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Dit inspiratieboekje is onderdeel van een driedelig onderzoek naar circulair financieren 
uitgevoerd door KplusV en Royalhaskoning DHV. Het onderzoek richtte zich zowel op het 
perspectief van de ondernemer (deel 1) als de financier (deel 3). Hieruit zijn knelpunten 
geïdentificeerd en mogelijke oplossingen om deze knelpunten weg te nemen (deel 3). Het 
inspiratieboekje brengt aan de hand van een aantal ondernemerscasussen de uitdagingen, 
belemmeringen en successen in beeld van circulair ondernemers. Daarmee illustreren deze 
circulaire ondernemers de bevindingen uit het onderzoek.

Aan de hand van een beschrijving van de casus wordt het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten en 
de ontwikkeling hiervan toegelicht. De cases zijn uiteenlopend en geven daarmee vanuit 
verschillende perspectieven en knelpunten inzicht.
Tevens zijn oplossingen aangeduid, specifiek voor de cases. Enerzijds zijn er oplossingen die 
door de ondernemer al zijn toegepast en voor meer circulaire ondernemers van toegevoegde 
waarde zou kunnen zijn. Anderzijds zijn er oplossingen die nog niet beschikbaar zijn maar 
wel gewenst.

Inleiding
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Beschrijving CE 
product 

Circulaire materialenmarktplaats als 
intermediair tussen sloop en bouw

Missie en doelen 
bedrijf 

Samen verantwoord en sociaal 
ondernemen voor een duurzame, 
circulaire toekomst! 

Ontwikkelfase  Startup

Aantal medewerkers   3-5 (gedeeltelijk ingehuurd)

CE-businessmodel  Waarde herwinning

Klantgroep   B2B en via Kringloop Aktief 
particulieren

Transitieagenda  Bouw

R-strategie  Reuse

Stadsmijn Achterhoek, opgericht in 2021, is 
voortgekomen uit Cirkelregio de Achterhoek. Het 
bedrijf faciliteert het hergebruik van circulaire 
materialen uit de gebouwde omgeving en reststromen 
uit de industrie, door te fungeren als intermediair 
voor hergebruik. Initieel alleen van sloop naar bouw, 
maar inmiddels ook steeds meer tussen verschillende 
productieprocessen. 

Het personeel bestaat grotendeels uit medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ‘founding’ 
partners bestaan uit Rouwmaat Groep (sloop), 
WAM&VanDurenBouwgroep (bouw) en Stichting 
Aktief Groep (medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt).

Door nauwkeurige opname van gebouwen kan 
worden vastgesteld welke materialen en producten 
herbruikbaar zijn voor nieuwe toepassingen. Door 
te oogsten, in plaats van te slopen, haalt Stadsmijn 
Achterhoek materialen in bruikbare staat uit oude 
panden. Via een fysieke werkplaats worden de 
materialen gereed gemaakt voor hergebruik in de 
bouw. Dit wordt mogelijk gemaakt mede door mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. De materialen 
die gereed zijn voor verkoop zijn voorzien van een 
digitaal materialenpaspoort waarin onder andere de 
herkomst van het materiaal is vastgelegd. 

KENMERKEN

Stadsmijn Achterhoek
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UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN 

De opstart van Stadsmijn Achterhoek is geslaagd. De 
Rouwmaat Groep heeft een gedeelte van haar terrein 
en een geoogste Frisomathal beschikbaar gesteld, 
WAM&VanDuren Bouwgroep heeft de Frisomathal 
gedemonteerd en voor de Stadsmijn Achterhoek opnieuw 
opgebouwd voor de inrichting van de werkplaats. Stichting 
Aktief Groep leent medewerkers uit aan Stadsmijn 
Achterhoek om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren.

De voornaamste uitdaging voor de komende jaren is 
opschalen richting een consistent, rendabel businessmodel. 
Op dit moment is de afzet hiervoor te gering en te 
inconsistent. De voornaamste reden voor de inconsistentie 
is een fluctuerend aanbod van materiaal door periodieke 
pieken in de sloop van panden. Daarnaast werken de 
medewerkers van Stichting Aktief Groep op beschikbare 
inzet en is er door de fluctuatie wisselend meer of minder 
personeel nodig. Om in de toekomst op te schalen kijkt 
Stadsmijn Achterhoek naast sloopmateriaal ook steeds 
meer naar (continue) reststromen van bedrijven. In de 
toekomstige prognose, waarin er een consistent aanbod 
is, wil Stadsmijn Achterhoek de meerwaarde voor haar 
medewerkers vergroten door vastere, en eventueel betaalde 
aanstellingen.

ERVAREN KNELPUNTEN 

Top 3 ervaren knelpunten:
1.  Kennisgebrek bij stakeholders
Vanuit de samenleving en partijen uit de (bouw)industrie 
is er veel enthousiasme over de circulaire activiteiten 
van Stadsmijn Achterhoek. De omzet naar circulariteit in 
projectmatigheid is echter (nog) gering: ‘iedereen wil wel, 
maar niemand weet echt hoe je dit kan omzetten in goede 
uitvragen’. Er is dus nog een discrepantie tussen circulair 
willen en circulair doen.  

2.  Systeem barrière: Economies of Scale
De sloop van gebouwen fluctueert, hierdoor is er soms 
heel veel en soms heel weinig aanbod van circulaire 
materialen. De huidige markt, voortgekomen uit een 
lineaire benadering met garanties, is hier niet op ingericht. 
Dit belemmert de opschaling van het bedrijf.   

3.  Wet en regelgeving: Technische normen en eisen
De huidige wet- en regelgeving en aanbestedingen 
omvatten veel vooraf vastgestelde (technische) normen 
en eisen waaraan de (nieuw)bouw (en het hieraan 
gerelateerde inkoopbeleid) moet voldoen. Dit sluit niet 
goed aan op circulair materiaal gebruik. Stadsmijn 
Achterhoek oppert als oplossing meer 2 fase contracten 
met een bredere dialoog tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever.
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Knelpunten m.b.t. Financiering:  
Financierbare circulaire businesscases
Huidige opdrachtgevers gaan uit van lange termijn garanties 
met vastgestelde marges, het risico-rendementsprofiel van 
circulaire initiatieven zoals Stadsmijn Achterhoek sluiten 
hier (nog) onvoldoende op aan. 

Waardering van externaliteiten
Circulariteit is onvoldoende geborgen in prijs-
kwaliteitverhoudingen, arbeid voor circulaire producten 
is enorm duur belast en wordt niet (voldoende) beloond. 
Opdrachtgevers blijven daarnaast in hetzelfde lineaire 
stramien denken waarin sec de prijs de leidraad is. (Extra) 
willen betalen voor de meerwaarde van circulariteit is niet 
voldoende aan de orde. 

Metrics van het financieringssysteem
De huidige eisen en voorwaarden van opdrachtgevers 
omvatten veel eisen en voorwaarden die niet gestroomlijnd 
aansluiten op circulair materiaalgebruik. ‘er zijn allerlei 
ditjes en datjes waardoor veel circulaire materialen 
(onnodig) niet in aanmerking komen voor gebruik.

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 

Behoefte 1:  Meer afnemers van de materialen
Hulp, van wie: Afzetmarkt, RVO/Ministerie van I&W
Er is behoefte aan een hogere afzet waarin meer bedrijven 
aan de slag gaan met circulaire materialen. Een verplichting 
van bijvoorbeeld 2 à 5 procent (of hoger percentage) direct 

hergebruikte materialen in aanbestedingen is hiervoor 
een oplossing. Op vrijwillige basis zijn afnemers (veelal) 
moeilijk in beweging te krijgen. 

