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1 Inleiding op het onderzoek – uitdaging van financiers 

1.1 Achtergrond en aanleiding – zonder financiering geen circulariteit 
De transitie naar een circulaire economie is in gang gezet. Een cruciale rol is daarbij 
weggelegd voor ondernemers: zij leveren (nieuwe) circulaire diensten en producten aan 
de samenleving en moeten investeren om hun bedrijfsvoering aan te passen of op te 
starten. Daarvoor hebben zij financiering nodig. In de afgelopen jaren is vanuit 
onderzoek gebleken dat het verkrijgen van financiering een knelpunt vormt en ook in de 
dagelijkse praktijk zien wij dat ondernemers door gebrek aan financiering hun plannen 
niet, slechts gedeeltelijk of met vertraging weten te realiseren. De toekomstige 
financieringsuitdagingen worden soms ook als dusdanig groot gezien, dat ideeën 
überhaupt niet omgezet worden in circulaire plannen en bedrijven.  
 
Circulair ondernemers1 lopen tegen grotere uitdagingen aan dan ondernemers met een 
traditioneel business model. Nieuwe business modellen leiden vaak tot een hoger risico-
rendementsprofiel dan huidige (lineaire) modellen, wat zorgt voor moeilijker toegang 
tot kapitaal. Verder beschikken ondernemers soms over beperkte kennis, is de 
kapitaalmarkt onvoldoende transparant, met een beperkt en gefragmenteerd aanbod, 
en hebben ondernemers matig zicht op mogelijkheden en voorwaarden voor 
financiering2.  
 
Financiers zien uitdagingen bij het verstrekken van financiering als het gaat om circulair 
ondernemers. De markt voor circulaire ondernemers is een relatief jonge markt met 
weinig (investerings)volume waardoor het voor financiële instellingen lastig is om een 
circulair business model eerlijk te vergelijken met haar lineaire tegenhanger.  
 
In deze rapportage gaan wij in op deze problematiek rondom financiering. Hierin staat 
het perspectief van de financier centraal (deel 2 van het onderzoek). Het perspectief van 
de ondernemer wordt geschetst in een separate rapportage (deel 1 van het onderzoek). 
Beide rapportages worden benut om te werken aan de oplossingen voor de 
geconstateerde knelpunten (deel 3 van het onderzoek).  
 

1.2 Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen 
 

1.2.1 Doelstelling – vanuit inzicht naar concrete actie 
Belangrijke transities ontstaan niet vanzelf. Hieraan liggen oorzaken ten grondslag, die 
een grote impact hebben op de maatschappij. Technologieontwikkeling neemt een 
vlucht tijdens een oorlog en natuurrampen zijn een aanjager voor de bouw- en 
infrasector. Maar ook meer positieve aanleidingen, zoals de opkomst van internet of de 
ontwikkeling van duurzame energieopwekking via zon of wind, vormen een aanjager van 
transities. De overheid fungeert in die eerste fase vaak als aanjager en als financier van 
deze transities3, waarna er vervolgens samen met marktpartijen opgetrokken kan 
worden om een ontwikkeling naar volwassenheid te brengen.  
 
De transitie naar een circulaire economie lijkt al in volle gang, maar de tijd dat circulaire 
economie nog gelijkgesteld werd aan slimmer omgaan met afval is voor velen pas net 
achter de rug.  

 
1 Ondernemers die een van de 7 circulaire business modellen toepassen: Grondstofmodellen, ontwerpmodellen, 

levensduur-verlengingsmodellen, platformmodellen, verdienstelijkingsmodellen, beheer(s)modellen, 
levenscyclusmodellen (Jonker, Faber en Haaker, 2021. 

2  KplusV (2020). Risicokapitaal in de Vroege Fase: Onbenut potentieel verzilveren. 
3  Marianna Mazzucato. (2011). The Entrepreneurial State; de financiering van transitie, DNB, 2021 
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De overheid heeft het initiatief genomen om de circulaire economie tot stand te 
brengen door de ambitie van een volledig circulaire economie uit te spreken.  
Dit initiatief zal meer en meer overgenomen moeten worden door marktpartijen.  
Vanuit dit perspectief is deze studie uitgevoerd om te bezien hoe de circulaire 
economie, en in het bijzonder de financiering van circulaire bedrijvigheid, op een gelijk 
niveau komt qua kansen en mogelijkheden zoals dit voor anderen het geval is. 
Mogelijkheden, die gecreëerd worden door de overheid, maar ook meer en meer door 
en met private financiers.  
 

1.2.2 Onderzoeksvragen 
In het onderzoek staan de volgende twee hoofdvragen centraal: 
• In welke mate sluit het in Nederland beschikbare (financiële en niet financiële) 

instrumentarium voor de circulaire economie aan op de behoeften van 
ondernemers? 

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

 
In deze onderzoeksrapportage wordt deel 2 van het onderzoek vervat, het inzicht geven 
in het financieringsaanbod voor het mkb. Dit is gestructureerd op basis van de hierna 
volgende deelvragen: 
 
Deel 2 – aanbod 
6. Hoe ziet het financieringslandschap en de ondersteuningsmaatregelen voor circulair 

ondernemers er uit? 
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? 
 
Het totaaloverzicht van deelvragen is opgenomen in bijlage 1. Tevens zijn er voor de 
veelvoorkomende termen in dit onderzoek, definities uitgewerkt die zijn opgenomen als 
bijlage 2. Deze zijn identiek voor alle rapportages. 
 

1.3 Onderzoeksaanpak  
Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op de reeds beschikbare rapportages over het 
onderwerp (zie bijlage 3 voor de gebruikte bronnen), de expert-opinie van de 
onderzoekers en de ervaring van onze adviseurs met het financieren van circulaire 
bedrijven en ten slotte zijn er interviews gehouden ter verdere aanscherping en 
actualisatie van de informatie (zie bijlage 4 gesprekspartners). 
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1.3.1 Afbakeningen en uitgangspunten 
Dit onderzoek kent een aantal afbakeningen en uitgangspunten die gehanteerd worden 
om de studie in te kaderen. 
1. Dit onderzoek heeft tot doel het kwalitatief in beeld brengen van het aanbod aan 

financiering. Het is nadrukkelijk geen kapitaalmarktonderzoek waarin op statistisch 
verantwoorde wijze het aanbod wordt gekwantificeerd (zoals via de 
Ex-Ante-systematiek van de Europese Commissie4).  

2. In de afgelopen jaren is er al onderzoek gedaan naar de mismatch tussen vraag en 
aanbod naar kapitaal voor circulaire economie. Dit onderzoek5 is opgeleverd in 2019 
en vormt een belangrijke basis voor het schetsen van de ontwikkelingen sindsdien.  

3. De rapportage dient eigenstandig leesbaar te zijn, zonder de noodzaak om 
onderzoek waarnaar verwezen wordt te openen. 

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

 
In uitwerking van dit tweede deel van het onderzoek zijn deze kaders meegenomen. 
 

1.4 Leeswijzer 
In de hierna volgende hoofdstukken komen de volgende onderdelen aan bod: 
• In hoofdstuk twee wordt het algemene beeld geschetst van het financieringsaanbod 

zoals dit in Nederland voorhanden is.  
• In het derde hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen in dit aanbod in de laatste 

jaren. Wat is er veranderd, wat zit er in de pijplijn? 
• In het vierde hoofdstuk komen de knelpunten aan de orde, zoals financiers die 

ervaren zijn in het verstrekken van kapitaal aan circulaire bedrijven.  
• Tenslotte worden er conclusies getrokken over het aanbod van het kapitaal voor de 

circulaire economie in hoofdstuk vijf.  
 

 
4 Ex-ante assessment for ESIF Financial instruments - Quick reference guide (fi-compass.eu) 
5 European Investment Advisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands. 

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/manual_ex-ante-quick-reference-guide.pdf
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2 Het financieringslandschap en de ondersteuning voor 

circulaire ondernemers in Nederland  

2.1 Inleiding – De financieringsmarkt voor het circulaire mkb  
Het Nederlandse financieringslandschap voor de circulaire economie omvat een mix van 
publieke en private financiers die een veelheid aan financieringsvormen inzetten. 
Private actoren variëren van grote banken zoals Rabobank, ABN AMRO en ING, fondsen 
zoals PDENH en Polestar en stichtingen als iFund en DOEN Participaties. Samen met 
publieke partijen zoals RVO, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en 
Invest-NL en ook regionale overheden zoals gemeenten zorgen zij voor het aanbod van 
stimulering en financiering van circulaire initiatieven6.  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op die financieringsmarkt (2.1), de verschillende 
vormen van financiering die daar doorheen bewegen (2.2) en de instrumenten van 
waaruit deze financiering vervolgens beschikbaar komt voor ondernemers (2.3). 
 

2.1.1 De Nederlandse financieringsmarkt in beeld  
Het financieringslandschap voor het mkb in Nederland is sinds de kredietcrisis in 2007 
ingrijpend gewijzigd. Voor start-ups en (snelgroeiende) mkb-bedrijven is het moeilijker 
om bij de reguliere banken een financiering aan te trekken. Feit is dat toegenomen 
toezichts- en kapitaaleisen van invloed zijn op risico-afwegingen en het soort 
financiering dat wordt aangeboden. Start-ups en innovatieve en snelgroeiende 
mkb-bedrijven komen mede daardoor moeilijker voor een financiering van reguliere 
banken in aanmerking. Het financieringslandschap is de afgelopen jaren daarom flink 
veranderd; veel nieuwe aanbieders van alternatieve vormen van kapitaal komen op.  
 
Start-ups en scale-ups  
Voor startende ondernemers is het binnenhalen van externe financiering lastig, 
vanwege hun hoge risicoprofiel en de behoefte aan slim geld; kapitaal waarbij een 
financier naast financiële middelen ook kennis, expertise, een relevant netwerk en 
(ondernemers)ervaring investeert. Risicokapitaal, ook wel durfkapitaal, is het type 
kapitaal dat zich richt op dit soort bedrijven met een hoog groeipotentieel en een grote 
financieringsbehoefte in een vroeg stadium. In deze fase is er vaak sprake van een 
hogere mate van risico wanneer het potentieel van het innovatieve idee en de 
technologische en marktconditie nog volledig onzeker zijn. Durfkapitaal voorziet in een 
financieringsleemte die voor nieuwe bedrijven bestaat, omdat die vaak moeilijk krediet 
kunnen krijgen van traditionele financiële instellingen zoals banken. 
 
Investeringen met durfkapitaal worden door OECD7 onderverdeeld naar drie 'fases': 
• Zaaikapitaal, ook wel seed capital, wordt verstrekt voor het onderzoeken, 

beoordelen en ontwikkelen van een concept voordat de onderneming de opstartfase 
heeft bereikt. 

• Vroegefase durfkapitaal wordt verstrekt aan ondernemingen die in oprichting zijn of 
recent zijn opgericht, maar nog geen commerciële verkopen hebben gedaan. 

• Late fase durfkapitaal is gericht op groei van een jong bedrijf dat nog niet het 
break-evenpunt heeft bereikt of winstgevend is.  

  

 
6 Uit eerder onderzoek van RHDHV voor PBL zijn 600 activiteiten geïdentificeerd, waarmee regionale overheden met een 

mix van (financiële) instrumenten ondersteunen. PBL (2021). Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021. 
7 Entrepreneurship at a Glance, 2014, OECD Publishing. 
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Het mkb  
Het mkb is als ‘fundament van de 
economie’ onmisbaar voor de aanpak 
van grote maatschappelijke opgaven 
zoals de transitie naar een circulaire 
economie. In het onderzoek dat 
KplusV heeft uitgevoerd voor het 
Ministerie van EZK en het Comité 
voor Ondernemerschap is gebleken 
dat bedrijven verschillende behoeftes 
hebben op basis van de aard van het 
bedrijf8. Bedrijven die sterk groeien 
hebben andere behoeftes dan 
krimpende bedrijven. Deze diversiteit 
is weergegeven in Figuur 1.  
  
Banken blijven de belangrijkste 
financier voor het Nederlandse mkb, dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB)9 en wordt bevestigd in vele onderzoeken10. Bancaire financiering kan 
onderverdeeld worden in leningen en rekening-courant kredieten. Ten opzichte van een 
aantal jaar geleden hebben ondernemers nu meer aanbod van verschillende soorten 
financiers zoals leasing, factoring en crowdfunding. Crowdfunding en microkredieten via 
Qredits11 zijn non-bancaire financieringsvormen die in Nederland een sterke groei 
hebben doorgemaakt. Deze vormen richten zich voornamelijk op het kleinere segment 
binnen het mkb. Financiering via leasing en factoring groeit sinds 2013 ieder jaar, is 
veruit de grootste bron van non-bancaire financiering, en bereikt in toenemende mate 
ook kleine bedrijven12. Volgens de Stichting MKB Financiering is in 2020 voor  
€ 2,4 miljard aan non-bancaire financiering verstrekt13. Daarbij is een kwart van de totale 
financiering onder € 1 miljoen door niet-banken verstrekt, waarvan 
financieringsbedragen tot € 50.000 de overgrote meerderheid vormen. Non-bancaire 
financiering richt zich dus in het bijzonder op kleine financieringsbedragen en kleinere 
mkb-ondernemingen, die bij de bank vaak minder goed terecht kunnen.  
 

2.1.2 Het financieren van de circulaire economie 
De circulaire economie is wereldwijd in opkomst. Ook Nederland is zelf op weg naar een 
circulaire economie. Echter is er nog veel werk te doen. Want tussen de huidige praktijk 
van lineair produceren naar circulair organiseren is nog een flink gat. Het kabinet heeft 
de ambitie om in 2030 de helft minder (abiotische, niet-hernieuwbare) grondstoffen te 
gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Langzaam bewegen we nu naar een 
economie waarin bijvoorbeeld het huren van producten normaal wordt en meer een 
focus op recycling en het herinrichten van (lineaire) business modellen en 
bedrijfsprocessen komt.  
  

 
8 KplusV (2022) Versterken van de impact van de dienstverlening aan het mkb, in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat namens het Comité voor Ondernemerschap. https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-
content/uploads/2022/06/Nederlands_Comite_voor_Ondernemerschap_Dienstbare_dienstverlening.pdf  

9 Nederlandse Vereniging van Banken. (2021). Notitie bedrijfsfinanciering 2021. Verkregen van: Nederlandse Vereniging 
van Banken. (2021). Notitie bedrijfsfinanciering 2021. Verkregen van: https://www.nvb.nl/nieuws/banken-blijven-
belangrijkste-financier-mkb/ 

10 CBS. Financieringsmonitor (2021). 
11 Een kredietverstrekker zonder winstoogmerk die bedrijfskredieten tot €250.000 verstrekt. 
12 Zie 8. Financieringsmotor (2021). 
13 Stichting MKB Financiering 2021 – Onderzoek non-bancaire financiering 

Figuur 1. Financieringsbehoefte naar de aard van het bedrijf 

https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2022/06/Nederlands_Comite_voor_Ondernemerschap_Dienstbare_dienstverlening.pdf
https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2022/06/Nederlands_Comite_voor_Ondernemerschap_Dienstbare_dienstverlening.pdf
https://kplusv.sharepoint.com/sites/IWCirculaireFinanciering/Gedeelde%20documenten/General/Rapportage/Nederlandse%20Vereniging%20van%20Banken.%20(2021).%20Notitie%20bedrijfsfinanciering%202021.%20Verkregen%20van:%20https:/www.nvb.nl/nieuws/banken-blijven-belangrijkste-financier-mkb
https://kplusv.sharepoint.com/sites/IWCirculaireFinanciering/Gedeelde%20documenten/General/Rapportage/Nederlandse%20Vereniging%20van%20Banken.%20(2021).%20Notitie%20bedrijfsfinanciering%202021.%20Verkregen%20van:%20https:/www.nvb.nl/nieuws/banken-blijven-belangrijkste-financier-mkb
https://kplusv.sharepoint.com/sites/IWCirculaireFinanciering/Gedeelde%20documenten/General/Rapportage/Nederlandse%20Vereniging%20van%20Banken.%20(2021).%20Notitie%20bedrijfsfinanciering%202021.%20Verkregen%20van:%20https:/www.nvb.nl/nieuws/banken-blijven-belangrijkste-financier-mkb
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Nederland kent dan ook steeds meer circulair ondernemers, wat een goede zaak is: 
ondernemers zijn de motor van de economie en zijn noodzakelijk om de transitie naar 
een circulaire economie aan te jagen14. RHDHV deed voor PBL onderzoek naar circulaire 
bedrijven, oftewel bedrijven die een circulair business model in de praktijk toepassen15. 
Bij de actualisatie zijn ruim 100.000 circulaire bedrijven in beeld gebracht.  
Het onderzoek maakt een groei in het aantal circulaire bedrijven van 8,4% in twee jaar 
zichtbaar.16 
 
In 2022 deed het Versnellingshuis Nederland Circulair onderzoek onder circulaire 
koplopers in de markt, zij die als eerste tegen de grenzen van het bestaande, 
overwegend lineaire systeem aanlopen.17 Uit het onderzoek kwamen diverse 
knelpunten die circulair ondernemers ervaren (zie ook deel I van dit onderzoek). 
Circulaire ondernemers ervaren meer dan reguliere (mkb-)bedrijven uitdagingen in 
aantrekken van externe financiering. Waar 15% van de mkb-bedrijven in Nederland 
uitdagingen ervaart in het aantrekken van financiering18, ervaart volgens het 
Versnellingshuis 54% van de circulaire ondernemers met minder dan vijftig werknemers 
uitdagingen in het aantrekken van financiering19.  
 

2.1.3 De rol van de private sector in het circulaire speelveld  
De financiële sector wordt vaak gezien als facilitator van innovaties en kan als financier 
van circulaire bedrijven een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de transitie naar 
een circulaire economie20. Naast het verschaffen van kapitaal brengen private financiers 
vaak ook kennis in, soms uit eigen ervaring (business angels zijn vaak ex-ondernemers) 
maar soms ook door de kennis, opgebouwd door investeringen vanuit het portfolio. 
Maar de financiële markt is zeer voorzichtig in het financieren van circulair 
ondernemers. Financiers moeten nieuwe technieken, modellen, producten en diensten 
doorgronden die circulair ondernemers met zich meebrengen.  
 
Om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor het financierbaar maken van circulair 
ondernemers, zoeken financiers elkaar op vanuit verschillende initiatieven. Zo is het 
Platform voor Duurzame Financiering een samenwerkingsverband van diverse 
financiers21. De leden van het platform komen tweemaal per jaar bij elkaar om 
branche-overstijgende verbindingen te leggen en gezamenlijk te kijken hoe zij 
belemmeringen voor duurzame financiering kunnen voorkomen of wegnemen en hoe ze 
door op specifieke gebieden samen te werken positieve impulsen kunnen geven aan 
verduurzaming.  
 
Vanuit het platform is er een werkgroep van financiers ontstaan, die zich bezighoudt 
met voorstellen voor een aantal concrete acties, om de financiële sector de aanjager van 
de circulaire economie te maken. De werkgroep vindt dat circulaire overwegingen in 
2030 een integraal onderdeel moeten zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen 
en investeringsbeslissingen.   

 
14 Bauwens et. al (2019). Disruptors: How circular start-ups can accelerate the circular economy transition. 
15 Het Groene Brein. Circulaire bedrijven. 
16 PBL (2021). Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021. 
17 Versnellingshuis Nederland Circulair. (2021). Rode Draden 2021.  
18 CBS. (2021). Financieringsmotor 2021. 
19 Versnellingshuis. (2022). Rode draden 2022. 
20 Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie (2018) Achterberg, van Tilburg, Boot 
21 De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de 

Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, Invest-NL, de Autoriteit Financiële Markten, het 
ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Sustainable Finance Lab. 

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/circulaire-bedrijven/
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Om dit te bereiken doet de werkgroep in haar publicatie Roadmap Circulair Financieren 
2030 voorstellen voor vier acties voor de financiële sector22:  
• 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 huidig financieringsinstrumentarium 
 
Een ander voorbeeld van een samenwerkingsverband van financiële experts is de 
Coalitie Circulaire Accounting (CCA), in dit rapport wordt ook het belang van 
boekhouding en financiering voor de circulaire transitie benadrukt23. Hierin stelt de CCA 
dat circulair ondernemen om nieuwe definities vraagt van waarde, impact en risico’s. De 
voortgang naar de nieuwe circulaire economie kan ook niet inzichtelijk worden gemaakt 
zonder accounting en reporting, omdat stakeholders zoals financiers en beleggers om 
zekerheden vragen. 
 

