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1 Inleiding op het onderzoek 

1.1 Achtergrond en aanleiding 
Nederland circulair in 2050. Met dit nationale doel is de stip op de horizon gezet voor de 
transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Ondernemers spelen een 
cruciale rol in het bereiken van deze doelstelling. Niet alleen leveren zij (nieuwe) 
circulaire diensten en producten aan de samenleving, ook moeten zij investeren om hun 
bedrijfsvoering aan te passen of op te starten. Daar is financiering voor nodig. Echter, uit 
onderzoek is gebleken dat het verkrijgen of verstrekken van financiering voor circulaire 
bedrijfsvoering een uitdaging is, zowel vanuit het aanbod als bij de vraag. 

Perspectief ondernemer 
In de afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken dat het verkrijgen van financiering een 
knelpunt vormt. 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 worden omgezet in circulaire plannen en bedrijven. 
Daarnaast lopen circulaire ondernemers 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 en zorgen 
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 de mogelijkheden en 
voorwaarden voor financiering. Hierdoor worden de bestaande 
financieringsmogelijkheden niet optimaal benut en blijven nieuwe kansen liggen. 

Perspectief financier 
Ook bij het verstrekken van financiering zijn knelpunten zichtbaar. Veel financiers zien 
uitdagingen bij het verstrekken van financiering als het gaat om circulaire ondernemers. 
Het is een relatief jonge markt met weinig (investering)volume waardoor het voor 
financiële instellingen lastig is om een circulair business model eerlijk te vergelijken met 
haar lineaire tegenhanger. Financiers beschikken over beperkte ervaringen met 
betrekking tot circulaire business modellen. Daarnaast zijn de risico's hoger, is sprake 
van andere afschrijvingstermijnen en is er een andere kosten- en baten balans dan bij 
lineaire modellen.  

Scope rapport 
In deze rapportage gaan wij in op deze problematiek rondom financiering. Hierin staat 
het perspectief van de ondernemer centraal (Deel 1 van het onderzoek). Het perspectief 
van de financier wordt geschetst in een separate rapportage (Deel 2 van het onderzoek). 
Beide rapportages worden benut om te werken aan de oplossingen voor de 
geconstateerde knelpunten (Deel 3 van het onderzoek).   
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1.2 Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen 
 
1.2.1 Doelstelling – vanuit inzicht naar concrete actie 
Belangrijke transities ontstaan niet vanzelf en hebben vaak impactvolle oorzaken nodig. 
Daarnaast is medeverantwoordelijkheid en actie vanuit verschillende lagen in de 
samenleving veelal van belang. Technologieontwikkeling kan een vlucht nemen 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 
maatschappij moet op deze factoren reageren, vaak in verschillende rollen in 
verschillende fasen1. Zo fungeert een overheid in een eerste fase van een transitie vaak 
als aanjager en daarmee als financier van deze transities, waarna er vervolgens samen 
met marktpartijen opgetrokken kan worden om een ontwikkeling naar volwassenheid te 
brengen.   

De transitie naar een circulaire economie (CE) lijkt al in volle gang, maar de tijd dat het 
begrip CE nog gelijkgesteld werd aan slimmer omgaan met afval is voor velen pas net 
achter de rug. De overheid heeft het initiatief genomen om een CE tot stand te brengen, 
maar dit initiatief zal meer en meer overgenomen moeten worden door marktpartijen. 
Vanuit dit perspectief is deze studie uitgevoerd om zo meer inzicht te krijgen in hoe de 
financieringsmogelijkheden voor circulaire bedrijvigheid op een gelijk niveau kunnen 
komen met het huidige klimaat voor (lineaire) partijen.  

 

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

instrumentarium voor stimulering van de transitie naar een circulaire economie aan 
op de behoeften van ondernemers? 

 
2. Indien er een mismatch is tussen het aanbod en de behoefte aan instrumenten, op 

welke wijze kan deze mismatch dan gereduceerd worden? 
 
In dit onderzoeksrapport wordt de focus gelegd op deel 1 van het onderzoek: het geven 
van inzicht in het perspectief van de ondernemer.  
 
  

 
1 Koerselman, W., 2020, GOOD GOVERNANCE VAN VERANDERVRAAGSTUKKEN. 
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In dit deel van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende deelvragen: 
 
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 financieringsvormen die gevraagd worden 
1.3.2 De fase van het bedrijf waarin deze worden ingezet of fase van een 
initiatief waarop dit wordt ingezet 
1.3.3 Type bedrijf, 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? 

 
In bijlage 1 zijn alle deelvragen van het overkoepelende onderzoek opgenomen. 
 

1.3 Onderzoek aanpak en -methodiek voor de vraaganalyse 
Voor dit deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van een aanpak gebaseerd op 
verschillende methodieken. Allereerst is er uitvoering deskresearch en literatuur-
onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken en 
rapportages over dit onderwerp (zie bijlage 3 voor de gebruikte bronnen). Zo heeft 
RHDHV onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) rondom circulaire bedrijfsactiviteiten en de monitoring hiervan, alsmede 
onderzoek naar andere knelpunten, bijvoorbeeld rondom vergunningen, handhaving en 
toezicht bij circulaire activiteiten. Hierdoor kon worden voortgeborduurd een basis van 
beschikbare kennis, en werd in dit onderzoek de focus gelegd op nieuwe inzichten. 
Aanvullend is de expert-opinie van de onderzoekers en de ervaring van onze adviseurs 
met financiering binnen de circulaire economie en circulair ondernemerschap 
geraadpleegd.  

Ten slotte zijn er voor dit deel van het onderzoek ondernemers en ondernemers-
verenigingen ondervraagd. Dit is gedaan door middel van het uitzetten van een 
vragenlijst aan ruim 800 bedrijven die actief zijn binnen de circulaire economie. De 
vragenlijst is getoetst bij de begeleidingscommissie en is gebaseerd op de blinde vlekken 
bij eerdere onderzoeken (zie bijlage 4 voor de vragenlijst). Er zijn ca. 100 ondernemers 
die de enquête (gedeeltelijk) hebben ingevuld. De resultaten zijn geanalyseerd en hieruit 
zijn conclusies getrokken.  

Aanvullend op de vragenlijst zijn er een aantal diepgravende interviews gehouden met 
verschillende ondernemers (zie bijlage 5 voor de gesprekspartners). Hierbij is gelet op 
een variatie van typen ondernemers, dus zowel start-ups als meer Volwassen bedrijven, 
die actief zijn in verschillende sectoren.  
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1.4 Afbakeningen en uitgangspunten 
Het onderzoek kent een aantal afbakeningen en uitgangspunten die gehanteerd worden 
om de studie in te kaderen:  

➢ Het overkoepelende onderzoek heeft tot doel het kwalitatief in beeld brengen van 
het aanbod aan en de vraag naar financiering. Het is nadrukkelijk geen 
kapitaalmarktonderzoek waarin op statistisch verantwoorde wijze het aanbod wordt 
gekwantificeerd (zoals via de Ex-Ante systematiek van de Europese Commissie).   

➢ In de afgelopen jaren is er al onderzoek gedaan naar de mismatch tussen vraag en 
aanbod naar kapitaal voor circulaire economie. Dit onderzoek2 is opgeleverd in 2019 
en vormt een belangrijke basis voor het schetsen van de ontwikkelingen sindsdien.   

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

➢ 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 de uitwerking van dit eerste deel van het onderzoek zijn deze kaders meegenomen. 
Bijlage 2 bevat daarbij een definitielijst van relevante financiële begrippen.  

1.5 Leeswijzer 
In dit onderdeel worden de volgende onderdelen uitgediept om zodoende antwoord te 
geven op de hoofd- en deelvragen.  

➢ In hoofdstuk twee wordt een algemeen beeld geschetst van de CE en circulair 
ondernemerschap in Nederland. Dit is voornamelijk gebaseerd op bestaande 
literatuur en rapportages. 

➢ In hoofdstuk drie wordt dieper ingegaan op de vraag vanuit de ondernemers binnen 
de CE. Hierbij ligt de focus op de behoefte en vraag rondom financiering, maar ook 
niet-financiële instrumenten worden meegenomen. Dit deel is voornamelijk 
gebaseerd op bestaande literatuur en rapportages en biedt een overzicht en 
verbintenis hiervan. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 1.2, 
waarbij is gekeken naar, behalve óf er onderscheid is, ook in welke mate.  

➢ Het vierde hoofdstuk gaat dieper in op de knelpunten voor ondernemers binnen de 
CE. De focus ligt hierbij op financiële instrumenten. De hiervoor benodigde 
informatie is opgehaald via een online enquête, diepte-interviews onder 
ondernemers en enkele koepelorganisaties (waaronder het Versnellingshuis, Start-
up Association, VNO-NCW en MKB Nederland) en eigen ervaringen (expert 
judgement). Hierbij is ook gekeken in welke mate bepaalde knelpunten opspelen. 

➢ Tot slot staan in hoofdstuk vijf conclusies over de vraagkant naar financiering voor 
de CE-ondernemers. De aanbevelingen staan in deel 3 van het onderzoek en komen 
hier dus niet aan bod.  

 
2 Design of an Investment Platform for Circular Economy projects in the Netherlands, 2019, European Investment 

Advisory Hub (EIF and European Commission) 
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2 Circulair ondernemen in Nederland  

2.1 Inleiding – een divers landschap van bedrijven  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op circulair ondernemerschap in Nederland. Dit 
hoofdstuk geeft hiermee inzicht in de positionering van circulaire bedrijfsactiviteiten en 
de fase waarin circulair ondernemerschap in Nederland zich bevindt. In Nederland 
bestaan inmiddels vele bedrijven met een circulair profiel. Zowel internationale 
instanties en gremia, als Nederlandse organisaties hebben de afgelopen jaren veel 
onderzoek uitgevoerd naar circulaire economie (CE). Wij hebben tientallen recente 
onderzoeksrapporten op het gebied van CE gescreend. Als gemene delers uit deze 
studies vallen de volgende zaken op: 

• Schaarste aan grondstoffen, uitputting van de aarde en het verkleinen van de CO2 
voetafdruk worden – evident – als belangrijkste oorzaken genoemd voor de 
noodzaak om de economie meer circulair te maken. Sommige rapporten hebben een 
alarmerende ondertoon3 4 5.  

• Studies gericht op Nederland geven een verdiepingsslag van het onderwerp. In 
Nederland bevinden de ontwikkelingen op het gebied van CE zich in de mondiale 
voorhoede6 7 8.  

• De meeste studies hebben een macro-economisch karakter. Ze geven vooral input 
voor beleidsmakers en beschrijven de aanbodkant van programma’s 9 10.  

• Er wordt in veel onderzoeken een ideaalbeeld geschetst van manieren waarop CE het 
best zou kunnen functioneren11.  

• Ondernemers worden weinig gehoord in de studies. Een zeer beperkt aantal studies 
beschrijft de situatie vanuit het perspectief van ondernemers12 13.  

 

2.1.1 De populatie circulaire bedrijven 
De populatie circulaire bedrijven binnen Nederland is uiteenlopend. Uit de 
tweejaarlijkse ICER-rapportage14 15 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt 
dat er binnen Nederland circa 100.000 bedrijven een KvK nummer hebben die valt onder 
de definitie “circulair bedrijf”16. Dit zijn bedrijven uit alle typen ondernemingen. 

 
3 Circular Economy (2021+2022) Circularity Gap Report, 2022, Circle Economy 
4 Een Circulaire energietransitie, 2021, Metabolic, Copper 8 e.a.  
5 Money makes the world go round, 2016, Working Group Finance CE 
6 Opschalen om te versnellen 2020: input voor ronde tafel juli 2020, 2020, Sustainable Finance Lab (SFL) 
7 Aanbieding Tweede Kamer Uitvoeringsprogramma CE, 18-10-21, Rijksoverheid 
8 Financial Investigator (2021). Beleggingen gevraagd om circulaire ketens te sluiten 
9 Financing CE innovation in NL, 2021, Metabolic and Goldschmeding Foundation  
10 Initiative demistifying finance circularity, 2020, UNEP Finance 
11 Circular revenue models, Copper 8  
12 Circulaire business modellen quick scan, 2021 en 2022, Jan Jonker, Niels Faber en Timber Haaken 
13 Rode draden notitie 22, 2021, Versnellingshuis Nederland Circulair 
14 ICER-rapportage is een tweejaarlijks onderzoek vanuit het PBL waarbij de voortgang van de circulaire transitie op 

nationaal niveau. Wordt gemeten. Een onderdeel hiervan is de monitoring van het aantal en type/soort circulaire 
bedrijven. 

15 PBL, 2021. Integrale Circulaire Economie Rapportage 
16 De definitie van een circulair bedrijf in de ICER is dat een circulair bedrijf één of meer van de R-strategieën in de praktijk 

toepast. R-strategieën zijn gebaseerd op het model van de Ellen MacArthur Foundation 
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Circulaire bedrijven per R-strategie 
Vanuit het PBL wordt de R-ladder gehanteerd wanneer het gaat om het meten van 
circulaire activiteiten. De onderstaande figuur geeft de verdeling van de populatie 
circulaire bedrijven weer per R-strategie en transitiethema zoals gemeten in de laatste 
ICER-rapportage.  

 
Figuur 1. Aantal circulaire bedrijven per circulaire strategie (ICER,2021) 

Het aantal circulaire bedrijven per bedrijfstak verschilt. Bijna 80% van de circulaire 
bedrijven is gericht op de R-strategie ‘Reparatie’. Dit zijn bijvoorbeeld garages die zich 
richten op het repareren van auto’s. De meeste circulaire bedrijven zijn gericht op 
reparatie binnen enkele specifieke bedrijfstakken, zoals autoreparatie en fietsen-
makers. Reparatie van consumentenelektronica is blijkbaar nog steeds geen aantrekke-
lijke business, want het aantal bedrijven (zo’n 600) blijft relatief klein (minder dan 1%).  
 
Qua aantal bedrijven staan de R-strategieën Recycle en Re-use op de plaatsen twee en 
drie. Voorbeelden hiervoor zijn winkels die tweedehands kleding verkopen. Bij deze 
twee R-strategieën is minder duidelijk verschil in transitiethema te zien.  
 
Innovatieve circulaire bedrijven 
Omdat de circulaire transitie gepaard gaat met vernieuwing, wordt bij het meten van 
circulaire bedrijven en activiteiten ook gekeken naar de mate van innovatie. Innovatieve 
circulaire bedrijven zijn bedrijven die, naast het gebruiken van een R-strategie, een 
business model, productontwerp of technologie introduceren die afwijkt van de 
marktstandaard. Er zijn ongeveer 1.900 innovatieve circulaire bedrijven in Nederland 
geïdentificeerd in 2020. Dit komt neer op ongeveer 2% van alle circulaire bedrijven in 
Nederland.  

Bedrijven kunnen worden gecategoriseerd op basis van de groeifase waarin zij zich verkeren, qua jaren, 

winst en werknemers. Binnen dit onderzoek worden de volgende type ondernemingen onderscheden: 

 

• Start-up-bedrijven bevinden zich in de leeftijd 0 tot 5 jaar.  
• Scale-ups of bedrijven in de groeifase, bestaan langer. Binnen deze groep 

worden twee subtypes gehanteerd, waarbij in Groeifase 1 de onderneming 
minder dan 10 werknemers heeft, en bij Groeifase 2 dit aantal op 10 of meer 
ligt.   

• Volwassen bedrijven zijn de overige organisaties, ze bestaan in de regel meestal 
minimaal 10 jaar. 
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De meerderheid van de innovatieve bedrijven richt zich op recycling (circa tweederde). 
Na recycling zijn de meeste innovatieve bedrijven gericht op de R-strategieën Refuse en 
Rethink (10%), en Reduce (6%).  
 
Ongeveer 10% van de innovatieve circulaire bedrijven betreft een start-up.17 De meeste 
innovatieve circulaire bedrijven vallen in de leeftijdsklasse 28 jaar of ouder. Het zijn dus 
met name gevestigde bedrijven die actief innoveren binnen de CE. 
 