Behoefte 2: Vrijkomend materiaal inzichtelijker te 
  maken in een grote materialenbank
Hulp, van wie: Ministerie van I&W/Versnellingshuis
Door een beter inzicht in de volumes van vrijkomend 
materiaal op lokaal, regionaal en landelijk niveau verzameld 
in een grote materialenbank kunnen initiatieven zoals 
Stadsmijn Achterhoek de markt efficiënter bedienen. Dit 
draagt voornamelijk bij aan de opschalingsmogelijkheden 
(economies of scale) en meer zekerheden op de lange 
termijn (risico-rendementsprofiel). 

Behoefte 3: 2 fase contracten
Hulp, van wie: Ministerie van I&W
In de huidige generieke bouwtypeovereenkomsten is veel 
vastgesteld in strenge eisen en voorwaarden. Door middel 
van 2 fasecontracten ontstaat er een bredere dialoog tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever en gaat men gedurende 
het proces naast elkaar zitten in plaats van tegenover elkaar 
(gedeelde belangen). Dit leidt tot meer mogelijkheden voor 
(flexibele) plaatsing en gebruik van circulaire materialen.

Meer informatie: 
Zuidgang 1A, 7141 JK Groenlo 
E:  info@stadsmijnachterhoek.nl
W: stadsmijnachterhoek.nl

FINANCIERING HUIDIG GEWENST

Type financiering 
en hoe te 
verkrijgen 

Subsidie vanuit Cirkelregio de Achterhoek Door de afzet te vergroten en meer continue materiaalstromen te 
oogsten wil Stadsmijn Achterhoek toewerken naar een rendabele 
business case. Op dit moment is er nog een gat van om en nabij 
150k te overbruggen op jaarbasis.

Indicatie 
Omvang 

180.000 euro toegezegde subsidie Ongeveer 150k

Waarvoor nodig De opstart met onder andere: Het vinden 
van een geschikt terrein, de opbouw van 
het pand met sec secundaire materialen 
en het huren van het terrein

Rendabele business case

Verwachtingen Afzet vergroten en continue materiaalstromen (door reststromen 
van bedrijven)

Eventuele 
Subsidies

Subsidie vanuit Cirkelregio de Achterhoek Subsidies zijn welkom voor het overbruggen van investerings-
periodes. De doelstelling en kernovertuiging van Stadsmijn 
Achterhoek is echter dat een duurzaam, circulair businessmodel 
zonder subsidie rendabel dient te zijn, hier wordt dan ook op 
(korte) termijn naar gestreefd.
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Ellyne Bierman-Hagen richtte in januari 2020 
de duurzame bloemenbieb Reflower op. Haar 
bedrijfsmissie: minder verse bloemen in laten vliegen 
en weggooien. Met haar ‘Flowers-as-a-Service’ neemt 
ze deel aan de circulaire economie, met kunstbloemen 
in de hoofdrol: van bezit naar gebruik, op naar zero 
waste en structurele CO2-reductie.

Reflower biedt een abonnement op kunstbloemen 
aan. Leden sluiten voor 20 euro per maand een 
abonnement af en kiezen op de website een vaas met 
bloemen uit, die op afspraak wordt bezorgd. Wanneer 
de klant is uitgekeken op de bloemen kan er een ander 
boeket besteld en bezorgd worden. Iedere wissel kost 
15 euro. Zo maakt Reflower het simpel om gebruik 
te maken van een circulair alternatief voor lineaire 
(kunst)bloemen.

KENMERKEN 

Beschrijving CE 
product

Reflower is het abonnement op 
kunstbloemen. Deze Flowers-as-a-
Service is een circulair alternatief voor 
verse bloemen.

Missie en doelen 
bedrijf

De missie: minder verse bloemen 
in laten vliegen en weggooien door 
samen blijvende bloemen te delen. 
Hiermee als circulair bedrijf een 
bijdrage leveren aan de transitie naar 
zero waste, minder klimaatimpact & 
CO2-reductie.

Ontwikkelfase Startup

Aantal 
medewerkers

4 (Eenmanszaak i.s.m. 3 freelancers)

CE businessmodel Product as a Service (PaaS)

Klantgroep 40% B2B, 60% B2C

Transitieagenda Consumptiegoederen

R-strategie Reduce, reuse (en m.b.t. normale 
bloemen: Refuse en Rethink)

Reflower
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UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

Reflower wil in 2022 groeien van 200 naar 1000 leden. In 
2025 is het streven om dit ledenbestand op te schalen naar 
10.000 leden. 

De grootste niet-financiële uitdagingen zijn voornamelijk 
systeembarrières bestaande uit: (1) de benodigde 
retourlogistiek voor Flower-as-a-Service is niet de norm 
en (2) opschalingsknelpunten (economies of scale) die 
met name voortkomen uit de hoge arbeidsintensiteit. 
Daarnaast is marktfalen een knelpunt, de populariteit en 
waarde-erkenning van circulaire kunstbloemen is nog te 
gering ten opzichte van lineaire organische bloemen. 

De financiële knelpunten richten zich met name op de lineaire 
benadering van zowel financieringsaanvragen als bestaande 
wet- en regelgeving. Er is te weinig waarde-erkenning voor 
circulariteit: ‘je wordt beoordeeld alsof je een lineair bedrijf 
bent, zero-waste wordt niet beloond’. Daarnaast sluiten 
de eisen en voorwaarden van financiers niet aan op PaaS 
modellen die circulariteit benutten doormiddel van continue 
hergebruik. Zo werd Reflower afgekeurd voor een circulaire 
financieringsregeling vanwege het gebruik van plastic als 
grondstof voor het product. 

ERVAREN KNELPUNTEN

Top 3 ervaren knelpunten: 
1. Systeembarrière: Retourlogistiek niet de norm
Een Flower-as-a-Service model vraagt om huis-aan-huis 
retourlogistiek, hier zijn weinig mensen en bedrijven op 
ingericht. De retourlogistiek van circulaire kunstbloemen 
vraagt bovendien om voorzichtigheid vanwege de 
noodzaak van waarde behoud, dit is anders voor lineaire 
retourlogistiek.

2. Systeembarrière: Economies of scale
Het businessmodel is arbeidsintensief vanwege het 
controleren van de planten na retourlogistiek en 
het vervolgens opstellen van nieuwe boeketten. Dit 
bemoeilijkt opschaling omdat deze arbeidstijd specifiek 
van toepassing is op PaaS en niet voorkomt bij lineaire 
businessmodellen. 

3. Marktfalen
De populariteit van circulaire kunstbloemen ten opzichte 
van lineaire organische bloemen is nog te gering. De 
circulaire waarde erkenning is (nog) niet voldoende terug 
te vinden in consumentengedrag.

Knelpunten m.b.t. Financiering: 
Metrics van het financieringssysteem
Het financiële speelveld is lineair ingericht, zowel 
op financieringsvlak als op het gebied van wet- en 
regelgeving. Een voornaam voorbeeld voor Reflower is het 
btw-percentage van 21% voor een circulaire kunstbloem 
ten opzichte van 9% btw voor een lineaire organische 
bloem.  

Financieringseisen
De eisen en voorwaarden van financiers zijn opgesteld 
uit een lineair oogpunt en sluiten niet aan op specifieke 
circulaire businessmodellen (PaaS) zoals Reflower. 
Subsidies zijn vaak te omvangrijk qua budget en door 
de eisen en voorwaarden gaan de subsidies naar het 
einde van de keten (de R-strategie recycling) in plaats van 
hoogwaardigere producten.   

Waardering van externaliteiten
Financiers willen rendement op hun investering, ze 
kijken niet naar de circulaire waarde naast geld, ‘geld 
is waarde, niet het veranderende systeem’. Het risico-
rendementsprofiel van PaaS zoals Reflower omvat een 
hoge initiële investering met een lange termijn omzetgroei, 
dit sluit niet aan bij de lineaire benadering van 
financiers.
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ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

Behoefte 1: Lagere inkoopprijs circulaire producten
Hulp, van wie Leverancier/Overheid (RVO)
Op dit moment is de inkoopprijs te hoog. Het is lastig om te 
concurreren met de normale Nederlandse bloemen markt, 
hier gaat jaarlijks meer dan 10 miljard euro in om met een 
enorme lobby waar lastig tegenop valt te vechten (ook 
wel David tegen Goliath). Het is daarom essentieel om de 
circulaire waarde terug te laten komen in de prijs, ofwel via 
de leverancier, ofwel doormiddel van wet- en regelgeving/
externe financiering.  