2.1.4 De rol van de overheid in het circulaire speelveld  
In het circulaire speelveld bepaalt de overheid voor een groot deel de voorwaarden 
waarmee de transitie naar een circulaire economie versneld kan worden.  
De Nederlandse overheid is er mede om de imperfecties in de markt op te lossen.  
De overheid kan interveniëren in de kapitaalmarkt door het creëren van transparantie, 
te zorgen voor kennisuitwisseling, het bijdragen aan investeringsgereedheid van 
ondernemers, kapitaal beschikbaar te stellen (indirect en direct) en privaat kapitaal uit 
te lokken. Langs deze lijnen is veel van het nationale en regionale beleid ingevuld. 
 
De overheid intervenieert veelvuldig en al sinds lange tijd in de kapitaalmarkt om de 
financiering aan bedrijven een boost te geven en imperfecties tegen te gaan24. Zo heeft 
het ministerie van EZK diverse stimuleringsinstrumenten om het aanbod van kapitaal te 
vergroten. In de vroege fase zijn dit bijvoorbeeld VroegeFaseFinanciering en het 
Innovatiekrediet. De ROM's zijn opgericht om de regionaal economische structuur te 
versterken en versterken het ecosysteem door kennis te delen en te investeren. Via RVO 
zijn er diverse regelingen die privaatkapitaal uitlokken zoals Seed Business Angel 
regelingen en Seed Capital regelingen.  
 
Veel van deze regelingen zijn ontwikkeld toen er nog slechts sprake was van een lineaire 
economie en zijn daarom beperkt toepasbaar op de circulaire economie. Specifiek voor 
de circulaire economie is in 2016 het Rijksbrede programma Circulaire Economie 
neergezet. Het Versnellingshuis Nederland Circulair! is opgericht om ondernemers 
wegwijs te maken in de circulaire economie. Het Versnellingshuis helpt ondernemers, 
om de (volgende) stap te zetten in de circulaire economie. En het recent opgerichte 
Invest-NL heeft daarnaast een investeringstaak en ontwikkeltaak op het gebied van 
circulaire economie.  
 
In het onderzoek 'financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie'25 worden 
enkele voorbeelden geschetst hoe de overheid een rol kan spelen met financieel 
instrumentarium, om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Naast het 
optuigen van (in)direct instrumentarium wordt hier onder andere het beprijzen van 
externaliteiten genoemd.  
  

 
22 Het platform voor duurzame financiering. (2022). De financiële sector als aanjager van de circulaire economie.  
23 Circle Economy (2021) Financial Accounting in the Circular Economy’. 
24 SER. (2018). Financiële instrumenten voor een circulaire economie. 
25 Achterberg, Van Tilburg, & Boot (2018). Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie. 
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Zoals kostprijsverhogende belastingmaatregelen voor vervuilende activiteiten 
(bijvoorbeeld het verhogen van de stort- en verbrandingsbelasting), of juist kostprijs 
verlagende fiscale maatregelen voor bedrijven die niet vervuilen. Maar ook door het 
uitlokken van doorbraken middels prijsvragen.  
 

2.2 Het aanbod van financiering voor circulair ondernemers  
Voor het beschrijven van het financieringsaanbod voor circulair ondernemers, benut dit 
onderzoek de indeling zoals gebruikt in de jaarlijkse Financieringsmonitor van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. De verschillende financieringsvormen zijn kort 
samengevat in tabel 1, daarbij onderverdeeld naar financiering in de vorm van eigen en 
vreemd vermogen. Hierbij is de financiering via crowdfunding, informele investeerders 
en business angels bezien voor zowel eigen als vreemd vermogen. In afwijking van de 
andere financieringsvormen is te stellen, dat zij niet zozeer een vorm zijn als wel een 
type aanbieder. Voor de eenduidigheid blijven we deze CBS-indeling hanteren.  
Wel kiezen we ervoor om business angels en informele investeerders te behandelen als 
een categorie. Vanuit onze praktijk zijn dit synoniemen van elkaar.  
Qua financieringsvormen vallen deze zowel onder het vreemd vermogen als onder het 
eigen vermogen. Alle financieringsvormen worden verder toegelicht in bijlage 4. 
 

Instrument Beschrijving Type vermogen Primaire 

levensfase 

Banklening / 

courante lening 

De ondernemer leent een vooraf 

overeengekomen geldbedrag van een 

financier ter financiering van activa.  

Vreemd Vermogen Late fase 

Rekening-courant 

krediet 

De ontvanger van financiering mag tot 

een vooraf afgesproken bedrag rood 

staan (kredietlimiet). Deze betaalt rente 

over het bedrag van roodstand en veelal 

een bereidstellingsprovisie voor het 

beschikbaar gehouden kapitaal. 

Vreemd Vermogen Late fase, 

groei  

Leasing Bij leasing betaalt de ondernemer voor 

het gebruik van een (vaak kapitaal-

intensief) bedrijfsgoed. Er is onderscheid 

tussen financial en operational lease. 

Vreemd Vermogen Versnellen en 

uitbreiden  

Onderhandse lening Een lening die verstrekt wordt zonder 

tussenkomst van een bank of 

kredietverstrekker. Vaak leent de 

ondernemer bij deze financieringsvorm 

geld van vrienden, familie of een andere 

bekende. 

Vreemd Vermogen Alle 

Leverancierskrediet Een leverancierskrediet is een schuld die 

een ondernemer heeft aan een 

leverancier. Deze leverancier heeft 

goederen vooruit geleverd die de 

ondernemer nog moet betalen. 

Vreemd Vermogen Diverse fases  

mkb:  

Crowdfunding Bij crowdfunding verstrekt een groep 

investeerders gezamenlijk financiering 

aan een bedrijf of project. Dit gebeurt op 

basis van financiële motieven, maar (in 

afnemende mate) ook vanuit ideële 

insteek. 

Vreemd Vermogen, 

eigen vermogen  

Alle fases  

Factoring Factoring houdt in dat een financier 

(bijv.. een factoringmaatschappij) 

openstaande facturen voorfinanciert of 

overneemt (full factoring).  

Vreemd Vermogen mkb, 

versnellen, 

vernieuwen  
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Wanneer de klant de factuur betaalt, kan 

de ondernemer het geleende bedrag aan 

de factoringmaatschappij terugbetalen 

(traditionele factoring). 

Achtergestelde 

lening 

Een lening die wordt aangegaan met de 

afspraak dat deze in het geval van een 

faillissement van de onderneming pas 

afbetaald hoeft te worden nadat de 

andere schuldeisers zijn afbetaald. 

Eigen vermogen Alle 

Formeel 

durfkapitaal  

Formeel durfkapitaal (venture capital) 

betreft fondsen die investeren in 

ondernemingen met een hoog risico-

profiel. Financiers verstrekken hierbij 

risicodragende financiering. 

Eigen vermogen Vroege fase, 

late fase 

Business angels/ 

Informele 

investeerders 

Business angels/informal investors zijn 

vaak (oud-)ondernemers die investeren 

in de start-ups of scale-ups in de vorm 

van eigen of vreemd vermogen. Soms 

dragen ze ook bij met kennis, ervaring en 

het ter beschikking stellen van hun 

netwerk. 

Eigen vermogen Alle 

Private equity Private equity (participaties) is een 

financieringsbron die zich primair richt 

op de financiering van ondernemingen 

die zich in de latere (volwassen) 

bedrijfsfases bevinden. 

Eigen vermogen Late fase 

Institutionele 

beleggers 

Institutionele beleggers (o.a. 

pensioenfondsen en verzekerings-

maatschappijen) richten zich vooral op 

het financieren van grotere 

(beursgenoteerde) bedrijven.  

De financiering vindt dan plaats in de 

vorm van aandelen (eigen vermogen) of 

leningen (vreemd vermogen). 

Eigen vermogen Late fase 

Converteerbare 

lening 

Deze financieringsvorm, veelal 

achtergesteld op andere financiers, is in 

eerste aanleg een lening, waarbij de 

leningverstrekker de mogelijkheid heeft 

om de lening om te zetten in een 

aandelenbelang. 

Eigen vermogen Alle 

Filantropisch geld Filantropie gaat over de inzet van private 

middelen voor het publieke belang.  

Dat geld komt van burgers, van 

vermogende particulieren, van fondsen 

en van bedrijven. 

Eigen vermogen Alle 

Garanties Wanneer een onderneming risico-

dragend kapitaal wil aantrekken dat niet 

volledig door de markt aangeboden 

wordt, kan de overheid besluiten om een 

garantie op achtergestelde leningen of 

op aandelen van participatie-maatschap-

pijen af te geven. Dit verlaagd het risico 

voor overige financiers, wat hen kan 

doen besluiten om toch kapitaal te 

verschaffen. 

 

Quasi- financiering Alle 
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Subsidies Bij een subsidie krijgen ondernemers 

financiële steun van een overheids-

instelling, zoals de rijksoverheid, de 

provincie of een gemeente. 

Quasi-financiering Alle 

Tabel 1. Totaaloverzicht van financieringsvormen 

 

2.3 Instrumenten die beschikbaar zijn  
Binnen het financieringslandschap voor circulair ondernemers worden verschillende 
financieringsinstrumenten gebruikt om ondernemers te financieren. In het aanbod van 
financieringsinstrumenten voor het circulaire mkb worden drie typen aanbieders 
onderscheiden: publiek, publiek-privaat en private financiers. Deze zetten het palet van 
de financieringsvormen in zoals hiervoor geschetst. In 2018 is er door European 
Investment Advisory Hub onderzoek gedaan naar het aanbod van financiering voor 
circulair ondernemers. In dit hoofdstuk bouwen wij hierop voort en beschrijven wij 
daarom de situatie tot en met 2018. In hoofdstuk 3 brengen wij de meest recente 
ontwikkelingen in de markt in kaart.  
 

2.3.1 Publieke aanbieders 
Binnen de publieke aanbieders is er onderscheid aan te brengen tussen supranationale, 
nationale, regionale, en lokale aanbieders. Vanuit publieke aanbieders worden 
subsidies, leningen, formeel durfkapitaal en garantiestellingen aangeboden. 

 

2.3.1.1 Europese publieke aanbieders  

Op Europees niveau zijn de Europese Commissie (EC), Europese Investeringsbank (EIB) 
en het Europees Investeringsfonds (EIF) de voornaamste publieke aanbieders van 
circulaire financiering. Deze organisaties bieden subsidies, leningen en participaties aan. 
 
Europese Commissie 
• InvestEU: Het InvestEU-programma bouwt voort op het Investment Plan for Europe 

(2015-2020) en richt zich op het stimuleren van duurzame investeringen, innovatie 
en het creëren van banen in Europa26. Het programma brengt bestaande 
14 Europese financieringsinstrumenten samen onder een dak en bestaat uit drie 
bouwblokken: het InvestEU Fund, de InvestEU Advisory Hub en het InvestEU Portal. 
Het InvestEU Fonds heeft als doel om in de periode 2021-2027 voor € 372 miljard 
aan publieke en private investeringen te mobiliseren, waarbij de EC voor 
€ 26,6 miljard aan garanties verleent aan uitvoerende partners (o.a. de EIB).  
De investeringen zijn gericht op de thema's 1) duurzame infrastructuur, 2) 
onderzoek, innovatie en digitalisering, 3) mkb en 4) Social Investment en skills.  
De EIB Group is de voornaamste implementatiepartner van het fonds. 

• Horizon: het Horizon 2020 en daarop volgend Horizon 2021-2027 programma is een 
set aan instrumenten (subsidies) gericht op het mkb in Europa. Beide Horizon-
pakketten zijn gefinancierd door de EU, waarbij aanvragers financiering kunnen 
aanvragen binnen drie pilaren: Excellent Science, Global Challenges and European 
Industrial Competitiveness, en Innovative Europe. Het totale fonds omvat € 9,5 
miljard en heeft als doel om het concurrentievermogen van de EU te verbeteren 
door het stimuleren van wetenschap en innovatie.  

  

 
26 About InvestEU. 

https://investeu.europa.eu/about-investeu_en
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Hoewel het Horizon 2021-2027 programma financiering aanbiedt voor een breed 
scala aan maatschappelijk thema's, is er binnen het cluster 'Food, bioeconomy, 
natural resources, agriculture & environment' ook subsidie beschikbaar die specifiek 
gericht is op circulaire projecten (Cluster 6, Destination 3: Circular Economy & 
Bioeconomy Sectors)27. De focus van dit cluster is om minder afval en meer waarde te 
genereren door het verlengen van de levenscyclus en het behoud van waarde van 
producten en materialen, waarvoor het programma zowel technologische, 
bedrijfskundige, bestuurlijke als sociale innovaties als oplossing ziet.  

 
Europese Investeringsbank EIB 
De Europese Investeringsbank is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie 
en is, samen met het Europees Investeringsfonds (EIF), de belangrijkste uitvoerings-
partner van InvestEU. De bank biedt financiering aan in de vorm van leningen, 
participaties en garanties en heeft een sterke focus op duurzaamheid en klimaat (in 
2021 ging 51% van de EIB-investeringen naar klimaat- en/of duurzaamheidsprojecten)28. 
EIB-leningen zijn beschikbaar voor zowel kleine als grote organisaties in de publieke en 
private sector. Participaties worden met name ingezet in combinatie met aanvullende 
financiering, waarbij de focus ligt op projecten gericht op infrastructuur, milieu en het 
mkb. Hierbij financiert de EIB maximaal 25% van de totale financieringsbehoefte van een 
project. Door middel van garanties neemt de EIB een deel van het financieringsrisico op 
zich bij mogelijke verliezen van VC-portfolio's of leningen voor innovatieve projecten 
binnen het mkb. Naast financieringsinstrumenten biedt het EIB ook adviesdiensten aan 
op technisch en financieel vlak met het doel ondernemers en investeerders te 
ondersteunen in hun projecten. 
 
Europees Investeringsfonds EIF 
Het primaire doel van het EIF is om het mkb in Europa te ondersteunen in het 
aantrekken van financiering. Het fonds doet dit door het beschikbaar stellen van 
durfkapitaal (direct en indirect) en het afgeven van garanties aan kredietverlenende 
organisaties. Het EIF investeert hierbij niet direct in mkb-bedrijven of projecten, maar 
belegt haar geld in plaats daarvan bij intermediairs, zoals venture capital fondsen, 
groeifondsen, business incubators en organisaties gericht op technology transfer29.  
Met betrekking tot garanties, biedt het EIF onder meer (tegen)garanties voor portfolio's 
voor microkredieten, mkb-leningen of leases.  

 

2.3.1.2 Nationale publieke aanbieders  

Nationaal Groenfonds 
Het Nationaal Groenfonds is een revolverend fonds dat leningen verstrekt aan duurzame 
projecten en bedrijven. De focus is op innovatieve projecten en ondernemingen gericht 
op een of meer van de vijf thema's: natuur en landschap, energietransitie, duurzame 
landbouw, circulaire economie en klimaatadaptatie. Binnen het thema circulaire 
economie, richt het Nationaal Groenfonds zich op rendabele projecten die streven naar 
gesloten kringlopen en minder afval30. Bedrijven en projecten kunnen bij het Nationaal 
Groenfonds een lening aanvragen vanaf € 200.000. In enkele gevallen verstrekt het 
fonds participaties.  
  

 
27 Programme: Horizon Europe - Cluster 6 - Destination 3: Circular Economy and Bioeconomy Sectors 
28 EIB. Climate and environmental sustainability 
29 EIF. What we do.  
30 Nationaal Groenfonds. Circulaire economie. 

https://www.euro-access.eu/programm/horizon_europe_-_cluster_6_-_destination_3_-_circular_economy_and_bioeconomy_sectors
https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/#:~:text=We%20provide%20funding%20(equity%20and,of%20the%20European%20financial%20sector.
https://www.nationaalgroenfonds.nl/circulaire-economie
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
RVO is een uitvoeringsorgaan van verschillende ministeries, aangestuurd vanuit het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), met het doel om het 
ondernemersklimaat in Nederland te stimuleren. Het werkt in opdracht voor zowel de 
Rijksoverheid, EU, gemeenten als provincies en ondersteunt ondernemers bij het 
duurzaam, agrarisch innovatief en internationaal ondernemen31. Om ondernemers te 
ondersteunen in deze doelen, biedt RVO drie typen publieke financiering aan: subsidies, 
leningen en garanties32. 
• De subsidies van RVO worden verstrekt aan projecten die geen financieel-

economisch belang als eerste doel hebben (bijv. haalbaarheidsstudies of 
fundamenteel onderzoek)33. RVO biedt subsidies aan die zich richten op innovatie in 
brede zin, maar ook voor projecten die zich specifiek richten op circulaire 
doelstellingen. Zo stimuleert de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 
(MIT) mkb'ers om samen met andere partijen te innoveren over regiogrenzen heen. 
Binnen de MIT-regeling kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor 
haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, en innovatie- 
en netwerkexperts. Specifiek gericht op circulaire projecten is er de Missiegedreven 
Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI-)subsidie (thema industrie, focus op 
o.a. duurzame en circulaire bulk- en platform chemicaliën). De ticketgrootte van deze 
subsidies gaat tot vier miljoen euro (MOOI-subsidie, thema industrie).  

• De leningen van RVO zijn de VroegeFaseFinanciering (VVF) en het Innovatiekrediet. 
De VVF is een lening voor zowel startende als gevestigde (mkb-)ondernemers, 
bedoeld om te onderzoeken of een idee (economisch) haalbaar is. Hoewel de VVF 
niet specifiek gericht is op het financieren van (technische) innovaties ten behoeve 
van de circulaire economie, kunnen circulair ondernemers wel voor een VVF in 
aanmerking komen (mits ze aan de criteria voldoen).  

• Het Innovatiekrediet is een subsidie van maximaal tien miljoen euro voor de 
ontwikkeling van een technische of klinische (max vijf miljoen) innovatie met een 
veelbelovend marktperspectief. De subsidie is beschikbaar voor zowel start-ups, 
scale-ups als bestaand mkb voor wie innovatie niet (geheel) uit eigen middelen of 
door de markt kunnen worden gefinancierd34. Net als bij de VVF, is het 
Innovatiekrediet niet specifiek gericht op het financieren van circulaire projecten, 
hoewel deze ondernemers wel voor de subsidie in aanmerking komen wanneer ze 
aan de voorwaarden voldoen.  

• Garantiestellingen die relevant zijn voor circulair ondernemers zijn de Borgstelling 
MKB-kredieten (BMKB), Groeifaciliteit en Garantie ondernemingsfinanciering (GO). 
Het BMKB is een borgstelling ten gunste van bedrijven die een lening willen afsluiten, 
maar niet genoeg zekerheid kunnen bieden aan de financier (bijv. door een gebrek 
aan onderpand)35. Het ministerie van EZK staat hierbij voor een deel van de lening 
garant, waardoor het risico voor de financier afneemt. Leningen onder BMKB-
voorwaarden 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)36.   

 
31 RVO.nl. Onze organisatie.  
32 Naast subsidies, leningen en garanties, ondersteunt RVO ondernemers ook middels fiscale regelingen. Voor circulair 

ondernemers zijn, onder voorwaarden, de WBSO, MIA en/of Vamil-regeling van toepassing. WBSO (Wet Bevordering 
Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee een ondernemer de kosten voor R&D kan verlagen. De 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)-regeling staat ondernemers 
toe om tot 45% van hun investeringskosten in een duurzaam bedrijfsmiddel fiscaal af te trekken van de bedrijfswinst.  

33 RVO.nl. Financiering voor ondernemers: overzicht per fase. 
34 RVO.nl. Innovatiekrediet  
35 Rvo.nl. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
36 Rvo.nl. Deelnemen als financier (BMKB). 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/organisatie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/financiering-voor-ondernemers-overzicht-fase
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/innovatiekrediet
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bmkb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bmkb/deelnemen-financier
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• Tijdens de Corona-pandemie is deze lening verruimd (BMKB-C) om ondernemers te 
ondersteunen die door de crisis een (tijdelijk) gebrek aan liquide middelen hebben 
opgelopen en daardoor weinig reserves hebben om te investeren in nieuwe 
machines of materialen.  

• De regeling Groeifaciliteit heeft als doel om organisaties, die risicodragend vermogen 
nodig hebben, te ondersteunen door garant te staan op achtergestelde leningen of 
aandelen van participatiemaatschappijen. De overheid staat hierbij garant voor 50% 
van het risicodragend kapitaal dat een financier aan de ondernemer verstrekt. 
Hoewel risico niet uitsluitend voor circulair ondernemers geldt, kan deze 
garantiestelling wel relevant zijn voor deze doelgroep gezien het (vaak) hogere 
risicoprofiel van deze projecten. De regeling is geldig tot 1 juli 2023. Daarna moet 
Invest-NL in deze financieringsvorm voorzien37. 