CE bedrijvigheid groeit minder snel dan totale bedrijvigheid 
Wat opvalt uit de ICER-rapportage is dat het aantal circulaire bedrijven minder snel 
toeneemt dan het totaal aantal bedrijven in Nederland. Dit is een teken dat de circulaire 
economie nog niet in een versnellingsfase zit. (Financiële) knelpunten kunnen hierbij 
een rol spelen.  
 

2.1.2 Het bestaande mkb in transitie 
Veel nadruk op recycling 
Verreweg de meeste innovatieve circulaire bedrijven zijn hoofdzakelijk gericht op 
recycling via technologische innovaties. Deze ontwikkelingsrichting blijkt aantrekkelijk 
voor ondernemers, gezien de hoeveelheid innovatieprojecten en start-ups met deze 
focus. De aandacht voor recycling is ook logisch gezien de voorgeschiedenis. Mede 
dankzij eerdere beleidsinspanningen speelt recycling al langer een grote rol in het 
huidige productie- en consumptiesysteem. De afvalsector is al jarenlang een belangrijk 
onderdeel van de economie.  
 
Andere (hogere) R-strategieën minder aantrekkelijk 
Het kleinere aantal innovatieve bedrijven gericht op de hogere R-strategieën is een 
teken dat het voor bedrijven nog niet of minder aantrekkelijk is om daarop in te zetten. 
Uit onderzoek van RVO 18 blijkt dat het voor ondernemers een uitdaging is om 
succesvolle business cases voor de hogere R-strategieën te realiseren. Ondernemers 
spelen hier zelf een rol in, door bijvoorbeeld via hun aanbod en marketing consumenten 
te verleiden of te overtuigen. Dat neemt niet weg dat de inzet van andere partijen 
cruciaal is om meer bedrijvigheid gericht op de hogere R-strategieën te krijgen. 
 
Bestaande mkb speelt belangrijke rol 
Het bestaande mkb is bij uitstek geschikt om een belangrijke rol in de transitie naar 
circulaire economie te spelen. Deze bedrijven kennen in principe een eenvoudig 
organisatiemodel, zijn hiermee wendbaar én er is vaak (eigen) vermogen beschikbaar. 
Vanwege het traditionele business model van de bestaande mkb-er is kapitaal 
beschikbaar waarmee transitieslagen gemaakt kunnen worden.  
Bestaand mkb-management is daarnaast vaak ervaren en succesvol geweest en zij 
kunnen met hun organisatie dan ook sneller de stap naar CE zetten.  
  

 
17 Voor dit onderzoek hanteren wij voor een Startup 5 jaar en jonger. Dit is gebaseerd op Kronenberger, Craig (2021-02-

23). "How the Startup Studio Business Model Is Changing the Startup Economy as We Know It". Medium 
18 RVO, 2020. Monitoring Transitie naar een Circulaire Economie, beschouwd vanuit de RVO instrumenten. 
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Dit zal meestal een extra CE-business model zijn, naast het traditionele bestaande 
verdienmodel van de mkb-er. Zoals aangegeven zijn het nog vaak de ‘lagere’ R 
categorieën waarin mkb-ers hun heil zoeken bij hun transitie naar CE, maar het is een 
begin.  
 
Scale-ups en vooral start-ups ontberen vaak eigen kapitaal en ervaren management, 
zodat zij veel minder makkelijk dan het bestaand mkb met succes circulair kunnen 
ondernemen. Financiers onderschrijven deze stelling en gaan minder makkelijk over tot 
een bijdrage vanwege hogere risico’s in vergelijking met bestaand mkb19. Dit beeld 
wordt bevestigd door enkele mondelinge aanvullingen met het Versnellingshuis20.  
 

2.1.3 Start-ups zorgen voor versnelling 
Start-ups belangrijk voor versnellen CE 
Start-ups betreffen vaak kleine organisaties (soms individuele ondernemers) en zijn bij 
uitstek geschikt om een versnelling in circulair ondernemen teweeg te brengen. Zo’n 
5.500 circulaire bedrijven waren 3 jaar of jonger in 202021. Dit is ruim 5% van het totale 
aantal bedrijven met een CE-kenmerk zijnde 100.000. Deze groep komt relatief vaker 
voor in de hogere circulaire strategieën.  
 
Deze voordelen van flexibiliteit en ambitie wegen echter momenteel vaak onvoldoende 
op tegen de nadelen van een start-up zijn. Denk aan een gebrek aan eigen vermogen, 
het vaak ontberen van ondernemerservaring en mede daardoor te veel risico’s en 
onzekerheden voor financiers22 23. Deze zaken zullen opgelost moeten worden eerdat 
start-ups de gewenste versnelling in CE kunnen doorzetten. Gezien het genoemde 
potentieel en de voordelen is dit een belangrijk punt. Start-ups moeten gekoesterd 
worden, aangezien zij vaak innovatiekracht bezitten en ‘out of the box’ kunnen denken. 
In een goede financieringsomgeving kunnen start-ups een belangrijke bijdrage leveren 
aan de gewenste versnelling en zelfs aan verstoring van de huidige economie. Een 
ambitie die door enkele geïnterviewde bedrijven wordt aangegeven.  
 

2.1.4 Verschillende fasen binnen de CE 
Er is een verschil in de mate waarin CE een rol speelt in de bedrijfsvoering van 
ondernemers. Omdat CE vaak gepaard gaat met innovatie en transitie worden 
bedrijfsactiviteiten binnen de CE onderscheiden in fasen, die gebaseerd zijn op hun 
Technology Readiness Level (TRL).24 Deze fasen hebben veelal betrekking op de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteit- of product of opkomst van het 
systeem, product of dienst dat het bedrijf aanbiedt.  

  

 
19 Circular startups in a linear world: Barriers in raising capital, 2020, scriptie Mara Haverkort (VU) 
20 Interview d.d. 5 mei 2022 
21 RHDHV (2020) Achtergrondrapportage Actualisatie Circulaire Bedrijven.  
22 Knelpunten financiering CE maakindustrie, 2019, RVO 
23 Circular startups in a linear world: Barriers in raising capital, 2020, scriptie Mara Haverkort (VU) 
24 De fasen die in dit onderzoek worden gehanteerd zijn gebaseerd op verschillende eerdere onderzoeken, gesprekken 

met ondernemers en onderzoeksbureaus. Tevens zijn deze gebaseerd op eerdere faseringen, als beschreven in De 
Ondernemer | Groeien met je bedrijf: door de 5 belangrijke fasen, en Technology Readiness Level - Rijkswaterstaat 
innoveert (rwsinnoveert.nl) 

https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/groeien-bedrijf~3657845?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/groeien-bedrijf~3657845?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://rwsinnoveert.nl/uitleg-trl/uitleg-trl/
https://rwsinnoveert.nl/uitleg-trl/uitleg-trl/
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Binnen de ontdekkings- of pioniersfase (1) ligt de focus op innovatieve, nog te 
ontwikkelen concepten. De activiteiten vallen onder ad hoc introductie van CE, eerste 
ideeën en projecten. Het doel ligt bij deze concepten vooral rondom marktvalidatie.  

Bedrijven wiens activiteiten zich in de ontwikkel- en organisatiefase (2) bevinden zijn 
iets verder. CE wordt meegenomen in bedrijfsactiviteiten en de onderneming neemt 
binnen de circulaire transitie een trekkersrol.  

In de demonstratiefase (3) is het bedrijf reeds begonnen met commerciële activiteiten. 
Bedrijven nemen met hun activiteit deel aan bijvoorbeeld pilots of field labs en 
onderzoeken marktkansen. CE is een onderdeel binnen werkprocessen en activiteiten 
worden getest op early adopters. 

Tijdens de marktintroductiefase (4) komt het product of dienst op de markt, maar is 
vaak commercieel nog niet onafhankelijk levensvatbaar.  

Tijdens de standaardisatiefase (5) is circulariteit de standaard in de bedrijfsvoering van 
de organisatie.  

Deze fasen brengen per fase andere uitdagingen met zich mee, omdat er verschil is in 
ontwikkeling en integratie van CE in de bedrijfsvoering van het bedrijf. Hierdoor kan ook 
de financieringsbehoefte verschillen. Hier is echter weinig literatuuronderzoek naar 
gedaan, zeker niet vanuit het ondernemersperspectief.  

 

2.2 Beleidsmatige ambities – veel aandacht voor de Circulaire Economie 
De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan de transitie naar een CE. Zo 
publiceerde de Nederlandse overheid in 2016 ‘Nederland Circulair in 2050’25. In dit 
document staat de ambitie om te komen tot een CE in 2050. Naast deze ambitie is er 
een subdoel gesteld, namelijk 50% reductie van materiaal in 2030. Om hier invulling aan 
te geven is het Grondstoffen-akkoord ondertekend in 2017. Dit convenant bevat 
afspraken tussen de Nederlandse overheid en honderden partijen, waaronder zowel 
overheden als bedrijven.  

In 2018 hebben de ondertekenende partijen van het Grondstoffenakkoord in 
samenwerking met de Nederlandse overheid vijf transitieagenda’s ontwikkeld, gericht 
op de volgende impactvolle sectoren 26:  

• Bouw  
• Biomassa en voedsel 
• Kunststoffen 
• Maakindustrie 
• Consumptiegoederen 

Ze beschrijven hoe sectoren zich moeten ontwikkelen en welke actie en kennis nodig is 
op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. In 2019 is het 
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie gepresenteerd, waarin concrete acties zijn 
gekoppeld aan de transitieagenda’s 2019 – 2023.  
In november 2022 komt het Ministerie van I&W met een nieuw uitvoeringsprogramma: 
het Nationaal programma circulaire economie.  

  

 
25 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). (2016). Nederland Circulair in 2050.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire economie/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-

nederlandcirculair-in-205  
26 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). (2019). From a linear to a circular economy. 
from https://www.government.nl/topics/circular-economy/from-a-linear-to-a-circular-economy 
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Om een CE te realiseren is verandering nodig vanuit de gehele samenleving: 
overheidsingrijpen, het gedrag van burgers en het ondernemen vanuit het 
bedrijfsleven27. De Nederlandse overheid wil circulaire ondernemers helpen om 
vervolgstappen te kunnen zetten. De wil is er zeker, echter de juiste manier waarop is 
nog niet helemaal duidelijk. Circulair ondernemen is een complex model van zaken 
doen. 

Ketensamenwerking, een andere interpretatie van economische principes zoals bezit en 
gebruik, andere ketens van aanbod en afvoer van goederen/grondstoffen en waardering 
voor afval bijvoorbeeld, zijn hierbinnen relevant. Dit vereist een innovatieve benadering 
van beleidsmakers.  
 

2.3 Ondersteuning aan het mkb 
Het mkb wordt binnen Nederland gezien als essentieel voor een gezonde economie. 
Zowel via financiële als via niet-financiële instrumenten proberen publieke en private 
ondersteuners met name deze groep ondernemers te ondersteunen, om zodoende bij 
te dragen aan een groeiende en duurzame economie.  

2.3.1 Financieel 
Het financieringsaanbod bestaat uit publieke en private financiers en kent op 
hoofdlijnen een identieke onderverdeling als het aanbod voor lineaire bedrijven. De 
verschillen manifesteren zich in typen instrumentarium en uitwerking. In deel 2 van dit 
onderzoek wordt in detail ingegaan op het aanbod aan financieringsprogramma's voor 
circulaire bedrijven. 
 

2.3.2 Niet-financieel 
RVO heef in het kader van de ICER-rapportage voor PBL in kaart gebracht welke 
circulaire innovatieprojecten gefinancierd zijn vanuit hun regelingen. RVO voert voor de 
Rijksoverheid diverse regelingen en stimuleringsprogramma’s uit, zoals subsidies, Green 
Deals en fiscale vrijstellingen, en is partner in een breed scala aan ondersteunende 
programma’s, zoals Nederland Circulair, de Green Deals en Duurzaam Door. 
 

 
Tabel 1. Aantal Circulaire innovatieprojecten (ICER,2021) 

Bijna 70% van de gefinancierde CE-innovatieprojecten uit 2018 waren gericht op 
recycling en 15% op het terugwinnen van energie uit afval. Deze projecten zijn veelal 
technologisch van aard. De R-strategieën hoger op de ladder komen duidelijk minder 
voor in de ondersteunde innovatieprojecten.  
 
  

 
27 Van Buren, N., Demmers, M., Van der Heijden, R., & Witlox, F. (2016). Towards a circular economy: The role of Dutch 

logistics industries and governments. Sustainability, 8(7), 647 
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Marktvraag creëren naar circulaire producten en diensten via inkoop 
De overheid kan direct marktvraag creëren door zelf circulaire producten of diensten in 
te kopen. In 2017- varieerde het aandeel aanbestedingen met circulaire eisen van 10% 
bij de inkoop van elektrisch vervoer tot 80% bij de inkoop van ICT 28 . Vanaf medio 2018 
zijn de initiatieven om circulair inkopen te stimuleren en te faciliteren fors toegenomen 
met de Green Deal Circulair Inkopen 2.0, de Green Deal Biobased, de Green Deal 
Duurzame Zorg, de Circulair Inkopen Academy, de Wegwijzer Circulair Inkopen, de 
Leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen en ruim 200 pilots voor 
klimaatneutraal en circulair inkopen met expertondersteuning vanuit de 
klimaatenveloppe budgetten. 
 
De circulaire strategieën die het meest werden toegepast via circulair inkopen in 2017-
2018 waren Re-use (18%), Repair (32%) en Recycling (22%). Wat opvalt is dat circulair 
inkopen vaak weinig ambitieus of innovatief wordt toegepast. Bij de inkoop van 
sommige producten worden bijvoorbeeld circulaire eisen gesteld die de producent niet 
stimuleren om nog meer circulair te gaan werken. 
 
Ambitieuzer aanbesteden vraagt om meer marktkennis en samenwerking met de markt. 
Dit is aan de ene kant nodig om grip te krijgen op wat wel en niet mogelijk is met de 
huidige technieken bij de marktpartijen (wat is bijvoorbeeld het maximale percentage 
recyclaat). En aan de andere kant wat de mogelijkheden zijn om meer circulaire 
producten en diensten te leveren, als daar vanuit een aanbestedende dienst een 
structurele vraag naar wordt uitgeoefend. 
 
Marktvorming voor circulaire producten en diensten komt op gang. De overheid werkt 
met verschillende instrumenten aan marktvorming. Desondanks zijn er enkele grote 
uitdagingen, zoals eerde genoemd gebrek aan substantiële marktvraag voor circulaire 
producten. 
 
Regionale overheden stimuleren bedrijven circulair te werken 
Voor de ICER-rapportage van 2021 is onderzoek gedaan naar instrumenten die regionale 
overheden inzetten om de circulaire economie te stimuleren. Acht typen instrumenten 
werden geïdentificeerd: onderzoek, bedrijfsondersteuning en -financiering, circulaire 
inkoop, informatievoorziening, onderwijs, netwerk- en informatie-uitwisseling, wet- en 
regelgeving en ruimtelijk ordening.  
 
Het onderzoek laat zien dat regionale overheden nadrukkelijk bedrijven stimuleren in de 
regio. Bij 70% van de activiteiten die regionale overheden ondernemen, zijn bedrijven 
betrokken. Het meest toegepaste beleidsinstrument is het bieden van 
bedrijfsondersteuning, met name subsidies en facilitaire ondersteuning in brede zin.  
 
 

 
28 Bron: RIVM, 2020. Effect meten van circulair inkopen. Definities, methode en test voor de nationale CE Rapportage 
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Figuur 2. Top 10 ingezette beleidsinstrumenten door regionale overheden (RHDHV,2020) 

Het onderzoek laat tevens zien dat veel activiteiten van regionale overheden passen bij 
de beginfase van de transitie naar een circulaire economie. Zo komt ‘onderzoek’ als type 
beleidsinstrument bij circa 30% van de activiteiten voor. En veel activiteiten zijn gericht 
op de voorbereidingsfase of een pilot/test (circa 510). 
 