Behoefte 2: Bedrijfsondersteuning
Hulp, van wie: Expert
Voor het doorgroeien van het bedrijf is kennis op het 
gebied van circulaire businessmodellen en financiering van 
waarde. Ondersteuning van een expert met een netwerk 
zou hiervoor erg van waarde zijn. Hulp bij de bekostiging 
van een dergelijke expert zou ideaal zijn.  

Behoefte 3: Subsidietickets kleiner dan 2 ton
Hulp, van wie: Overheid (RVO)
Subsidieregelingen kleiner dan 200.000 euro, toepasbaar 
voor Reflower, helpen bij de doorgroei van het bedrijf en 
zijn eenvoudiger dan de huidige route naar kapitaal (zoals 
prijsvragen of crowdfunding). Deze regelingen zijn er nu 
nog niet.

Meer informatie:
Nieuwpoortkade 19, 1055 RX Amsterdam
E:  info@reflower.nl 
W: reflower.nl

FINANCIERING HUIDIG GEWENST

Type financiering 
en hoe te 
verkrijgen 

Eigen geld, prijzengeld, crowdfunding Een subsidie met de omvang van ongeveer €100.000 
euro zou geweldig zijn in combinatie met ondersteuning 
op het gebied van advies en training, deze regelingen 
zijn er echter (nog) niet. De volgende stap is een lening 
of (co) investering (van impact investors) van €500.000.  

Indicatie 
Omvang 

€170.000 (crowdfunding) plus eigen geld 
(startkapitaal)

(1)  €100.000
(2) €500.000

Waarvoor nodig Opzetten, doorgroeien, meer producten aanschaffen Groei in termen van producten en klanten. Daarnaast de 
opening van extra hubs/winkels. 

Verwachtingen De verwachting is dat het verkrijgen van een subsidie 
lastig zal zijn en daarom de focus wordt gelegd op het 
verkrijgen van een lening of (co) investering.

Ervaringen Door eerst, onafhankelijk van het klantenbestand, 
een sterk merk op te zetten is het gelukt om 
crowdfundingsbudget te vergaren. De deelname aan 
prijsvragen en acceleratorsprogramma’s verliep vloeiend, 
dit heeft met name naamsbekendheid opgeleverd. Het 
wedstrijdelement van bijvoorbeeld prijsvragen heeft 
echter ook een keerzijde op het gebied van financiering: 
word je tweede, dan sta je met lege handen.
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InsectoCycle
InsectoCycle werd in 2017 opgericht vanuit de 
belangstelling voor duurzame innovaties in 
de landbouwsector. Door op agrarische schaal 
insecten te kweken wil InsectoCycle een alternatief 
duurzaam business model bewerktstelligen en 
hiermee toegevoegde waarde leveren voor onder 
druk staande en eventueel stoppende Nederlandse 
boeren. InsectoCycle heeft zich gespecialiseerd in 
de kweek van de zwarte soldaatvlieg, een insect dat 
relatief eenvoudig kan groeien en vele (industriële) 
toepassingen heeft (diervoeder, petfood, humane 
voeding, farmaceutica etc.). Bovendien kan het 
insect zeer efficiënt afval/reststromen omzetten in 
nutriëntrijk lichaamsgewicht, mede hierdoor wordt 
de kweek van de zwarte soldaatvlieg gezien als een 
kansrijke circulaire oplossing. 

Bij de oprichting van InsectoCycle was er nog veel onduidelijk 
over de optimale omstandigheden voor de kweek (op afval/
reststromen) en het hieruit voortvloeiende business model. 
Om hier meer inzicht in te krijgen opende InsectoCycle 
de onderzoeksfaciliteit FeedBackFarm, hier werden de 

afgelopen jaren succesvolle kweekresultaten behaald op 
diverse rantsoensamenstellingen. De uitdaging ligt in de 
omzet naar een rendabel business model.  Deze uitdaging 
vloeit voort uit complexe en slecht aansluitende wet- en 
regelgeving, onduidelijkheden omtrent de classificatie van 
de zwarte soldaatvlieg, en de relatief hoge kostprijs. 

KENMERKEN

Beschrijving CE 
product 

InsectoCycle biedt de kennis en techniek 
aan van de kweek van de zwarte 
soldaatvlieg op agrarische schaal op 
(onder andere) afval/reststromen.

Missie en doelen 
bedrijf 

Onder druk staande en eventueel 
stoppende Nederlandse boeren  
helpen door middel van een duurzaam 
alternatief business model: de kweek 
van de zwarte soldaatvlieg (op afval/
reststromen).

Ontwikkelfase  Start up

Aantal medewerkers  3

CE-businessmodel  Circulair ontwerp / Waarde herwinning 

Klantgroep   B2B

Transitieagenda  Biomassa en voedsel

R-strategie  Reuse
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UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

De voornaamste uitdaging voor InsectoCycle is het 
bewerkstelligen van een rendabel business model. 
De kostprijs verlagen is hiervoor van groot belang. De 
afgelopen jaren is gebleken dat productie op grote 
schaal nodig is voor deze kostenreductie. Daarnaast 
wordt de kweek op afval/reststromen gezien als een 
kansrijk kostenreductiepotentieel. De zwarte soldaatvlieg 
wordt volgens wet- en regelgeving echter beoordeelt 
als landbouwhuisdier, waardoor dezelfde diervoeder 
regels gelden als bijvoorbeeld voor varkens en kippen. De 
wet- en regelgeving voor dergelijke diervoeder sluit niet 
aan bij het circulaire rantsoenpotentieel van insecten. 
Afvalstromen zoals mest en slachtafval, waarmee zwarte 
soldaatvliegen zich efficiënt voeden in hun natuurlijke 
functie in het ecosysteem, zijn pertinent niet toegestaan in 
het productieproces. Zelfs als de zwarte soldaatvlieg enkel 
voor industriële (non-food) toepassingen wordt gekweekt 
blijft de classificatie als landbouwhuisdier van kracht. 

Daarnaast bestaan er weinig richtlijnen voor de 
wetgevingsclassificatie van de zwarte soldaatvlieg. Voor 
het aanvragen van vergunningen voor landbouwhuisdieren 
zijn er bijvoorbeeld claims vereist voor de uitstoot van 
landbouwhuisdieren, denk hierbij aan PAS (Programma 
Aanpak Stikstof). Deze uitstootcijfers zijn voor zwarte 
soldaatvliegen onzeker waardoor er vergunnings- en 
aansluitend financieringsknelpunten optreden.  

ERVAREN KNELPUNTEN

Top 3 ervaren knelpunten:
1. Wet- en regelgeving - Classficatie landbouwhuisdier
Het gebruik van (succesvol onderzochte) afval/reststromen 
als diervoeder is zeer gelimiteerd toegestaan vanwege de 
classficatie als landbouwhuisdier. De vraag die InsectoCycle 
zich nu stelt: ‘waarom miljoenen investeren in onderzoek 
en innovaties wanneer de politieke wetgevingsslag niet 
geslagen wordt’?

2. Wet en regelgeving - Vergunningen onzekerheden 
zwarte soldaatvlieg
Voor het aanvragen van vergunningen zijn er richtlijnen 
die niet aansluiten op de huidige beschikbare kennis van 
de zwarte soldaatvlieg. Zoals eerder benoemd zijn de 
benodigde uitstootcijfers voor PAS (Programma Uitstoot 
Stikstof) onzeker/onbekend. ‘het is hierdoor lastig om te 
weten of de activiteiten wel of niet legaal zijn’.