• De GO-regeling is een garantiestelling van (eveneens) 50% door de overheid op 
middelgrote en grote leningen (max. 150 miljoen). Het doel is om het risico voor 
banken op grote leningen te verlagen, waardoor ondernemers met een grote 
kapitaalbehoefte makkelijker aan kapitaal komen. 

• Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen 
op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. De Staat 
verstrekt via de Seed Capital regeling een renteloze geldlening aan een 
investeringsfonds.  

• Met de Seed Business Angel regeling richt de overheid zich op het verbeteren van de 
financiering van technostarters en creatieve starters (start-ups) tijdens de vroege 
levensfase. Met deze regeling kunnen angel investors een renteloze geldlening 
aanvragen voor het opzetten van een Seed Business Angel fonds. 
 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Universiteiten 
Nederlandse universiteiten hebben de rol om de kennis die binnen hun vakdeparte-
menten is ontwikkeld, om te zetten in waarde voor de samenleving. Om dit te 
realiseren, zijn er vanuit NWO verschillende financiële instrumenten beschikbaar, zoals 
subsidies en leningen aan innovatieve starters binnen kennisinstellingen. Een van de 
meest gebruikte instrumenten is de NWO Take-Off subsidie, bedoeld voor het 
ondersteunen van startende ondernemers binnen kennisinstellingen om hun 
innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt te brengen38. De regeling bestaat uit 
twee fases. Fase 1 is een subsidie tussen de € 20.000 en € 40.000 bedoeld voor een 
haalbaarheidsstudie van de commerciële toepassing van een innovatie. Fase 2 is een 
vroegefasetraject in de vorm van een lening (max. € 250.000) waarover de ondernemer 
rente betaalt. Het doel van deze financiering, die overigens niet specifiek gericht is op 
circulaire innovaties, is het overbruggen van het financieringsgat in de vroege fase van 
een innovatieve onderneming. 
 

2.3.1.3 Regionale publieke aanbieders 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 
Om regionale economieën te versterken en innovaties te stimuleren, hebben 
verschillende provincies in Nederland Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's 
opgezet. ROM's hebben als doel om ondernemers te helpen innoveren, 
internationaliseren en investeren rondom maatschappelijke thema's als gezondheid, 
duurzaamheid, digitalisering of circulaire economie.  
  

 
37 Rvo.nl. Groeifaciliteit. 
38 NWO.nl. Take-off. 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/groeifaciliteit
file:///C:/Users/r.andela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XVE2N04B/Take-off


 
 

 

 

januari 2023. Ons kenmerk 22031-010c                                                                                                                               19 

 

Afhankelijk van de regio, hebben ROM's soms ook de taak provinciale of stedelijke 
fondsen, innovatiesubsidies, acceleratorprogramma's en mkb-ondersteunings-
programma's te beheren en treden ze op als tussenpersoon voor Europese 
subsidieprogramma's (o.a. Horizon). ROM's verstrekken (achtergestelde en 
converteerbare) leningen, durfkapitaal en subsidies. 
 
Hoewel ROM's een actieve bijdrage leveren aan het financieren van (regionale) 
innovatieprojecten binnen het thema duurzaamheid en circulaire economie, soms in de 
vorm van een regionaal innovatie fonds (bijv. het Innovatiefonds van de provincie Noord 
Brabant uitgevoerd door de BOM), richt een groot deel hiervan zich op de energie-
transitie. Daarnaast is het financieringsaanbod van deze fondsen vaak gefocust op 
innovatie in de brede zin van het woord en niet specifiek op circulaire projecten.  
Veel fondsen, beheert door ROM's, hebben circulariteit niet als thema opgenomen. 
Circulair ondernemers vallen nog te vaak buiten de boot, vanwege het ontbreken van 
circulaire kennis bij ROM's. 
 
Provinciale en lokale overheden 
• Er is in de afgelopen tien jaar, naast de ROM's, ook een aantal regionale economie- 

en duurzaamheidsfondsenfondsen opgezet. Deze regionale fondsen, zoals het 
Limburgse Energie Fonds (LEF) of het Amsterdams Klimaat en Energie Fonds (AKEF), 
investeren met name in projecten die energiebesparing of de productie van 
hernieuwbare energie als uitkomst hebben. Echter zijn verschillende energiefondsen, 
waaronder het LEF en FSFE in Friesland, die hun investeringsportfolio's verder aan 
het uitbreiden zijn naar andere type investeringen, waaronder de circulaire 
economie. Het investeringsfonds van Noord-Holland kan al investeren in de circulaire 
economie. De fondsen verstrekken (achtergestelde) leningen en durfkapitaal (eigen 
vermogen). Voor provincies zijn de ROM's belangrijke instrumenten in het stimuleren 
van innovaties in algemene zin en innovaties voor duurzaamheid zoals circulariteit.  

• Vanuit diverse provincies zijn er vouchers beschikbaar. Zo kunnen 
mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel (met uitzondering van 
maatschappelijke organisaties, gemeenten en waterschappen) in aanmerking komen 
voor subsidie voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsproject voor een smart 
industrie innovatie. Hiermee wordt verregaande digitalisering en verweving van 
apparaten, productiemiddelen en organisaties bedoeld. 

• Veelal in een combinatie van Provincie, Rijk en EU worden vanuit de Europese 
structuurfondsen middelen ingezet voor de circulaire economie. Dit zijn vooral EFRO 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en INTERREG (interregionale 
samenwerking) waarbinnen programma's worden opgesteld. Ook voor de circulaire 
economie heeft dit geresulteerd in subsidies die vanuit de programma's werden 
verstrekt, zowel voor innovatie en ontwikkeling bij bedrijven, als voor de opzet van 
programma's gericht op de ondersteuning van circulair ondernemers. Een deel van 
middelen wordt tenslotte uitgezet via leningen- en investeringsfondsen zoals UNIIQ 
en het Innovatiefonds Noord Holland.  

• Tussen het Rijk, de provinciale en lokale overheden zijn er in instrumenten, zoals de 
Regiodeals, veel circulaire projecten gefinancierd met subsidie. Ook zijn er niet 
financiële programma's mogelijk gemaakt om de transitie naar de circulaire 
economie te stimuleren (bijv. regiodeals).  
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Een aantal gemeente heeft zelf middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren 
van circulaire initiatieven en bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld in Almere, Amersfoort 
en Leeuwarden. In deze gemeenten wordt dit middels een fonds gedaan, dat 
subsidies, leningen en garantstellingen beschikbaar stelt aan ondernemers, 
verenigingen en organisaties. Gemeenten hanteren hierbij maximale subsidiabele 
kosten tot ten minste 50%, de activiteiten dienen bij te dragen aan de ontwikkeling 
van circulariteit binnen de gemeente.  
 

Aanbieder Toelichting Financieringsvormen Type Fase 

Europese 

Commissie 

InvestEU Fonds 

 

Horizon 

Leningen,  

garanties 

Subsidie 

Vreemd 

Vermogen 

 

- 

Alle 

 

Alle 

EIB Investeringsbank Leningen, 

participaties, 

garanties 

Eigen en Vreemd 

Vermogen 

Alle 

EIF Durfkapitaal Participaties, 

garanties 

Eigen Vermogen Alle 

Nationaal 

Groenfonds 

Revolverend 

fonds 

Leningen Vreemd 

Vermogen 

-  

RVO Vouchers: MIT 

DEI+ CE, 

Circulaire Ketens, 

MOOI 

VVF, Innovatie-

krediet 

BMKB, 

Groeifaciliteit, 

GO-regeling 

Subsidies 

Subsidies 

 

 

Leningen 

 

Garanties 

- 

- 

 

 

Vreemd 
Vermogen 

 

- 

Zaai, vroege fase 

Alle 

 

 

Vroege fase 

 

Vroege fase, late 
fase 

Invest-NL (vanaf 

2020)39 

Directe 

investering, 

fond-in-fonds 

investering, 

business 

development 

Participaties, lening Eigen Vermogen, 
Vreemd 
Vermogen 

Late fase 

NWO Take-off Subsidies, lening Vreemd 

Vermogen 

Zaai, vroege fase 

ROM (Regionaal) 

Fonds 

- 

Achtergestelde 

en 

converteerbare 

lening 

Participaties 

Subsidies 

Leningen 

Eigen Vermogen 

-  

Eigen/vreemd 

Vermogen 

Vroege fase, late 

fase 

Alle 

Alle 

Provincies en 

lokale overheden 

(Energie)fonds 

 

Vouchers 

Subsidies vanuit 

structuurfondsen 

Leningen, 

Participaties 

Subsidie 

Subsidie 

Eigen en Vreemd 

Vermogen 

- 

- 

Alle 

 

Alle 

Alle 

Tabel 2. Totaaloverzicht van publieke financieringsinstrumenten (niet uitputtend) 

  

 
39 Invest-NL wordt verder beschreven in hoofdstuk 3.2.2 
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2.3.2 Private aanbieders  

2.3.2.1 Banken  

De banken ABN AMRO, Rabobank, ING, ASN en Triodos zijn actief hun rol in de transitie 
naar circulaire economie aan het verkennen. De koplopers in de duurzame transitie 
Triodos en ASN hebben circulaire ondernemingen gefinancierd voordat de circulaire 
economie de nodige aandacht kreeg in Nederland. Als koplopers financierden zij al 
projecten op het gebied van kringlooplandbouw.  
Overige banken trachten ook duurzame financieringen te verstrekken aan circulaire 
ondernemers. Dit doen zij enerzijds door ondernemers die de fase van start-up en 
scale-up zijn ontgroeid met reguliere financiële instrumenten te ondersteunen, zoals 
leningen en leasing, maar ook steeds meer door in een risicovolle fase te investeren.  
• Het ABN AMRO Social Impact Fonds investeert via eigen vermogen in energie, 

circulair en sociale ondernemers.  
• Rabobank heeft een speciale circulair-ondernemen-desk waarmee ondernemers 

worden verbonden aan circulair financiers. Maar Rabobank financiert en investeert 
zelf ook. Rabobank40 verstrekt leningen aan circulair ondernemers en trekt vaak op 
als co-financier.  

• Daarnaast investeert Rabobank ook in de vroege fase middels de Rabo 
Innovatielening (RIL), een instrument waar ondernemers gebruik van kunnen maken 
die nog niet in aanmerking komen voor een bancaire lening. Met deze lening beoogt 
de Rabobank innovatieve bedrijven verder te helpen wanneer er nog geen bewezen 
resultaten zijn of het ontbreekt aan voldoende cashflow. De RIL betreft een 
achtergestelde geldlening tussen de € 25.000 en € 150.000 voor innovaties op het 
gebied van circulaire economie, food, renewables en vitality.  

• Via Rabobank Foundation worden maatschappelijke investeringen gedaan in 
ondernemers met een impactmissie. 

• ING biedt de Sustainability Improvement Loan aan, een lening die is gekoppeld aan 
bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Dat kunnen ook circulaire KPI’s zijn, zoals 
zero waste. Daarmee wordt het hogere risico van nieuwe circulaire business 
modellen gereduceerd.  

• Tevens heeft ING het Sustainable Investment Fund. Dat is een fonds van € 100 
miljoen om scale-ups te ondersteunen met risicodragend kapitaal, zoals 
achtergestelde leningen of door zelf te investeren in een bedrijf of project.  

  

 
40 https://www.rabobank.com/nl/products-and-solutions/finance-my-business.html 

Voorbeeld van een duurzame financiering is het bedrijf AVR dat kan blijven 
innoveren dankzij een duurzame syndicaatslening, die een aantal banken onder 
leiding van Rabobank recent heeft gearrangeerd voor de afvalverwerker. Het 
bijzondere aan die syndicaatslening: AVR heeft duurzame targets verbonden aan 
het kredietarrangement met de banken. Het bedrijf krijgt een korting op de 
rente als het erin slaagt deze targets te halen. De lening is verstrekt middels een 
sustainable revolving credit facility. Deze ‘groene’ financieringsfaciliteit geeft 
aan dat banken onderkennen dat de ondernemer vervolgstappen zet op circulair 
gebied en biedt AVR daarmee een extra mogelijkheid om de buitenwereld te 
laten zien wat die ontwikkelingen behelzen. 
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• De impactactiviteiten van Triodos uiten zich via het Triodos Regenerative Money 
Centre (TRMC). Het TRMC zet vrijgemaakt geld in met het expliciete doel om de 
natuur en de samenleving te herstellen en te regenereren. Dat doen zij op twee 
manieren. Via Catalytic Investments41 worden transitieversnellers gefinancierd. Het 
uitgangspunt is dat de investering zich terugverdiend en keer op keer kan worden 
ingezet. Via Triodos Foundation worden schenkingen gedaan aan initiatieven die 
transities faciliteren. Voor beide is de positieve impact leidend. 

• Daarnaast bieden diverse banken hun private banking klanten aan om de investeren 
in start-up en scale-ups via informal investing netwerken zoals Money Meets Ideas 
(Rabobank) en ABN AMRO Mees Pierson.  

 

2.3.2.2 Venture Capital (VC) 

In Nederland verstrekken de VC fondsen in verschillende vormen van kapitaal: 
zaaikapitaal, vroege-fase durfkapitaal en late-fase durfkapitaal. Venture Capital 
maatschappijen investeren in Nederland met name in hoogstaande innovatieve 
bedrijven waar een hoog rendement is te behalen, maar de laatste jaren zien we in 
Nederlands een opkomst van VC fondsen die focussen op impact. Dit wordt ook 
onderkend door de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (veelal als 
secundair thema). Een belangrijk deel van deze fondsen kent haar oorsprong in de 
samenwerking van een aantal business angels en/of komt voort uit SEED fondsen die 
verder zijn opgeschaald. Nederland kent een aantal SEED-fondsen waar vanuit RVO tot 
50% bij een maximum van €6 miljoen word geleend. De overige 50% dient vanuit private 
investeerders ingebracht te worden. Deze SEED-fondsen zijn specifiek voor start-ups en 
richten zich op specifieke sectoren en toepassingen. In Nederland zijn 30 degelijke SEED-
fondsen actief. Start Green en Shift Invest zijn twee SEED-fondsen die in circulaire start-
ups investeren. Overige VC fondsen binnen bijvoorbeeld het netwerk Co-Financing Our 
Future42 die investeren in circulaire innovaties zijn fondsen zoals Pymwymic, IFund, 
4impactVC, Rubio Impact Ventures en Phase2earth.  
 
Een bijzondere categorie binnen venture capital zijn fondsen gerelateerd aan corporate 
venturing door 'strategische partijen' (veelal het grootbedrijf). Deze investeren in start-
ups, omdat deze in de toekomst een aanvulling kunnen vullen op het product en 
dienstenportfolio van het bedrijf. Denk aan bijvoorbeeld KPN Ventures of DSM 
Venturing. Maar ook bijvoorbeeld een organisatie als DOEN Participaties investeert in de 
vroege fase, vanuit de middelen van de Postcode Loterij. Geïnvesteerd wordt primair 
met risicokapitaal, soms aangevuld met achtergestelde en/of converteerbare leningen. 
 

2.3.2.3 Private equity 

Het aanbod van private equity partijen die actief zijn in het verstrekken van circulaire 
investeringen is nog beperkt. Private equity aanbieders focussen veelal nog op het 
behalen van financieel rendement en zien investeringen in de circulaire economie te 
weinig rendement opleveren. Circularity Capital is een bestaande private equity 
investeerder. Circularity Capital investeert in circulair mkb in Europa met een 
investeringsbehoefte van tussen de € 1 en € 5 miljoen. 
  

 
41 Met Catalytic Investments wil Triodos transitieversnellers financieren, zowel direct als indirect. Het uitgangspunt is dat 

de investering zich terugverdiend en keer op keer kan worden ingezet. 
42 cofof.org  
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2.3.2.4 Business Angels  

Business Angels zijn vaak aangesloten bij informal investing netwerken zoals Money 
Meets (Impact) Ideas, de Investeerdersclub of kleine regionale initiatieven zoals 
Kaasstad Kapitaal en zijn vaak niet individueel zichtbaar op de kapitaalmarkt. Business 
angels zijn vaak oud ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben. Voor veel business 
angels is het behalen van financieel rendement nog steeds belangrijker dan 
maatschappelijk rendement. Naast investeren leveren business angels vaak kennis 
netwerk of kunde. Gezien de circulaire economie nog in de kinderschoenen staat, 
ontbreekt het ook bij business angel aan kennis en ervaring en blijven investeren in de 
circulaire economie achter. Geïnvesteerd wordt primair met risicokapitaal, soms 
aangevuld met achtergestelde en/of converteerbare leningen. 
 

2.3.2.5 Filantropisch geld  

In de Nederlandse markt zijn er een aantal NGO's die investeren in impact. Voorbeelden 
zijn bijvoorbeeld Stichting Doen opgericht door de Nederlandse postcode loterij of de 
Laudes Foundation van de familie Brenninckmeijer (C&A). Dergelijke partijen 
verstrekken kleine leningen of subsidies aan impact ondernemers. Stichting DOEN is de 
grootste partij en verstrekt leningen en brengt deze ook actief naar buiten. Een van de 
speerpunten is het versnellen van de circulaire transitie. De overige foundations 
opereren voornamelijk in stilte en is het moeilijk af te leiden in hoeverre de focus op 
circulaire ondernemers of projecten hebben.  
 

2.3.2.6 Leasemaatschappijen  

Leasemaatschappijen kunnen een belangrijke rol spelen in de circulaire economie. In de 
circulaire economie zien we dat de scheidslijn tussen producent en consument steeds 
vager wordt dankzij de deeleconomie. Investering in een bedrijfsmiddel kan op 
verschillende manieren gefinancierd worden: de koper van het object zal de investering 
moeten financieren, of het nu gaat om nieuwe of tweedehands objecten (financial of 
operational lease), of de leverancier van het object die het product-als-dienst aanbiedt, 
zal zelf de investering moeten financieren (vendor leasing). De leasing markt is in 
opkomst in Nederland43. Aanbieders zijn vaak banken zoals ING lease en Rabobank lease 
via De Lage Landen of leasemaatschappijen als Econocom. Toepasbaarheid is met name 
voor het mkb.  
 

2.3.2.7 Crowdfunding  

Crowdfunding is een vorm van financieren wat al enkele jaren populair is onder 
ondernemers en toepasbaar is voor verschillende type ondernemers in verschillende 
fases. Voor circulair ondernemers die consumenten producten op de markt willen 
lanceren zijn platforms als Kickstarter en Indigogo toepasbaar. Voor ondernemers in de 
vroege fase is platform Crowdaboutnow toepasbaar. Op dit platform zien we het aantal 
circulaire initiatieven stijgen. Oneplanetcrowd is voor groeiende ondernemers en mkb 
het meest passende platform om financiering via aandelen of leningen op te halen.  
 

 

 
43 Financieringsmotor 2021, CBS 

Onderneming Bundles slaagde er in 2016 als een van de eerste ondernemers in 
om via Oneplanetcrowd financiering op te halen voor hun Product-as-a-Service 
model; het huren van een wasmachine. Na de eerste rondes volgde nog een 
tweetal rondes via het Oneplanetcrowd. Inmiddels heeft Bundles een vervolg 
investering van onder andere IFund.  
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2.3.2.8 Factoring en leverancierskrediet 

Factoring is een relatief nieuwe vorm van financieren in de markt. Maar kan 
functioneren als oplossing voor de voorfinanciering van pay-per-use modellen, door 
toekomstige kasstromen te verkopen aan een gespecialiseerde derde. Deze vorm is 
voornamelijk toepasbaar voor het mkb. Ook hier zien we nog weinig succesvolle 
casuïstiek voor de circulaire economie gezien beide nog in de kinderschoenen staan. 
Aanbieders van factoring mogelijkheden zijn Factris, Floryn of via banken als BNP 
Paribas. Ook het leverancierskrediet is voornamelijk toepasbaar voor het mkb en wordt 
via banken aangeboden.  
 

2.3.2.9 Onderhandse lening 

Bij een onderhandse lening wordt er geld geleend van vrienden, familie of een andere 
bekende van de ondernemer. Deze vorm van financiering komt nog vrij beperkt voor en 
is lastig meetbaar. Op dit moment zijn er geen gegevens beschikbaar over de frequentie 
hoe vaak dit is ingezet voor circulair ondernemers.  
 

Privaat financieel instrumentarium 

 
Aanbieder Toelichting Financieringsvormen Type Fase 

Banken ABN AMRO 

Rabobank 

ING  

Triodos 

ASN  

(achtergestelde) 
Leningen 

Participaties  

garanties, leasing, 
leverancierskredieten. 