Versnellingshuis: ondernemers verder helpen 
In 2019 is het Versnellingshuis opgericht om ondernemers te helpen de (volgende) stap 
te zetten in de circulaire economie 29. Dat doet het Versnellingshuis door te inspireren 
en informeren, in contact te brengen met andere ondernemers of te begeleiden met 
hun expertise en kennis. Hiervoor zijn drie programma’s: Matchmaking (verbinden), 
Maatwerk vraagstukken (advies) en Moonshots (transitie in ketens in gang zetten). 

 
29 Bron: www.versnellingshuisce.nl  

http://www.versnellingshuisce.nl/
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3 Bestaande basis – de vraag van het mkb in beeld 

3.1 Inleiding 
Vanuit ondernemersperspectief is weinig voorgaand onderzoek te vinden. Het meeste 
onderzoek is voor ondernemers geschreven en niet door of met hen. De notitie rode 
draden 2022 van het Versnellingshuis vormt hierop een uitzondering. Voor dat 
onderzoek zijn ondernemers bevraagd en zijn de blokkades waar zij tegenaan lopen op 
praktische wijze beschreven30. Circulaire ondernemers constateren in deze studie de 
volgende belemmeringen: 
• Gebrek aan toegesneden beleid, wet- en regelgeving  
• Gebrek aan coördinatie van de transitie 
• Onvoldoende doorbelasting van milieubelastende bedrijvigheid in de lineaire 

economie 
• Onduidelijkheid over de richting van de transitie 
• Onvoldoende en onduidelijke markt voor circulaire producten en diensten 
• Financiering is onvoldoende toegesneden op circulair ondernemen 
• Onvoldoende voorspelbaarheid in de handel van secundaire grondstoffen en 

producten 
• Kosten van arbeid in circulaire sector zijn niet rendabel te maken 

 
Deze belemmeringen zijn deels evident en anderzijds minder voor de hand liggend. In 
ons onderzoek hebben we de blokkades getoetst met de praktijk en richten we ons 
vooral op verbeteringen. Het vertrekpunt is om verder te gaan om oplossingen aan te 
reiken voor circulaire ondernemers om niet-financiële en financiële knelpunten te 
kunnen slechten. Zo kan circulair ondernemen een aantal stappen verder worden 
gebracht in Nederland.  
 

3.2 Financieringsdoelen voor ondernemers  
Voor het realiseren van een CE is voor ondernemers financiering nodig voor 
verschillende doeleinden (verschil in fase en type business model). We onderscheiden 
drie financieringsdoelen: 
1. Aanschaffen bedrijfsmiddelen 
2. Groeifinanciering 
3. Hogere R-strategieën / nieuwe business modellen inzetten 
 

3.2.1 Doel: Aanschaffen bedrijfsmiddelen 

Uit de CBS-analyse van financieringsbehoefte(n) is gebleken dat ondernemers behoefte 
hebben aan ondersteuning bij het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen 31. Het 
betreft bijvoorbeeld de aanschaf van machines/software, extra werkkapitaal, 
herfinanciering van schulden, (additionele) locatiekosten en export. Deze typische 
‘basale’ kosten zijn van extra belang voor CE-ondernemers vanwege de relatief jonge 
markt. Voor de transitie naar een CE zijn (nieuwe) bedrijfsmiddelen nodig voor de 
opstart of om verder te kunnen opschalen.   
 
Dit vraagt om nieuwe middelen en investeringen. Daarnaast kampen circulaire 
ondernemers vaak met de behoefte om deels bewezen technologieën op te schalen en 
hierdoor commercieel te vermarkten. Ook dit vraagt om (nieuwe) aanvullende 
bedrijfsmiddelen. 

 
30 Rode draden 2022, 2021, Versnellingshuis 
31 Financieringsmotor, 2020, CBS 
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3.2.2 Doel: Groeifinanciering 
Onder dit doel onderscheiden wij de volgende punten in groeifinanciering:  

• Start bedrijf 
• Product-/dienstinnovatie of ontwikkeling (bijv. pilot, demonstratie faciliteit) 
• Voorfinanciering grote opdrachten 
• Investeringen in (proces) optimalisatie en efficiency 
• (Gedeeltelijke) overname ander bedrijf 
• Groei in personeelsomvang 
 

Experimenteren met- en doorvoeren van innovaties vormen belangrijke doelen om 
circulair ondernemen verder te brengen. Pilots of proeftuinen zijn hiervoor goede 
projecten. Dit betreffen zowel technische innovaties als systeeminnovaties. Zo kunnen 
optimalisatieslagen gemaakt worden. Ook de financiering van personeelsuitbreiding is 
een belangrijk doel32.  

 

3.2.3 Doel: hogere R-strategieën/specifiek circulaire doelen 
Het bewerkstelligen van circulair ondernemen in hogere R-strategieën is een belangrijk 
doel. Dit is tegelijkertijd zeer lastig om voor elkaar te krijgen. Het gaat om andere 
systemen en benaderingen. Vaak gaat het in deze R-strategieën ook om 
arbeidsintensieve systemen die lastig financierbaar zijn, zoals de reparatie van 
producten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt33.  

 
3.3 Niet-financiële knelpunten  
Voor circulaire ondernemers bestaan diverse niet-financiële knelpunten*. Knelpunten 
die het moeilijk maken om te beginnen met circulair ondernemen of die het lastig 
maken succesvolle vervolgstappen te zetten. We gaan nader in op vier ‘niet-financiële 
knelpunten’: 
1. Kennisgebrek bij stakeholders 
2. Wet- en regelgeving 
3. Systeem barrières 
4. Marktfalen 
 

3.3.1 Knelpunt: Kennisgebrek bij stakeholders 
Er is kennisgebrek bij stakeholders binnen de circulaire transitie. Dit gaat om diegene 
met een actieve én potentiële rol, dus zowel van ondernemer tot overheid, financier of 
consument. Dit gat in kennis manifesteert zich in diverse opzichten: van waardering van 
activa van de bedrijven, toevoer van gerecyclede grondstoffen, tot gebruik in plaats van 
bezit. 
Voor veel actoren zijn deze zaken onduidelijk en is er sprake van een informatie-
achterstand. Er is veel kennisachterstand in de markt en ‘onbekend maakt onbemind’. 
In onderstaande tekst worden verschillende aspecten van dit systematische gebrek aan 
kennis weergegeven.  
 
  

 
32 Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie, 2018, Circle economy-SFL 
33 Financing circular economy innovation in the Netherlands, 2021, Metabolic and Goldschmeding Foundation  
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Koudwatervrees 
CE is nieuw in vergelijking met een lineaire economie en geeft voor velen 
koudwatervrees. Er zijn diverse obstakels op niet-financieel gebied34. Vooral het gebrek 
aan kennis bij ‘projectpromotors’ die potentiële projecten bij investeerders kunnen 
presenteren wordt genoemd. De koudwatervrees is deels ook terecht, omdat vaak niet 
bekend is hoe nieuwe circulaire producten of diensten op langere termijn presteren. Dit 
brengt risico’s voor afnemers met zich mee. Niet alle afnemers kunnen of willen deze 
risico’s nemen. 
 
Onvoldoende specifieke kennis bij ondernemers 
Er is onvoldoende kennis van zaken ten aanzien van het specifiek maken van concrete 
financieringsbehoeften en het regelen van vergunningen. Ook over risicobeoordelingen 
en het afstemmen van vraag en aanbod is veel onbekendheid. Ten slotte is kennis over 
het aanbod van materialen voor de recycle industrie beperkt beschikbaar. De inzet van 
nieuwe grondstoffen in de lineaire economie is gemakkelijker, goedkoper en iedereen 
begrijpt het proces. Deze kennisachterstand is aanwezig bij alle spelers. Het zorgt voor 
een passieve houding bij de grote massa.  
 
* Op het gebied van kennisgebrek zijn financiële en niet-financiële knelpunten nauw met elkaar verweven. 

Indien kennisgebrek wordt gezien als een onderliggend knelpunt (met eventuele financiële gevolgen) wordt 

dit gezien als een ‘niet-financieel’ knelpunt. Indien kennisgebrek als direct knelpunt wordt gezien voor 

financiering wordt dit gezien als ‘financieel’ knelpunt. Dit onderscheid hebben we geprobeerd zo goed 

mogelijk te handhaven.  

 
Onduidelijkheid over waardering en potentie 
Binnen dit thema kennisgebrek zijn diverse studies toegespitst op het onderdeel 
waardering van bezittingen. Er is onduidelijkheid over fiscale waarderingsregels van 
activa gebaseerd op een circulair model. Moderne fiscale regelgeving en uitgangspunten 
zijn noodzakelijk om circulaire ondernemers, potentiële private financiers en overige 
stakeholders, duidelijkheid te bieden over het vraagstuk hoe sprake kan zijn van 
rechtmatige waarderingsgrondslagen. Dit gaat om afspraken die fiscaal-juridisch 
standhouden en die belemmerend werken voor ondernemers. Diverse studies35 36 37 
beschrijven dit aspect. Zij geven aan dat onduidelijkheid op dit gebied uiteindelijk een 
belemmering vormt voor financiële steun. Huidige boekhoudregels die accountants 
gebruiken voor verslaglegging zijn gebaseerd op de lineaire economie. Waarde(ketens) 
binnen CE zijn niet goed te vatten binnen deze bestaande regels.  
 
Er moet een herdefinitie plaatsvinden van de benadering van waarde, impact en risico’s 
van circulaire ondernemen:  
 
1. Waarde: het waarderen en kwantificeren van waarde gegenereerd door CE 

ondernemen moet worden opgepakt. Afval en materialen zo lang mogelijk in de 
keten houden moeten op een andere manier gewaardeerd kunnen worden.  
 

2. Impact: niet-financiële impact (effecten) die met name door CE-ondernemers 
worden gegenereerd, moet een plek krijgen in de financiële verslaglegging.  

3. Risico: er is een nieuwe risicobenadering nodig om kapitaal naar CE toe te sturen, 
waarbij duurzame waarde creatie op de lange termijn een plek krijgt.  

 
34 Design of an investment platform for circular economy projects in the Netherlands, 2019, EIB advisory hub 
35 Financial accounting in the circular economy, 2022, Circle economy 
36 Circular revenue models, Copper 8 
37 Financiële verantwoording in de circulaire economie, 2022, ABN-AMRO 
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Uiteraard heeft dit ook een financieel effect, maar in eerste instantie is het toch vooral 
onduidelijkheid voor ondernemers over de vraag hoe de fiscale autoriteiten bezittingen 
in een circulair bedrijf waarderen.  
 
Ook het white paper van het Sustainable Finance Lab, getiteld Circular service finance 
innovating finance for the circular service economy, gaat in op de huidige problematiek 
ten aanzien van waarderingsgrondslagen. Dit onderzoek38 besteedt ook aandacht aan 
zwaardere administratieve lasten en een ‘opgeblazen balans’ vanwege onjuiste 
waarderingsgrondslagen binnen circulair ondernemen.  
 
Indicatoren om circulaire bedrijfsprestaties te benchmarken ontbreken  
Wereldwijd geaccepteerde indicatoren ontbreken om circulaire bedrijven onderling te 
kunnen vergelijken en om periodiek prestatiemetingen te kunnen houden. Dit zou de 
kennisachterstand ook kunnen inhalen39. De wereld is vele jaren opgegroeid met een 
lineaire economie, waarbij circulaire principes, met een andere manier van denken, tijd 
nodig hebben om te beklijven.  
 

3.3.2 Knelpunt: Wet- en regelgeving 
De wet- en regelgeving is op dit moment niet altijd ingeregeld voor circulair 
ondernemerschap. Zo lopen circulaire ondernemers vaak aan tegen 
vergunningstrajecten die als vertragend worden ervaren, maar wordt ook te vrijblijvend 
door overheden ingezet op circulaire economie. Zo zijn circulaire doelen wel gesteld, 
maar zijn deze niet geconcretiseerd in beleid en regelgeving voor ondernemers in 
cruciale sectoren. Daarnaast, zoals hierboven aangegeven, ontbreekt het aan goede 
boekhoudregels voor CE. Naast het feit dat de huidige wet- en regelgeving niet goed is 
afgestemd op circulair ondernemen, zijn er grote verschillen zowel internationaal maar 
ook op regionaal gebied. Dit komt omdat binnen Nederland het verlenen van 
vergunningen regionaal is geregeld (gemeente of provincie is bevoegd gezag). Dit levert 
een extra drempel op voor expansie van circulair ondernemen en (regio) 
grensoverschrijdend samenwerken.  
 

Naast literatuuronderzoek, kunnen we putten uit bevindingen uit eerder uitgevoerde 
relevante onderzoeken door RHDHV.  
Zo is er onderzoek gedaan naar circulaire platformen (bedrijven die materiaalstromen 
uitwisselen) uit 2020 40 en voor het Plan Bureau voor de Leefomgeving is onderzocht wat 
regionale overheden doen om de circulaire economie te stimuleren (2020)41.  
Een deel van deze onderzoeken is gebaseerd op interviews met ondernemers en 
beleidsmedewerkers. Hierin zijn meerdere (niet)- financiële knelpunten naar voren 
gekomen: 
• Definitie afval en Status Einde-Afval 
• Technische normen en eisen 
• Regionale verschillen VTH 
 
Definitie afval en Status Einde-Afval  
Wat betreft wet- en regelgeving zijn er meerdere knelpunten benoemd. Ten eerste de 
definitie van afval. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om al hun reststromen te registeren 
als afval bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.  

 
38 Circular service finance, 2021, SFL 
39 Circular transition indicators 2.0, 2020, WBCSD/KPMG 
40 RHDHV (2021) Eindrapportage Circulaire Handelsplatformen: onderzoek naar circulaire platformen voor de uitwisseling 

van materialen en producten   
41 ICER (2021): p.201 6.6.2 Beleid van regionale overheden 
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Om deze reststromen te verwerken of toe te passen is veel administratie vereist. In het 
verlengde hiervan is ook het verkrijgen van de “end of waste”-status42 soms een 
belemmering. Op het moment dat een reststroom als afval wordt benoemd, wordt de 
afnemer een afvalverwerker. Dit brengt eisen en verantwoordelijkheden met zich mee 
en limiteert het gebruik van deze stromen. Het verkrijgen van de einde-afvalstof status 
kost tijd en levert onzekerheid op.  
 

Technische normen en eisen 
Voor de bouwsector specifiek zijn de technische eisen voor (nieuw)bouw een knelpunt. 
De kwaliteit en eisen voor gebouwen worden steeds strenger. Materialen kunnen 
hierdoor niet rechtstreeks worden hergebruikt. Dit raakt aan een ander veelal genoemd 
knelpunt: garantie en aansprakelijkheid. Onduidelijkheid over wie het risico draagt als 
materialen stuk zijn, weerhoudt bedrijven om secundaire materialen in te kopen.  
 
Regionale verschillen VTH 
Overkoepelend voor de knelpunten rondom wet- en regelgeving is dat binnen 
Nederland vergunning, toezicht en handhaving (VTH) valt onder gemeentelijk of 
provinciaal gezag, wat weer wordt uitbesteed aan omgevingsdiensten. Hierdoor 
ontstaan er regionale verschillen in besluiten en gunning. Hier wordt in 2022 onderzoek 
naar gedaan om het VTH-stelsel meer synchroon te krijgen met de behoefte binnen 
circulaire transities.  
 