3. Wet- en regelgeving - Definitie afval
De huidige definitie van afval is zeer nauw gedefinieerd. 
Dit belemmert de transformatie van een afvalstroom tot 
een kansrijke grondstof. De combinatie van de classificatie 
als landbouwhuisdier en deze definitie belemmeren het 
business model voor de zwarte soldaatvlieg.

KNELPUNTEN M.B.T. FINANCIERING

Financierbare circulaire businesscases - Kostprijs
De huidige kostprijs is te hoog om rendabal te kunnen 
concurreren. Productie op grote schaal is nodig om 
economische levensvatbaarheid te garanderen, investeren 
in grote schaalproductie is vanwege de onzekerheden 
(wet- en regelgeving, markt) echter risicovol.   

Financieringseisen - Vergunningen
Op dit moment zijn er ondanks het veelgenoemde 
kansrijke marktpotentieel veel onzekerheden rondom de 
kweek van de zwarte soldaatvlieg. Vergunningstechnisch 
is het onduidelijk wat wel of niet mag. Dit resulteert in 
onzekerheden voor potentiële investeerders die vanuit 
de huidige lineaire markt gebaat zijn bij korte-termijn 
zekerheden. 

Waardering van externaliteiten - True value
De hoge circulaire waarde die de zwarte soldaatvlieg 
waarborgt ten opzichte van concurrerende producten 
weerspiegelt niet in de huidige lineaire marktpositie die 
puur gebaseerd is op de prijs. Dit belemmert de business 
case.
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ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

Behoefte 1: Inhoudelijke betrokkenheid van het   
  ambtenarenapparaat

Hulp, van wie; RVO / Versnellingshuis / Ministerie van 
  Infrastructuur & Waterstaat
De juiste inhoudelijke betrokkenheid door een ambtenaar 
is van groot belang. Op dit moment is het juridische 
raamwerk voor de zwarte soldaatvlieg (en andere insecten) 
onvoldoende aangesloten op de inhoudelijke kennis 
omtrent insectenkweek. Er is dus een discrepantie tussen 
innovaties en wet- en regelgeving. Om de  circulaire 
mogelijkheden van insectenkweek realiteit te laten worden 
is het nodig om de afstand tussen beiden te verkleinen. 

Behoefte 2: Absolute politieke wil
Hulp, van wie: Ministerie van Infrastructuur &Waterstaat
Uit ervaring is gebleken dat er echt stappen worden gezet 
in transities wanneer er absolute politieke wil aanwezig 
is.  Hoewel de potentiële kansen evident zijn is de (tot 
nu toe ontoereikende) politieke wil doorslaggevend om 
deinsectenbranche tot een hoger circulair niveau te brengen.

Tips:
• Financiering, resulterende innovaties en regelgeving 

meer synchroon ontwikkelen en beter op elkaar 
afstemmen. ‘Niet eerst het één en dan het ander.’ 

• In 2050 circulair? Om de slag te maken van concept 
naar realiteit is er volgens InsectoCycle meer politieke 
durf nodig zodat financiële impulsen uiteindelijk 
sneller leiden tot circulaire resultaten. Met de huidige 
ontwikkelde technieken en een absolute politieke wil 
kunnen veel meer grondstoffen benut worden.   

Meer informatie:
Office: 
Plus Ultra II, Bronland 10N, 6708 WH Wageningen
E:  contact@insectocycle.nl
W: insectocycle.com
R&D Center:
FeedBackFarm, Heideweg 1, 3381 KH Giessenburg

FINANCIERING HUIDIG

Type financiering en hoe verkregen  Subsidies

Indicatie Omvang  Meer dan 1 miljoen

Waarvoor nodig Opzet, onderzoeksfaciliteit (FeedbackFarm), onderzoeken

Ervaringen Het verkrijgen van subsidies verliep vloeiend vanwege de urgentie van duurzaamheids-
innovaties in de landbouwsector. Ondanks succesvolle resulaten is er nu geen perspectief op 
een rendabele business case.

Eventuele subsidies Subsidie verkregen via het plattelandontwikkelingsprogramma
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Create! Is een bedrijf dat decoratieve elementen produceert voor festivals, tv-shows, pretparken en grote 
evenementen. Het gaat om grote bouwwerken met een tijdelijk karakter. Create! is een succesvol bedrijf dat 
met indrukwekkende projectvoorbeelden (zoals bij Efteling en Formule 1 Zandvoort) veel belangstelling krijgt. 
Ze maken zeer fraaie decoraties die de hele wereld over gaan. Op de website zijn fraaie projectvoorbeelden te 
vinden (zie hieronder). 

KENMERKEN

Beschrijving CE 
product

Create! past circulariteit op verschillende manieren toe. Zo mag het eigen personeel (of relaties van hen) 
gebruikt hout meenemen om particulier te gebruiken. Dit hout zou anders tot afval verwerkt worden. Ook 
zaagsel wordt hergebruikt, in de manege. 
Momenteel loopt een innovatief project dat vanuit de subsidieregeling ‘Circulaire ketenprojecten’ (SCK) 
wordt gefinancierd. Create! is met ketenpartners bezig naar een onderzoek om bouwplaten te realiseren op 
basis van aardappelzetmeel en andere natuurlijke materialen. Deze platen zijn dan volledig recyclebaar. Dit 
project kent een aantal uitdagingen op het gebied van R&D. Create! werkt in een keten met andere bedrijven 
en onderzoeksinstellingen aan technische verbetertrajecten voor dit circulaire product. 
Verder wil Create! onderzoek doen naar duurzame verfsoorten. Het bedrijf gebruikt veel verf voor de 
productie van decoratieve elementen.  Punt van aandacht is wel dat deze verf duurder is dan reguliere verf. 
Toepassing zal in stappen gaan.

Missie en doelen Create! amazing things together

Ontwikkelfase Startup (bestaat bijna 5 jaar)

Aantal medewerkers 10-15

CE businessmodel Circulair ontwerp en waardeherwinning

Klantgroep Entertainment bedrijven, zoals pretparken, tv-studio’s, festivalorganisatoren

Transitieagenda Hout, lijm en verf

R-strategie Reuse & Recycling

Create!
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UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

Create! wil in hun drie meest gebruikte producten, te 
weten hout, verf, lijm, zoeken naar een maximaal circulaire 
en minder milieubelastende oplossing. Dit proces gaat in 
stappen. 

Het bedrijf probeert waar mogelijk circulaire processen 
te integreren in het eigen businessmodel. Voor de meeste 
van hun afnemers echter staat circulariteit nog niet hoog 
op de agenda. Vaak worden de decoratieve producten 
van Create! helaas maar eenmalig gebruikt. Create! wil 
hierin verandering brengen en hun klanten wijzen op 
gebruiksmogelijkheden van circulaire materialen. Het gaat 
dan vooral om herbruikbare materialen zoals hout. Ook 
bij Create! staat deze transitie naar maximaal circulaire 
ontwerpen en produceren nog aan het begin, maar men 
is doordrongen van het feit dat deze verandering moet 
worden ingezet. 

FINANCIERING

Er is, naast reguliere financiering voor de start van het 
bedrijf, subsidie toegezegd door RVO voor het innovatieve 

ketenproject om circulaire plaatmaterialen te kunnen 
ontwikkelen. Subsidie wordt met name gebruikt voor 
technisch onderzoek en ontwikkeling. 