 

Vreemd 
Vermogen 
Eigen 
Vermogen 

 

Vreemd 
Vermogen in 
latere fase  

Eigen vermogen 
in vroege fase  

Venture Capital 

Fondsen 

SEED-fondsen 

Private 

investeerders 

Corporate 

Venturing 

Participaties 

Participaties 

Participaties, 

(achtergestelde of 

converteerbare) 

lening 

Eigen 

Vermogen 

Eigen 

Vermogen 

Eigen 

Vermogen en 

Vreemd 

Vermogen 

Zaai 

Alle 

Vroege Fase 

Business Angels Via netwerken in 

regio's of via 

private banking 

afdeling banken  

Participaties, (soms) 

achtergestelde of 

converteerbare lening 

Eigen 

Vermogen en 

Vreemd 

Vermogen 

Zaai en vroege 

fase  

Filantropische 

organisaties  

Impactinvestering 

door NGO's 

Leningen, subsidies Eigen en 

Vreemd 

Vermogen 

Vroege fase, 

late fase 

Leasemaatschappijen Financiering 

bedrijfsmiddelen, 

PaaS 

Vendor Lease, 

operational lease 

Vreemd 

Vermogen 

Late fase  

Crowdfunding-

platforms 

- Participaties, leningen Eigen of 
Vreemd 
Vermogen 

Alle 

Factoring platform   Factoring Vreemd 

vermogen  

Late fase  

Tabel 3.  Totaaloverzicht van financieringsinstrumenten van private aanbieders (niet uitputtend) 
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2.3.3 Geografische spreiding van het aanbod  
Private financiers zoals VC's en banken hebben geen geografische beperkingen in het 
financieren van ondernemers. De meeste banken en VC's financieren met name 
Nederlandse bedrijven. Business Angels kunnen af en toe nog een regionale focus 
hebben. Het aanbod van publieke financiers is soms regionaal georiënteerd. In iedere 
provincie in Nederland zijn publiek en/of publiek-private fondsen actief. De ROMs 
investeren meestal binnen via een energie- of innovatie fonds binnen de provinciale 
grenzen. Af en toe investeren fondsen vanuit een ROM ook buiten de provincie grenzen, 
wanneer de ondernemer potentie heeft om een deel van de bedrijfsactiviteiten te 
vestigen in het regionale ecosysteem.  
 

De regionale fondsen vervullen een belangrijke rol in de vroege fase, veelal de start-ups. 
Regionale verschillen kunnen dus grote consequenties hebben voor het mkb. 

 
Figuur 2. Overzicht van de geografische spreiding van publieke instrumenten in Nederland tot en met 2019. 
Vanaf 2019 zijn hier ROM Utrecht (Provincie Utrecht), ROM InWest (Provincie Noord-Holland), Het 
Perspectieffonds Gelderland (Provincie Gelderland) en het Transitiefonds Rotterdam (Provincie Zuid-Holland) 
bijgekomen. 

2.3.4 Het aanbod onderverdeeld tussen de verschillende levensfases van bedrijven 

(seed, vroege fase, latere fase en mkb)  
In diverse onderzoeken en bij private als publieke organisaties worden ondernemers-
fases aangegeven middels een Technology Readiness Level (TRL). In sommige gevallen 
kan dit een relevante parameter zijn, maar veel bedrijven die juist hoog op circulariteit 
scoren, zijn low-tech. In dit onderzoek worden de fases gehanteerd beschreven in 2.1.1.  
 
In het huidige financieringslandschap valt op de publieke instellingen vooral in de vroege 
fase actief, en richten private partijen zich eerder op bedrijven in een latere fase.  
Geconcludeerd kan worden dat voor ondernemers in de zaaifase een beperkt aantal 
subsidies beschikbaar zijn op nationaal als Europees niveau. De focus van deze subsidies 
vaak op innovatie, wat slechts een beperkt deel van de circulaire bedrijven dekt. Het 
financieringsaanbod voor ondernemers in vroege fase bestaat voornamelijk uit publieke 
middelen, waarbij er subsidies en leningen beschikbaar zijn vanuit provincies of via de 
ROMs (bijv. PDENH of het Brabant Start-up Fonds).  
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Echter vallen veel circulaire ondernemers af en toe nog buiten de regelementen van een 
fonds beheert door een ROM, omdat in regelementen vaak kaders rondom innovaties of 
hernieuwbare energie worden geschetst. Naast het publieke aanbod in de vorm van 
subsidies en leningen, is er ook durfkapitaal beschikbaar is voor ondernemers in vroege 
fase. Al is deze nog beperkt en zijn dit private fondsen, die niet enkel de focus op de 
circulaire economie hebben maar bijvoorbeeld ook duurzame en sociale innovaties 
(zoals bijvoorbeeld DOEN Participaties). Business angels spelen een belangrijke rol in 
deze fase, echter zijn deze voornamelijk gefocust op het financieren van Tech 
innovaties.  
 
In de latere fase bestaat het aanbod met name uit durfkapitaal en achtergestelde 
leningen, waarbij investeerders een hoog rendement verwachten binnen een looptijd 
van vijf jaar. Voor veel circulaire projecten is het (te) lastig om aan deze criteria te 
voldoen. Daarnaast is deze levensfase voor banken en institutionele investeerders vaak 
nog te vroeg om te investeren in een innovatief project.  
 
Het bestaande mkb in de circulaire economie heeft verschillende financieringsbehoeftes 
(beschreven in 2.1.1). Bedrijven die sterk groeien hebben andere behoeftes dan 
krimpende bedrijven. Het circulaire mkb heeft vaak te maken met financiering voor 
vernieuwing, zoals het optimaliseren van het bestaande business model of voor 
versnelling zoals het laten bouwen van een recyclingfaciliteit. Er is weinig aandacht voor 
innovatie in het ontwerp van circulaire producten en diensten met aandacht voor de 
hele levenscyclus en voor behoud van waarde44. Het circulaire mkb kan naast banken 
terecht bij nationale partijen als het Groenfonds of fondsen die actief zijn na 
commercialisatie fase. Over het algemeen worden instrumenten als leasing en factoring 
nog beperkt toegepast. Dat terwijl leasing zich goed zou lenen voor circulaire business 
modellen45. 
 

2.3.5 Het aanbod onderverdeeld naar soorten financiering (eigen vermogen, vreemd 

vermogen)  
Wanneer we kijken naar het aanbod van financiering voor circulair ondernemers zien we 
dat business angels, diverse publieke investeerders, VC's en Private Equity partijen 
financiering bieden middels eigen vermogen. Dit aanbod is voornamelijk toepasbaar in 
de vroege fase en latere fase. Eigen Vermogen instrumentarium is op papier 
beschikbaar, maar gezien het vaak in een vroege fase is waar hoge risico's bij komen 
kijken, wordt in praktijk minder geïnvesteerd in circulaire ondernemers.  
 
Vreemd vermogen is voornamelijk via banken en enkele fondsen (Nationaal Groenfonds 
en via regionale fondsen zoals AKEF) te verkrijgen en is beschikbaar voornamelijk in late 
fase (na de late-fase en commercialisatie). Commerciële banken verstrekken traditioneel 
leningen in de vorm van senior debt. Over het algemeen bieden banken leningen voor 
projecten of ondernemers die al volwassen zijn met bewezen technologieën en 
commerciële tractie. Daar circulaire ondernemers vaak samen gaan met niet bewezen 
technologieën of nieuwe business modellen zijn banken of publieke financiers hier in 
ook terughoudend. Banken proberen wel uitdagende business modellen in de circulair 
economie financierbaar te maken. Zo kwamen ING, Rabobank en ABN AMRO met de 
Circle Economy Finance Guidelines.46  

 
44 Jonker, Stegeman, Faber, & Kothman. (2016). Één zwaluw voorspelt veel goeds; Resultaten van het landelijke 

onderzoek 2016-2017 naar Business Modellen voor de Circulaire Economie.  
45 Copper8. (2019), Circulaire Verdienmodellen. 
46 Deze richtlijnen stellen voor om zowel het business model als de sociaaleconomische impacts (inclusief milieu-impact) 

in de circulaire beoordeling van het bedrijf of projecteren. 
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2.3.6 Het aanbod onderverdeeld naar sectoren  
Het financieringsaanbod vanuit publieke partijen is over het algemeen generiek 
ingestoken. Het richt zich op innovatie, duurzaamheid of energie waaronder het thema 
circulair valt. Een afbakening van sectoren binnen de circulaire economie zien we niet 
terugkomen. Ook de private aanbieders als banken zien we een brede focus. Triodos zet 
sterk in op regeneratieve landbouw. Venture Capital fondsen zijn vaak gericht op het 
financieren van impact in brede zin. Hieronder vallen circulaire projecten (niet sector-
gebonden).  
 
Af en toe zien we fondsen die een sectorale focus hebben zoals het Textile Innovation 
Fund (textiel) of het Future Food Fund (food), waar echter niet enkel op circulariteit 
wordt gefocust maar ook op innovatie. Tot en met 2021 was er geen specifiek 
financieringsinstrument voor een sector binnen de circulaire economie (zie 3.2.2.1) 
 

2.3.7 Het aanbod onderverdeeld naar type circulaire business case 
Circulair ondernemen brengt nieuwe business modellen met zich mee. De business 
modellen zijn op te delen in vier categorieën: Circulair Ontwerp, Optimaal Gebruik, 
Waardeherwinning en Netwerkorganisatie47. De indeling op R-strategie wordt ook veel 
gebruikt voor circulair ondernemers.48 Bij financiers zien we nog geen focus op 
specifieke business modellen. Wel zien we een aantal thema's er uit springen waar veel 
onderzoek zich op richt 49,50, zoals vernieuwde recycle technieken (circulair ontwerp) en 
Product-as-a-Service (Optimaal gebruik).  
 
Het aanbod voor Product-as-a-Service (PaaS) business modellen, die vaak in de hoge R-
categorie valt, is met name erg beperkt. Dit type business model gaat uit van het 
optimaal gebruiken en ontwerpen van producten, waarbij consumenten betalen voor 
het gebruik van een product in plaats van voor het eigendom. PaaS business modellen 
vallen daarom vaak in hoge R-categorieën (bijv. Rethink) en kunnen hierdoor een 
significante bijdrage leveren in de transitie naar een circulaire economie. Echter, 
ondernemingen gebaseerd op PaaS business modellen voldoen vaak niet aan 
investeringscriteria binnen het huidige financieringsaanbod (zie 5.2.2). 
 
Zowel bij het publieke als private aanbod een sterke focus op het financieren van 
ondernemingen en projecten met een sterke technologische component (het standaard 
denken en focus op TRL)51. Echter zijn veel business modellen met een hoge positie op 
de R-ladder en die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan circulariteit low-tech49. 
Naast het feit dat deze low-tech business modellen vaak al buiten de financiering criteria 
van veel bestaande instrumenten vallen, hebben dit soort projecten met innovatieve 
business modellen vaak ook een kleinere financieringsvraag dan hightech oplossingen 
(<500.000 euro). Voor dit soort ticket sizes is er weinig circulaire financiering 
beschikbaar in de vroege fase52.  
 
  

 
47 Achterberg, Hinfelaar en Bocken (2016). MASTER CIRCULAR BUSINESS WITH THE VALUE HILL..  
48 RVO (2020). Monitoring Transitie naar een Circulaire Economie 2020 
49 European Investment Advisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands 
50 Sustainable Finance Lab. (2021). Financing circular service 
51 Stef Collective. (2021). Veranderen door te doen  
52 Stef Collective. (2021). Veranderen door te doen 
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De type business modellen zijn verschillend succesvol in het aantrekken van financiering, 
en vaak komt hierbij maatwerk kijken53. Uit onderzoek van RVO 54 blijkt dat het voor 
ondernemers een uitdaging is om succesvolle business cases voor de hogere R-
strategieën te realiseren. Op dit moment is er geen financieringsinstrument beschikbaar 
dat is ingericht op basis van een type circulaire business case. In de energietransitie zien 
we al wel met bijvoorbeeld ISDE subsidies.  
 

2.3.8 Het ondersteuningsaanbod voor ondernemers 
Incubators, accelerators en netwerkorganisaties 
Om de Nederlandse economie hoger op de R-ladder van de circulaire economie te 
krijgen, is een mix van financiële en niet-financiële instrumenten nodig55. Naast het 
aanbod aan financieringsinstrumenten, zijn er in Nederland ook een groot aantal 
ondersteuningsprogramma's om ondernemers verder te helpen op andere vlakken dan 
(puur) financiering. Het doel van deze organisaties is om ondernemers te ondersteunen 
door o.a. netwerkactiviteiten, kennisdeling, hulp bij het aantrekken van financiering of 
trainingen over business modellen aan te bieden aan ondernemers.  
Op deze vlakken word er veel ondersteuning wordt aangeboden voor innovatieve 
ondernemers in het algemeen (o.a. PIM Noord-Holland, UtrechtInc). In beperktere mate 
is deze ondersteuning ook beschikbaar ondernemingen die zich richten op het maken 
van impact in brede zin. Zo kunnen ondernemers met duurzame of sociale doelen 
terecht bij o.a. MVO Nederland, Scale-upNAtion of Rockstart voor kennis, advies of 
netwerkevents. Dit ondersteuningsaanbod past echter niet altijd bij de realiteit van 
circulair ondernemers en het aanbod dat zich specifiek richt op de circulaire doelgroep, 
is nog relatief klein. Voorbeelden van zulke organisaties zijn er echter wel. Zo biedt het 
Versnellingshuis Circulair o.a. matchmaking events, business case ondersteuning, advies 
over wet- en regelgeving en hulp bij het zoeken van financiering aan voor circulair 
ondernemers47 en helpt CIRCO productiebedrijven bij het herontwerpen van ketens en 
business modellen. Beschikbare programma's van deze organisaties zijn o.a. het CE 
Booster Get Started programma (voor start-ups), het Get Business programma (voor 
groeiers) of de CIRCO Track (voor productiebedrijven die circulair willen worden).Tevens 
zien we via de business development takken vanuit de ROM's de support voor circulaire 
economie toenemen (zoals bijvoorbeeld bij Innovation Quarter). Echter is het aanbod 
nog beperkt in vergelijking met het aantal ondersteuningsprogramma's voor niet-
circulaire ondernemers.  
 
Supportrol banken  
Naast incubators, accelerators en netwerkprogramma's zijn er ook voorbeelden van 
banken die ondersteuning aanbieden voor circulair ondernemers. Zo is sinds 2017 zijn 
ING en het ING Nederland fonds hoofdpartner van het Investment Ready programma 
van Impact Hub Amsterdam om circulaire ondernemers te ondersteunen. Daarnaast 
organiseert Rabobank sinds 2014 jaarlijks haar Circulair Ondernemen Challenge en helpt 
het ondernemers met strategische vraagstukken rondom circulaire business modellen 
via haar Circulair Ondernemen Desk56. ABN Amro heeft biedt middels hun Sustainable 
Finance Desk een vergelijkbare ondersteuning voor zowel bestaande als nieuwe klanten 
die hun duurzame ambities willen realiseren57.  
  

 
53 SER. (2018). Financiële instrumenten voor een circulaire economie 
54 RVO, 2020. Monitoring Transitie naar een Circulaire Economie. Beschouwd vanuit de RVO instrumenten 
55 SER. (2018). Financiële instrumenten voor een circulaire economie 
56 Rabobank.nl. Circulair Ondernemen Desk.  
57 Abnamro.nl. Sustainable Finance Desk. 

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/circular-economy/circulair-ondernemen-desk/index.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/klaar-voor-de-toekomst/duurzaamheid/advies/sustainable-finance-desk/index.html
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2.3.9 De financieringskloof voor circulair ondernemers  
Uit onderzoek van de European Investment Advisory Hub (EIAH) in 2019 is gebleken dat 
sprake is van marktfalen voor het financieren van en investeren in circulaire bedrijven. 
De financieringskloof voor circulaire wordt geschat op €  0 miljoen – 1,7 miljard58. Het 
onderzoek van Metabolic59 in 2021 constateerde tevens een 'fundinggap'. Wij bespreken 
in deze paragraaf de belangrijkste conclusies pers fase en per sector.  
 

2.3.9.1 Per fase  

Opvallend is dat in diverse onderzoeken en bij private als publieke organisaties 
ondernemersfases worden aangegeven middels een Technology Readiness Level (TRL). 
In sommige gevallen kan dit een relevante parameter zijn, maar veel bedrijven die juist 
hoog op circulariteit scoren, zijn low-tech. In dit onderzoek worden primair de fases 
gehanteerd beschreven in 2.1.1.  
 
In het onderzoek vanuit EIAH wordt geconcludeerd dat met name in de vroege fase 
durfkapitaalmarkt een financieringstekort is. In TRL's 4-6 varieert het tekort circa  
€ 100 miljoen tot circa. €   0 miljoen. En in    's 7-9 varieert het tekort van circa € 2 0 
miljoen tot circa. € 970 miljoen.  ok  etabolic deed onderzoek naar de 
financieringskloof en concludeerde een gat in de vroege fase, en met name bij bedrijven 
met business modellen die hoog op de R-ladder staan. Daarnaast concludeert Metabolic 
ook dat investeerders in latere stadia van een onderneming een gebrek aan 
investeringsmogelijkheden in de circulaire economie ondervinden60. 
 
Financiers investeren tot wanneer ze geen waarde meer kunnen toevoegen en wanneer 
de impact kan worden voortgezet of vergroot zonder hen betrokkenheid. 
Vervolgfinanciering is daarom noodzakelijk. Het voortijdig zicht hebben op de 
financieringstrein zodat er vervolgfinanciers klaarstaan, verhoogt de slagingskans voor 
ondernemers. Echter zien we in latere fase wederom een gat ontstaan bij het bieden 
van genoeg vervolgkapitaal voor circulaire ondernemers. 
 

2.3.9.2 Per sector  

Uit onderzoek van de EIAH blijkt dat vooral in de sectoren Biomassa & Food en Plastic de 
potentiële financieringsbehoefte groot is61. Dit komt door de ontwikkeling van 
innovatieve technologieën en de noodzakelijke productie van grote recyclingfaciliteiten. 
De projecten hebben met betrekking tot financieringsbehoeften problemen zoals 
risicoprofielen (een grote kans op kapitaaloverschrijdingen, onzekerheden rond 
technologie, aanvoer van grondstoffen en afnameregelingen.  
 
Verder wijst onderzoek van Metabolic uit dat innovaties met een lagere R-strategieën 
(zie Figuur 4) moeite hebben met het aantrekken van financiering. Dit zijn met name 
innovaties in de consumenten sector. Ook EIAH geeft aan dat sectoren Textiel, 
consumentengoederen en productie kampen met een grote financieringsbehoefte waar 
nog beperkt aanbod voor is. Hoewel deze bedrijfsmodellen het grootste potentieel 
hebben voor sociaaleconomische impact en het scheppen van banen, missen ze 
momenteel de lange termijn en consistente staat van dienst waartegen investeerders de 
verschillende risico's van een investeringsmogelijkheid beoordelen.   

 
58 European Investment Advisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands 
59 Metabolic. (2021). Financing Circular Economy Innovation Netherlands 
60 Metabolic. (2021). Financing Circular Economy Innovation Netherlands 
61 European Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform for Circular Economy 

projects in the Netherlands 
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Projecten in deze sector hebben niet per se een hoge financieringsbehoefte, maar 
hebben door de kleinschaligheid, onzekere groei van het klantenbestand en de 
concurrentie met goedkope maagdelijke materiële producten. Banken ondervinden ook 
moeilijkheden bij het financieren van bepaalde specifieke CE-business modellen, zoals 
PaaS-modellen.  
 
 

 
Figuur 4. R-Ladder: prioriteitsvolgorde van circulariteitsstrategieën in productieketen62 

 
In de sectoren Industrie en Bouw worden meerdere projecten ontwikkeld binnen 
bestaand mkb en grotere organisaties. Hoewel er grote investeringen nodig zijn voor het 
opzetten van nieuwe productielijnen of faciliteiten, hoeft financiering niet per se een 
probleem te zijn. Vaker zijn lagere winstmarges, complexe waardeketens en de markt 
knelpunten waar ondernemers tegen aan lopen63.  
 

2.3.9.3 Ondersteuningsmaatregelen 

Uit het onderzoek van EIAH64 blijkt dat op het gebied van ondersteuning een marktkloof 
is. Zo is er op projectniveau meer financieel en technisch advies nodig zijn; vooral bij het 
de toegang van ondernemers tot financiering waar en wanneer hun business modellen 
niet duidelijk zijn voor investeerders. De sectoren consumptiegoederen, productie en 
bouw hebben op een groot aspect behoefte aan hulp zoals kennis, netwerk en 
financiering. Het aanbod voor deze sectoren is nog erg versnipperd of regio's. 
  