3.3.3 Knelpunt: Systeem barrières 
Er zijn verschillende systeembarrières geïdentificeerd: 
• Onduidelijkheid over de richting van de transitie 
• Ontbreken van economies of scale 
• Complexiteit van het ontwikkelen van een circulair concept 
• Focus op inzet hoogwaardige materialen (in plaats van benutten laagwaardige) 
• Knellende specificaties in (overheids-)aanbestedingen 
• Blijven hangen in pilots 
 

Onduidelijkheid over de richting van de transitie 
De notitie Rode Draden 2022 van het Versnellingshuis laat zien dat circulaire 
ondernemers ook behoefte hebben aan de richting van de transitie. Drie van de acht 
grootste belemmeringen hebben hiermee te maken. Er zijn onvoldoende concrete 
doelen (beleid), samenhang in inzet en instrumentarium van diverse overheden 
(coördinatie) en een eenduidig beeld van de beoogde ontwikkelrichting (richting).  
Dit maakt het voor veel (circulaire) ondernemers lastig om te bepalen waarop in te 
zetten en te investeren. Bij te veel onzekerheid is het risico voor een ondernemer te 
groot. 
 
Ontbreken van economies of scale 
Een veelgenoemde barrière uit het onderzoek van circulaire platformen heeft te maken 
met economies of scale. Het huidige systeem is ingesteld op niet-circulair.  
Circulaire materialen moeten voldoende schaalbaar en betaalbaar zijn. Hierdoor blijkt 
het in de praktijk eenvoudiger om bouwstoffen te recyclen (R5) in plaats van 
bouwmaterialen, zoals een kozijn, direct her te gebruiken, eventueel na reparatie of 
refurbishing (R3/R4). Dit komt omdat bij de constructie van deze bouwmaterialen is 
uitgegaan van een lineaire levensloop van het voorwerp, en hergebruik veel verandering 

 
42 Einde-afval bij afvalwater en bouwstoffen (rivm.nl) In de literatuur zowel “end-of-waste” als Einde-Afval status 

genoemd.  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607710004.pdf
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vraagt voor her-toepasbaarheid. Bij het hergebruik van de materialen, is de “nieuwe” 
functie meer open. 
 
Complexiteit van het ontwikkelen van een circulair concept 
Naast economies of scale hebben circulaire bedrijven ook te maken met de 
moeilijkheden van het maken van een circulair ontwerp. Deze moeilijkheid komt 
gedeeltelijk doordat het nog nieuw is en er dus beperkte ervaring is. Ook heeft het te 
maken met restricties. Zo is er minder vrijheid in het ontwerp omdat je afhankelijk bent 
van de materialen die je als input krijgt. Daarbovenop moet ook rekening worden 
gehouden met demonteerbaarheid en repareerbaarheid. Uiteindelijk kost het minimaal 
een aantal jaar om een concept te ontwikkelen, waarbij in de tussentijd veel kan 
gebeuren. Ondernemers kijken vaak naar elkaar. Ze beginnen pas met een project als ze 
zien dat andere ondernemers er succes mee hebben en er een vraag vanuit de markt 
ontstaat.  
 
Focus op inzet hoogwaardige materialen (i.p.v. benutten laagwaardige) 
Verder wordt mismatch in vraag en aanbod ook een knelpunt genoemd. De vraag naar 
hoge kwaliteit (circulaire) materialen stijgt sneller dan het aanbod. Voor de echt hoge 
kwaliteit materialen is er makkelijker een sluitende business case te maken. Voor de 
laagwaardiger materialen is het vaak lastig om afnemers te vinden.  
 
Knellende specificaties in (overheids-)aanbestedingen 
Tot slot zijn ook overheidsaanbestedingen genoemd als knelpunt. Specificaties van 
overheidsaanbestedingen zijn vaak ‘dichtgetimmerd’. Hierdoor is het lastig om met een 
circulaire aanbieding te komen. 
 
Blijven hangen in pilots 
Uit onderzoek dat RHDHV voor PBL heeft uitgevoerd en voor diverse overheden blijkt 
dat veel overheden bereid zijn om nieuwe circulaire producten of diensten uit te 
proberen in de vorm van bijvoorbeeld een pilot.  
Deze pilotprojecten zijn vaak symbolisch, klein en/of eenmalig. Ook bij een succesvolle 
pilot is organisatie brede opschaling allerminst vanzelfsprekend. Vaak omdat circulaire 
producten en/of diensten niet één op één passen in de reguliere bedrijfsvoering. 
Circulaire ondernemers zijn alleen levensvatbaar met een op termijn groeiende en 
stabiele afzet. Daarvoor is het noodzakelijk dat afnemers schakelen van pilot naar 
structurele toepassing. 
 

3.3.4 Knelpunt: Marktfalen 
Een volgend probleem is marktfalen. Voor circulaire ondernemers is ‘het maken van 
kilometers’ belangrijk. Zo kan ervaring worden opgedaan en kan een positie op een 
bepaalde markt worden veroverd. Hiervoor is wel systematische en majeure 
ondersteuning nodig. Het normale economische marktprincipe is momenteel 
onvoldoende werkbaar voor de circulaire economie.  
 
Het ontbreekt te vaak aan launching customers die willen investeren in circulaire 
producten. Bepaalde subsidieprogramma's vanuit RVO en provincies stimuleren circulair 
inkopen of materiaalgebruik43. Vanwege gebrek aan zekerheid over structurele en 
duurzame inzet van deze programma's zijn de effecten momenteel niet duurzaam. Ook 
inkoopvoordelen voor circulaire ondernemers, zodat zij een vliegende start kunnen 
maken, zijn beperkt en voornamelijk bij overheidsorganisaties te vinden.  

 
43 RVO Eindrapportage monitoring circulaire economie, RVO 



 
 

  

januari 2023. Ons kenmerk 22031-010b   23       

 

 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Er zijn een aantal niet-financiële knelpunten die bij circulaire ondernemers meer lijken 
te spelen dan bij traditionele ondernemers; kennisgebrek, niet passende wet- en 
regelgeving, systeembarrières en marktfalen. Omdat de CE vaak vraagt om 
vernieuwende business modellen en een breed scala aan activiteiten kan omvatten – 
van product tot dienst tot fundamentele verandering – moeten andere delen van de 
maatschappij mee bewegen om gezamenlijk een transitie te bewerkstelligen. Dit lijkt 
nog niet op alle vlakken het geval. Denk bijvoorbeeld aan Product-As-A-Service 
waarbij andere principes gelden dan voorheen. Stakeholders moeten psychologische 
barrières over om hierin een rol te pakken (ook als consument).  
 

 

3.4 Welke financiële knelpunten zijn er?  
Er zijn verschillende financiële knelpunten die worden gedefinieerd in de literatuur. 
Deze worden hieronder toegelicht. Deze zijn voor dit onderzoek aanvullend getoetst bij 
ondernemers om zodoende de deelvraag 1.2 te kunnen beantwoorden.  
 

3.4.1 Knelpunt: te weinig op maat gesneden subsidieprogramma’s  
Er wordt gesteld dat de bestaande subsidies onvoldoende aansluiten op de activiteiten 
van circulaire ondernemers44. Met name bij dienstverleningsconcepten (Product-As-A-
Service) sluiten subsidieprogramma’s, vanwege de eenzijdige overheidsfocus op 
concrete producten, momenteel onvoldoende aan. Ook zijn de complexiteit van een 
subsidieaanvraag en de vaak inflexibele subsidievoorwaarden regelmatig een obstakel. 
Hiermee worden de problemen die circulaire ondernemers hebben niet opgelost.  
 

3.4.2 Knelpunt: private kapitaalverkrijging 
Ook private kapitaalverkrijging is een knelpunt aangezien er onbekendheid is met 
circulair ondernemen en specifieke vragen of behoeften van deze groep ondernemers. 
Het gebrek aan kennis en onbekendheid met de materie zoals ook aangegeven bij 3.3, 
veroorzaakt uiteindelijk ook financiële knelpunten, omdat het lastiger is financiering te 
krijgen.  
 

3.4.3 Knelpunt: focus op een entiteit 
Bedrijven ervaren uitdagingen in het financieren van samenwerkingen, zoals voor de 
optimalisatie van een keten. Financiële instellingen zijn namelijk gericht op een entiteit 
en niet een samenwerking van bedrijven. Bovendien kan het een uitdaging zijn om 
afspraken te maken over welke samenwerkingspartner opdraait voor welk deel van de 
kosten. Dit knelpunt heeft betrekking op “circulaire ketenprojecten”. Dit zijn projecten 
opgebouwd uit verschillende schakels in de keten.  
 

3.4.4 Knelpunt: focus op grotere investeringen 
Met name kleinere ondernemingen en start-ups hebben vaak een relatief kleine 
financieringsvraag. Grotere financiers richten zich met name op de majeure 
financieringsvragen. Hier zit een mismatch tussen vraag en aanbod.  
 

3.5 Financieringsbehoeften en -knelpunten per groeifase onderneming  
Binnen het ondernemerschap onderscheiden we verschillende (groei)fasen of typen 
waarin een bedrijf zich kan verkeren. Deze typen hebben elk eigen kenmerken, kansen 
en uitdagingen.  

 
44 Rode draden, 2021, Versnellingshuis 
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De financieringsknelpunten bij de verschillende typen circulaire ondernemingen zijn 
vergelijkbaar met lineaire tegenhangers. In de literatuur, die wij hebben doorgenomen, 
is beperkt aandacht voor dit specifieke vraagstuk. De knelpunten voor deze typen 
worden hieronder beschreven. Bedrijfsleeftijd, aantal medewerkers en omzetgroei zijn 
de grondslag voor de definitiebepaling.   

3.5.1 Financieirngsbehoefte en knelpunten van Start-ups 
Start-ups zijn recent gestarte bedrijven met een bedrijfsleeftijd tot 5 jaar. Bij financiering 
gaat het meestal om het starten van de onderneming, haalbaarheidsstudies rondom het 
product en rendement behalen.45  
Start-ups zoeken vaak financiering om onderzoek, de beoordeling en ontwikkeling van 
concepten te financieren. Dit kan via zaaikapitaal of andere vormen van financiering.  
 
Voor start-ups zijn de knelpunten bij financiering het grootst.46 Dit geldt niet alleen voor 
circulaire start-ups, maar voor elke start-up. De mate van onzekerheid en risico’s zijn het 
hoogst en het zicht op een bepaalde minimale rentabiliteit is beperkt. Men moet zich 
nog bewijzen. Externe financiering zal vooral binnen de friends, family en fools (3Fs) 
gevonden worden.   
 

3.5.2 Financieringsbehoefte en knelpunten van bedrijven in Groeifase I 
Bedrijven in de groeifase zijn meestal tussen 5 en 10 jaar oud. In groeifase 1 zijn 
ondernemingen verder ontwikkeld, maar hebben minder dan 10 werknemers. Het op de 
markt brengen van het product is nog steeds de corebusiness van het bedrijf. De 
bedrijfsactiviteit begint echter steeds meer rendabel te worden. 

Dit type bedrijf heeft vaak veel behoefte aan extra financiering om vervolgstappen te 
kunnen zetten. De financieringsbehoefte is veelal voor korte tot middellange looptijd 
gewenst. Zij kunnen gemakkelijker geld ophalen dan start-ups. Bedrijven die een groei 
hebben doorgemaakt, hebben eenvoudigweg meer ervaring, vermogen en marktkennis. 
Dit geeft meer vertrouwen aan financiers.  

3.5.3 Financieringsbehoefte en knelpunten van bedrijven in Groeifase II 
Bedrijven behorend tot type Groeifase II bestaan meer dan 5 jaar en hebben meer dan 
10 werknemers in dienst. Hierdoor ontstaan er, naast de corebusiness, ook 
managementtaken binnen de onderneming47.  Er is bij dit typen bedrijven vaak eigen 
vermogen aanwezig, dan wel zijn de mogelijkheden aanwezig om makkelijker vreemd 
vermogen aan te kunnen trekken. Bij Groeifase II ligt de financieringsbehoefte met 
name bij uitbreiding van bedrijf, investering in bedrijfsmiddelen of werkkapitaal. Tevens 
zoeken bedrijven van dit type vaker financiering met middellange en lange looptijd.    

 

3.5.4 Financieringsbehoefte en knelpunten van Volwassen bedrijven 
De Volwassen bedrijven bestaan minimaal 10 jaar en hebben een inmiddels duurzame 
basis. De grote groei is er uit, maar van jaarlijkse versterking is vaak zeker nog sprake. 
Voor dit type organisatie zijn de knelpunten bij financiering het laagst. Er is meer 
ervaring opgedaan en de organisatie/het management heeft een bepaalde positie 
verworven. Dit geldt niet alleen voor circulaire bedrijven maar voor alle bedrijvigheid. 
Immers, het bedrijf heeft aantoonbaar eigen kapitaal verworven, een werkend business 
model waar vraag naar is en de organisatie heeft ervaring op kunnen bouwen. Risico’s 
zijn beperkt en de rentabiliteitsverwachtingen zijn versterkt.  

 
45 Financiering voor ondernemers: overzicht per fase (rvo.nl) 
46 Circulaire economie financiële instrumenten, 2019, SER 
47 Productlevenscyclus | De levensfasen van productgroepen (strategischmarketingplan.com) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/financiering-voor-ondernemers-overzicht-fase
https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/productlevenscyclus/#:~:text=in%20de%20volwassenheidsfase.-,Volwassenheidsfase,in%20nieuwe%20producten%20of%20innovatie.
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3.6 Financieringsvormen voor het bedrijfsleven 
Hieronder staat een korte uiteenzetting van de financieringsvormen48. Deze komen 
uitgebreid aan bod in het volgende deel van het onderzoek (deel 2): 
  
1. Investeerders via eigen vermogen (equatie). Dit geschiedt zowel door publieke, 

publiek-private en private partijen. Er zijn verschillende innovatiefondsen en 
platformen beschikbaar. Zij investeren in een deel van het eigendom van de 
ondernemingen.  

2. Private fondsen (Grants). Private stichtingen die een financiële bijdrage leveren 
zonder overdracht van aandelen of eigendom.  

3. Leningen en subsidies. Publieke organisaties die kredieten en subsidies verstrekken.  
4. Ondersteunende initiatieven. Dit zijn organisaties die niet via geld maar via kennis of 

samenwerking investeren.   

 
48 Financing circular economy innovation in the Netherlands, 2021, Metabolic and Goldschmeding Foundation 
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4 Analyse – de actuele vraag van het mkb 

4.1 Inleiding 
De verschillende onderzoeken en studies geven een beeld van het vertrekpunt voor het 
onderzoek. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van ons eigen onderzoek de huidige 
status en behoefte van ondernemers in kaart gebracht binnen de Nederlandse circulaire 
transitie. We maken steeds onderscheid tussen financiële en niet-financiële knelpunten 
die ervaren worden. 
 

4.2 Financieringsbehoefte van circulaire ondernemers 
In deze paragraaf gaan we in op de kenmerken en financieringsbehoefte van circulaire 
ondernemers. Aan bod komen: 
• De circulaire activiteiten van bedrijven 
• Financieringsdoel van bedrijven 
• Financieringsomvang 
• Type financiering 
 
Circulaire activiteiten van bedrijven 
Uit de enquête blijkt dat circulaire ondernemers met name zijn gefocust op het 
verwerken van reststromen (in lijn met de R-strategie Recycle) en het toepassen van 
alternatieve of circulaire grondstoffen (in lijn met R-strategie Reduce en Rethink).  
 

 
Figuur 3. Circulaire activiteiten waar circulaire ondernemers zich mee bezig houden 

Financieringsdoel van bedrijven 
Zo’n 80% van de deelnemende ondernemers geeft aan wel eens behoefte te hebben 
aan financiering of financiële ondersteuning voor een (nieuw) circulair product of 
dienstbehoefte. Meer dan bij traditionele bedrijven liggen de financieringsbehoefte en -
doelen bij circulaire ondernemers rondom groei van het bedrijf en de activiteiten. 
Circulaire ondernemers hebben aangegeven voornamelijk groeifinanciering nodig te 
hebben voor het starten van een bedrijf, een gedeeltelijke overname of 
voorfinanciering.  
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Figuur 4. Type benodigde financiering  

Wat betreft groeifinanciering voor product-/dienstinnovatie geldt dat voor het testen 
van nieuwe circulaire producten (dezelfde) strenge eisen gelden als het gaat om 
veiligheid en kwaliteit. Hoewel dit soort onderzoeken en testen noodzakelijk zijn, zijn ze 
voor startende bedrijven kostbaar. Dit is een extra barrière om circulaire producten op 
de markt te brengen. Naast groeifinanciering is ook veel behoefte aan de aanschaf van 
bedrijfsmiddelen (zie figuur 4).  
 
