- en/of gebruikssubsidie 
 

 

 

 1. Concretisering richting transitie  
2. Afbouw lineaire economie 
13. Waarderen externaliteiten circulaire en lineaire business modellen 

 

 Voor circulaire diensten past een 'gebruikssubsidie' mogelijk beter. Bij PAAS-
business modellen kunnen met een subsidie de kosten voor de gebruiker 
worden verlaagd waardoor de marktvraag kan worden vergroot. Er zijn in de 
praktijk hier nog weinig voorbeelden te vinden. De exploitatiesubsidie voor 
duurzame energieopwekking (SDE++) en de subsidie, die wordt gegeven voor 
exploitatie voor openbaar vervoer, lijken hierop: deze zorgen ervoor dat de 
gebruikskosten voor gebruikers dalen. 

  
Launching customership 
 

 

 

 1. Concretisering richting transitie  
2. Afbouw lineaire economie 
13. Waarderen externaliteiten circulaire en lineaire business modellen  

 

 Overheden kunnen als (launching) customer hun eigen inkoopkracht inzetten 
voor de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor maatschappelijke 
uitdagingen. In de praktijk worden er door overheden al vele pilots gedaan op 
vlak van circulair inkopen, met name in de grond-, weg- en waterbouw, blijkt 
uit onderzoek dat RHDHV heeft verricht voor PBL. Dit creëert een marktvraag 
en kan ook zekerheid geven voor private inkopende partijen, vanwege 
voorbeeldwerking en proof of concept. Een knelpunt in de praktijk is dat 
inkooppilots vaak niet worden opgeschaald of verder worden uitgerold. Twee 
belangrijke redenen hiervoor zijn dat de langetermijnrisico’s vaak nog niet 
bekend zijn en potentiële eindgebruikers onbekend zijn met het circulaire 
alternatief. 
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Bijlage 8 Figuren oplossingen 
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72 Overgenomen uit evaluatie Seed, Groeifaciliteit en DVI (2018) 

  