 
62 PBL.(2016). Circulaire Economie: Innovatie meten in de keten 
63 European Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform for Circular Economy 

projects in the Netherlands 
64 European Investment Advisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands 
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2.4 Het circulaire financieringslandschap tot 2019 
Circulair ondernemen is de afgelopen jaren in Nederland flink in opkomst geraakt en 
daarmee is het aanbod van financiers gegroeid. Desondanks staat het nog in de 
kinderschoenen. Het Nederlandse financieringslandschap voor de circulaire economie 
omvat een mix van publieke en private financiers die een veelheid aan 
financieringsvormen inzetten.  
 
Circulair ondernemen komt met nieuwe uitdagingen ten opzichte van lineair 
ondernemen. De complexiteit van business modellen of nieuw vormen van innovatie 
maakt dat financiers huiverig zijn en dat het financieringslandschap en aanbod van niet 
financieel instrumentarium voor circulair ondernemers niet geheel dekkend is.  
 
De belangrijkste bevindingen in het financieringslandschap voor circulair ondernemers 
die we kunnen concluderen zijn:  
• Het realiseren van een passende financieringsmix voor een bedrijf of project vereist 

goed inzicht in de vele financieringsvormen die er zijn. Dit aanbod neemt toe, ook 
bijvoorbeeld met de inzet van vormen zoals lease en factoring en de opkomst van 
fintech oplossingen zoals crowdfunding. 

• Van Europees tot regionaal niveau zijn er publieke instrumenten beschikbaar voor 
ondernemers. En deze zijn ook toegankelijk voor circulaire ondernemers, waarbij er 
echter veelal de nadruk ligt op technologie en innovatie. Hierdoor kunnen veel van 
de circulaire behoeftes niet vervuld worden. In vergelijking met bijvoorbeeld de 
mogelijkheden en instrumenten voor bijvoorbeeld energietransitie en health heeft 
de circulaire ondernemer minder publieke mogelijkheden. Publiek aanbod is met 
name onder gebracht in regionale fondsen of via ROM's.  

• De private markt kenmerkt zich door een omvangrijk aantal instrumenten 
(financiers) die in potentie beschikbaar zijn voor de circulaire ondernemers. In de 
praktijk blijken deze echter nog beperkt financiering te verstrekken; deze kiezen 
veelal voor andersoortige ondernemers. Tevens blijkt dat de beschikbaarheid van de 
financieringsvormen leasing en factoring beperkt is. 

• Aanbod is beschikbaar via eigen vermogen in de vroege fase en vreemd vermogen 
voor latere fases.  

• In diverse sectoren zijn er thematische instrumenten, zowel aan de subsidie kant als 
aan de financieringskant. Voor de circulaire economie staat dit nog in de 
kinderschoenen. Aan de private kant ontstaan er nu de eerste gespecialiseerde 
instrumenten. Aan de publieke kan is dit nog niet het geval.  

• Het financieringsaanbod kent geen instrumenten met een focus op een bepaald type 
circulaire business cases. Wel blijkt dat financiering zicht vooral op de technologische 
kant van de circulaire economie richt.  

• De financieringskloof is het grootst in de vroege fase. Tevens zien we een kloof in 
sectoren als biomassa, food en plastic.  

  

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Er is groot aanbod aan financieringsvormen en -instrumenten, publiek en privaat. In 
het benutten daarvan kent de circulaire ondernemer, zeker in de zaai en vroege fase, 
identieke maar ook grotere uitdagingen dan de lineaire ondernemer. De verschillende 
instrumenten zijn nog heel beperkt toegerust op het bedienen van de circulaire 
bedrijven en projecten. De financieringskloof is het grootst in de vroege fase. Tevens 
zien we een kloof in sectoren als biomassa, food en plastic.  
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3 Ontwikkelingen in het financieringslandschap en de 

ondersteuningsmaatregelen sinds 2019  

3.1 Inleiding: hoe hebben het financieringslandschap en ondersteunings-
maatregelen voor circulair ondernemers zich sinds 2019 ontwikkeld? 

Het financieringslandschap voor ondernemers is continue in ontwikkeling. Jaarlijks 
komen er nieuwe aanbieders van kapitaal en ondersteuningsmaatregelen bij. Ook in de 
afgelopen jaren zijn er diverse aanbieders bijgekomen voor circulair ondernemers. 
Hierna beschrijven de meest recente ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar, 
waarmee deze uitwerking ook een aanvulling vorm op de eerder verrichte studie voor 
de EIAH die een compleet beeld gaf tot en met 2018.  
 

3.2 Wat is gewijzigd in het aanbod van financiering voor circulair 
ondernemers? 

 

3.2.1  Veranderingen in het publieke speelveld 
De publieke financieringsmarkt gericht op de circulaire economie blijft in beweging. 
Daarbij is een belangrijke trend dat qua financieringsvormen, het verstrekken van 
leningen en het aangaan van participaties steeds belangrijker wordt65 in plaats van, of in 
combinatie met, subsidie. De volgende wijzigen in het aanbod hebben tot en met het 
eerste kwartaal van 2022 plaatsgevonden:  
 

3.2.1.1 Europese Unie 

Als onderdeel van de instrumenten in Horizon is naast de subsidie ook de blended 
finance beschikbaar gekomen via de EIC Accelerator66. Een combinatie van subsidie 
(maximaal € 2,5 miljoen) en een participatie kan verstrekt worden tot een totaal van  
€ 15 miljoen. Hier kan de top van de circulaire bedrijvigheid in Nederland aanspraak op 
maken; er worden periodieke tenders uitgezet. Onder meer het Nederlandse bedrijf 
Tusti67, dat een innovatief recycling proces ontwikkelde, heeft hier financiering 
ontvangen. Vanwege het onzekere karakter van de toekenning is dit echter geen vast 
onderdeel van een financieringsmix, maar wel een substantiële versneller. 
 

3.2.1.2 EFRO/INTERREG 

De instrumenten EFRO en INTERREG zijn wederom inzetbaar voor de circulaire 
economie. Op dit moment start de periode 2021-2027 (veel programma's gaan 
vertraagd van start). De exacte invulling hiervoor (en de mate waarin de circulaire 
economie hier van kan profiteren) zal nog verder duidelijk moeten worden. Er zullen in 
ieder geval kansen zijn op het aantrekken van subsidies. Het kan ook mogelijk zijn om 
met de middelen fondsen te creëren voor de financiering van circulaire bedrijven en 
projecten. Deze zijn op dit moment nog niet in beeld. 
 
  

 
65 Financieringsmotor 2021, CBS 
66 EIC Accelerator (europa.eu) 
67 Home - Tusti 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://www.tusti.nl/
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3.2.1.3 Een nieuwe landelijke financier: Invest-NL  

Met de komst van Invest-NL is er een landelijke nieuwe speler in het circulaire 
ecosysteem. Invest-NL focust zich op het financieren en financierbaar maken van de 
transitie naar een circulaire economie. Dit doen zij door direct te investeren in circulaire 
projecten, te investeren in fondsen en via business development projecten. Het fonds is 
gefinancierd met overheidsgelden (met het Ministerie van Financiën als aandeel-
houder), maar opereert onafhankelijk op de commerciële markt. Het doel van Invest-NL 
is om het financieringsgat in de durfkapitaalmarkt te dichten, dat zich richt op hoog 
risicovolle ondernemingen met een lange terugverdientijd. Invest-NL heeft afgelopen 
jaren elf investeringen gedaan in circulaire projecten. Hiervan zijn twee investeringen in 
de fondsen Unovis en Circular Plastic Fonds (zie 3.2.2). De overige negen investeringen 
zijn rechtstreeks in circulaire ondernemingen.  
 

3.2.1.4 Twee nieuwe ROMs  

Nederland kent in 2022 negen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) die als 
doel hebben om de (regionale) economische structuur te versterken. Covid -19 heeft 
een versnelling in de oprichting van twee nieuwe ROMs gebracht, namelijk ROM Utrecht 
en ROM InWest. Met een kapitaal van € 160 miljoen ondersteunt ROM InWest 
ondernemers in Noord-Holland die zich inzetten voor de versnelling van de 
energietransitie en de circulaire economie via het Transitiefonds. Tot op heden heeft 
ROM InWest nog geen investeringen gedaan. ROM Utrecht is van start gegaan in 2020 
en beschikt over het Proof of Concept Fonds en het Participatiefonds. Het afgelopen jaar 
is er één circulaire investering gedaan in het bedrijf Mycotex vanuit.  
 

3.2.1.5 Nieuwe fondsen via bestaande ROMs  

In Rotterdam lanceerde vorig jaar het Rotterdam Energie Transitie Fonds68. Het 
investeringsfonds van de  emeente  otterdam, met een omvang van € 100 miljoen, 
financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan 
de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. Fondsmanagement ligt bij 
Innovation Quarter. LIOF lanceerde in 2022 het Limburg Start-up Capital Fund69 
waarmee ook de circulaire start-up in die provincie extra mogelijkheden kreeg 
(fondsomvang bedraag bijna €    miljoen).  I   maakt, net zoals onder meer I  en de 
BOM, gebruik van het instrument VroegeFaseFinanciering. Dit wordt ingezet om 
leningen te kunnen verstrekken in de fase waarin een proof of concept ontwikkeld moet 
worden. Dit instrument is vooral geschikt voor technologische vernieuwing. In 
Gelderland is het tenslotte het Perspectieffonds Gelderland70 gestart. Een combinatie 
van € 20 miljoen subsidie en € 200 miljoen aan financieringskapitaal kan besteed 
worden voor de maatschappelijke uitdagingen in de provincie. Circulariteit is daar een 
onderdeel van. Oost NL is de fondsmanager hiervan, voor de ontwikkeling van de 
business cases worden marktpartijen ingehuurd.  
 

3.2.1.6 Corona overbruggingskrediet voor ondernemers  

De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb'ers zonder bancaire 
kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. Door intensieve 
samenwerking tussen het EZK, de gezamenlijke ROMs en Techleap.nl, met nauwe 
betrokkenheid van Invest-NL, hebben van 29 april 2020 tot eind mei 2021 meer dan 900 
ondernemingen een COL-lening gekregen.  
  

 
68 Energietransitiefonds Rotterdam - InnovationQuarter 
69 Limburg Start-up Capital Fund - LIOF 
70 Perspectieffonds Gelderland | Oost NL 

https://www.innovationquarter.nl/item/energietransitiefonds-rotterdam/
https://liof.nl/fondsen-en-programmas/Limburg-Startup-Capital-Fund
https://oostnl.nl/nl/perspectieffonds
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Het gaat hierbij voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een 
duurzaam business model. 235 ondernemers in de Energy en Cleantech kregen een COL 
Lening, 43 ondernemers actief in de BioBased, en 40 ondernemers actief in Chemistry en 
Materials. Bij de meting is het circulaire criteria niet meegenomen71.  
 

3.2.1.7 Thematische Technology Transfer 

Sinds april 2019 is de aanmelding voor de Thematische Technology Transfer (TTT)-
regeling opengesteld. De regeling stimuleert investeerders om te investeren in start-ups 
die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen dezelfde thema 
(kennisstarters). De regeling kent twee pijlers. Het doel van de eerste pijler is dat 
onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen in een samenwerkingsverband voor een 
thematische inzet op kennisoverdracht. De tweede pijler is er op gericht de 
beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters te vergroten door via een aan 
het samenwerkingsverband gelieerd Thematisch Technology Transferfonds (TTT-fonds) 
te investeren in deze starters in hun vroegste ontwikkelingsfase. Shift Investment heeft 
samen met onder meer de WUR een dergelijk fonds onder beheer gekregen. Circulaire 
Technologie is daar een onderdeel van.  
 

3.2.1.8 Nationale regelingen 

Sinds 2019 zijn er twee wijzigingen in het aanbod van het rijk voor circulair ondernemers 
geweest. De bestaande regeling voor DEI+ is in 2019 uitgebreid voor de circulaire 
economie. Met DEI+: CE biedt het RVO subsidiegelden aan voor projecten die bijdragen 
aan de CO₂-reductie en grondstoffen langer en hoogwaardiger hergebruiken. De 
grondstoffen dienen als afval geregistreerd te zijn. Hiermee richt de regeling zich op de 
grondstoffen normaal gesproken bij de afvalverwerker/afvalinzamelaar terecht zouden 
komen. De regeling is beschikbaar voor aanvragen tot maximaal € 3 miljoen. 
In 2020 introduceerde RVO de subsidie Circulair Ketenproject. Deze regeling richt zich op 
het wegnemen van barrières voor samenwerkingen in de circulaire economie. 
Tenminste mkb'ers kunnen zich gezamenlijk inschrijven met een circulaire 
keteninnovatie tot een bedrag van maximaal € 20.000 per ondernemer. Vereiste is om 
een procesbegeleider in te huren voor de begeleiding van het project. In 2021 was het 
budget binnen 24 uur overvraagd. In 2022 is daarom het budget verhoogd naar  
€ 6.125.000. Sinds 2022 mag er ook een maximaal 1 groot bedrijf deelnemen aan het 
ketenproject. 
 

Schaal aanbieder Aanbieder/instrument Toelichting 

Europees EU Als onderdeel van de instrumenten in Horizon is naast 
de subsidie ook de blended finance beschikbaar 
gekomen via de EIC Accelerator. 

 EFRO, INTERREG De instrumenten EFRO en INTERREG zijn opnieuw 
inzetbaar voor de circulaire economie. De nieuwe 
looptijd is 2021-2027. 

Nationaal Invest-NL Met de komst van Invest-NL is er een landelijke nieuwe 

speler in het circulaire ecosysteem. Invest-NL focust 

zich op het financieren en financierbaar maken van de 

transitie naar een circulaire economie. 

 COL De COL is een overbruggingskrediet voor innovatieve 

ondernemers en mkb'ers zonder bancaire kredietrelatie 

die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-

19.  

 

 
71 Techleap. (2021). COL Final Data Report - November 2021 
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 TTT-regeling Sinds april 2019 is de aanmelding voor de Thematische 

Technology Transfer (TTT)-regeling opengesteld. De 

regeling stimuleert investeerders om te investeren in 

start-ups die gebruik maken van kennis van 

onderzoeksorganisaties binnen dezelfde thema. 

 RVO: DEI+ CE De bestaande regeling voor DEI+ is in 2019 uitgebreid 

voor de circulaire economie. Met DEI+: CE biedt het 

RVO subsidiegelden aan voor projecten die bijdragen 

aan de C ₂-reductie en grondstoffen langer en 

hoogwaardiger hergebruiken. 

 RVO: Circulair 

Ketenproject 

In 2020 introduceerde RVO de subsidie Circulair 

Ketenproject. Deze regeling richt zich op het wegnemen 

van barrières voor samenwerkingen in de circulaire 

economie.  

Provinciaal/ 

regionaal 

ROM Nederland heeft er twee ROMs bij sinds 2019: ROM 

Utrecht Region en ROM InWest  

 Rotterdam Energie 

Transitie Fonds 

Nieuw opgericht fonds door de Gemeente Rotterdam. 

Financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame 

projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse 

energietransitie en circulaire economie (100 miljoen). 

 Limburg Start-up 

Capital Fund  

Nieuw opgericht fonds waarmee de circulaire start-up 

in de Provincie Limburg extra mogelijkheden krijgt voor 

financiering (fondsomvang bedraagt bijna €    miljoen). 

Tabel 4. Overzicht van wijzigingen in het publiek financieringslandschap voor circulair ondernemers. 

 

3.2.2 Veranderingen in het private speelveld 
Ook het private financieringslandschap ontwikkelt zich snel. Naast dat er nieuwe 
fondsen bij komen, zien we bestaande fondsen zich meer positioneren op circulair 
economie. Een extra stimulans voor investeerders om meer richting circulair te bewegen 
is de corona pandemie. De pandemie heeft de kwetsbaarheid van essentiële 
productieketens buiten Europa laten zien. Er is een nieuw besef om meer lokaal te 
produceren en grondstoffen zo lang mogelijk in omloop te houden. De grootste 
veranderingen in het private landschap zijn hieronder beschreven.  
 

3.2.2.1 Venture capital 

• ABN AMRO lanceert het Sustainable Impact Fund (SIF). Dit investeringsfonds heeft 
een budget van € 425 miljoen en is daarmee het grootste impact fonds in Nederland. 
Het fonds investeert in bedrijven actief in circulaire economie, energietransitie en 
social impact. Het fonds focust op private participatie-investeringen van tussen de  

• € 4 en 30 miljoen in ondernemingen met een bewezen business model die toe zijn 
aan een volgende groeifase. Daarnaast doet ABN AMRO SIF ook venture capital-
investeringen van tussen de € 500.000 en € 4 miljoen als er sprake is van een 
bewezen concept. Opvallend is dat SIF binnen de circulaire economie zich speciaal op 
Product-As-A-Service richt naast circular inputs en resource recovery.  

• Naast ABN SIF groeit de fondsomvang van diverse andere impact investeerders zoals 
Shift Invest (€ 70 miljoen) en Rubio Impact Ventures (€ 110 miljoen). Shift Invest 
kreeg (zie 3.2.1.7) het TTT-fonds in beheer, waarmee circulaire technologie 
gefinancierd kan worden. 
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• Het Circular Plastics Fund van Infinity Recycling is het eerste investeringsfonds dat 
zich volledig richt op het opschalen van geavanceerde plastic recycling 
technologieën. Het fonds zal bijdragen aan de circulaire marktambities van de sector 
door te investeren in geavanceerde recyclingbedrijven via minderheidsinvesteringen. 
Het geld zal worden geïnvesteerd in bedrijven die bewezen geavanceerde recycling-
technologieën opschalen, die de steeds groter wordende plastic afvalstromen 
kunnen afbreken tot primaire grondstoffen. De eindproducten kunnen worden 
hergebruikt als input voor nieuwe producten. 

• Invest-N  investeerde in 2022 €10 miljoen in het New Crop Alternative Protein Fund 
II (NCAP II) van Unovis Asset Management. Unovis is een impact investeringsfonds 
dat streeft naar een transitie van de consumptie van dierlijke eiwitten naar 
plantaardige en alternatieve eiwitbronnen. 

• Het Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF) verstrekt leningen aan innovatieve 
Nederlandse projecten op het gebied van de circulaire economie. Het PCDF 
investeert in systemische en ecologische innovaties die impact hebben op het gebied 
van CO2- en afvalreductie en het vervangen van fossiele brandstoffen, maar die nu 
niet kunnen groeien door een gebrek aan financiële steun. Het fonds bestaat 
momenteel uit € 100 miljoen mede door een investering van pensioenfonds 
detailhandel. Dit is een eerste keer dat een pensioenfonds investeert in een circulair 
fonds. Het fonds beoogt te groeien naar € 400 miljoen.  

• Het European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) is een impact investeringsfonds dat 
zich richt op Europese innovatieve scale-ups in de circulaire bio-economie. Met 
relatief grote investeringsbedragen is ECBF een belangrijke toevoeging aan het 
financieringslandschap voor kapitaalintensieve groeiondernemingen, waarbij het 
nadrukkelijk de samenwerking opzoekt met andere co-investeerders. De ECBF wil 
een financieringstekort op dit gebied opvullen door publieke en private investeringen 
te mobiliseren om circulaire bedrijven op te schalen. Deze eerste investering werd 
onder andere gedaan in het Nederlandse bedrijf PeelPioneers B.V., dat 
baanbrekende technologie gebruikt om afval van sinaasappelschillen om te zetten in 
essentiële oliën, smaak- en geurstoffen, voedingsvezels en diervoeder.  

 

3.2.2.2 Investeringen van business angels blijven achter  

Gezien de aanhoudende lage rente zijn investeerders op zoek naar alternatieve 
manieren van beleggen en groeit ook informal investing in Nederland. Ondanks dat er 
elk jaar fors meer geïnvesteerd wordt in Nederlandse start-ups en scale-ups door 
business angels, blijft het aantal investeringen in duurzaamheid en circulariteit achter 
volgens de Rabobank. Bij de platforms Money Meets Ideas en Investor Match is er 
slechts een kleine stijging in circulaire investeringen te zien en blijven investeerders een 
voorkeur houden voor tech en innovatie72. Ondanks dat komt er een nieuwe stroom 
vermogende particulieren die het maatschappelijk rendement omarmt.  
 
De laatste jaren ontstaan er wel meer impact netwerken zoals PYM en heeft richtte 
iFund het platform Weshare op waar business angels met een impact focus kunnen mee 
participeren in circulaire ondernemer. In het onderzoek naar de durfkapitaalmarkt in 
Nederland73 wordt aangetoond dat er nog een groot onbenut potentieel is bij business 
angels in Nederland en daarmee ook voor de circulaire economie. Techleap.nl pleit voor 
een fiscale regeling gericht op het stimuleren van investeringen vanuit business angels, 
waar ook duurzame investeringen profijt van zullen hebben. 
  