De vraag naar groeifinanciering sluit niet altijd aan bij het aanbod. Dit is omdat 
financiële instrumenten zoals subsidies met name enkel in de vroege fase beschikbaar 
zijn. Instrumenten in de vorm van investeringen om te groeien of aanvullende subsidies 
lijken te ontbreken wanneer circulaire bedrijven werken aan het opschalen van hun 
activiteiten.  
 
Financieringsomvang 
Uit de bedrijven enquête blijkt dat de meeste ondernemers (35%) een 
financieringsbehoefte hebben van enkele tonnen. Figuur 5 laat zien dat Volwassen 
bedrijven het vaakst vraag hebben naar bedragen van minder dan €100.000. Scale ups 
hebben het vaakst een bedrag nodig tussen de €100.000 en €10.000.000, en start-ups 
hebben veelal financiering nodig tussen de €100.000 en €1.000.000.  
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Figuur 5. Hoeveelheid benodigde financiering voor circulaire ondernemers 

Type financiering 
Ondernemers hebben verschillende soorten financiering nodig. Uit de enquête blijkt dat 
ondernemers vooral (48%) op zoek zijn naar subsidies. De gehouden interviews 
bevestigen dit beeld.  

 
Figuur 6. Type financiering waar vraag naar is onder circulaire ondernemers. Onder de categorie “anders” valt 
o.a. een mix van verschillende typen financiering. 

 

Tussenconclusie financieringsbehoefte 
Circulaire bedrijven hebben, naast de vergelijkbare behoeftes die traditionele bedrijven 
ook hebben, aanvullende behoeftes. Op financieel gebied liggen deze vooral bij het 
verkrijgen van groeifinanciering, omdat met name deze vorm van financiering 
belangrijk is voor circulaire bedrijven. Dit financieringsdoel sluit niet altijd aan bij het 
aanbod, omdat financiële instrumenten als subsidies met name beschikbaar in de 
vroege fase. Instrumenten om te kunnen groeien, zoals investeringen of aanvullende 
subsidies, lijken te ontbreken wanneer circulaire bedrijven hun activiteiten willen 
opschalen. De meeste bedrijven hebben financiering nodig van enkele tonnen en de 
grootste behoefte is financiering in de vorm van subsidie(s). 
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4.3 Knelpunten voor ondernemers voor verkrijgen van financiering 
Er zijn een aantal belemmeringen die worden ervaren door circulaire ondernemers bij 
het aantrekken van externe financiering voor circulaire activiteiten. Uit de enquête blijkt 
dat de meest circulaire ondernemers (83%) het verkrijgen van financiering als een 
knelpunt ervaart. In deze paragraaf wordt hier dieper op ingegaan. Aan bod komen: 
• Top 3 financiële knelpunten 
• Verschillen tussen publieke en private financiële instrumenten 
• Top 3 niet-financiële knelpunten 
 

4.3.1 Top drie financiële knelpunten 
Er zijn verschillende knelpunten die worden ervaren door ondernemers bij het 
verkrijgen van financiering. De volgende knelpunten zijn het vaakst benoemd:  
1. Te hoge eisen vanuit en te veel risico voor financiers 
2. Een te complex aanvraag (proces) 
3. Een gebrek aan inzicht in financieringsmogelijkheden 
 

 
Figuur 7. Knelpunten die worden ervaren bij ondernemers in het verkrijgen van financiering. De top 3 
knelpunten die ondernemers in dit onderzoek aangeven zijn anders dan de knelpunten gedefinieerd binnen 
de literatuurstudie. 

Te hoge eisen/te veel risico voor financiers 
Uit de interviews wordt het beeld bevestigd dat het voor circulaire ondernemers lastig is 
om financiering te verwerven, met name voor startende. Dit geldt zowel voor publieke 
als private financiering. De financiers hanteren methodieken om de geschiktheid voor 
financiering te bepalen die vaak niet passen bij (startende) circulaire ondernemers. Bij 
reguliere subsidies is dit ook het geval. Bij speciale circulaire subsidies (zoals de 
ketensamenwerking) is sprake van meer maatwerk voor circulaire ondernemers. 
Daarnaast is het, ook bij reguliere startende ondernemers in verband met risico-
beheersing, sowieso lastig financiering binnen te halen. Startende circulaire 
ondernemers ondervinden dus dubbelop knelpunten. 
 
Een te complex aanvraag (proces) 
Ondernemers ervaren het aanvraagproces als ingewikkeld. Voor ondernemers zelf is het 
te tijdrovend, te ingewikkeld en zij staan vaak verder af van redelijk bureaucratische 
processen als het aanvragen van subsidie. Grotere en meer volwassen ondernemers 
kunnen dit knelpunt ondervangen door de inzet van bijvoorbeeld externe bureaus. Maar 
voor kleinere, meer pionierende ondernemers met minder middelen beschikbaar, is dit 
meer uitdagend.  
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Een gebrek aan inzicht in financieringsmogelijkheden 
Naast de uitdagingen van complexe aanvragen en te hoge eisen, ervaren ondernemers 
ook een gebrek aan inzicht in financieringsmogelijkheden. Hoewel er verschillende 
subsidies en andere vormen van financiering zijn, missen ondernemers het overzicht en 
zien ze soms door ‘de bomen het bos niet meer’. Daardoor weten ondernemers niet 
goed waar ‘aan te kloppen’ en kost het veel tijd om bij een geschikte partij te eindigen.   
 
Aanvullende knelpunten 
Aanvullend op de meest voorkomende knelpunten geven ondernemers aan dat de 
meeste instrumenten vooral kijken naar traditionele bedrijfsmodellen. Ook zijn 
aanwezige programma’s vaak gebaseerd op lineaire en kortstondige uitgangspunten, 
waardoor deze minder aantrekkelijk zijn voor CE. Dit sluit aan bij de literatuur (3.4.1) 
waar te weinig op maat gesneden subsidieprogramma’s als belangrijk knelpunt wordt 
benoemd. Daarnaast richten deze en specifiek circulaire programma’s zich te vaak op 
een specifiek project. Hierdoor is met name in de beginfase redelijk wat aanbod, maar 
ontstaat er een gat om op te schalen en zelfstandig levensvatbaar te blijven.     
 
Verschillen tussen publieke en private financiële instrumenten 
Omdat er zowel publiek als privaat financiële instrumenten beschikbaar zijn, is 
onderzocht of ondernemers verschil in beide vormen ervaren. Dit verschil lijkt minimaal 
te zijn en de meeste ondernemers geven aan niet duidelijk te weten of er een verschil is 
tussen de regelingen. Enkel op gebruiksvriendelijkheid van de regelingen merken een 
klein aantal ondernemers verschil. Deze groep geeft aan private regelingen 
gebruiksvriendelijker te vinden ten opzichte van publieke regelingen. Dit sluit deels aan 
bij de literatuur (3.4.2) waar de onbekendheid van private kapitaalverkrijging als 
knelpunt wordt gezien. Deze onbekendheid wordt dus wel erkend door de 
ondernemers, maar niet als specifiek knelpunt benoemd.  
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Figuur 8. Merendeel van de ondernemers ervaart belemmeringen bij de aanvraag van publieke financiële 
ondersteuning 

4.3.2 Top 3 niet financiële knelpunten 
Naast financiële knelpunten zijn er ook onderliggende knelpunten. In de top 3 staan: 
1. Wet- en regelgeving 
2. Afhankelijkheden van ketenpartners 
3. Echte waarde van een circulair product/dienst 

 
Figuur 9. Onderliggende knelpunten die door circulaire ondernemers worden  

Wet- en regelgeving  
De meest voorkomende belemmering is wet- en regelgeving. Dit sluit aan bij de 
bevindingen uit hoofdstuk 3 en de notitie Rode Draden 2022 waar Beleid, wet- en 
regelgeving ook als de grootst ervaren belemmering wordt beschouwd. 
 
Afhankelijkheden van ketenpartners 
Naast wet- en regelgeving wordt afhankelijkheid van ketenpartners benoemd als 
belangrijk knelpunt. Uit de interviews blijkt dat het vinden van geschikte ketenpartners 
ook uitdagend kan zijn.  
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Dit komt onder meer voort vanuit de kans dat er een concurrentie element zit binnen 
een ketensamenwerking en diens partners. Dit kan het opzetten van circulaire 
ketenprojecten en aanvragen van financiering in de weg kan staan.  
 
Echte waarde van een circulaire product/dienst 
Ook het waarderen van de echte waarde van een circulair product/dienst wordt 
geïdentificeerd als veel voorkomend knelpunt. Dit kwam al terug in de literatuur (3.3.1) 
onder onduidelijkheid over waardering en potentie. 
 
Overkoepelende knelpunten 
Opvallend is dat bedrijven uit de enquête, ondernemersvaardigheden en 
beschikbaarheid van kennis en expertise nauwelijks als een knelpunt zien. Dit terwijl 
veel overheidsinstrumentarium is juist gericht op het kennisdeling en netwerken.  
Vanuit de interviews bleek wel vraag te zijn naar netwerken en het delen van kennis.   
Ook is een belangrijk overkoepelend knelpunt voor ondernemers dat zekerheden op de 
lange termijn over de richting van de transitie ontbreken: er zijn geen harde en concrete 
(beleids-)doelstellingen, en onduidelijk is of belemmerende wet- en regelgeving 
aangepast (kan) worden.  
Dat maakt het voor ondernemers risicovol om in een circulair product of dienst te 
investeren, want er is onduidelijk of er op termijn een vraag op gang komt 
(vraagcreatie). 
 

Tussenconclusie knelpunten 
De meest benoemde knelpunten zijn de te hoge gestelde eisen en het risico voor 
financiers, een te complex aanvraag (proces) en een gebrek aan inzicht in 
financieringsmogelijkheden. Onderliggende knelpunten betreffen wet- en 
regelgeving, afhankelijkheden van ketenpartners en de echte waarde van een circulair 
product/dienst. Een overkoepelend knelpunt voor ondernemers is dat zekerheden op 
de lange termijn over de richting van de transitie ontbreken. Dit maakt het voor 
ondernemers risicovol om in een circulair product of dienst te investeren. Dit hangt 
ook nauw samen met bovenstaande knelpunten; de onduidelijkheid maakt het voor 
financiers extra risicovol om te investeren in circulaire ondernemers, omdat het risico 
hoog is en het rendement onzeker is. Hierdoor worden de eisen van financiers als 
hoog ervaren en het aanvraagproces ingewikkeld. Tegelijkertijd zijn er wel veel 
verschillende financieringsmogelijkheden. Dit zijn er zo veel, dat het voor veel 
ondernemers niet voldoende inzichtelijk is (zij zien door de bomen het bos niet meer). 

 

4.4 Verschillen tussen de knelpunten bij verschillende typen bedrijven  
Vorige paragraaf gaf inzicht in de meest voorkomende knelpunten bij circulaire 
ondernemers. In dit onderdeel van de rapportage gaan we dieper in op het verschil in 
ervaren knelpunten bij de verschillende typen bedrijven. In dit onderzoek identificeren 
we de volgende verschillende typen bedrijven:  
1. Start-ups  
2. Groeifase I (tot vijf jaar en met minder dan tien werknemers) 
3. Groeifase II (tot vijf jaar en meer dan tien werknemers) 
4. Volwassen bedrijven 
 
In deze paragraaf komen aan bod: 
• Ervaren van financiële knelpunten per groeifase 
• Benoemde typen financiële knelpunten per groeifase 
• Ervaren van niet-financiële knelpunten per groeifase 
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Ervaren van financiële knelpunten per groeifase 
In de onderstaande figuur staat of bedrijven in een bepaalde groeifase wel of geen 
knelpunten met betrekking tot het verkrijgen van financiering ervaren. 
 

 
Figuur 10. Ervaren van knelpunten per groeifase  

Bedrijven in iedere groeifase ervaren knelpunten  
Uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 3 blijkt dat met name kleinere circulaire 
bedrijven (tot 50 werknemers) moeite hebben met het aantrekken van financiering. 
Deels komt dit, zoals de literatuur beschrijft, door extra zakelijke onzekerheden 
waardoor deze bedrijven te risicovol zijn voor financiers. Dit is terug te zien in de 
resultaten uit de vragenlijst en de gesprekken.  
 
Uit de figuur blijkt dat het merendeel van bedrijven in iedere groeifase knelpunten 
ervaart met betrekking tot het verkrijgen van financiering, dus niet alleen start-ups of 
startende bedrijven. Ook Volwassen bedrijven die circulaire activiteiten nastreven lopen 
tegen knelpunten aan. Dit wordt in de interviews ook benadrukt, waarbij wordt 
aangegeven dat juist sommige financiering niet meer passend is voor Volwassen 
bedrijven en dat deze bedrijven naar hun idee naast het net vissen.  
 
Benoemde typen financiële knelpunten per groeifase 
Bij verschillende typen bedrijven zijn verschillende knelpunten en uitdagingen dominant.  
 

 
Figuur 11. Specifiek ervaren knelpunten door circulaire ondernemers in verschillende groeifasen 
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Volwassen bedrijven 
Bij Volwassen bedrijven is inzicht in financieringsmogelijkheden het grootste knelpunt, 
uitgaande van de resultaten uit de enquête. Daarnaast geeft een aantal Volwassen 
bedrijven aan dat juist hun volwassen fase ook een belemmering kan zijn bij het 
verkrijgen van financiering, omdat er weinig passende circulaire financiering beschikbaar 
is voor niet-mkb’ers. Dit geldt met name bij publieke financiering als subsidies en 
fondsen. 
 
Groeifase II bedrijven 
Bedrijven in Groeifase II geven aan het vaakst last te hebben van te hoge eisen vanuit de 
financierskant. Uit gesprekken met ondernemers uit deze groep wordt hier verder op 
ingegaan en ervaren deze ondernemers een sentiment dat aan circulaire activiteiten 
meer eisen lijken te worden gesteld dan bij traditionele activiteiten. Dit sluit aan 
bevindingen uit de literatuur, waarin gesteld wordt dat circulaire activiteiten vaak als 
meer risicovol kunnen worden gezien. Daarnaast hebben circulaire activiteiten vaak 
hogere kosten, waardoor de winst achterblijft. Hierdoor lijken deze bedrijven minder 
interessant voor investeerders.  
 
Groeifase I bedrijven 
Respondenten uit Groeifase I benoemen meerdere knelpunten. Ten eerste wordt het 
aanvraag proces gezien als ingewikkeld. Daarnaast de te hoge eisen aan de financiers 
kant en als derde knelpunt is het gebrek aan inzicht in financieringsmogelijkheden.  
 
Start-ups 
De respondenten die zich bevinden in de start-up fase ondervinden vergelijkbare 
knelpunten, maar geven aan dat het ingewikkelde aanvraagproces van financiering het 
grootste knelpunt is.  
 
Overkoepelende knelpunten 
Een overkoepeld knelpunt dat naar voren komt in zowel de vragenlijst alsmede de 
gesprekken met ondernemers, is de complexiteit rondom het aanvragen en verkrijgen 
van financiering. De complexiteit ligt bij twee gebieden. Bedrijven ervaren, zeker bij 
circulaire business modellen, dat de eisen voor financiering hoog zijn. Én daarbij dat 
door de vele verschillende financieringsinstrumenten, het overzicht bij de ondernemers 
ontbreekt. Onduidelijk is welk instrument van toepassing is op het bedrijf. Volwassen 
bedrijven geven aan dit uit te besteden en start-ups geven aan soms wel 20 uur of meer 
per week met financiering bezig te zijn om zo inzicht te verkrijgen en op alle eisen van 
de aanvraag in te kunnen gaan. Een ondervraagde geeft aan sommige 
financieringsmogelijkheden te moeten laten schieten wegens capaciteitsgebrek.  
 
