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1. Introductie 

Onze huidige globale economie wordt gedomineerd door een lineair model van productie en consumptie,  

waarin grondstoffen tot goederen worden vervaardigd en vervolgens worden verkocht, gebruikt en 

tenslotte als afval worden weggegooid. Dit model wordt uitgedaagd door verschillende factoren in een 

veranderende context (materiaalschaarste, opwarming van de aarde, geopolitieke uitdagingen, 

overconsumptie …), en aanpassingen zijn nodig.1 Hoewel we in België koploper zijn in recyclage, blijft het 

ook voor ons moeilijk om een structureel antwoord te bieden over de hele waardeketen (van ontginning 

van grondstof over ontwerp, productie en retail tot aan gebruik, hergebruik en end-of-life). Daarom zijn 

meer fundamentele aanpassingen nodig en kreeg het concept van een circulaire economie (CE) de laatste 

jaren meer aandacht.  

In deze nota wordt dieper ingegaan op businessmodel-ontwikkeling voor de CE en de uitdagingen die 

daarmee gepaard gaan in een Belgische context, met name hoe we in onze economie om kunnen gaan 

met de disruptieve veranderingen en co-creatieve logica van deze nieuwe businessmodellen. 



 

2. Principes voor een circulaire economie 

De meest eenvoudige definitie van een CE is een ‘economie waarin materialen zo lang mogelijk zo 

hoogwaardig mogelijk gehouden worden’. De 3 actie-gerichte principes waarop de CE berust, zoals 

gevisualiseerd in figuur 1, maken dit meer concreet: 

2.1 Principe 1 - Behoud van natuurlijk kapitaal 

Door niet-hernieuwbare grondstoffen in beperkte mate te gebruiken en te vervangen door hernieuwbare 

grondstoffen binnen de grenzen van wat ons ecosysteem aankan.  

2.2 Principe 2 - Optimalisatie van Kringlopen (eco-efficiëntie) 

Waarbij we producten zo vaak, zo optimaal en zo lang mogelijk gebruiken, en deze hier ook voor te 

ontwerpen (gemakkelijk herstelbaar, aanpasbaar, demonteerbaar voor recyclage ... ) 

2.3 Principe 3 - Holistische systeemfocus (eco-effectiviteit) 

CE gaat over een systeemverandering. Het waarborgen van de effectiviteit van het systeem als geheel is 

daarom cruciaal. Voor economische systemen ligt de focus van deze effectiviteit op maatschappelijke 

welzijn. Schade aan onderwijs, voedsel, mobiliteit, huisvesting en gezondheid proberen we ten allen tijde 

te vermijden. Dit kan door te letten op verschillende indicatoren zoals landgebruik, lucht- en 

waterkwaliteit, vervuiling door toxische stoffen, (geluids)overlast ... 

 

Uit voorgaande principes wordt duidelijk dat circulair productontwerp en -productie slechts een eerste 

element vormen in de transitie naar een CE. Om deze transitie écht te ondersteunen en te versnellen is 

het nodig om verder te gaan. Door nieuwe systemen beschikbaar te stellen kunnen we actief aan 

waardebehoud doen (take-back management, hergebruik …), en ook nieuwe businessmodellen kunnen 

ervoor zorgen dat deze producten omgezet worden in aantrekkelijke waardeproposities voor de 

eindconsument.  

En hoewel die nieuwe systemen en businessmodellen veelal door bedrijven gestuurd worden, moeten we 

om deze omslag te stimuleren de transitie met de verschillende stakeholders ondersteunen (de quadrupel 

helix-benadering); dit kan bijvoorbeeld via  onderwijs, financiering, samenwerkingsplatformen, 

overheidsreglementering, onderzoek… 

 



 

 

 Figure 1: The Butterfly model as developed by the Ellen MacArthur Foundation & McKinsey. (Source: EMF, 

2012) 

3. Businessmodellen voor de Circulaire Economie 

Businessmodellen worden gedefinieerd als de overkoepelende logica van hoe een organisatie waarde 

creëert, levert, én capteert in economische, sociale, culturele of andere contexten2. Een businessmodel is 

dus meer dan enkel het financieel model van een organisatie en wanneer we aan deze definitie koppelen 

aan de circulaire doelstellingen, kunnen we tot volgende definitie komen3.  

“A circular business model describes the rationale of how an organization creates, 

delivers and captures ecological, social and economic value that is restorative and 

regenerative by intent.” 