 
72 uit gesprek met RabobankStart-up & Scale-upbank  
73 KplusV. (2020). Risicokapitaal in de Vroege Fase: Onbenut potentieel verzilveren 
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3.2.2.3 Circulaire economie vraagt een andere rol van banken 

De bankensector voelt de urgentie om versneld te acteren om de circulaire economie te 
realiseren. Naast het ABN AMRO Social Impact Fonds is het aanbod van banken om te 
investeren in circulaire ondernemers niet verder ontwikkeld. Wel wordt er wel veel 
onderzoek gedaan naar de financieringsbehoeften en -risico’s van circulaire business 
modellen, of kennis gedeeld via publicaties, ronde tafelsessies en individuele 
bedrijfsadviezen. Zo is ook de werkgroep Circulaire Economie van het Platform voor 
Duurzame Financiering opgericht in 2021. Dit is een samenwerkingsverband van 
financiële instellingen en de Rijksoverheid.  
 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
De afgelopen jaren zijn er zowel aan de publieke als private kant meer middelen 
beschikbaar gekomen voor de circulaire ondernemer. De regionale verschillen nemen 
wel toe. Het aanbod blijft zich (ook kijken naar het daadwerkelijke 
investeringsgedrag) nog steeds richten op de technologische kant van de circulaire 
economie. Opvallend is ook het ontbreken van ontwikkelingen in aanbod gericht op 
bankleningen, circulaire leasing en factoring en subsidie-instrumenten gericht op de 
circulaire economie.  

 

3.3 Wat is gewijzigd in het aanbod van ondersteuningsinstrumentarium voor 
circulair ondernemers? 

In paragraaf 2.2 staat beschreven wat het vertrekpunt was qua beschikbare 
ondersteunende instrumenten, die bijdragen aan het financierbaar maken van een 
project of een bedrijf. Dit aanbod heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld, maar 
er zijn ook activiteiten beëindigd. Tevens zijn er een aantal activiteiten die pas in dit 
onderzoek in beeld zijn gekomen.  
 

3.3.1 Nieuwe en nog niet geidentificeerde instrumenten 

3.3.1.1 Support programma's voor ondernemers 

De afgelopen jaren hebben een aantal investment readiness programma's meer de 
focus gelegd op circulair ondernemers. Zo heeft Impact Hub een speciaal programma 
aan circulair ondernemers gewijd en focussen provinciale programma's als PIMNH meer 
op het helpen van circulair ondernemers. Het doel van deze programma's is op het 
investeerbaar maken van ondernemers. Dergelijke programma's zijn vaak regio 
georiënteerd. Ook zien we speciale programma's zoals Circo Tracks waar ondernemers 
hun circulaire waarde propositie (product, dienst, business model) kunnen ontwerpen. 
De CIRCO methodiek is een beproefde methodiek op landelijk niveau. Vanaf 2022 gaat 
de CIRCO organisatie over naar een regionale focus, om zo beter aan te sluiten op de 
regionale economische ontwikkeling. Ook, zoals eerder benoemd zijn er ook via de Regio 
Deals" programma's ontwikkeld zoals Circulaire Werkplaatsen (Regio Zwolle) en 
Circulaire Fabrieken in de Cleantech Regio. Beide programma's richten zich op het 
stimuleren van circulaire innovaties in de regio en bieden een mate van begeleiding voor 
ondernemers die circulaire willen innoveren. 
 

3.3.1.2 Business development vanuit ROMs en Invest-NL 

De afgelopen jaren zien we de focus van ROMs meer richting circulaire economie gaan. 
Diverse business development takken van bijvoorbeeld Oost-NL en Innovation Quarter 
focussen zich op de circulaire economie om ondernemers verder te helpen en nemen 
hiervoor medewerkers aan. Ook de twee meest recent opgerichte ROMs in Nederland 
(InWest en ROM Utrecht) focussen op Circulaire economie. Investeringen blijven tot op 
heden nog achter.   
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Daarnaast is (zie 3.2.1.5) er in de markt al veel kennis beschikbaar over de circulaire 
economie. Deze wordt ingezet voor de ondersteuning van circulaire projecten. Naast het 
investeren in projecten en ondernemingen is Invest-NL betrokken bij verschillende 
initiatieven die onderzoek doen naar het versnellen van de transitie naar een circulaire 
economie. Voorbeelden zijn het Plastics Pact, een onderzoek naar bio plastic74 en 
ondersteunen ze met andere partners de ‘Coalition for Circular Accounting' (zie 4.3.2).  
 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Er bestaan diverse ondersteuningsmogelijkheden voor circulaire ondernemers. De 
meeste initiatieven faciliteren in kennis, informatie of netwerk. Met ondersteuning op 
projectniveau en samenwerkingen wordt de nadruk steeds meer gelegd op het 
vormen van innovaties. Initiatieven rondom het implementeren en opschalen van 
specifiek circulaire innovaties ontbreken echter nog. Verder zijn de initiatieven 
versnipperd door de provincies en regio's, waar ieder regio haar eigen ondersteuning 
ontwikkeld75 en ondernemers een ongelijk vertrekpunt hebben.  

 

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

 
Ontwikkelingen per fase 
De afgelopen jaren is er in de vroege fase een beperkt aanbod van kapitaalverstrekkers 
bijgekomen. Met name publieke financiers spelen een belangrijke rol in de vroege fase, 
en daar zijn de nieuwe mogelijkheden voor circulair ondernemers beperkt gegroeid.  
 
Nationaal publiek instrumentarium, zoals subsidies en leningen vanuit RVO, laten geen 
ontwikkelingen zien op toegankelijkheid voor circulair ondernemers. Proof of Concept 
fondsen vanuit ROMs financieren nog te weinig circulaire innovaties. Verschillende 
business angel initiatieven proberen onder private vermogende circulaire ondernemers 
onder de aandacht te brengen, wat zorgt voor een lichte stijging in de verstrekking van 
kapitaal. Invest-NL is een nieuwe landelijke speler in het veld en investeert zowel direct 
als indirect. Indirecte investeringen zijn via Fonds-In-Fonds investeringen actief in een 
vroege fase, direct investeringen zijn voornamelijk in een latere fase. Nieuwe private 
fondsen bevinden zich later in het speelveld, voornamelijk de groeifase en volwassen 
fase en zijn steeds meer bereid om ook bestaand mkb te financieren die richting een 
circulaire transitie gaat, een voorbeeld is het Polestar Debt Fund.  
 
Ontwikkelingen per sector  
Wanneer we kijken naar de actieve nieuwe spelers per sector is er beperkt geld 
beschikbaar gekomen. Het Circular Plastics  und heeft een fonds van € 150 miljoen om 
bedrijven te ondersteunen met beproefde recyclingtechnologieën zodat ze kunnen 
opschalen. Hiermee worden beproefde technologieën geholpen maar niet bedrijven die 
zich nog in de ontwikkeling van innovatieve technologieën bevinden. Het ECBF focust 
zich op investeringen in latere fase demonstratie of commercialisatie van bio-based en 
circulaire projecten in sectoren verpakking, voeding, agro en materialen. Invest-NL heeft 
als een van de focuspunten om te investeren in het plastics-productieproces, 
bijvoorbeeld via het hergebruik van plastic producten of het recyclen van materialen. 
Extra instrumentarium vanuit Europa is beschikbaar voor top van circulair ondernemers. 
Technologie blijft echter de boventoon voeren.   

 
74 Biopolymers from a regulatory perspective. (2021), Ecomatters in opdracht van Invest-NL 
75 Regionale invullingen sluiten in veel gevallen aan bij de doelgroep. Maar het palet dat georganiseerd wordt, is heel 

divers. Een voorbeeld van een regionale, maar gestandaardiseerde invulling is de wijze waarop Vroegefasefinanciering 
wordt uitgevoerd met de regio's. 
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De Europese commissie introduceerde in 2020 het Sustainable Product Initiative, een 
initiatief om producten duurzamer te maken (langere levensduur, herbruikbaar, 
repareerbaar, recyclebaar en zuiniger). Wanneer dit voorstel aangenomen wordt zal er 
op Europees niveau gestuurd worden op productgroep niveau, in plaats van sector-
niveau. Mogelijkerwijs heeft dit ook invulling voor de verdeling van sectoren in de 
transitieagenda's van Nederland. Het PBL adviseerde in 2021 reeds om doelstelling op 
productgroep niveau te formuleren, om zo beter aan te sluiten op de mogelijkheden in 
de keten en de grondstoffen en materialen. Vertaling van dit advies naar 
kapitaalbehoefte en bestaande en nieuwe instrumenten zal als gevolg specifieker 
worden. 
 
De financiële sector zal al eerder moeten rapporteren over de duurzaamheidsimpact van 
hun activiteiten. In april 2022 heeft de Europese Commissie het Sustainable Finance 
Disclosures Regulation aangenomen. Per 1 januari 2023 moet de financiële sector 
informatie beschikbaar stellen over de duurzaamheidsimpact van de producten en 
investeringen die zij doen. Dit moet de transparantie en vergelijkbaarheid ten goede 
komen waardoor in de gehele sector duurzaamheid een nadrukkelijker onderdeel wordt 
van de bedrijfsvoering.  
 

 
Ontwikkeling per type business model  
Op het gebied van Product-as-a-Service (hierna afgekort als PaaS) modellen wordt veel 
onderzoek gedaan maar nog beperkt geïnvesteerd. Het nieuwe Social Impact Fonds van 
ABN Amro heeft een focus op PaaS modellen maar nog geen financiering verstrekt. 
Primair richt ABN AMRO zich op het financieren en ondersteunen van gevestigde 
(lineaire) bedrijven die naast hun bestaande business PaaS-concepten willen 
ontwikkelen. Op het gebied van grondstoffen herwinnen en recycling kan Invest-NL een 
rol spelen gezien de focus op recycling van plastic en materialen. Zo deed Invest-NL, in 
combinatie met andere financiers, een investering in Purified Metal Company.  

 
  

Infinity Recycling's Circular Plastics Fund heeft zijn eerste investering gedaan 
door een belang van 20% te verwerven in Pryme, het cleantech-bedrijf achter 
Europa's grootste project voor geavanceerde recycling van plastic afval in 
Rotterdam. De eerste commerciële fabriek van Pryme, die momenteel in 
aanbouw is in Rotterdam, wordt Europa's grootste geavanceerde 
recyclingproject voor plastic afval. Er zijn andere locaties met een grotere 
capaciteit, maar deze bestaan uit kleinere aan elkaar gekoppelde 
verwerkingsmodules. 

Purified Metal Company (PMC) is het eerste bedrijf ter wereld dat op een 
verantwoorde wijze verontreinigd staalschroot verwerkt tot een product. Het 
proces is gepatenteerd en ontwikkeld om de verontreinigingen op een 100% 
veilige manier te scheiden van het staal. Zorgwekkende stoffen zoals asbest, 
Chroom-6 en Lood worden vernietigd of geneutraliseerd en afgevangen door 
zeer uitgebreide rookgasreiniging.  
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Ontwikkelingen in netwerk en research 
Daarnaast ontstaan er diverse initiatieven om investeringen in de circulaire economie 
een boost te geven, bijvoorbeeld door het bieden van kennis en netwerk. Zo zijn er 
vanuit banken en publieke instellingen diverse onderzoeken gestart om onderzoek te 
doen naar circulaire business modellen, zoals bijvoorbeeld Product-as-a-Service, en naar 
de financierbaarheid van deze business modellen. Financiers zoeken elkaar steeds meer 
op om kennis uit te wisselen op het circulaire onderwerp in netwerken zoals Co-
Financing Our Future, een peer to peer impact investing ecosysteem. 
 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Naast de ontwikkeling van financieringsaanbod en niet-financiële instrumenten, is het 
overall beeld dat er in de kapitaalmarkt veel aandacht is en is ontstaan voor de 
financiering van de circulaire economie. De stappen zijn positief, maar dit dient nog te 
gaan resulteren in de daadwerkelijke totstandkoming van instrumenten waarmee 
ondernemers en projecten daadwerkelijk gefinancierd gaan worden. 

 

3.5 Hoe onderscheid het aanbod van financiering en ondersteunings-
instrumentarium zich ten op zichten van lineair ondernemers? 

In alle financieringsfasen kent de circulaire economie uitdagingen in het aantrekken van 
de juiste financiering. Daarin treden de uitdagingen die er in de lineaire economie zijn 
versterkt op (zaaikapitaal is beperkt of ontbreekt volledig, vroege fase durfkapitaal is 
onvoldoende en groeikapitaal is behoorlijk goed voorhanden). In de circulaire economie 
ligt er daarbij ook een uitdaging bij het bestaande mkb wat op circulaire wijze wil gaan 
werken, wat door veel financiers nog niet omarmd wordt. Qua geografie kent een 
circulair bedrijf geen andere uitdagingen dan de lineaire ondernemer. Wel is het zo dat 
er enkele provincies zijn waarin er meer mogelijkheden zijn tot het aantrekken van 
leningen en participaties. 
 
Publiek aanbod  
Wanneer we kijken naar publieke instrumenten in de vroege fase zien we dat een aantal 
regelingen vanuit de overheidgericht zijn op innovatieve projecten in brede zin en niet 
specifiek op circulaire projecten. Circulaire ondernemers vallen in deze gevallen vaak 
buiten de boot. Bijvoorbeeld omdat ze in concurrentie met andere (meer rendabele) 
innovatieve projecten het onderspit delven of simpelweg niet aan de criteria voor 
financiering voldoen76. 
 
Zo heeft het publiek instrumentarium georganiseerd via ROMs vaak een focus op 
innovatie en energie. Hierbij zijn er diverse op maat gemaakte subsidies beschikbaar 
voor energie-ondernemers zoals de SDE+ en de DEI die gericht zijn op CO2 reducerende 
projecten voor verduurzaming en energie-innovatie. Ook heeft beschikt elke provincie 
over een energiefonds of een innovatiefonds, maar hier wordt slechts beperkt 
geïnvesteerd in circulaire ondernemers. Daarnaast zijn innovatieve regelingen zoals het 
innovatiekrediet alleen toepasbaar voor technisch of klinisch innovatieve projecten. 
Aangezien circulaire projecten die actief zijn op de lage R-strategieën vaak low-tech 
zijn77, zijn deze regelingen niet toepasbaar voor ondernemers in de lage R-strategieën. 
Bij circulaire ondernemingen zit de innovatie vooral in procesinnovatie en vaak niet 
zozeer in technische vernieuwing. 
  

 
76 European InvestmentAdvisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands. 
77 Stef Collective. (2021). Veranderen door te doen 
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Tot slot is het van belang om er rekening mee te houden dat er in de communicatie van 
financiers over hun aanbod al snel (ook vanuit politiek-maatschappelijke wenselijkheid) 
wordt gesteld dat circulaire ondernemers, maar ook voorbeelden zoals "het kleine 
mkb", "de sociale onderneming" gebruik kunnen maken van een instrument. Maar de 
praktijk is vaak anders. En een circulair bedrijf met een Product-as-a-Service oplossing 
valt toch vaak af, omdat de misschien wel de marketing van een instrument is 
aangepast, maar niet de spelregels. 
 
Privaat aanbod 
Business angels hebben nog steeds een beperkte focus hebben op circulair en 
duurzaamheid. Huidige regelingen die er zijn om voor business angels fonds 
verdubbeling aan te vragen vanuit RVO, richten zich enkel op techno starters en 
creatieve starters78. Een soortgelijke regeling is ook toepasbaar voor SEED-fondsen, en 
ook hier zien we dat circulariteit geen focus punt is.  
 
SEED-fondsen focussen zich in Nederland steeds meer op impact en duurzaamheid en 
lijken de circulair onderneming een uitnodiging te doen om het gesprek aan te gaan. 
Voor bijvoorbeeld e-health zijn er gerichte calls geweest om fondsen te laten ontstaan. 
Echter zien we onder het impact thema de voorkeur voor investeerders uitgaan naar 
initiatieven in het energiedomein, duurzaamheid algemeen en sociale innovaties79. 
Crowdfunding platforms in Nederland focussen zich voornamelijk nog op (tech) 
innovaties. Al zien we dat consumenten producten met PaaS modellen wel vaker via 
bijvoorbeeld het platform Oneplanetcrowd gefinancierd worden door de 'crowd'.  
 
Banken passen hun dienstverlening steeds meer aan op circulair ondernemers. Met 
innovatieve manieren van financieren (zie 2.4) focussen banken zich op impact thema's 
binnen Nederland, en een aantal banken zoals ABN AMRO en ING hebben het circulaire 
thema als speerpunt. Vooralsnog is het voor een lineair ondernemer veel makkelijker 
om een financiering via een bank te verkrijgen dan een circulair ondernemer en wordt er 
nog te vaak met een lineaire bril naar circulaire proposities gekeken. In gesprek met 
aanbieders en op basis van analyses van portfolio investeringen zien we ook hier 
circulaire investeringen beperkt terugkomen. Reden is dat er in de financiële sector met 
risicomodellen werken waar circulair ondernemers simpel weg niet in passen.  
 
Geconcludeerd kan er worden dat er net als in de lineaire economie op macro niveau 
voldoende geld in de markt is (zoals we zelf ook concluderen in recente onderzoeken80), 
maar niet met de condities en risicoacceptatie passend bij circulaire ondernemers.  
 
Ondersteuningsaanbod  
Naast kapitaal speelt voor circulair ondernemers een dringende behoefte aan een 
relevant netwerk, meer nog dan lineair bedrijven. Dit komt omdat circulaire 
ondernemers in de waardeketen vaak als eerste circulair moeten bewegen. Huidige 
supportprogramma's in Nederland zijn nog te beperkt gericht op circulaire 
ondernemers. Supportprogramma's of voucherregelingen waar ondernemers 
ondersteuning mee kunnen aanvragen zijn vaak regionaal georganiseerd met een 
technische of innovatieve focus. De ondersteuning van circulair ondernemers heeft baat 
bij maatwerk en delen van best practices.  
  

 
78 https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seed-business-angel 
79 Portfolio analyse van de CoFoF impact fondsen 
80 KplusV. (2020). Risicokapitaal in de Vroege Fase: Onbenut potentieel verzilveren 
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Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Geconcludeerd kan worden dat het huidige aanbod van financieringsinstrumentarium 
vooralsnog gefocust is op de lineaire economie en dat het verkrijgen van financiering 
voor een circulair ondernemer uitdagender. Dit komt voornamelijk, omdat veel 
regelingen niet toepasbaar zijn voor circulaire ondernemers en gezien de extra risico's 
die komen kijken bij circulair ondernemen. En er zijn geen richtlijnen voor het bepalen 
van de echte waarde circulaire producten en diensten (en bedrijven). Financiers 
kunnen deze extra (circulaire) waarden dan moeilijk waarderen waardoor de 
propositie minder aantrekkelijk wordt.  
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4 De knelpunten bij het financieren van circulaire 

ondernemers  

4.1 Inleiding 
Het bestaan van knelpunten bij ophalen van financiering voor circulaire ondernemers is 
niet verrassend. Het teweeg brengen van verandering gaat altijd gepaard met 
weerstand. Niet alle knelpunten zijn daarom enkel voor circulair ondernemers relevant, 
bestaande knelpunten voor innovatieve ondernemers zijn eveneens relevant voor 
circulair ondernemers. In toevoeging op de bekende knelpunten zijn er een aantal die 
specifiek voor circulaire innovaties relevant zijn en bij circulair ondernemers versterkt 
tot uiting komen. Het opereren in een lineaire economie met circulaire 
bedrijfsactiviteiten en processen brengt specifieke knelpunten mee die een circulaire 
innovatie anders maakt dan een innovatie voor een lineair business model.  
 

4.2 Categorie 1 – Risico-rendementsprofiel van circulaire business modellen  
 

4.2.1 Knelpunt – marktinnovatierisico 
De transitie van een business model naar een meer circulair business model heeft niet 
alleen invloed op de eigen activiteiten maar ook op activiteiten in de gehele 
waardeketen. Omdat veel verandering nodig is, betekent dit dat voor een aantal 
circulaire innovaties de aanwezigheid van de circulair markt geen vanzelfsprekendheid 
is. Circulaire business modellen hebben een gebrek aan een trackrecord en validatie van 
de markt. Financiers beoordelen de investeringsrisico's mede op basis van een 
consistente trackrecord en marktpotentieel. Gebrek aan aanwezigheid van een 
potentiële markt betekent een hoger risicoprofiel voor de financiering. Zie bijlage 3 voor 
een overzicht van circulaire business modellen. De onduidelijkheid over het 
marktpotentieel en afwezigheid van een trackrecord betekent nog niet dat een circulair 
business model ook een slechte propositie is. Wanneer passende marktvoorwaarden 
voor circulaire business modellen ontbreken, zullen circulaire business modellen eerder 
als slecht beoordeelt worden. Een duidelijke richting voor innovatie vanuit de overheid 
kan financiers helpen om de beoordeling van circulaire business modellen in te kaderen 
op een manier die ten gunste is van circulaire business modellen81.  
 