In conclusie blijkt dat verschillende typen bedrijven vergelijkbare knelpunten ervaren, 
maar dat er verschil is in de mate en volgorde van deze knelpunten.  
 
Ervaren van niet-financiële knelpunten per groeifase 
Zoals in onderstaande grafiek aangegeven, benoemen Volwassen bedrijven het vaakst 
wet- en regelgeving als belangrijk knelpunt. Zowel start-ups als Volwassen bedrijven 
geven ook aan afhankelijk te zijn van ketenpartners. Wat verder opvalt is de aanwezige 
onduidelijkheid over de echte waarde van producten/diensten. Start-ups lopen vaker 
dan Volwassen bedrijven aan tegen onvoldoende vraag/afzetmogelijkheden. Niet alleen 
is dit een knelpunt bij het verkrijgen van financiering, voor ondernemers wordt dit ook 
gevoeld als een knelpunt voor eigen bestaansrecht.  
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Niet elke circulaire ondernemer vindt maatschappelijke aansluiting en acceptatie, terwijl 
ook de maatschappij in de vorm van overheden en consumenten zouden moeten 
meebewegen richting circulariteit. Er zijn verschillende knelpunten in meerdere mate 
relevant.  
 

 
Figuur 12. Onderliggende knelpunten ervaren door circulaire ondernemers in verschillende groeifasen 

 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
 
Alle typen bedrijven ervaren soortgelijke knelpunten rondom financiering. Er is echter 
verschil per type bedrijf in de mate waarin zij deze knelpunten ervaren. Dit betekent 
dat de volgorde van de top meest ervaren knelpunten verschilt, hoewel de verschillen 
minimaal lijken. Wel geven respondenten uit elke groep aan dat inzicht in de 
mogelijkheden tot financiering ontbreekt, en uit diepte-interviews en gesprekken 
blijkt dat hier behoefte aan is.  

 

4.5 Knelpunten in verschillende fasen  
Naast het type bedrijf is ook gekeken naar potentiële verschillen tussen de ondervonden 
belemmeringen en knelpunten rondom financiering bij bedrijven met verschillende 
fasen waarin diens circulaire activiteit zich bevindt. Binnen de circulaire economie zijn er 
verschillende fasen gedefinieerd, welke worden toegelicht in hoofdstuk 3.  
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Verschillen en gelijkenissen in knelpunten bij zowel de aanvraag als het binnenhalen van 
financiering 

 
Figuur 13. Ervaring van knelpunten per fase van de circulaire bedrijfsactiviteit.  

Gebrek aan inzicht over financieringsmogelijkheden gedeeld probleem 
Figuur 13 laat zien dat knelpunten worden ervaren in de verschillende fasen van 
circulaire bedrijfsvoering. Wel is er verschil in dominantie (zie figuur 14). Een aantal 
punten, die bij de verschillende typen bedrijven naar voren kwamen, zijn ook bij de 
verschillende fasen dominant. Zo ervaren bedrijven vanuit alle fasen in meer of mindere 
mate problemen bij het verkrijgen van inzicht in financieringsmogelijkheden. Ook geven 
bedrijven uit alle lage van fasering aan dat het aanvraagproces ingewikkeld is, waarbij 
dit met name speelt bij bedrijven in de ontwikkel- en pioniersfase. Tevens worden de 
gestelde eisen van financiers gezien als knelpunt, hoewel dit onder de respondenten 
niet het geval is bij bedrijven in de ontwikkel- en oriëntatiefase. Opvallend is dat 
eventueel gebrek aan interesse bij financiers niet als dominant knelpunt wordt ervaren 
door de respondenten.  

 
Figuur 14. Typen financiële knelpunten die worden ervaren voor het verkrijgen van financiering per fase van 
de circulaire bedrijfsactiviteit  
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Aanvragen van financiering wordt als complex ervaren in alle lagen 
Een ander gedeeld knelpunt is de complexiteit bij het aanvragen van financiering. Dit 
komt overeen met wat de literatuur stelt. Bij start-ups is dit bij 50% van de 
respondenten een belemmering. Dit is deels een algeheel probleem rondom het 
verkrijgen van financiering, ook bij traditionele bedrijven. Echter, een circulaire 
bedrijfsvoering voert de complexiteit ook op. Zo stellen respondenten dat 
onduidelijkheid rondom de status van afval zorgt dat het niet duidelijk is of er aanspraak 
kan gemaakt worden voor bepaalde subsidies.  
 
Ook verloopt de communicatie stroef. De vraagstelling is onduidelijk op het gebied van 
financiering. Dit kost veel tijd en energie om het aan te vragen, en vervolgens lukt het 
dan niet om de subsidie daadwerkelijk te krijgen. Daarbij komt er geen antwoord op de 
vraag waarom er geen subsidie wordt gegeven.  
 
Financiers vinden investeren in CE vaak te risicovol 
Met name private financiers vinden nieuwe en circulaire business modellen vaak 
risicovol. Bij risicovolle business cases zijn de eisen van financiers vaak hoger. Tevens zijn 
de eisen die zij stellen toegespitst op lineaire business modellen. Circulaire ondernemers 
ervaren deze hogere en traditionele eisen als grote belemmering bij het binnenhalen 
van financiering. Dit geldt voor bedrijven uit alle fasen behalve de ontwikkelfase. De 
bedrijven uit de andere fasen geven aan dat er soms buitenproportioneel veel 
zekerheden worden gevraagd, die met name innovatieve bedrijven niet altijd kunnen 
bieden. De voorwaardes die worden gesteld door financiers zijn volgens respondenten 
te veel toegespitst op traditionele bedrijfsvoering en te weinig wendbaar op 
aantrekkelijk te zijn voor CE. Dit omdat CE vaak gepaard gaat met vernieuwde business 
modellen, zoals ook de literatuur stelt.  
Respondenten stellen ook dat gebrek aan kennis bij financiers rondom CE en circulaire 
business modellen bijdragen aan de voor sommige bedrijven onmogelijke eisen om 
financiering te verkrijgen.  
 
Ook andere knelpunten komen aan bod 
Daarnaast spelen ook andere knelpunten een rol als het gaat om het aanvragen en 
binnenhalen van financiering. Ondernemers geven aan dat er redelijk aanbod is op het 
gebied van onderzoeks- en vroegefasefinanciering, zowel privaat als publiek. Echter, 
circulaire ondernemers missen mogelijkheden voor financiering wanneer zij hun 
activiteiten willen opschalen. Zij voelen een zogenoemd financieringskloof. Daarnaast 
ondervinden respondenten die bijdragen aan CE, dat het aanbod niet altijd toereikend is 
om CE te realiseren. Hierdoor kunnen kansen worden misgelopen. Sommige stichtingen 
of bedrijven zonder duidelijk winstoogmerk die wel actief zijn binnen de CE kunnen 
buiten de boot vallen, omdat het gebrek aan potentieel winstoogmerk deze bedrijven 
minder interessant maakt bij met name commerciële financiers.  
 
Niet-Financiële knelpunten  
Ondernemers uit elke fase van de circulaire economie ervaren ook onderliggende 
knelpunten. Bedrijven met CE-activiteiten in de ontwikkelfase herkennen met name 
problemen rondom regel- en wetgeving. Zo ondervinden deze bedrijven bijvoorbeeld 
dat vergunningen niet goed aansluiten bij hun circulaire ambities, en dat hierdoor de 
opschaling kan vertragen. Omgevingsdiensten lijken, aldus ondernemers, te weinig 
kennis te hebben van de circulaire economie, waardoor vergunningen lastig te 
verkrijgen zijn. Daarnaast constateren we dat handhaving innovatieve concepten in de 
weg kan zitten. Dit geldt met name voor bedrijven die reststromen willen ontwikkelen 
tot nieuwe of andere producten.  
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Deze bedrijven geven aan met name tegen de definitie rondom afval te lopen. Ook 
circulaire bedrijven in de demonstratiefase ervaren vooral rondom wet- en regelgeving 
belemmering. Hierbij gaat het er vooral om de behoefte aan experimenteerruimte en 
mogelijkheden om hun product of activiteit te toetsen. Ondernemers in deze fase 
merken dat de wet en het toezicht niet wendbaar genoeg zijn voor vernieuwde 
concepten. En dat er, ondanks stimulans vanuit overheden om circulair in te kopen, nog 
weinig ruimte is om nieuwe concepten te toetsen.  
 
Daarnaast speelt de afhankelijkheid van andere partijen een rol bij bedrijven uit elke 
fase. Ondernemers geven aan dat CE vaak vraagt om (keten)samenwerkingen, maar dat 
hierdoor concurrerende belangen kunnen opspelen. Met name bij bedrijven in de 
ontwikkelfase spelen kwesties rondom intellectueel eigendom een rol, omdat de 
activiteiten bij deze bedrijven vaak erg innovatief zijn en nog in octrooien beschermd 
moeten worden.  
 

 
Figuur 15. Onderliggende knelpunten ervaren per fase circulaire bedrijfsactiviteit 

 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
In conclusie laten de antwoorden op de vragenlijsten en de gesprekken zien dat 
verschillende typen bedrijven in verschillende fasen vergelijkbare problemen en 
knelpunten ervaren als het gaat om financiering. Dit geldt zowel bij het vinden van 
financiering, de aanvraag als bij het daadwerkelijke binnenhalen. Er zijn onderlinge 
verschillen te zien, met name bij de verschillende fasen van bedrijven.  
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4.6 Verschillende business modellen, unieke uitdagingen? 
Er is voor dit onderzoek ook gekeken naar eventuele verschillen in knelpunten bij 
bedrijven met verschillende business modellen. Voor het onderzoek zijn vier business 
modellen gedefinieerd die vaak voorkomen binnen de CE: 

1. Circulaire product  
2. Waardeherwinning 
3. Optimaal gebruik en  
4. Netwerkorganisaties 
 
Bij alle soorten business modellen worden knelpunten rondom financiering ervaren 
Bij elke vorm van business model worden knelpunten ervaren, hoewel de mate hierin 
verschilt. Netwerkorganisaties zijn onder gerepresenteerd in deze enquête. De paar 
respondenten die aangeven netwerkorganisaties te zijn, ondervinden relatief de minste 
knelpunten wanneer het gaat op financiering.  

De bedrijven met een business model toegespitst op Optimaal gebruik ervaren allemaal 
knelpunten bij het verkrijgen van financiering.  

 

 

Figuur 16. Ervaring van knelpunten bij verschillende business modellen  

Verschillen in soorten knelpunten bij de verschillende business modellen 
De verschillende soorten business modellen ervaren verschillende soorten knelpunten, 
en op een verschillend niveau. Het verschil zit met name bij of de knelpunten: 

1. Het vinden van financiering 
2. Het aanvragen van financiering 
3. Het binnenhalen van financiering 
 

Bedrijven met een business model toegespitst op circulair ontwerp ervaren met name 
problemen bij het vinden van financiering (1) en het daadwerkelijk binnenhalen (3) van 
de financiering. Op de derde plek ervaren ze knelpunten rondom de afstemming met de 
benodigde ketenpartners.  
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Bedrijven met een business model gefocust op waardeherwinning hebben juist vaker 
problemen bij het indienen van de aanvraag (2). Ook bij bedrijven met het business 
model Optimaal Gebruik ervaren het meeste ondernemers problemen bij het indienen 
van de aanvraag.  

Netwerkorganisaties ervaren de minste knelpunten rondom financiering in het 
algemeen, en diens dominante uitdagingen lijken ook af te wijken van de andere 
business modellen. Zo ervaren zij met name problemen rondom hoge rentes die bij 
financiering komen kijken. Het vinden (1) en aanvragen (2) van financiering lijken geen 
knelpunten te vormen voor deze bedrijven, eveneens eventuele problemen met 
ketenpartners. Respondenten geven aan dat binnen netwerkorganisaties informatie 
rondom financiering en samenwerking gedeeld wordt, waardoor deze knelpunten 
worden weggenomen. De responsie laat dus zien dat er verschillende uitdagingen zijn 
voor de verschillende soorten business modellen.  

 

 

Figuur 17. Overzicht van ervaren financiële knelpunten per type business model 

Niet-financiële knelpunten 
Qua onderliggende knelpunten valt op dat wet- en regelgeving voor circulair ontwerp en 
waardeherwinning het grootste knelpunt is. Dit terwijl het bij optimaal gebruik veel 
minder als knelpunt naar voren komt. Bij optimaal gebruik zijn de echte waarde van een 
product/dienst, onvoldoende vraag en de hoge kosten de meest benoemde knelpunten.   
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Figuur 18. Overzicht van ervaren onderliggende knelpunten per type business model  

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Het type knelpunten verschilt per business model. Van de overkoepelende 
knelpunten is wet- en regelgeving het belangrijkste knelpunt voor de business 
modellen circulair ontwerp en waardeherwinning. Voor de andere business modellen 
is dat nauwelijks een knelpunt. Het grootste financiële knelpunt voor het business 
model waarde terugwinning is het ingewikkelde aanvraagproces en voor circulair 
ontwerp is dat onvoldoende inzicht in de financieringsmogelijkheden. Eerder is al 
geconstateerd dat veel regelingen zijn ge-ent op het business model waarde 
terugwinning. 

 

4.7 Specifieke uitdagingen bij ketenprojecten?  
Voor dit onderzoek is gekeken of ketensamenwerkingen en -projecten voor extra 
knelpunten zorgen bij bedrijven. Dit is momenteel onderbelicht in bestaande literatuur, 
terwijl in de CE bedrijven vaak in ketens samenwerken. Dit is omdat verschillende 
partijen in de keten een cruciale rol spelen om CE te realiseren. Veel mkb bedrijven zijn 
toeleverancier voor andere bedrijven. Zij zijn afhankelijk van de uiteindelijke “brand 
owner” (vaak een grootbedrijf) om hun (circulaire) product te leveren en kunnen niet 
altijd zelfstandig productinnovaties in de markt zetten. 
 
Ketenprojecten worden, zoals vermeld in 2.2., duidelijk genoemd in de Nationale 
circulaire ambities. Deze worden gezien als belangrijk en iets dat gestimuleerd moet 
worden. Er zijn daarom diverse regelingen gericht op circulaire ketensamenwerkingen. 
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Knelpunten bij ketenprojecten – meer of minder dan bij traditionele vormen 
Hoewel ketensamenwerking essentieel is voor CE levert deze constructie vaak 
belemmeringen op, zowel financieel als niet-financieel. Binnen de circulaire economie 
wordt vaak gewerkt in de vorm van ketenprojecten, omdat CE vraagstukken vragen om 
vernieuwende oplossingen en bijdrages vanuit een gehele keten om deze daadwerkelijk 
te kunnen sluiten. Figuur 19 laat zien in welke mate ketenprojecten knelpunten ervaren 
ten opzichte van niet ketenproject. Merendeel van de respondenten gaf aan (deel van) 
een ketenproject te zijn (70%). 
 

 
Figuur 19. Ervaren van knelpunt als ketenproject t.o.v. geen ketenproject 

Volgens de literatuur biedt de financiering van ketenprojecten een extra belemmering. 
Aanbieders van financiering zijn meer gericht op individuele bedrijven en niet op 
samenwerkende partijen. Bedrijven die werken in deze constructie – binnen een project 
of langdurige samenwerking – geven aan meer en andere knelpunten te ervaren dan 
bedrijven die dit niet doen. Dit is terwijl dat binnen de CE, ketenconstructies frequent 
voorkomend zijn. Ook kunnen zij essentieel een bijdrage leveren én zijn vaak een 
voorwaarde voor bepaalde instrumenten, zoals de RVO ketensubsidie.  
 