Meer informatie
Create - Create Amazing Things! 
Locatie bedrijf: Beek en Donk
W: createbv.com
Gesprekspartner: Björn Berkers (oprichter en CEO)
 

HUIDIG GEWENST

De financiering voor het onderzoek betrof subsidie van RVO: regeling 
circulaire ketenprojecten. Deze subsidie is verkregen door gebruik 
te maken van een specialistisch adviesbureau. Zij hebben met de 
ondernemers samen de regeling gevonden en de aanvraag opgesteld. 
De totale subsidie bedroeg iets minder dan € 100.000,-. Deze specifieke 
subsidie voor circulaire ketenprojecten was nodig om duurzame 
bouwplaten te realiseren op basis van aardappelzetmeel en bermgras. 
Hiervoor zijn R&D inspanningen nodig, Create! werkt samen met 
onderzoeksorganisatie en andere bedrijven. 
Het subsidieaanvraagproces is goed verlopen, dankzij medewerking 
van een specialistisch adviesbureau. Het onderzoeks- en 
ontwikkelingsproject zelf loopt ook goed. Het is de bedoeling volledig 
recyclebare bouwplaten te kunnen realiseren. Opschaling hiervan zal 
nog wel stapsgewijs gaan. 

Create! verwacht in de toekomst voor meerdere 
innovatieve duurzaamheidsprojecten subsidie aan te 
vragen. De bedragen zullen naar verwachting in de 
tonnen (maximaal) lopen. Subsidie is nodig voor inhuur 
onderzoeksinstellingen (Zoals TU of Hogeschool), 
onderzoeksfaciliteiten, en pilots. De grootste uitdaging 
zal zitten in het opschalingsproces van hout naar 
duurzame alternatieven. 
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Veolia Polymers is onderdeel van het internationale Veolia. In Vroomshoop (Overijssel) staat de productielocatie 
en vormt de “Centre of Excellence” van de gehele organisatie. De focus van de onderneming ligt op de 
ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige compounds gebaseerd op gerecycled polypropyleen 
(rPP), een moderne en veelzijdige kunststof die weer kan worden toegepast in producten.

KENMERKEN

Veolia Polymers

Beschrijving CE product  Gerecyclede kunststoffen

Missie en doelen bedrijf  • Veolia Polymers heeft een grote expertise verworven in het opwaarderen van PP. Deze 
ervaring maakt ons toonaangevend op het gebied van het hergebruiken van deze 
grondstof. Een waarborg voor kwaliteit en constante producten. Vergelijkbaar met die van 
nieuw materiaal.

• In samenwerking met andere partijen worden voortdurend nieuwe producten ontwikkeld. 
Door continu te innoveren en te verbeteren vormen wij een betrouwbare partner voor de 
lange termijn.

Ontwikkelfase  Volwassen

Aantal medewerkers  >150

CE-businessmodel  Recycling

Klantgroep   Bedrijven

Transitieagenda  Kunststof

R-strategie  Recycling
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UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

Veolia wil graag nog meer kunnen bijdragen aan de 
circulaire transitie. Ze willen mee ontwikkelen met de 
trends en koploper blijven binnen de sector. Zodoende 
kunnen circulaire doelen gehaald worden. 

ERVAREN KNELPUNTEN

Top 3 ervaren knelpunten
1. Ketensamenwerkingen
In de sector moet gewerkt worden in ketens, maar hiervoor 
moet je betrouwbare partners vinden. Deze partners 
moeten elkaar aanvullen, niet met elkaar concurreren. 

2. Waardering externaliteiten
Het duurde voor Veolia erg lang voordat de juiste waarde 
van diens diensten meer maatschappelijk geaccepteerd 
werden en de markt en meer klaar voor lijkt.

3. Inzicht in financieringsmogelijkheden
Het bedrijf merkt op dat er veel regelingen en mogelijkheden 
zijn, echter is het te onduidelijk wat de verschillen zijn, of 
het interessant is voor het bedrijf en of het passend is voor 
diens groeiplannen. Beter overzicht zou helpen. Nu schakelt 
het bedrijf een extern bedrijf in voor de financieringen.

Knelpunten m.b.t. Financiering 
Financieringseisen
Financiers zijn vaak traditioneel ingesteld. Zeker in het 
begintijd van het bedrijf, toen recycling bekend was, 
leverde dit knelpunten op. 

Financiering van ketensamenwerkingen 
Veolia merkt dat niet altijd elke ketenpartner aanspraak 
kan doen op een bepaalde regeling. Hierdoor wordt het 
voor sommige partijen minder aantrekkelijk deel te 
nemen. Ook wordt het lastiger om verantwoordelijkheden 
beter te beleggen binnen samenwerkingen.

FINANCIERINGSOPLOSSING

HUIDIG GEWENST

Veolia Polymers heeft samen met verschillende partijen uit 
de keten aanspraak kunnen doen op het Overijsselse Subsidie 
Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen. Hier hebben 
ze veel ondersteuning bij gekregen vanuit de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen (oplossingsrichting: “ROM’s en 
provinciale fondsen”).

Graag zou het bedrijf verder bijdragen aan de circulaire transitie, 
maar merkt dat de kansen die aantrekkelijk zijn voor alle 
deelnemende partijen beperkt blijft. Ook is het vinden van een 
passend netwerk met ketenpartners uitdagend. Met ondersteuning 
zou Veolia meer grote, impactvolle projecten kunnen doorlopen en 
zo meer kunnen bijdragen binnen de circulaire economie.

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

Behoefte 1: Harmonisatie van nationale en regionale   
  programma’s 

Hulp, van wie: Financiers, overheden 
Ketenprojecten zijn vaak (regio)grensoverscheidend, maar 
in het huidige landschap vallen vaak een aantal partijen 
buiten de boot. Dit komt onder andere door diens locatie. 

Behoefte 2: Matchingsinstrumenten voor de CE
Hulp, van wie: ROM’s, overheden  
Een netwerk is essentieel, zeker voor grotere projecten. 
Aanvullende partijen leren kennen binnen een keten is erg 
belangrijk en organisaties die de sector of de regio kennen, 
kunnen hieraan bijdragen.

 Tips
• Voor ondernemers is het helpend aan te kloppen bij 

regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Zij kunnen 
contacten leggen en soms mee sparren. Dit ondervangt 
het gemis van een algemeen informatieloket ten deel. 

• Meer overzicht in de mogelijkheden is zeer gewenst. 
Veolia lost dit op door een externe partij in te huren 
om subsidie- en financieringsmogelijkheden in kaart 
te brengen en aanvragen in te dienen. Zo kan Veolia 
zich meer richten op haar kern business, hoewel dit 
niet voor iedere organisatie mogelijk is. 

• Veolia spoort andere bedrijven – zeker diegene die 
lineaire businessmodellen hanteren – creatief te kijken 
naar de leefomgeving en de mogelijkheden. Wellicht 
lijkt de overstap op circulair in sommige sectoren op 
dit moment nog niet rendabel, maar de langdurige 
impact, zekerheid en kansen weegt hiertegen op. 
Veolia’s grondstoffen – afval – was voorheen niks 
waard maar wordt steeds meer gezien als waardevol 
materiaal en ook de markt trekt hier meer naar toe. 
Om hiervan te profiteren is pionieren nodig.

 Meer informatie
W: veolia.nl/nl

16 Veolia Polymers

http://www.veolia.nl/nl


Leadax
Leadax is de eerste loodvervanger ter wereld met 
dezelfde eigenschappen als traditioneel lood. Leadax 
heeft geen schadelijke effecten op gezondheid en 
milieu. Een tweede generatie loodvervanger die 
niet alleen lichter is in gebruik, maar ook nog eens 
goedkoper in aanschaf. Van spouwmuur tot aan 
schoorsteen, de toepassing en verwerking van Leadax 
is identiek aan die van Lood. Het product wordt 
gemaakt van een afvalstof en is volledig circulair. Het 
folie PVB wordt in de eerste gebruiksfase in gelaagd 
glas toegepast. 

UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

Leadax heeft een ontwikkeld product dat klaar is voor 
opschaling. Hiervoor wordt een fabriek gerealiseerd die 
de productie naar een volgend, seriematig, niveau tilt. 
De uitdagingen voor Leadax is het voldoende kunnen 
opschalen om het product volledig op eigen inkomsten 
winstgevend te maken. Met de huidige schaal wordt een 
positief resultaat gerealiseerd maar verder opschaling is 
nodig om dit in de toekomst ook te kunnen waarborgen. 
Hiervoor wordt uitbreiding naar het buitenland gezocht. 

KENMERKEN

Beschrijving CE product Duurzame dakbedekking 
middels loodvervanging

Missie en doelen bedrijf Meest duurzame 
dakbedekking ter wereld 
zijn, volledig circulair, zonder 
gifstoffen en goedkoper dan 
traditioneel lood.

Ontwikkelfase volwassen

Aantal medewerkers 20

CE businessmodel / r-strategie Refuse, Re-use

Klantgroep B2B (bouw)

Transitieagenda Bouw

R-strategie Refuse, Re-use
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ERVAREN KNELPUNTEN

Top 3 ervaren knelpunten 
1. Waardering externaliteiten
Eerlijke prijs voor materialen/producten met hoge CO₂ 
voetafdruk. Ofwel middels het beprijzen van vervuilende 
producten of materialen of compenseren van minder 
vervuilende producten/materialen. Leadax realiseert 
momenteel 500.000 ton CO₂ besparing met de verkoop 
van de dakbedekking.

2. Marktvraag
In de vroege fase van Leadax reageerde de Nederlandse 
markt terughoudend op het product. Onbekend 
maakt onbemind en dus werd gekozen voor bekende 
alternatieven. Leadax heeft daartoe eerst voornamelijk 
buitenlandse klanten bediend, inmiddels zijn ook 
Nederlandse klanten geïnteresseerd. 

3. Ketensamenwerking
In een circulaire economie is het samenwerken met 
ketenpartners een noodzaak. Ook in innovatieprocessen 
is dit van belang. Het vinden van geschikte partijen kan 
lastig zijn omdat continuïteit in de samenwerking en 
bedrijfsvoering van ketenpartners hierbij belangrijk is. 
Momenteel ervaren veel bedrijven druk uit verschillende 
kanten (personeel, energie, grondstoffen schaarste) dit 
maakt bestendige ketensamenwerking uitdagender.

Knelpunten m.b.t. Financiering 
Financieringseisen 
De innovatie van Leadax is gefinancierd tegen voorwaarden 
van Bitufa. Dat wil zeggen, tegen voorwaarden voor 
traditionele bedrijven in plaats van voor specifiek circulaire 
bedrijven. Hierdoor heeft Leadax tegen relatief gunstige 
voorwaarden kunnen financieren, t.o.v. waar de innovatie 
zich bevond. Dit illustreert hoe een gelijker speelveld voor 
bijvoorbeeld het risicorendementsprofiel verschil kan 
maken in het financieren van de innovatie.

FINANCIERINGSOPLOSSING

Leadax is een productinnovatie ontwikkeld vanuit Bitufa, 
een producent van op olie gebaseerde waterkerende 
producten. De ontwikkeling van Leadax gedeeltelijk 
gefinancierd  vanuit R&D gelden (eigen vermogen) van  
Bitufa. De huisbank (ING) van Bitufa heeft ook in de 
financiering en ontwikkeling van Leadax gefinancierd.  
Daarbij heeft Leadax tegen de relatief gunstigere 

voorwaarden (in vergelijking met andere circulaire 
innovaties) van Bitufa kunnen financieren. Voor 
de productinnovatie en realisatie van de eerste 
productiecapaciteit heeft Leadax tweemaal gebruik 
gemaakt van de DEI+ regeling. Eerst enkele tonnen voor 
productinnovatie, vervolgens een paar miljoen voor de 
aanschaf van de productiefaciliteiten. De financiering van 
DEI werd als zeer behulpzaam ervaren, in het bespreken 
van financieringsvoorwaarden met  de financier was de 
zekerheid van de DEI subsidie een multiplier op het aanbod 
van de financier, deze werd met eenzelfde bedrag toegelegd 
door de financier. 

Gewenst 
Naar de toekomst toe heeft Leadax vooral behoefte aan 
financiering voor de opschaling, met name internationale. 
De ambitie is om in de komende jaren in het buitenland 
fabrieken te realiseren. Zodoende vestigt het bedrijf zich 
dichter bij de afzetmarkt van de klant en tevens dichterbij 
de bron van het beschikbare PVB in Europa.

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

Behoefte 1: Doorlooptijd van certificering voor nieuwe 
materiaalinnovaties is erg lang (1 jaar), verkorting maakt 
business case sneller realiseerbaar

Behoefte 2: Over subsidies wordt belasting betaald, 
ook voor circulaire innovaties. Dit maakt innoveren, zelfs 
met subsidies, onder de streep kostbaarder dan nodig. Als 
circulaire innovaties nodig zijn zou voor deze innovaties het 
zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt moeten worden.

Tips
• Geduldige aandeelhouders zijn heel belangrijk voor 

een bedrijf dat een nieuwe circulaire business unit 
opzet. Aandeelhouders en innovatie moeten bij elkaar 
passen.

• Zichtbaarheid van het product is heel belangrijk, 
ook wanneer het product nog niet uit ontwikkeld 
is. Het meedoen aan verschillende wedstrijden en 
winnen van diverse onderscheidingen heeft Leadax 
geholpen in het positioneren in een traditionele en 
conservatieve markt.

Meer informatie
W: leadax.nl
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Peelpioneers
Peelpioneers biedt een hoogwaardig circulaire oplossing voor sinaasappelschillen die overblijven na het maken 
van vers sap. Het bedrijf verwerkt Nederlandse schillen en extraheert grondstoffen die inzetbaar zijn in diverse 
industrieën. Zo realiseert Peelpioneers de transitie van afval naar grondstoffen en dragen ze bij aan de circulaire 
economie.

KENMERKEN 

Beschrijving CE product Peelpioneers vangt de sinaasappelresten op die overblijven na het maken van 
sinaasappelsap. Deze resten worden omgezet in grondstoffen voor producten in 
verschillende industrieën. De producten van Peelpioneers worden o.a. gebruikt als 
grondstof voor zeep, voedingsmiddelen en verf. 

Missie en doelen bedrijf PeelPioneers heeft de missie om alle citrusresten op te vangen om te zetten in 
waardevolle ingrediënten. Zo bieden ze de citrusresten een tweede leven.

Ontwikkelfase Groeifase I

Aantal medewerkers 11-50

CE businessmodel / r-strategie Optimaal gebruik, waardeherwinning

Klantgroep B2B

Transitieagenda Voedsel, consumentengoederen

R-strategie Repurpose
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UITDAGINGEN KOMENDE JAREN

Na het realiseren van een eerste winstgevende fabriek zocht 
Peelpioneers naar mogelijkheden om te groeien en het 
bedrijf verder te ontwikkelen. Met het realiseren van een 
nieuwe productie installatie kan de verwerkte hoeveelheid 
sinaasappelschillen van 40.000 kilo naar 120.000 kilo 
worden vergroot. 
In de komende vijf jaar wil Peelpioneers vijf fabrieken in 
Europa realiseren. 

ERVAREN KNELPUNTEN

Top 3 ervaren knelpunten
Ketensamenwerking 
Het verwerken van grondstoffen die voorheen als 
afvalstoffen werden behandeld brengt logistieke en 
juridische uitdagingen met zich mee. Bij Peelpioneers 
betreft het daarbij een bio-grondstof, die vaak in vergisting 
of verbranding belanden. Het tijdig scheiden en vervoeren 
hiervan is van belang in het verkijgen van een schone, 
en dus bruikbare stroom als grondstof voor nieuwe 
producten.