4.2.2 Knelpunt – Knelpunten bij specifieke business modellen 
Circulaire business modellen zijn anders georganiseerd dan lineaire modellen. Dit geldt 
voor zowel de organisatie van de bedrijfsactiviteiten als de verdienmodellen. Bij 
hoogtechnologische innovaties in circulaire business modellen is er met name sprake 
van financieringsknelpunten82,83. Modellen die zich richten op optimaal gebruik en 
circulair ontwerp zijn twee van deze voorbeelden van business modellen die als lastig 
worden ervaren om te financieren. Voor circulair ontwerp is er innovatie nodig op 
materiaal- en productinnovatie, doorgaans grote investeringen die gepaard gaan met 
aanpassingen aan bestaande productiemachines en installaties.  
  

 
81 Vanuit de Europese Commissie wordt er beleid geformuleerd voor financiers (Sustainable Finance Disclosure 

Regulation) en voor het bedrijfsleven (Corporate Sustainability Reporting Directive). Beide maken rapporteren en het 
inzichtelijk maken van duurzaamheid en daarmee ook circulariteit onderdeel van de jaarlijkse verslaglegging.  

82 Working Group Finance CE. (2016). Money makes the world go round  
83 Fischer & Achterberg (2016) 'Create a financeable product-as-a-service business in 10 steps' 
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Modellen rondom optimaal gebruik gaan gepaard met investeringen om grondstoffen te 
herwinnen, technologieën voor inzameling en bijvoorbeeld recycling, die zich nog op 
schaal moeten bewijzen. Deze modellen hebben daarbij een constante stroom aan 
herbruikbare materialen nodig, die in de eerste fase ontbreekt. Een vaak gekoppeld 
circulair verdienmodel voor het hergebruik-business modellen is een vorm van 
verdiensting of abonnement model zoals PaaS. Daarbij vergt een dienstmodel een 
aanzienlijke voorraad (hoge investering) en worden er kortlopende contracten 
aangeboden of contracten met ontbindingsclausule, deze complexiteit brengt hogere 
kosten met zich mee. Doordat de ondernemer in dit model eigenaar blijft van de 
aangeboden producten is de kapitaalbehoefte om dit te kunnen financieren ook groot. 
Verder hebben dienstmodellen een verdienstructuur die op de lange termijn 
georiënteerd is en wordt er pas in de laatste jaren van gebruiksduur break-even 
gedraaid of winst gemaakt. Kasstromen worden over een lange tijd verdeeld, wat de 
terugverdientijd vertraagd en de kapitaalbehoefte vergroot. De geschatte risico's van 
dienstmodellen worden verder versterkt door de onzekere waarde van de producten die 
in omloop zijn en de status van de producten aan het einde van de gebruiksduur84. Dit 
vergt niet alleen een ander, lees circulair, risicomodel maar ook de ontwikkeling van 
methodieken voor balanswaardering die aansluiten op lange termijn en circulair asset 
management85 86. 
 

4.3 Categorie 2 – Lineair perspectief en ervaringen van financiers met 
circulaire business modellen 

 

4.3.1 Gebrek aan kennis in de financiële sector 
Financiers wegen bij het financieren van een business modellen de waarde van de 
bezittingen en de toekomstige opbrengsten nauwkeurig af voor de investeringskeuze. In 
een circulaire economie zijn het behoud van de waarde van producten, materialen en 
grondstoffen en de toekomstige opbrengsten nauw met elkaar verbonden. Van 
financiële professionals wordt verwacht deze principes te doorgronden en mee te 
nemen in de investeringskeuzes. Twee zaken beïnvloeden de capaciteit van de financiële 
professionals om dit te doen. Enerzijds de kennis om circulaire ondernemers te 
begrijpen en anderzijds de voorwaarde en de financiële doelen waarop investeerders 
hun investeringskeuzes baseren en het investeringsmandaat afbakenen87 88. Het gebrek 
aan kennis bij de financiële sector wordt ook door ondernemers (zie deel 1). 
 

4.3.2 Korte termijn investeringshorizon 
De criteria voor investeringen creëren een eigen dynamiek in de financiële sector, die 
kunnen leiden tot korte termijn oriëntering voor investeringen. De keuze voor een 
bepaalde investeringshorizon, het realiseren van een exit op termijn en de beoogde 
terugverdientijd zijn de financiële doelen, die leidend zijn binnen de financiële sector. 
Hierdoor leggen impact investeringen, met een vaak lange termijn horizon, het af tegen 
de doorgaans korte termijn horizon van lineaire business modellen.  
  

 
84 Circle Economy & Sustainable Finance Lab. 2018. Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie 
85 Fischer en Ballester (2018) 'The circular phone' 
86 Achterberg, & Van Tilburg (2016) 'Guidelines to empower financial decision making in the circular economy 
87 European Investment Advisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands 
88 Versnellingshuis Nederland Circulair. (2022). Rode draden 2022 
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4.3.3 Risico's van lineaire modellen 
Circulaire business modellen kennen minder blootstelling aan risico's rondom grondstof-
prijsontwikkelingen vanwege bijvoorbeeld levering problemen of zelfs het opraken van 
bepaalde grondstoffen89. Momenteel vertalen de extra risico's van lineaire modellen in 
vergelijking met circulaire modellen zich niet in financieringsvoordelen voor circulair 
ondernemers. Recente ontwikkelingen tijdens de COVID-19 pandemie en nog recenter 
de oorlog in Oekraïne laten echter zien dat grondstofprijzen en schaarste zich in rap 
tempo kunnen ontwikkelen en vergaande gevolgen hebben voor leveringen en 
bedrijfsresultaten.  
 

4.4 Categorie 3 – Transitie door ketensamenwerking  
De transitie naar een circulaire economie is een systeeminnovatie waarin partijen sterke 
afhankelijkheden kennen. Samenwerking in de circulaire economie wordt daardoor 
complexer en van groter belang dan in een lineaire economie. Zo vraagt het sluiten van 
kringlopen om samenwerking tussen de verschillende schakels binnen productieketens.  
Ketensamenwerking is daarmee een integraal onderdeel van de circulaire economie.  
Dit vereist een hoge mate van afstemming tussen bedrijven, consumenten, toezicht-
houders, regelgevers en financiers. De toenemende complexiteit in de keten leidt tot 
hogere kosten90,91  
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 uitdaging92. Samenwerking in de 
context van een circulaire economie gaat niet enkel over baten en lasten. Processen, 
activiteiten moeten zich op elkaar aanpassen. Dit zorgt voor een coördinatie-uitdaging, 
die het voor financiers onzeker en risicovol maakt om hier in te investeren. De financiële 
sector wil het risico op een verkeerde investering zoveel mogelijk beperken93. 
 

4.5 Categorie 4 – Systematische knelpunten 
Internaliseren van externaliteiten 
Een deel van de circulariteitswinsten zijn besparingen, bijvoorbeeld besparingen in het 
gebruik van maagdelijk materiaal, impact op de leefomgeving en een besparing op de 
afgelegde afstand voor transport. Deze besparingen worden in de huidige markt 
onvoldoende meegenomen in bestaande business modellen. Kostenbesparingen als 
gevolg van materiaalreductie, vermindering van afval en daarmee afvalkosten of 
kostenreductie als het gevolg van het afleggen van minder transport. Er zijn echter ook 
besparingen, zoals het reduceren van CO₂-uitstoot die onvoldoende worden 
meegenomen in de baten van circulaire ondernemers of lasten van lineair ondernemers 
(beprijzen van CO equivalenten). Het buiten beschouwing laten van de kosten van 
externaliteiten maakt dat lineaire modellen een aantrekkelijker rendement hebben, 
omdat de kosten aan de maatschappij en leefomgeving hierin niet worden 
meegenomen. Circulaire bedrijfsmodellen met minder milieu impact leveren daardoor 
onvoldoende rendement op in de huidige markt en zijn daarom minder aantrekkelijk 
voor financiers94,95.  
  

 
89 FinanCE, 2018 Linear Risks 
90 Circle Economy & Sustainable Finance Lab. 2018. Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie 
91 Circular Economy, PGGM, KPMG, WBCSD, & EBRD. (2018). Linear risk 
92 Versnellingshuis. (2022. Rode Draden 2022 
93 European InvestmentAdvisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group. (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands 
94 Tilburg, Achterberg & Boot.(2018)) 
95 Verster W., & Van der Werf, E. (2019). Knelpunten Financiering CE Maakindustrie 
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Hiervoor moeten de externaliteiten geïnternaliseerd worden. Er zijn een aantal 
initiatieven die kosten van externaliteiten en daarmee de kosten van een lineaire 
economie proberen te vangen en daarmee beprijzen. Het emissiehandelsysteem van de 
EU is een voorbeeld van een geïnstitutionaliseerde wijze om emissies voor industrie te 
beprijzen. Onderdeel van het beprijzen van de uitstoot is uiteindelijk het uit de markt 
prijzen van activiteiten die veel uitstoot generen en daarmee de uitstoot reduceren. 
True Price is een organisatie die het nastreeft om eerlijke prijzen voor producten te 
rekenen. De eerlijke prijs is opgebouwd uit de kosten plus de externaliteiten. True Price 
rekent zowel sociale als milieu externaliteiten tot deze kosten. Ook het Coalitie 
Circulaire Accounting96 (CCA) houdt zich bezig met het herdefiniëren van waarde en 
risico's.  
 
Accounting en reporting zijn onmisbaar om de voortgang naar een circulaire economie 
aan te tonen, stelt de CCA. Hoewel dergelijke initiatieven zich voortdurend ontwikkelen 
en verder integratie bewerkstelligen, blijft brede maatschappelijke en internationale 
integratie vooralsnog uit. In 2022 zal de Europese Commissie standaarden publiceren 
voor het rapporteren van sociale en ecologische impact. In het Corporate Sustainability 
Reporting Directive wordt het bestaande Non-Financial Reporting Directive uitgebreid 
naar het grootbedrijf (>500 fte). Een van de doelen met dit initiatief is om de data voor 
financiers te stroomlijnen en betrouwbaar te maken zodat zij beter op deze gegevens 
kunnen sturen.97 
 

4.6 Een veelheid aan knelpunten, maar wat heeft het grootste effect? 
Financiers hebben een belangrijke rol in het versnellen van de transitie naar een 
circulaire economie. De uitdagingen die hierbij komen kijken zijn van een nieuw elan en 
belemmeren financiers om hun geld op een juiste manier te investeren. Naast nieuwe 
modellen, onbekendheid en onwetendheid, is het lineaire systeem waarin we opereren 
de grootste uitdaging. Het huidige economisch financiële systeem is gefocust op het 
financieren van afzonderlijke schakels in de keten en sluit circulaire winsten uit en het 
lineaire risico wordt nog niet gezien. Zoals het risico op discontinuïteit door te blijven 
ondernemen onder de onhoudbare aanname van oneindige grondstoffen. 
 
De financiële sector moet gaan sturen op circulariteit. Nieuwe regelgeving vanuit de 
Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD) en de Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD), vereisen dat financiers transparanter zijn over 
de duurzaamheid van hun portfolio’s.  edrijven moeten aan de hand van E  -criteria 
hun groene karakter kwantificeren. Daarnaast moeten financiers er op toezien dat er op 
deze manier minder sprake is van greenwashing, waarbij bedrijven zich groener 
presenteren dan daadwerkelijk het geval is. Maar ook financieel toezicht en regelgeving 
is nog vooral gericht op financiële stabiliteit en het voorkomen van fraude. 
Duurzaamheidsrisico’s worden hierin wel steeds meer meegenomen, maar lineaire en 
circulaire risico’s nog niet. 
  

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Financiële partijen ervaren diverse knelpunten bij het financieren van circulaire 
bedrijven en projecten. Deze knelpunten hebben te maken met het veranderende 
risicorendementsprofiel van een onderneming, het lineair perspectief van financiers 
en gebrek aan kennis en ervaring van de circulaire economie van financiers.  

 

 
96 Circle Economy (2021) 'Financial Accounting in the Circular Economy’  
97 Europese Commissie Corporate Sustainable Reporting Directive (2021) 
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5 Conclusie: een veelheid aan uitdagingen voor circulaire 

financiering  

5.1 Inleiding 
Het in Nederland beschikbare (financiële en niet financiële) instrumentarium voor de  
circulaire economie sluit nog beperkt aan op de behoeften van ondernemers. In het  
onderstaande gaan we achtereenvolgens in op het aanbod van instrumentarium, de  
kloof tussen vraag en aanbod en de knelpunten die financiers ervaren.  
 

5.2 Conclusies 
• De afgelopen jaren zijn er zowel aan de publieke als private kant meer middelen 

beschikbaar gekomen voor de circulaire ondernemer. De regionale verschillen 
nemen wel toe. Ook kijkend naar het daadwerkelijke investeringsgedrag, blijft het 
aanbod zich nog steeds richten op de technologische kant van de circulaire 
economie. Opvallend is ook het ontbreken van ontwikkelingen in aanbod gericht op 
bankleningen, circulaire leasing en factoring en subsidie-instrumenten gericht op de 
circulaire economie. 

• Er bestaan diverse ondersteuningsmogelijkheden voor circulaire ondernemers. De 
meeste initiatieven faciliteren in kennis, informatie of netwerk. Met ondersteuning 
op projectniveau en samenwerkingen wordt de nadruk steeds meer gelegd op het 
vormen van innovaties. Initiatieven rondom het implementeren en opschalen van 
specifiek circulaire innovaties ontbreken echter nog. Verder zijn de initiatieven 
versnipperd door de provincies en regio's, waar ieder regio haar eigen ondersteuning 
ontwikkeld en ondernemers een ongelijk vertrekpunt hebben.  

• Er is een groot aanbod aan financieringsvormen en -instrumenten, publiek en 
privaat. In het benutten daarvan kent de circulaire ondernemer, zeker in de zaai- en 
vroege fase, identieke maar ook grotere uitdagingen dan de lineaire ondernemer.  
De verschillende instrumenten zijn nog heel beperkt toegerust op het bedienen van 
de circulaire bedrijven en projecten. De financieringskloof is het grootst in de vroege 
fase. Tevens zien we een kloof in sectoren als biomassa, food en plastic.  

• De afgelopen jaren zijn er zowel aan de publieke als private kant meer middelen 
beschikbaar gekomen voor de circulaire ondernemer. De regionale verschillen 
nemen wel toe. Het aanbod blijft zich (ook kijken naar het daadwerkelijke 
investeringsgedrag) nog steeds richten op de technologische kant van de circulaire 
economie. Opvallend is ook het ontbreken van ontwikkelingen in aanbod gericht op 
bankleningen, circulaire leasing en factoring en subsidie-instrumenten gericht op de 
circulaire economie. 

• Naast de ontwikkeling van financieringsaanbod en niet-financiële instrumenten, is 
het overall beeld dat er in de kapitaalmarkt veel aandacht is en is ontstaan voor de 
financiering van de circulaire economie. De stappen zijn positief, maar dit dient nog 
te gaan resulteren in de daadwerkelijke totstandkoming van instrumenten waarmee 
ondernemers en projecten daadwerkelijk gefinancierd gaan worden. 
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• Geconcludeerd kan worden dat het huidige aanbod van 
financieringsinstrumentarium vooralsnog gefocust is op de lineaire economie en dat 
het verkrijgen van financiering voor een circulair ondernemer uitdagender. Dit komt 
voornamelijk, omdat veel regelingen niet toepasbaar zijn voor circulaire 
ondernemers en gezien de extra risico's die komen kijken bij circulair ondernemen. 
En er zijn geen richtlijnen voor het bepalen van de echte waarde circulaire producten 
en diensten (en bedrijven). Financiers kunnen deze extra (circulaire) waarden dan 
moeilijk waarderen waardoor de propositie minder aantrekkelijk wordt. 

• Financiële partijen ervaren diverse knelpunten bij het financieren van circulaire 
bedrijven en projecten. Deze knelpunten hebben te maken met het veranderende 
risicorendementsprofiel van een onderneming, het lineair perspectief van financiers 
en gebrek aan kennis en ervaring van de circulaire economie van financiers. 
 

5.3 Confrontatie met het aanbod van financiering 
Aansluit met deel 1 (vraag) en opmaat naar deel 3 (oplossingen) 
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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 inzichtelijke gemaakt wordt:  

1.3.1. De fase van het bedrijf waarin deze worden ingezet of fase van een 

initiatief waarop dit wordt ingezet 

1.3.2. De financieringsvormen die gevraagd worden 

1.3.3. Type bedrijf en 

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 ziet het financieringslandschap en de ondersteuningsmaatregelen voor circulair 

ondernemers er uit? 
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 

financieringslandschap? 
7.4. Hoe onderscheidt het aanbod van financiering en 

ondersteuningsinstrumentarium zich ten op zichten 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. Welke marktfalen zien we in het financieringslandschap en het aanbod van 

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

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

13. Op welke wijze kan de mismatch tussen het aanbod en de behoefte aan 
instrumenten, op welke wijze kan deze mismatch gereduceerd worden? 



 
 

 

 

januari 2023. Ons kenmerk 22031-010c                                                                                                                               50 

 

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.98  

Mkb-onderneming99 Een bedrijf met minimaal 10 en maximaal 250 FTE in dienst 

(meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) en een netto 

omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van 

maximaal € 4  miljoen. 

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.  

Proof of concept 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.  

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.  

 
98 De vijf soorten marktfalen worden nader beschreven in het onderzoek 'Beleidsaanpak MKB- financieringsmarkt'.  
99 RVO.nl. Mkb of grote onderneming?  

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tvl/mkb-grote-onderneming
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ROMs – participatiefondsen Samenwerkingsverbanden 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 

innovatie bevordering, participatie en beheer, herstructurering 

en ontwikkeling van bedrijventerreinen.  

Scale-up Een snelgroeiende onderneming met minimaal tien medewerkers 

die een gevalideerd product op de markt aanbiedt en minstens 

drie jaar op rij met meer dan 20% per jaar groeit in omzet of 

werkgelegenheid. 

SEED capital Het type kapitaal, ook wel zaaikapitaal, dat financiers of 

investeerders aan een nieuw bedrijf verstrekken voordat dit 

bedrijf over noemenswaardige inkomstenbronnen beschikt (c.q. 

de start-up fase wordt bereikt). 

SEEDfondsen 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. 

 eries A capital bedraagt typisch een bedrag tussen € 2 miljoen 

en € 5 miljoen. 

Smart money/3slim 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 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-up100  Een bedrijf met een vernieuwend idee waarbij een schaalbaar en 

herhaalbaar product of dienst gemaakt wordt, vervaardigd door 

middel van nieuwe technologie. 

 
100 Definitie overgenomen uit financieringsmonitor 2019 

https://www.investopedia.com/terms/s/spin-out.asp
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TRL-model101 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, bewezen en voldoet aan gestelde verwachtingen, 

kwalificaties en normen (certificering).  

Fase 9. Marktintroductie product/dienst/procedé: demonstratie 

van het systeem in een gebruiksomgeving. Het concept is 

technisch en commercieel gereed; productrijp en klaar voor 

marktintroductie.  

Valorisatiefondsen Fondsen die bedoeld zijn ter financiering van de valorisatie-

procedure zoals bijvoorbeeld het indienen van octrooiaanvragen 

voor onderzoeksresultaten of activiteiten met betrekking tot 

commercialisering of maatschappelijke implementatie van 

onderzoeksresultaten.  

Venture capital Een vorm van durfkapitaal, gericht op investeringen in 

innovatieve en snelgroeiende bedrijven waarvan uitgegaan wordt 

dat deze op de lange termijn gaan groeien en doorontwikkelen. 

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. 

VroegeFaseFinanciering Vormen van financiering voor in de eerste groeifasen van 

beginnende ondernemingen. 