 
Figuur 20. Financiële knelpunten die worden ervaren door keten projecten en niet-ketenprojecten 
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Een aantal financiële knelpunten komen naar voren. Zo ervaren ondernemers dat niet 
elke financieringsvorm is toegespitst op deze constructie, waardoor niet elke partij 
binnen de keten aanspraak kan maken op de financiering. Dit komt onder andere omdat 
binnen ketens niet alle partijen in dezelfde fase verkeren, tot hetzelfde type bedrijf 
behoren of zelf in dezelfde sector actief zijn.  
Financiering is hierdoor te weinig op maat gemaakt en meer op traditionele 
bedrijfsvoering toegespitst, waarin bijvoorbeeld slechts een bedrijf financierings-
behoefte heeft. Daarnaast zijn er knelpunten omdat bepaalde financiering regio 
gebonden is. Dit betreft financiering vanuit ROM’s en lokale overheden. Ketens zijn vaak 
regio-grens overstijgend, waardoor niet elke ketenpartner aanspraak kan maken op 
bepaalde regio’s. 
 
Niet financiële knelpunten – regionale verschillen in wetgeving en concurrerende 
belangen vertragen circulaire transities en innovaties 
Niet-financiële knelpunten zijn onder andere gebaseerd op het opzetten en duurzaam 
behoud van de ketens. Het beleggen van verantwoordelijkheden, het verdelen van de 
risico’s én de baten vormen extra hindernissen. Ook is het concurrerende element 
tussen sommige ketenpartners belemmerend, eveneens het vertrouwen en het delen 
van intellectueel eigendom. Echter gaven een aantal respondenten aan dat dit knelpunt 
niet altijd van toepassing is. Wanneer ketenpartners een andere positie hebben in de 
keten en elkaar aanvullen in plaats van zich richten op hetzelfde specifieke aspect, is het 
samenwerken en opzetten van projecten makkelijker. Echter geven ondernemers aan 
dat het lastig is geschikte ketenpartners te vinden, en hebben behoefte aan meer 
ondersteuning en advies hierin. 
 

 
Figuur 21. Onderliggende knelpunten die ervaren worden door ketenprojecten en niet-ketenprojecten 

 
  

Wet- en regelgeving

Echte waarde van een product/dienst

Onduidelijkheid voor de lange termijn

Onvoldoende vraag / afzetmogelijkheden (omzet)

Gebrek aan launching / leading customers

Hoge kosten zetten winstgevendheid onder druk

Diverse risico’s en onzekerheden in het …

Afhankelijkheden van ketenpartners

Lange ontwikkeltijd voordat er winst gemaakt…

Beschikbaarheid van kennis en expertise

Ondernemersvaardigheden

Verzekering

Anders, namelijk

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Welke onderliggende knelpunten ervaart u voor uw circulaire 
bedrijfsactiviteiten (waardoor ook de financiering een knelpunt 

kan zijn)? (n=66)

Geen ketenproject Ketenproject



 
 

  

januari 2023. Ons kenmerk 22031-010b   44       

 

 

Ondernemers die actief zijn in ketenprojecten geven aan dat ook wet- en regelgeving 
een knelpunt vormt. Met name het huidige VTH-stelsel (Vergunning, Toezicht en 
Handhaving) is hier nog niet op ingespeeld, waardoor innovatieve projecten slecht op 
gang kunnen komen. Dit speelt met name rondom het verkrijgen van vergunningen en 
de ruimte om te kunnen experimenteren. Dit omdat ketens vaak regiogrensoverstijgend 
zijn, maar er per regio andere regels gelden. Ook, deels door gebrek aan capaciteit bij 
omgevingsdiensten, is er vaak sprake van gebrek aan kennis rondom circulair. Hierdoor 
worden vergunningsaanvragen niet altijd vergeven en is er geen eenduidig beleid 
hiervoor. Vergunningen gelden dan bijvoorbeeld niet voor de ene, maar wel voor de 
andere partij.  
 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
In de conclusie ervaren bedrijven die actief zijn binnen ketensamenwerkingen 
verschillende knelpunten. Deze lijken af te wijken van andere (CE) bedrijven, omdat 
ketens een andere bedrijfsconstructie vormen, waar financiering en andere 
ondersteuningsmiddelen niet altijd op toegespitst zijn. Met name regio-overstijgend 
brengen financiële en niet-financiële knelpunten met zich mee. Andere niet-financiële 
knelpunten zijn meer gebaseerd op interne knelpunten tussen bedrijven en komen 
ook voor bij traditionele samenwerkingen. Echter, omdat ketensamenwerking 
duidelijk gestimuleerd wordt in beleid statements en nodig zijn voor CE, zijn deze 
knelpunten belangrijk te signaleren en eventueel te verlichten.  
 

 

4.8 Ondersteuningsbehoefte bedrijven 
In de vorige paragrafen ging het over knelpunten die ondernemers ervaren, zowel 
financieel als niet-financieel. In deze paragraaf kijken we naar de ondersteunings-
behoeftes die ondernemers hebben. Zijn die goed te koppelen aan de gesignaleerde 
knelpunten? 
 
Uit de onderstaande figuur springen twee behoeften voor ondersteuning eruit: 
1. Ondersteuning in de vorm van financiële middelen 
2. Ondersteuning bij het verkrijgen van financiering 
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Figuur 22. ondersteuningsbehoefte van circulaire ondernemers 

 
Er is dus een duidelijke behoefte aan ondersteuning op het financiële vlak. Opvallend is 
dat er maar een kleine ondersteuningsbehoefte is op het grootste knelpunt: voldoen 
aan wet- en regelgeving (inclusief het krijgen van experimenteerruimte). Daarnaast is 
ook opvallend dat er geen behoefte aan ondersteuning is op vlak van het ontwikkelen 
van ondernemersvaardigheden en beschikbaar stellen van kennis en expertise. Dit staat 
haaks tegenover de instrumenten die worden ingezet door overheden. Uit onderzoek 
van het PBL49 komt naar blijkt dat decentrale overheden vaak inzetten op activiteiten als 
kennisdeling en netwerken ter stimulering van CE.  
 

4.9 Bekendheid van het niet-financiële ondersteuningsaanbod 
Er zijn ook niet-financiële ondersteuningsmiddelen ter bevordering van de circulaire 
economie en bedrijvigheid. Hier is echter niet naar gevraagd in de enquête. Dit is wel 
benoemd tijdens de interviews en gesprekken. De volgende bevindingen komen naar 
voren: 
• De meeste ondernemers zijn weinig bekend met niet-financiële ondersteuning vanuit 

de overheid of private ondersteuners.  
• Niet-financiële ondersteuning die wel bekend zijn, zijn eenmalige activiteiten en 

campagnes om aandacht te geven aan CE. 
Enkele van de gesproken ondernemers geven aan dat door middel van aanpassing in de 
huidige regel- en wetgeving, CE ook meer gestimuleerd zou kunnen worden.  
 

 
49 https://www.pbl.nl/publicaties/voortgangsbericht-circulaire-economie-2022 
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Ondernemers zijn vaak niet bekend met specifieke ondersteuning voor CE 
De meeste gesproken ondernemers zijn niet bekend met specifieke niet-financiële 
ondersteuningsmiddelen voor hun circulaire activiteiten of voor het verkrijgen van 
financiering. Er wordt aangegeven dat hier wel behoefte aan is. 
Een enkele gesproken ondernemer zegt ondersteuning en advies te hebben ontvangen 
vanuit Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in de vorm van een sparringpartner en 
bij het verrijken van diens netwerk. ROMs kennen de regio specifieker en weten welke 
partijen actief zijn en waar potentiële kansen voor CE kunnen liggen. Hierdoor kunnen 
ze nog meer een rol spelen in bijvoorbeeld het opzetten van circulaire ketenprojecten. 
Vaak kennen de ondernemers wel tijdelijke acties en campagnes ter bevordering van CE. 
Deze campagnes zijn vaak bedoeld om aandacht te geven aan het onderwerp. Voor 
ondernemers kan dit een moment zijn om hun product meer bekendheid te geven en 
kunnen deze middelen bijdragen aan uiteindelijke systeemverandering. Echter, deze 
middelen worden ervaren als vaak te klein en te vrijblijvend om daadwerkelijk 
constructieve vooruitgang te stimuleren.  
 
Veel behoefte aan flexibiliteit  
Ondernemers ervaren dat de huidige regel- en wetgeving vaak nog te inflexibel is voor 
een circulaire economie. Hierdoor zijn er te weinig kansen voor ondernemers om te 
kunnen experimenteren, iets dat vaak belangrijk is voor circulaire business modellen. 
Ondernemers zouden graag zien dat regel- en wetgeving flexibeler is, of juist 
bevorderend is voor circulaire innovatie.  
 

Tussenconclusie/beantwoording van de deelvraag 
Omdat in de vragenlijst niet specifiek is ingegaan op de bekendheid van niet-
financiële middelen, is er geen kwantificeerbaar antwoord. Op basis van gesprekken 
met ondernemers blijkt dat ondernemers niet erg bekend zijn met niet-financiële 
ondersteuning. Echter, er lijkt behoefte te zijn aan onafhankelijke sparringspartners, 
die kunnen meedenken met het business model, de marktkansen en 
samenwerkingen. Dit zou een rol voor de ROMs kunnen zijn.  
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5 Conclusie: de circulaire ondernemer zoekt financiering 

5.1 Inleiding 
In dit eerste deel is vanuit het perspectief van de ondernemer onderzocht wat de 
knelpunten en behoeftes rondom financiering zijn (inclusief onderliggende oorzaken) 
voor ondernemers met een circulair business model. Specifiek is ingegaan op de eerste 
hoofdvraag: 
 

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

 
In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse tussenconclusies getrokken waarmee de 
deelvragen beantwoord zijn. Voor het totaaloverzicht worden de tussenconclusies 
rondom knelpunten en instrumentarium in dit hoofdstuk op een rij gezet en nader 
geduid. Op deze manier wordt duidelijk in welke mate verschillende aspecten van het 
instrumentarium wel of niet aansluiten bij de behoeften van de circulaire ondernemers.  
 

5.2 Conclusies 
Door middel van de vragenlijst, literatuuronderzoek, expertise en interviews zijn de 
volgende bevindingen naar voren gekomen: 
 
Situatieschets Circulaire Economie in Nederland  
In Nederland vallen ongeveer 100.000 bedrijven onder de definitie van een ‘circulair 
bedrijf’, blijkt uit onderzoek van PBL. Circa 80% van deze ondernemers richt zich op de 
R-strategie ‘repair & remanufacture’. Daarna volgen recycle (10%) en re-use (4%). 
Slechts 2% van de populatie circulaire bedrijven wordt geduid als ‘innovatief’. Van de 
innovatieve bedrijven spitst zich ongeveer tweederde toe op de R-strategie recycling. 
Dat is niet verwonderlijk, omdat onder andere uit de RVO-database blijkt dat de 
afgelopen jaren ruim 85% van de gefinancierde innovatieprojecten gericht waren op 
recycling of het terugwinnen van energie uit afval.  
 
Qua leeftijd vormen bedrijven van minimaal 28 jaar oud het grootste deel van de groep 
(innovatieve) circulaire bedrijven. Deze bestaande mkb-ers hebben ervaren 
management, (eigen)vermogen en flexibiliteit. CE is dan vaak een extra dienst of 
product naast het reguliere business model. Een kleiner gedeelte van de innovatie 
bedrijven betreft een start-up. Deze groep is echter wel vaak actief in hogere een R-
strategie en hierdoor dus meer vernieuwend.  
 
Voornaamste praktijkbehoeften van ondernemers 
Wat betreft de bestaande literatuur valt op dat er veel aanbodgericht/beleidsmatig 
onderzoek over CE bestaat, maar dat er weinig onderzoek is gedaan waarin 
ondernemers centraal staan en zélf aan het woord komen.  
 
Circulaire bedrijven hebben, naast de vergelijkbare behoeftes die traditionele bedrijven 
ook hebben, ook aanvullende behoeftes. Uit de enquête blijkt dat de 
ondersteuningsbehoefte vooral zit op vlak van financiële middelen en hulp bij het proces 
van verkrijgen van financiering. De ondersteuningsbehoefte zit dus grotendeels op 
ondersteuning op ‘aanbodontwikkeling’ waarbij het financieringsaspect het meest 
genoemd wordt door ondernemers. 
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Financiële middelen: ruim 80% van de circulaire ondernemers heeft een financierings-
behoefte blijkt uit de enquête.  
Op financieel gebied liggen deze vooral bij het verkrijgen van groeifinanciering, omdat 
met name deze vorm van financiering belangrijk is voor bedrijven. Dit financieringsdoel 
sluit niet altijd aan bij het aanbod, omdat met name in de vroege fase financiële 
instrumenten als subsidies beschikbaar zijn, maar instrumenten in de vorm van 
investeringen om te groeien of aanvullende subsidies lijken te ontbreken wanneer 
circulaire bedrijven hun activiteiten willen opschalen. Uit de enquête blijkt dat de 
meeste bedrijven een financiering nodig hebben van enkele tonnen en de grootste 
behoefte is financiering in de vorm van subsidie(s). 
 
Continuïteit in financiering: het financieringsaanbod is vaak toegespitst op een bepaalde 
ontwikkelfase. Door omstandigheden kan het doorlopen van een fase langer duren dan 
gepland. Dat heeft impact op de financieringsbehoefte voor die fase. Ondernemers 
hebben behoefte aan continuïteit en duidelijkheid in financiering over het gehele 
ontwikkelproces in plaats van steeds per fase nieuwe financiering (inclusief subsidies) te 
moeten aanvragen en regelen.  
 
Hulp bij verkrijgen van financiering: er zijn zeer veel verschillende 
financieringsmogelijkheden waardoor veel ondernemers geen goed overzicht hebben in 
wat het beste bij hen past (zie hieronder ook bij knelpunten). Ondernemers worden 
graag ondersteund in het proces van het zoeken en verkrijgen van de beste financiering. 
 
Financiële knelpunten voor CE ondernemers 
Uit dit onderzoek blijkt dat 81% van de ondervraagde circulaire ondernemers 
knelpunten ervaart inzake financiering. De meest benoemde financiële knelpunten zijn: 
• Hoge eisen (o.a. door risicoperceptie): publieke en private financiers hanteren 

methodieken om de geschiktheid voor financiering te bepalen, die vaak niet passen 
bij (startende) circulaire ondernemers, zoals de beoordeling van nieuwe circulaire 
verdienmodellen. Mede door gebrek aan kennis (zie onder) leidt dat tot onjuiste 
risico- en rendementsverwachtingen, hetgeen een negatieve impact heeft op 
financieringsmogelijkheden. 

• Complex aanvraagproces: financiers richten zich vaak op een bepaald type 
ondernemer en propositie. Daarnaast zijn subsidies vaak gericht op specifieke 
projecten of initiatieven. Voor een ondernemer is het moeilijk om de juiste partij te 
vinden. Daarbij moet een ondernemer vaak ook veel moeite doen om te kunnen 
voldoen aan de voorwaarden en (bij beschikking) aan verantwoording. Veel 
(startende) ondernemers hebben hiervoor geen capaciteit en expertise. 

• Gebrek aan inzicht: er zijn honderden verschillende financieringsmogelijkheden 
(vanuit het Rijk, ROM’s, financiers, fondsen, regio’s, etc.). Dit zijn er zo veel dat het 
voor veel ondernemers niet voldoende inzichtelijk is (zien door de bomen het bos 
niet meer): waar moet ik voor wat aankloppen? 