(m.b.t. financiering): Risico-rendementsprofiel 
Noodzakelijke investering voor het realiseren van 
een productiefaciliteit werd door financiers als te 
risicovol beoordeeld. De investeringsbehoefte voor de 
productiefaciliteit was te groot voor de fase van de 
onderneming. Middels het financieren via een consortium 
is de financiering uiteindelijk toch rond gekomen, 
waarmee risico voor de financiers is gespreid.

(m.b.t. financiering): Inzicht in financieringsmogelijkheden
Het financieringslandschap is voor ondernemers een 
moeilijk te overzien geheel. Het vinden van het juiste 
financier en partner is hierbij van belang. PeelPioneers is 
geholpen door de Brabante Ontwikkelingsmaatschappij 
in de vroege fase, zowel in financiële als business 
development ondersteuning is deze ROM van belang 
geweest in het verbinden met samenwerkingspartners in 
de keten.

FINANCIERINGSOPLOSSING

Huidig
Middels een uniek consortium van investeerders heeft het 
bedrijf de grootste schillenfabriek van Europa gebouwd. 
De nieuwe productiefaciliteit wordt gerealiseerd dankzij 
de investering van een uniek consortium, bestaande uit de 
Rabobank, EZK (DEI+), het Nationaal Groenfonds, de BOM, 
Circular Bioeconomy Fund en DOEN Participaties. De totale 
waarde van de investering bedroeg €10 miljoen voor het 
bouwen van een fabriek in Den Bosch. De onderneming 
begeeft zich in een high risk vroege fase maar was wel in 
staat om gefinancierd te worden door een consortium van 
investeerders die het risico aandurven, met lead investor 
ECBF. Door meerdere investeerders te laten samenwerken 
wordt het risico gespreid. Daarnaast werkt PeelPioneers 
met meerdere ketenpartners samen zoals Unwaste. Deze 
maakt van de restromen zeep en heeft publieke instanties 
als klant.

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

Behoefte 1 (in het verleden):
Ondersteuningsbehoefte in het ontwikkelen van 
het product, technische uitdagingen maar ook in de 
samenwerking met ketenpartners (van ontdoener van 
grondstof (Renewi) tot de klant (Jumbo).

Tips
• “De-Risking is voor ons het bewijs leveren dat we het 

goed doen. En onszelf ook de vraag stellen of we het 
zelf op deze manier zouden willen financieren. Ga in 
de schoenen staan van de financier”

• “Er is veel aandacht van investeerders voor het 
gegeven dat circulair ondernemen in de praktijk 
tegenvalt. Maar dat het ook meevalt komt eigenlijk 
niet aan bod.”

• Wees kritisch op het eigen financieringsplan en wat de 
financier aanbiedt. Het vinden van de juiste milestones 
die de ontwikkeling niet belemmeren is van belang. 
Hierover open communiceren met de financier ook, bij 
tijdig signaleren is flexibiliteit mogelijk.

Meer informatie
W: bluecity.nl/blog/de-risking-early-stage-circulaire-
bedrijven-funding-the-future-2022/ 
W: peelpioneers.nl/
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Fairphone
Fairphone is een sociale onderneming met het doel de elektronica industrie radicaal te veranderen. Het bedrijf 
produceert een duurzame en modulaire smartphone zonder conflictmaterialen. Alle telefoons zijn gemaakt 
voor langdurig gebruik. Bij een defect kan de gebruiker, met behulp van de Fairphone reparatiegids, het toestel 
zelf eenvoudig repareren of een enkel onderdeel vervangen. Sinds 2018 biedt Fairphone haar smartfone ook  
as-a-service aan om nog circulairder te opereren. Hierbij blijft de smartphone in het bezit van Fairphone, waarbij 
het bedrijf bij defecten ook het onderhoud voor haar rekening neemt. De consument betaalt hierbij alleen voor 
het gebruik van het toestel en levert de smartphone bij het beëindigen van de service weer in. 

KENMERKEN 

Beschrijving CE product Fairphone produceert een duurzame, modulaire smartphone, vrij van conflictmaterialen. De 
smartphone is ontworpen voor langdurig gebruik. Bij een defect kan de gebruiker, met behulp van 
de Fairphone reparatiegids, het toestel zelf eenvoudig repareren of een enkel onderdeel vervangen. 
Sinds 2018 biedt Fairphone haar smartfone ook as-a-service aan om nog circulairder te opereren. 
Hierbij blijft de smartphone in het bezit van Fairphone, waarbij het bedrijf bij defecten ook het 
onderhoud voor haar rekening neemt. De consument betaalt hierbij alleen voor het gebruik van 
het toestel en levert de smartphone bij het beëindigen van de service weer in.

Missie en doelen bedrijf xxxx
Ontwikkelfase Groeifase II

Aantal medewerkers 100-150

CE businessmodel / r-strategie Circulair ontwerp, optimaal gebruik, waardeherwinning

Klantgroep Consument, zakelijke consument (B2C, B2B)

Transitieagenda Elektronica

R-strategie Refuse, Rethink, Reuse, repair, refurbish 
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UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

Fairphone is 2018 gestart met een pilot om haar smartphone 
as-a-service aan te bieden. 

ERVAREN KNELPUNTEN

Marktvraag 
Belangrijk onderdeel van het PaaS model is het terugkeren 
van onderdelen en telefoons. Dat is nodig om de cirkel 
echt rond te maken. Er komen weinig telefoons of 
onderdelen terug. Fairphone experimenteert daarom met 
dienstmodellen gericht op bedrijven.

Knelpunten m.b.t. Financiering
Financieringseisen
Fairphone heeft in 2018 de transitie ingezet richting een 
phone-as-a-serivce businessmodel om nog circulairder te 
opereren. Ondanks het bewezen succes van het bedrijf, 
is het niet gelukt om externe financiering aan te trekken 
voor het as-a-service model. Hieruit blijkt dat dit business 
model vaak nog buiten de financieringseisen van subsidies 
of investeerders opereert.

Voldoende passend financieringsaanbod
Ondernemers van m.n. soft-tech business modellen, vallen 
vaak buiten het bestaande financieringsinstrumentarium. 
Dit gebeurt vaak wanneer een organisatie geen high-tech 
element heeft. De business model innovatie van Fairphone, 
waarbij er m.n. financiering nodig is om voorraad in 
te kopen, viel hierdoor ook buiten de bestaande (tech) 
subsidies.

FINANCIERINGSOPLOSSING

In het geval van Fairphone, is het financieringsgat gedicht 
met eigen vermogen van het bedrijf. In het verleden 
heeft Fairphone gebruik gemaakt van verschillende 
financieringsvormen. Zo haalde het bedrijf in 2018 2,5€ 
mln. op via een crowdfunding platform. verkreeg het bij de 
ABN AMRO kredieten waar het Dutch Good Growth Fund 
garantiestellingen voor verstrekte (t.w.v. €9 mln.)

Meer informatie:
W: fairphone.com 
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Reliving
Reliving is een online platform voor betaalbaar vintage meubilair. Sinds de oprichting in 2019 is het team hard op 
weg om deze visie waar te maken. Hiermee hoopt Reliving een tegengeluid te kunnen bieden aan fast furniture. 
Deze trend legt de impact van de meubelindustrie bloot, die tot op heden relatief onderbelicht is gebleven.  

KENMERKEN 

Beschrijving CE product Reliving is een online platform voor betaalbaar vintage meubilair. Consumenten 
kunnen een breed aanbod aan interieurproducten online kopen en dit veilig via een 
betaalplatform betalen. Een consument kan hierbij kiezen om het product zelf op te 
halen of om het te laten bezorgen. Dit laatste helpt om enkele van de drempels van 
het aanschaffen van tweedehands meubilair te verlagen.

Missie en doelen bedrijf Het doel van Reliving is om te laten zien dat er genoeg mooie producten zijn waar 
we ons huis mee kunnen inrichten. Bewuster omgaan met onze afvalstromen 
en meer geluk toekennen aan tweedehands artikelen dan nieuwe producten. 
Door drempels als vervoer, vindbaarheid en kwalitatief aanbod weg te nemen en 
inzichtelijk te maken wat er aan CO2 bespaard wordt door tweedehands te kopen, 
hoopt Reliving dit te realiseren.