 
  

 
101 Definitie overgenomen van https://www.gelderland.nl/Technology-Readiness-Levels 
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Bijlage 3 Circulaire business modellen 

Circulair business 

model 

Focus R-strategie Verdienmodel 

Grondstofmodel demontage, 

terugwinnen, 

herbestemmen, 

herfabriceren 

recycle, repurpose,  

re-use en recover 
verkoop reststromen en 

(bruto)  

recyclaten 

Ontwerpmodel ontwerpen producten 

en productieprocessen 

rethink, redesign, 

reduce 

combinatie van design, 

functioneel gebruik en 

onderhoud verkoop van 

(modules) van een 

product 

Levensduur-

verlengingsmodel 

(tijdig) onderhouden, 

hergebruiken 

reduce, re-use, repair, 

refurbish, 

remanufacture, 

repurpose 

verschillende varianten 

op product-as-a-service 

(PAAS), data- en 

analyticsas-a-service, 

onderhoud en 

inspectie, koop-

terugkoop 

Platformmodel gebruiken, 

onderhouden en 

hergebruiken 

reduce gedeeld eigendom, 

open access,  

poolen, toegang geven 

Verdienstelijkingsmodel Gebruiken reduce abonnement, 

deelconcepten zonder 

eigendom, lease, pay-

per-use, product-as-a-

service, verhuur 

Beheer(s)model gebruiken, 

onderhouden, 

hergebruiken,  

terugwinnen 

reduce, re-use data- en analytics-as-a-

service,  

onderhoud en inspectie 

Levenscyclusmodel ontwerpen, maken, 

gebruiken, 

onderhouden, 

hergebruiken, 

terugwinnen 

rethink, reduce, re-use, 

repair, refurbish, 

remanufacture, 

repurpose, recycle 

abonnement, gebruik 

reststromen en 

recyclaten, koop-

terugkoop, lease, 

onderhoud en 

inspectie, verlengde 

levensduur,  

garantie 

Tabel 5. Circulaire business modellen, toepassing op R-strategie en mogelijk verdienmodel (Faber, Jonker & 

Haaker, 2021) 
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Bijlage 4 Financieringsvormen  

Vreemd vermogen 
Vreemd vermogen bestaat uit de schulden en verplichtingen van een onderneming aan 
externe financiers. Bij vreemd vermogen wordt er een onderscheid gemaakt tussen kort 
vreemd vermogen (terugbetaling binnen 1 jaar) en lang vreemd vermogen 
(terugbetaling duurt langer dan 1 jaar).  
De vergoeding die een ondernemer betaald voor de financiering verschilt per 
financieringsvorm, maar deze is veelal onafhankelijk van het resultaat van het bedrijf. 
Hierna worden de negen meest voorkomende financieringsvormen voor vreemd 
vermogen beschreven. In Nederlands is vreemd vermogen ruimschoots voor handen. 
Wel worden er in Nederland relatief veel financieringsaanvragen afgewezen, zoals is 
gebleken uit diverse kapitaalmarktonderzoeken en de Financieringsmonitors. 
 

Banklening/courante lening – de klassieke vorm van bedrijfs- en projectfinanciering 

Bij een banklening of courante lening, leent een ondernemer een vooraf 
overeengekomen geldbedrag van een financier. Deze dient ter financiering van activa 
(zoals vastgoed, machines, verbouwingen, voorraad etc.). De lening kan veelal niet 
aangewend worden voor research en development (R&D) of groei investeringen zoals 
marketing, uitbouw personeelsbestand. De banken zijn de grootste aanbieder, maar 
bijvoorbeeld ook een financier zoals Qredits biedt deze financieringsvorm aan. De lening 
wordt op enig moment afgelost. De banklening is vanwege haar bekendheid en lage 
kosten (ten opzichte van andere vormen) al jaren de meest gezochte financieringsvorm 
voor ondernemers die een financieringsbehoefte hebben die ze niet zelf kunnen 
vervullen. Zo klopt 72% van de ondernemers met een financieringsbehoefte als eerste 
aan bij de bank102, maar deze financieringsvorm is voor velen (in het bijzonder start-ups 
en scale-ups) niet weggelegd. Het aanbod aan bankleningen is in praktijk onbeperkt 
beschikbaar, waarbij financiers wel een bepaalde spreiding in hun portefeuille 
nastreven.  
 

Rekeningcourant-krediet – liquiditeit beschikbaar maken 

Rekeningcourant krediet is een vorm van een financiering, waarbij de ontvanger tot een 
vooraf afgesproken bedrag rood mag staan (kredietlimiet). Deze betaalt rente over het 
bedrag van roodstand en veelal een bereidstellingsprovisie voor het beschikbaar 
gehouden kapitaal. Het krediet wordt vaak verstrekt in de vorm van een percentage van 
de vorderingen die de vennootschap heeft uitstaan (en welke dus relatief snel liquide 
kunnen gemaakt worden). Dit maakt ook dat deze vorm veelal pas een belangrijk 
onderdeel wordt van een financieringsmix, zodra een circulair bedrijf een behoorlijke 
omzet maakt, of zodra aan circulair project verzekerd is van een zeker inkomstenstroom. 
Voor starters is dit dus veelal niet aan te vragen. Deze financieringsvorm is onbeperkt 
beschikbaar.  
 

Leasing – financiering van alles wat los en vast zit? 

Bij leasing betaalt de ondernemer voor het gebruik van een (vaak kapitaalintensief) 
bedrijfsgoed. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen: financial lease en 
operational lease. Bij financial lease is de ondernemer én economisch eigenaar van het 
bedrijfsgoed én draagt daarbij ook het financieel risico; bij schade of onderhoud is de 
ondernemer zelf verantwoordelijk voor de te maken kosten.   

 
102 Financieringsmonitor 2020, CBS. Verkregen van: https://longreads.cbs.nl/financieringsmonitor-2020/ 

https://longreads.cbs.nl/financieringsmonitor-2020/


 
 

 

 

januari 2023. Ons kenmerk 22031-010c                                                                                                                               56 

 

Bij operational leasing blijft het economisch en juridisch eigendom bij de lease-
maatschappij; de ondernemer huurt als het ware het product, waarbij de kosten voor 
bijvoorbeeld onderhoud of reparatie bij de leasemaatschappij liggen103. Financial lease 
kan vergeleken worden met koop of afbetaling, waarbij de ondernemer aan het einde 
van de looptijd eigenaar wordt van het geleasede goed. Bij operational lease wordt de 
ondernemer in principe geen eigenaar van het goed (maar soms kiest deze er wel voor 
de activa over te nemen). Ook leasing is in ruime mate beschikbaar. Er is geen 
kapitaalstekort.  
 

Onderhandse lening – laagdrempelig maar beperkt bereikbaar 

Een onderhandse lening is een lening die verstrekt wordt zonder tussenkomst van een 
bank of kredietverstrekker. Vaak wordt er bij deze financieringsvorm geld geleend van 
vrienden, familie of een andere bekende van de ondernemer. Dit berust veelal op 
toeval, het is geen optie voor alle ondernemers om een dergelijke financiering aan te 
trekken. Bij een onderhandse lening betaalt de ondernemer, net zoals bij een courante 
lening, rente over het geleende bedrag. Het rentepercentage wordt vastgesteld in 
overleg tussen beide partijen en zal veelal tenminste marktconform zijn. Afhankelijk van 
de relatie die er is tot de ontvanger kan de hoogte van de rente fiscale consequenties 
hebben. Voor het overig is dit identiek aan de banklening, met dien verstande dat 
personen die een onderhandse lening verstrekken soms meer risico willen lopen 
(waardoor het geld voor groei ingezet kan worden) en bereid zijn om dit tegen gunstige 
condities te doen. De laatste jaren zijn er ook financieringsinstellingen ontstaan die 
onderhandse leningen verstrekken, veelal fintech bedrijven. Dit is echter nog een klein 
segment in de financieringsmarkt.  
 

Leverancierskrediet – slimme liquiditeitsplanning 

Een leverancierskrediet is een schuld die een ondernemer heeft aan een leverancier. De 
leverancier heeft goederen vooruit geleverd die de ondernemer nog moet betalen. De 
leverancier stelt hierbij een betalingstermijn vast voor de geleverde goederen en kan er 
zo voor zorgen dat het bedrijf liquiditeit langer beschikbaar houdt. Als een leverancier 
betaling wenst na bijvoorbeeld 90 dagen, en de ondernemer het geleverde binnen die 
90 dagen al weet te verkopen, is het liquiditeitsbeslag nihil. Met een slimme afstemming 
over betaaltermijnen kan een onderneming een deel van de financiering invullen. Dit is 
vooral van toepassing op het bestaande mkb.  
 

Crowdfunding – samen maken we de financiering rond 

Crowdfunding is een financieringsinstrument waarbij een groep (particuliere of private) 
investeerders gezamenlijk financiering verstrekt aan een bedrijf of project. Dit op basis 
van financiële motieven maar (in afnemende mate) ook vanuit ideële insteek. Via een 
online crowdfunding platform wordt gemiddeld € 45.000 gefinancierd per project. 
 edrijfsfinancieringen bedragen gemiddeld € 250.000. In totaal zijn 11.2 0 projecten en 
bedrijven gefinancierd in 2021 met een totale omvang van € 7 0 miljoen waarvan €  5  
miljoen is verstrekt aan bedrijven104. Vrijwel dit gehele bedrag is verstrekt in de vorm 
van een lening. In totaal €  0 miljoen is gefinancierd door middel van eigen 
vermogen/aandelenparticipatie. Diverse circulaire bedrijven maken gebruik van 
crowdfunding gebruik van. Het aanbod aan kapitaal is niet gemaximeerd.  
  

 
103 KvK (2022). Verkregen van: 'Wat is leasing?' (kvk.nl) 
104 Bron: Crowdfundingcijfers, Crowdfunding in Nederland 2021 – Crowdfunding Cijfers 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/leasing/wat-is-leasing/
https://www.crowdfundingcijfers.nl/crowdfunding-in-nederland-2021/
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Factoring – snel geld 

Factoring is een financieringsvorm die van nut kan zijn als de onderneming weinig of 
onvoldoende liquide middelen heeft om het bedrijf mee te runnen of het 
administratieve proces graag uit handen wil geven (zoals bijvoorbeeld in de zorg). 
Factoring houdt in dat een financier (bijvoorbeeld een factoringmaatschappij) 
openstaande facturen voorfinanciert of overneemt (full factoring). Wanneer de klant de 
factuur vervolgens betaalt, kan de ondernemer het geleende bedrag aan de factoring-
maatschappij terugbetalen (traditionele factoring). Op het gebied van factoring zijn er 
diverse fintech oplossingen ontstaat, waardoor ondernemer er in kunnen slagen hun 
debiteurentermijn aanmerkelijk te verkorten. Een alternatieve vorm voor de factoring is 
het eerder genoemde rekening courant krediet. Bedrijven met omzet/factuurstromen 
kunnen van factoring gebruik maken. 
 
Supply chain financiering wordt ook wel reverse factoring genoemd. Hierbij ligt het 
initiatief om vorderingen bij een factoor onder te brengen niet bij de leverancier, maar 
bij de afnemer. De partij dus die de rekening moet betalen. 

 

Eigen vermogen – de basis voor groei en ontwikkeling 
Eigen vermogen omvat de financiële of bedrijfsmiddelen die een ondernemer zelf 
inbrengt in het bedrijf of project. Dit gaat o.a. om spaargeld, reeds aangeschafte 
machines of materieel of inbreng van medeoprichters of vennoten. Tevens ontstaat 
eigen vermogen doordat gerealiseerde winsten behouden worden in de onderneming 
(intern eigen vermogen). Een belangrijke bron van eigen vermogen is ook het extern 
gegenereerde vermogen, waarmee derden het bedrijf voorzien van kapitaal. Het eigen 
vermogen vormt de hefboom naar vreemd vermogen105. Eigen vermogen vormt de 
belangrijkste bron van financiering voor investeringen in groei en risicovolle R&D. 
Participaties via eigen vermogen zijn in 2021 voor het eerst grootste vorm van non-
bancaire financiering106 
 

Achtergestelde lening 

Een achtergestelde lening is een lening die wordt aangegaan met de afspraak dat deze in 
het geval van een faillissement van de onderneming pas afbetaald hoeft te worden 
nadat de andere schuldeisers zijn afbetaald. Dit brengt een hoogt risico voor de financier 
met zich mee, wat gepaard gaat met een hogere rentevergoeding dan een courante 
("senior") lening. Achtergestelde leningen worden vaak ook verstrekt in combinatie met 
durfkapitaal, waardoor er zowel zeggenschap ontstaat als de mogelijkheid om door 
middel van participatie een waardeontwikkeling te realiseren. Terugbetalingscondities 
en rentecondities kennen vele vormen, van bullet-leningen tot rentes die gekoppeld zijn 
aan het resultaat. Een achtergestelde lening is een complex product wat verstrekt wordt 
door gespecialiseerde financiers maar ook door business angels. Zowel het mkb als start-
ups benutten dit instrument. 
  

 
105Een bedrijf dient een minimale solvabiliteit te hebben. Bijvoorbeeld 25%. Solvabiliteit is eigen vermogen / totaal 

vermogen. Met één euro extra eigen vermogen kan zo bijvoorbeeld drie euro extra vreemd vermogen worden 
aangetrokken. Dit jaagt de groei van het bedrijf aan.  

106 Financieringsmotor 2021 (CBS) 
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Formeel durfkapitaal – met risico investeren 

Formeel durfkapitaal (venture capital) betreft over het algemeen fondsen die investeren 
in ondernemingen met een hoog risicoprofiel. In tegenstelling tot business angels 
(informele durfkapitaalverschaffers), gaat het bij formeel durfkapitaal om onder-
nemingen die gespecialiseerd zijn in het vertrekken van risicodragende financiering. 
Verstrekkers van (formeel) durfkapitaal investeren in een innovatieve onderneming of 
project in ruil voor aandelen in het bedrijf. De verwachting is hierbij dat de onderneming 
snel in omvang en financiële waarde zal groeien, waardoor de aandelen in relatief korte 
tijd (5-7 jaar is gebruikelijk) tegen een hoog rendement verkocht kunnen worden. 
Venture capital-investeringsmaatschappijen investeren vooral in bedrijven die inspelen 
op trends; technostarters of innovatieve bedrijven die in een korte termijn een grote 
markt verwachten te veroveren. Een belangrijk deel van deze fondsen kent haar 
opsprong in de samenwerking van een aantal business angels en/of komt voort uit 
Seedfondsen die verder zijn opgeschaald. Een categorie binnen het durfkapitaal zijn 
fondsen gerelateerd aan corporate venturing door 'strategische partijen' (veelal het 
grootbedrijf). Deze investeren in start-ups omdat deze in de toekomst een aanvulling 
kunnen vullen op het product en dienstenportfolio van het bedrijf. Veel venture capital 
aanbieders in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Participaties maatschappijen (NVP). 
 

Business angels/ Informal investors – oud ondernemers helpen met geld en kennis 

Business angels/informal investors zijn vaak (oud) ondernemers die investeren in de 
start-ups of scale-ups. Dit kan zowel in de vorm van vreemd vermogen (zie ook 
onderhandse lening) als in de vorm van eigen vermogen (zie 2.3.2.3) Naast investeren 
neemt een business angel veelal ook specifiek kennis (bijvoorbeeld met betrekking tot 
sector, internationalisering, etc.), ervaring en een netwerk met zich mee om de 
ondernemer te helpen. Dit wordt ook wel Smart Money genoemd. Een ontwikkeling die 
steeds meer gaande is, is dat verschillende business angels samen investeren in een 
bedrijf. Hierdoor wordt het totale investeringsbedrag groter en is er sprake van meer 
risicospreiding. Over het algemeen worden deze groei investeringen ten opzichte van 
individuele angel investeringen in een latere fase gedaan. Het financieringsaanbod van 
business angels is veelal lastig toegankelijk. Tevens kan er via deze groep nog additioneel 
kapitaal gemobiliseerd worden, ook door fiscale stimulering107.  
 

Crowdfunding (eigen vermogen) 

Crowdfunding kent verschillende vormen van financieren. Naast leningen is dit ook 
mogelijk via een eigen vermogen participaties. Bij deze vorm ontvangt de 'crowd' 
aandelen in ruil voor een investering. Zie 'crowdfunding vreemd vermogen' voor meer 
informatie over crowdfunding.  
 

Private equity  

Private equity (participaties) is een financieringsbron die zich primair richt op de 
financiering van ondernemingen die zich in de latere (volwassen) bedrijfsfases bevinden. 
Private equity levert eigen vermogen. Uit de database van de NVP (van 2014 tot en met 
2020) blijkt dat er in die periode in Nederland ruim € 2  miljard aan private e uity 
financieringen plaatsvonden. Dit is gemiddeld ruim € 4 miljard per jaar. 
  

 
107KplusV (2020). Risicokapitaal in de Vroege Fase: Onbenut potentieel verzilveren. 
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Institutionele beleggers 

De rol van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekerings-
maatschappijen) in de financiering van het bedrijfsleven richt zich vooral op het 
financieren van grotere (beursgenoteerde) bedrijven. De financiering vindt dan plaats in 
de vorm van aandelen (eigen vermogen) of leningen (vreemd vermogen).  
Het gaat dan vaak om grotere leningen die onderhands worden geplaatst, of openbaar 
verhandelbaar zijn via de beurs. Het aanbod aan financiering vanuit institutionele 
beleggers bestaat wel ook nog uit financiering van participatiemaatschappijen via 
durfkapitaal. Dit indirecte aanbod nemen we echter al mee via venture capital en 
private equity. 
 

Overig eigen vermogen 

Een financieringsvorm die bij start-ups benut wordt is de converteerbare 
(achtergestelde) lening. Deze financieringsvorm, veelal achtergesteld op andere 
financiers is in eerste aanleg een lening, waarbij (bijvoorbeeld na het bereiken van 
bepaalde mijlpalen of het aantrekken van een investeerder), de leningverstrekker de 
mogelijkheid heeft om de lening om te zetten in een aandelenbelang. Veelal met een 
korting. Deze vorm kan risico's verminderen voor de financier, en voor de ondernemer 
maakt dit het mogelijk om pas op een later moment de waardering van het bedrijf uit te 
onderhandelen.  

 

Quasi-financiering 
Quasi financiering is een categorie financiering tussen eigen vermogen en vreemd 
vermogen in, met een hoger risico dan senior schulden en een lager risico dan gewoon 
aandelenkapitaal, en waarvan het rendement voor de houder ervan overwegend is 
gebaseerd op de winst of het verlies van de onderliggende doelonderneming en die bij 
wanbetaling niet gedekt is. Investeringen in de vorm van quasi-eigen-vermogen kunnen 
zijn gestructureerd als schulden, die niet gegarandeerd en achtergesteld zijn, met 
inbegrip van mezzanineschulden en in sommige gevallen converteerbaar zijn in eigen 
vermogen, dan wel als preferente aandelen. 
 

Filantropisch geld of geefgeld  

Filantropie gaat over de inzet van private middelen voor het publieke belang. Dat is geld 
komt van burgers, van vermogende particulieren, van fondsen en van bedrijven. 
Filantropie wordt ook wel liefdadigheid genoemd. In de impact investing sector zijn er 
diverse vermogende families die middels stichtingen leningen en donaties verstrekken 
aan impact ondernemers.  
 

Garanties 

Wanneer een onderneming risicodragend kapitaal wil aantrekken dat niet volledig door 
de markt aangeboden wordt, kan de overheid soms besluiten om een garantie op 
achtergestelde leningen of op aandelen van participatiemaatschappijen af te geven. Dit 
verlaagd het risico voor overige financiers, zoals een bank, wat hen kan doen besluiten 
om toch kapitaal te verschaffen. Voorbeelden van garantieregelingen door de overheid 
zijn o.a. de regeling Groeifaciliteit of de Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Deze 
regelingen zijn niet specifiek gericht op circulair ondernemers.  
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Subsidies  

Bij een subsidie krijgen ondernemers financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, 
de provincie of een gemeente. Die financiële steun kan verschillende vormen hebben en 
richt zich meestal op start-ups en mkb-ondernemingen in de vroege fase108. Subsidies 
kunnen worden verstrekt in de vorm van geefgeld (bijv. Horizon-subsidie) of 
kennisvouchers (o.a. MIT-regeling) en kunnen worden ingezet voor o.a. 
haalbaarheidsstudies, R&D, netwerkactiviteiten of het toegang krijgen tot kennis bij 
kennisinstellingen. Een groot aantal subsidies in Nederland zijn gericht op innovatie in 
brede zin, waarvoor circulaire projecten in aanmerking komen indien ze aan de 
voorwaarden voldoen (o.a. MIT-regeling en DEI+). Daarnaast is er een subsidie 
beschikbaar specifiek voor circulaire ketenprojecten (Subsidie circulaire ketenprojecten). 
 
 

 
108 European InvestmentAdvisory Hub, EuroPlus Consortium, and Rebel Group (2019). Design of an Investment Platform 

for Circular Economy projects in the Netherlands 
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