 
Onderliggende knelpunten 
Circulaire ondernemers ervaren diverse niet-financiële knelpunten die het moeilijker 
maken om te starten met circulair ondernemen, of die het lastig maken succesvolle 
vervolgstappen te zetten. Alhoewel dit geen directe knelpunten ten aanzien van 
financiering vormen, hebben ze wel indirect effect op de financieringsmogelijkheden.  
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Uit literatuur, de praktijk en de enquête komen de volgende onderliggende knelpunten 
naar voren: 
• Systeem barrières: de systeembarrières zitten met name in de onduidelijkheden en 

onzekerheden over de (lange termijn) richting van de transitie: concrete en harde 
doelstellingen ontbreken. Circulaire ondernemers hebben zo onvoldoende houvast 
en moeten concurrenten met hun circulaire product of dienst in een systeem dat 
lineair is ingericht. Dit maakt een circulaire investering extra risicovol, want 
onduidelijk is of er op termijn een vraag op gang komt (vraagcreatie). Beleid, wet- en 
regelgeving is dan ook het grootste ervaren knelpunt (44%). 

• Kennisgebrek: er is sprake van een generiek kennisgebrek over de CE bij feitelijk alle 
stakeholders: consumenten, overheden, financiers, soms ook ondernemers zelf. 
Onbekend maakt onbemind, wat in de praktijk kan leiden tot lagere waardering, 
hogere risicoperceptie en onvoldoende marktvraag. 

• Wet- en regelgeving: de huidige wet- en regelgeving is geënt op een lineair systeem. 
Ondernemers lopen hier in vergunnings- en certificeringstrajecten tegenaan, 
waardoor hun circulaire product niet of met grote vertraging op de markt gebracht 
kan worden. Dat betekent geen of pas veel later inkomsten wat de financierbaarheid 
bemoeilijkt. 

• Echte waarde product: externaliteiten (milieueffecten) worden vaak niet 
gewaardeerd. De meerwaarde van circulaire producten worden vaak niet 
meegenomen en naar de (fossiele) risico’s van reguliere producten wordt niet 
gekeken. Dit maakt dat ‘circulair’ nu voornamelijk een B-to-B markt is: uit de enquête 
blijkt dat slecht 10% van de ondernemers consumenten als primaire klantengroep 
heeft. Een lagere waardering leidt tot lagere financieringsomvang. 

• Ketenafhankelijkheden: dit vormt zowel voor ondernemers als financiers een 
knelpunt. Zonder een bepaalde partner kan een circulaire propositie onhaalbaar zijn. 
Veel mkb-ondernemers zijn bijvoorbeeld als toeleverancier afhankelijk van een 
grootbedrijf die het eindproduct in de markt zet. In een consortium is de verdeling 
van taken, middelen en eigendom niet altijd eenduidig. Dat geeft ook 
belemmeringen voor financiering (welke entiteit?). 

 
Veel van de genoemde knelpunten zitten op het vlak van ‘vraagcreatie’: circulaire 
ondernemers hebben een stabiele en groeiende vraag nodig om hun circulaire 
producten en diensten te kunnen ontwikkelen en daarna op te schalen. Uit de 
bovenstaande knelpunten blijkt dat om diverse redenen deze vraag nog niet goed op 
gang komt. Overheden hebben diverse beleidsinstrumenten tot hun beschikking om 
deze vraagcreatie te stimuleren.  
 
Deze knelpunten zijn kenmerkend voor transities die zich nog in een beginfase begeven. 
In de laatste ICER-rapportage constateert PBL bijvoorbeeld ook dat meer ‘dwang en 
drang’ nodig is om de transitie naar een CE echt op gang te brengen. 
 
Knelpunten per soort bedrijf 
Dit onderzoek heeft ook gekeken naar verschillen in knelpunten tussen categorieën 
bedrijven. Zo is o.a. gekeken naar verschillen per groeifase, business model en 
ketensamenwerkingen.  
 
Groeifase: bedrijven in verschillende groeifase ervaren soortgelijke knelpunten rondom 
financiering. Er is echter verschil per type bedrijf in de mate waarin zij deze knelpunten 
ervaren, hoewel de verschillen soms minimaal lijken. Voor elke groeifase geldt dat 
inzicht in de mogelijkheden tot financiering ontbreekt en uit diepgravende gesprekken 
blijkt dat hier behoefte aan is.  
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Business model: knelpunten kunnen ook per type business model verschillen. Zo is wet- 
en regelgeving het belangrijkste knelpunt voor de business modellen ‘circulair ontwerp’ 
en ‘waardeherwinning’ maar niet voor de andere business modellen. Het grootste 
financiële knelpunt voor het business model ‘waarde terugwinning’ is het ingewikkelde 
aanvraagproces en voor ‘circulair ontwerp’ is dat onvoldoende inzicht in de 
financieringsmogelijkheden.  
 
Ketensamenwerkingen: ondernemers hebben bij ketensamenwerkingen soms te maken 
met specifieke uitdagingen. Zo geldt voor ketensamenwerking op CE-gebied dat niet 
elke financieringsvorm is toegespitst op deze constructie, waardoor niet elke partij 
binnen de keten aanspraak kan maken op de financiering. Ook kan er sprake zijn van 
extra risico voor financiers, omdat afspraken over verantwoordelijkheden of 
aansprakelijkheden vaak onvoldoende vastliggen. 
 
Onbekendheid met niet financiële ondersteuningsopties 
Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat ondernemers onbekend zijn met niet-financiële 
ondersteuningsopties. Er lijkt behoefte te zijn aan onafhankelijke sparringpartners, die 
kunnen meedenken met het business model, de marktkansen en samenwerkingen.  
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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 de 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 ondersteunings-

instrumentarium 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 aanvullen op het bestaande publieke en private 
financieringsinstrumentarium organiseren via niet financiële oplossingen? 
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13. Op welke wijze kan de mismatch tussen het aanbod en de behoefte aan 
instrumenten gereduceerd worden? 
13.1. Wat kan door middel van aanpassingen in bestaande instrumenten 

gereduceerd worden? 
13.2. Op welke wijze kan de bekendheid en de toegankelijkheid van bestaande niet-

financiële instrumenten verbeterd worden? 
13.3. Welke additionele financiële instrumenten kunnen de mismatch reduceren? 
13.4. Welke additionele niet financiële instrumenten kunnen de mismatch 

reduceren en welk draagvlak is hiervoor onder de verschillende stakeholders? 
13.5. Welke internationale voorbeelden zijn er die als goede praktijk kunnen dienen 

voor de oplossingen? 
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Bijlage 2 Definitielijst 

Begrip Definitie 

Business angels/informele investeerders Personen, vermogende particulieren, die een deel van hun eigen 

kapitaal investeren in starters of bedrijven waarvan zij zelf geen 

eigenaar zijn.  

Crowdfunding Een manier van financieren waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een ongedefinieerd netwerk van mensen om hieruit financiële 

middelen te vergaren, vaak via een online platform. 

Corporate venturing Het verschaffen van durfkapitaal door corporate bedrijven met 

het oog op strategisch belang vanuit het bedrijf. 

Durfkapitaal Financiering in een onderneming waarbij de financier aandelen 

en daarmee zeggenschap verkrijgt in de onderneming en 

daarmee risico loopt. Ook wel risicodragend kapitaal genoemd. 

Financieringsfase De fase waarin een onderneming zich bevindt op het moment dat 

kapitaal verstrekt wordt. De volgende financieringsfase worden 

onderscheiden: seed, start, expansie, buy-out en overig 

(turnaround en herfinancieringen). 

Innovatiefondsen Fondsen die als doel de stimulering van innovatie, groei van 

werkgelegenheid en de versterking van de regionale 

economische structuur hebben.  

Innovatiekrediet En risicodragende geldlening vanuit RVO, bestemd voor de 

financiering van veelbelovende innovatieve projecten waarbij in 

voldoende mate de technische haalbaarheid is aangetoond. 

Investeringsronde Een reeks stappen die een onderneming zet om extern kapitaal 

aan te trekken waarbij het bedrag en voorwaarden worden 

vastgesteld. 

Mkb-onderneming50 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 € 43 miljoen. 

Marktfalen In de economische literatuur worden vijf soorten marktfalen 

onderscheiden: informatie-asymmetrie, coördinatie falen, 

marktmacht, publieke goederen, positieve en negatieve 

externaliteiten.51    

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. 

 
50 RVO.nl. Mkb of grote onderneming?  
51 De vijf soorten marktfalen worden nader beschreven in het onderzoek 'Beleidsaanpak mkb- financieringsmarkt'.  

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tvl/mkb-grote-onderneming
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Publieke financier Financiering vanuit de verschillende lagen van de overheid. 

Betreft zowel de instrumenten die krediet verschaffen als 

subsidieregelingen.  

ROM's – 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. 

Series A capital bedraagt typisch een bedrag tussen € 2 miljoen 

en € 5 miljoen. 

Smart money/slim geld Naast het bieden van financiële middelen ook een bijdrage 

leveren aan het succes van de onderneming door middel van 

inzet van kennis, netwerk en ervaring.  

Spin-out capital Een investering in een zich nieuw vestigend bedrijf komend uit 

een ander bedrijf. Hierbij gaat een deel van 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-up52  Een bedrijf met een vernieuwend idee waarbij een schaalbaar en 

herhaalbaar product of dienst gemaakt wordt, vervaardigd door 

middel van nieuwe technologie. 

 
52 definitie overgenomen uit financieringsmonitor 2019 

https://www.investopedia.com/terms/s/spin-out.asp


 
 

 

januari 2023. Ons kenmerk 22031-010b 55 

 

 

TRL-model53 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 m.b.t. 

commercialisering of maatschappelijke implementatie van 

onderzoeksresultaten.  

Venture capital Een vorm van durfkapitaal, gericht op investeringen in 

innovatieve en snelgroeiende bedrijven, waarbij vanuit gegaan 

wordt dat deze op de lange termijn gaan groeien en door-

ontwikkelen. Met venture capital wordt over het algemeen 

professioneel beheerd kapitaal bedoeld. 

Venture capital fondsen Een professioneel investeringsfonds gericht op risicovolle 

investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven.  

Vroege fase De vroege fase in de ontwikkeling van vernieuwende producten 

en ideeën is de fase waarin de stap wordt gezet van idee tot de 

aanvang van de productontwikkeling. Er worden concepten 

gecreëerd en geverifieerd, de geschikte markt wordt 

geïdentificeerd en de juiste licenties (IP’s) worden ontwikkeld. 

Bedrijven hebben een TRL van 1-9. 

VroegeFaseFinanciering Vormen van financiering voor in de eerste groeifasen van 

beginnende ondernemingen. 

 
 

 
53 Definitie overgenomen van https://www.gelderland.nl/Technology-Readiness-Levels 
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Bijlage 4 Enquêtevragen 

Vragen enquête Financiering Circulaire Bedrijfsactiviteiten  
 
1. Ervaart u specifieke belemmeringen rondom financiering, omdat uw circulaire 

bedrijfsactiviteit een ketenproject betreft? 
2. Wat is de grootte van uw bedrijf? 
3. In welke fase bevindt uw onderneming zich? 
4. In welke sector is uw organisatie met name actief? 
5. Wat zijn uw belangrijkste klanten voor de circulaire bedrijfsactiviteiten? 
6. Welk circulair business model is het meest van toepassing op uw bedrijf? 
7. Wat verkoopt uw bedrijf? 
8. Wat zijn de belangrijkste circulaire activiteiten waarmee uw bedrijf zich 

bezighoudt? 
9. In welke fase verkeert uw bedrijf wanneer het gaat om circulaire economie? 
10. Heeft of had uw bedrijf behoefte aan financiering of financiële ondersteuning voor 

een (nieuw) circulair product of dienst? 
11. Waarvoor heeft/had uw bedrijf (circulaire) financiering nodig? 
12. Hoeveel circulaire financiering heeft of had uw bedrijf ordegrootte nodig? 
13. Naar welk soort financiering bent u op zoek? 
14. Ervaart u knelpunten voor het verkrijgen van financiering van uw circulaire 

bedrijfsactiviteiten? 
15. Wat voor soort knelpunten specifiek voor het verkrijgen van financiering ervaart u? 
16. Waaraan ontbreekt het volgens u momenteel het meest als het gaat om 

financiering of financiële ondersteuning van circulaire bedrijfsactiviteiten?  
17. Welke onderliggende knelpunten ervaart u voor uw circulaire bedrijfsactiviteiten 

(waardoor ook de financiering een knelpunt kan zijn)? 
18. Welke behoefte(s) aan ondersteuning heeft u om uw circulaire bedrijfsactiviteiten 

verder te ontwikkelen en/of uit te breiden? 
19. Wat is volgens u de beste vorm van ondersteuning om ondernemers te helpen hun 

circulaire bedrijfsactiviteiten verder te ontwikkelen? 
20. Betreft uw circulaire bedrijfsactiviteit of initiatief een ketenproject? In een 

ketenproject werken verschillende ondernemers uit verschillende schakels van een 
keten samen in een circulair ketensamenwerkingsverband. Iedere ondernemer 
heeft daarbij zijn eigen rol. 

21. Ervaart u specifieke belemmeringen rondom financiering, omdat uw circulaire 
bedrijfsactiviteit een ketenproject betreft? 

22. Ervaart u specifieke onderliggende andere knelpunten, omdat uw circulaire 
bedrijfsactiviteit een ketenproject betreft? 

23. Heeft u een specifieke behoefte aan ondersteuning, omdat uw circulaire 
bedrijfsactiviteit een ketenproject betreft? 

24. Heeft u al eens gebruik gemaakt van financiering en financiële ondersteuning voor 
uw circulaire bedrijfsactiviteiten? Welke van de volgende situaties is op uw bedrijf 
van toepassing? 

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

26. Wie verzorgt de financiering van uw circulaire bedrijfsvoering (o.a. aanvragen en 
administratieve afwikkeling)? 

27. Kunt u voldoende capaciteit en expertise mobiliseren voor de financiering van uw 
circulaire bedrijfsvoering (aanvragen en administratieve afwikkeling? 
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28. Via de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO) zijn er verschillende financiële 
instrumenten en initiatieven inzichtelijk gemaakt voor circulaire bedrijfsvoering. 
Kunt u bij de volgende middelen aangeven of u er mee bekend bent. 

29. Zijn er andere regelingen waar u bekend mee bent die nog niet genoemd zijn? 
30. Denkt u dat het circulaire aspect in uw bedrijfsvoering invloed heeft op het 

verkrijgen van externe financiering (privaat en publiek)? 
31. Waar zoekt u informatie over financieringsmogelijkheden voor circulaire 

bedrijfsactiviteiten? 
32. Er zijn diverse financieringsmogelijkheden voor circulair ondernemers, zowel vanuit 

publieke als private financiers. De volgende stellingen gaan over het aantrekken van 
financiering: 

33. Ervaart u verschil tussen publieke en private regelingen? 
34. Is de limiet voor staatssteun/de-minimis een belemmerende factor geweest voor 

het aanvragen van ondersteuning? 
35. Ervaart u belemmeringen bij het aanvragen van publieke financiële ondersteuning? 
36. Voor het onderzoek zijn we op zoek naar een aantal illustratieve casussen rondom 

financiering van circulaire bedrijfsactiviteiten om knelpunten of successen te 
kunnen beschrijven en concreet te maken middels een praktijk casus. Wilt u een 
casus inbrengen? 

37. Bedrijfsnaam: 
38. E-mail: 
39. Telefoonnummer: 
40. Ik heb de privacy voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. 
41. Name  
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Bijlage 5 Gesprekspartners en begeleidingscommissie 

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

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

Rob Overkleeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Guy de Sevaux Invest-NL 

Mark Beumer Het Versnellingshuis Nederland circulair 

Mara Haverkort Het Versnellingshuis Nederland circulair 

Koert Ruiken Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  

 
 

Expertinterviews CE-bedrijven 
 
Organisatie  

BambooLogic  

Insecotcycle  

Veolia  

Blackbear Carbon  

BizGoodz  

Circuwall  

Create BV  

Oscar Circulair  

Labmakelaar Benelux B.V.  

 
 

 

  

  



 

 

 