Ontwikkelfase Start-up

Aantal medewerkers 1-10

CE businessmodel / r-strategie Optimaal gebruik

Klantgroep Consumenten (B2C)

Transitieagenda Consumentengoederen 

R-strategie Refuse,  Reuse

23 Reliving



UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

Reliving acteert hoog op de R Ladder en valt daarom buiten 
bestaand instrumentarium vanuit de overheid. Het bedrijf 
heeft in vroege fase een investering ontvangen van Ifund en 
Fair Capital Partners. Dit was de eerste investeringsronde 
voor de onderneming. De durfinvesteerders hebben 
vertrouwen in de onderneming. De onderneming komt 
echter niet in aanmerking voor publieke middelen en 
instrumenten.

ERVAREN KNELPUNTEN

Financieringseisen
Reliving biedt een no-tech service aan, die buiten de 
voorwaarden valt van bestaande circulaire subsidies. Vaak 
hebben deze subsidies een tech-element, waardoor service 
modellen en online platforms niet voor de financiering in 
aanmerking komen.

Lineair perspectief (m.b.t. financiering)
Een business model zoals Reliving is nieuw en 
rendementen zijn voor de financier lastig te berekenen. 
Dit komt o.a. door een gebrek aan kennis van het 
businessmodel, waardoor de financier het niet aandurft. 
Daarnaast is de rendementsverwachting mogelijk laag en 
beschikbaar over een langere termijn in vergelijking met 
lineaire investeringen.

Meer informatie
 W: reliving.nl
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Oscar Circulair
Oscar Circulair richt zich op een collectieve oplossing ten aanzien van afvalinzameling en -verwerking. Er lopen 
enkele projecten in Amsterdam, op het Westergasterrein en nabij het Olympisch stadion. Vanaf zomer 2022 
schaalt Oscar op met projecten op o.a. Katendrecht Rotterdam en Museumplein Amsterdam. Oscar Circulair 
levert een gebiedsgerichte oplossing met het aanbieden van een fijnmazig systeem voor inzameling van 
bedrijfsafval en de verwerking tot producten/grondstofstromen. Er wordt gebruik gemaakt van elektrische 
inzamelvoertuigen en door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Oscar Circulair is in 2019 gestart, daarmee 
is het een start up bedrijf die maatschappelijke waarde creëert op klimaatdoelen en sociale doelen.

KENMERKEN

Beschrijving CE 
product

Het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval tot nieuwe producten/grondstoffenstromen is het circulaire 
product. Gebruik van elektrische inzamelvoertuigen en inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
geven eveneens de duurzaamheidsambities van het bedrijf aan. 
Met deze elektrische transportmiddelen wordt op meerdere locaties in Amsterdam (en binnenkort in 
Rotterdam) afval ingezameld. Het ingezamelde afval krijgt een ‘tweede’ leven. Inmiddels kan Oscar Circulair, 
naast restafval, 5 hoofdwaardestromen onderscheiden en 8 subwaardestromen. Men beschikt op de hubs in 
Amsterdam over een eigen pers. Dit zijn grondstoffenhubs. 

Missie en doelen 
bedrijf

Het doel van Oscar is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen 
voor hergebruik en de leefbaarheid van een gebied te vergroten door het beperken van (vervuilende) 
vervoersbewegingen.

Ontwikkelfase Startup (bestaat sinds 2019)

Aantal medewerkers 5-10 (kantoor) & > 5 inzamelaars

CE businessmodel Waardeherwinning  en circulair ontwerp

Klantgroep Gemeenten, ondernemersverenigingen, individuele bedrijven

R-strategie Reuse & Recycling & Refurbishment
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UITDAGINGEN BEDRIJF KOMENDE JAREN

De duurzame propositie van Oscar Circulair de komende 
jaren vasthouden en verder uitbreiden ondanks de in eerste 
instantie hogere kosten en niet-lineaire aanpak. Ook het 
binnen houden van voldoende personeel zal een uitdaging 
blijven. 

ERVAREN KNELPUNTEN

Grip op systeemverandering
Er is nog geen level playing field met lineaire ondernemers, 
en men ervaart gebrek aan kennis (en koudwatervrees). 
Wetgevers, overheden, financiers, andere stakeholders 
moeten met een modernere bril naar de mogelijkheden 
van circulaire economie kijken. Nog teveel wordt vanuit 
de lineaire economie geopereerd. Niet alleen financiële 
zekerheden moeten een rol spelen, ook andere onderdelen 
zijn belangrijk. Anders komt er geen verandering. 

Waardering bedrijf/product
Door afvaldefinities die beperkende factor hebben, en 
door kennisgebrek.

Knelpunten m.b.t. Financiering 
Financiering is in het algemeen lastig te verwerven.
De aanvraagtrajecten zijn lang en tijdrovend. Financiers 
en subsidiegevers gebruiken vaak oude methoden in de 
toetsing (waardevaststelling) van ondernemingen en 
aanvragen. Het wekken van vertrouwen in het project 
richting financiers is een langdurig en zwaar proces. 
Omdat dit vaak met ouderwetse modellen gaat, is het 
voor (potentieel) disruptieve projecten/bedrijven, zoals 
Oscar Circulair, lastig aantoonbaar. 

Tijdrovende processen
Indien financiering is verleend, is Oscar Circulair veel 
tijd kwijt in de uitvoering van financieel administratieve 
processen om de lopende financiering in de lucht te 
kunnen houden.

FINANCIERING

Zoals veel start ups heeft ook Oscar Circulair externe 
financiering nodig om de beginstappen te kunnen zetten.  

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

Behoefte 1: Proces van verkrijgen financiering 
Ondersteuning bij subsidietrajecten blijft nodig 
waarschijnlijk. Het gebruiken van meer circulaire criteria 
bij beoordeling van subsidie- en financieringsaanvragen 
is ook een wenselijk punt. Daarnaast is het wenselijk dat 
de parameters die nodig zijn bij de afweging voor het 
verstrekken van financiering elkaar overlappen. Anders 
ontstaan teveel lacunes en risico’s.  Graag simpele 
oplossingen. Niet teveel optuigen. Vertrouw meer op de 
ondernemer zelf en kijk verder dan alleen het financiële 
plaatje (welke maatschappelijke waarde wordt toegevoegd 
of welke maatschappelijke problemen worden opgelost?). 
Uiteraard zijn er checks nodig, maar deze financiële checks 
hebben nu teveel de overhand. Er zou ‘snel geld’ beschikbaar 
moeten komen om daarmee grote, disruptieve stappen te 
kunnen zetten. Hou de processen simpel en denk met de 
ondernemer mee. 

Behoefte 2: Vermindering van administratieve lasten 

Meer informatie:
Oscar Circulair 
Locatie: Amsterdam
W: oscarcirculair.nl
Gesprekspartner: Jan Willem van Bokhorst

HUIDIG GEWENST

Het bedrijf maakt gebruik van reguliere kredietfaciliteiten 
en specifieke kredietmiddelen voor de opstart 
van Oscar Circulair en voor de financiering van 
innovaties. Banken, private fondsen en regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen nemen hierin deel. Ook zijn 
subsidies aangeboord voor specifieke projecten.

De financieringsbehoefte zal in de toekomst meer projectgericht 
worden. Dit betekent dat subsidies een belangrijke bron zullen 
zijn. Subsidies zijn dan nodig voor het opzetten van pilotprojecten, 
demonstraties of het ontwikkelen van innovaties. De hoop is dat er 
meer vanuit een circulaire gedachtegang kan worden om gegaan met  
het invullen van de behoefte van Oscar Circulair op dit gebied.
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