De introductie van een CE zal dus ook impact hebben op de manier waarop we in de toekomst aan 

businessmodel-ontwikkeling doen. Zoals eerder werd gevisualiseerd in figuur 1, worden in typische 

circulaire businessmodellen verschillende “processen” (onderhoud, recyclage, hergebruik, …) toegevoegd 

die voor een waardebehoud van de product- en materiaalstromen zorgen. In de praktijk zullen deze 

processen veelal niet door één organisatie ingevuld worden maar is er een structurele samenwerking 

nodig tussen verschillende stakeholders met elk hun eigen businessmodel.  



 

Hoewel de CE vaak verder bouwt op businessmodelpatronen die we al eeuwenlang kennen, zorgt een 

veranderende context (markt, industrie, beleid, technologie, wetenschap en cultuur) ervoor dat er ook 

innovatieve modellen nodig zijn.  

Kijkend naar reeds lopende en afgeronde Europees gesubsidieerde CE projecten, kunnen we 3 duidelijke 

groepen van “nieuwe” archetypes onderscheiden: 

A. Product-Service-System : In een product-service-system (PSS) (of product-dienstcombinatie) staat 

het nut van een product en de toegankelijkheid ervan boven het bezit. De focus ligt m.a.w. op functie, 

niet op eigendom4. Omdat het telkens om een combinatie gaat van producten en diensten kan dit 

systeem veel vormen aannemen, die geclusterd kunnen worden in enkele categorieën, zoals 

gevisualiseerd in figuur 2. Product-service-systems worden steeds vaker naar voren geschoven als dé 

circulaire businessmodellen van de toekomst waarbij elk product omgezet wordt in een dienst. Hierbij 

wordt vaak vergeten dat PSS vooral voor producten in de technische cyclus van toepassing is en we 

voor producten in de biologische cyclus veelal andere modellen nodig zullen hebben. Een ander 

belangrijk aandachtspunt ligt in de veerkracht van (nieuwe) economische systemen. Omdat PSS vaak 

een grote afzetmarkt nodig hebben, is de plaats voor verschillende spelers en oplossingen eerder 

beperkt. Monopolievorming en lock-in effecten (en bijgevolg ook afhankelijkheid van burgers bij een 

beperkt aantal partijen) kunnen hierdoor plaatsvinden (cfr. energie of telecom-markt). 

B. Industriële symbiose: Industriële symbiose is een vorm van bemiddeling om bedrijven samen te 

brengen in een innovatieve samenwerking en zo afval van de ene als grondstof voor de andere in te 

zetten. Dit kan de nood aan primaire grondstoffen en afvalverwerking verminderen, waarbij de 

materialenkringloop wordt gesloten. Om van industriële symbiose een wijdverspreide commerciële 

realiteit te maken moet de hele waardeketen in beeld gebracht worden én zullen we ook verder 

moeten kijken dan enkel afval en grondstoffen. Het delen van assets, IP en human resources tussen 

verschillende organisaties ligt evengoed binnen de mogelijkheden van dit model, maar worden 

vandaag nog te weinig geëxploreerd. 

C. Pay-as-you-throw (PAYT): Beter bekend als het 'de vervuiler betaalt'-principe in België. Hierbij is het 

vooral van belang dat de reële kost meegenomen wordt in de berekening. Dit concept verder 

doortrekken houdt in dat producenten en handelaars mee een verantwoordelijkheid dragen voor de 

milieu-impact van hun producten - zowel op vlak van selectie van de materialen, het productieproces 

als over het gebruik en de end-of-life-regelingen. 



 

 

Figuur 2 : Product Service System (source: gevisualiseerd door Plan C, 2014) 

4. Uitdagingen & Kansen voor België  

De Ellen MacArthur Foundation, SUN en McKinsey hebben becijferd dat er tussen nu en 2030 zo’n 1,8 

miljard euro aan waarde kan worden gegenereerd via circulaire verdienmodellen: 0,9 miljard meer dan er 

volgens dezelfde projecties via het huidige lineaire model zou worden gegenereerd6. Deze opportuniteit 

kan echter enkel verzilverd worden indien we een aantal cruciale uitdagingen en barrières overwinnen.  

Het “Copernicus Institute of Sustainable Development”, de universiteit van Utrecht en Deloitte voerden 

onderzoek uit naar deze barrières voor een CE in de Europese Unie en kwamen tot volgende “heatmap” 

(zie figuur 3). 

 
Figuur 3 : Heatmap of Circular Economy Barriers (source: Deloitte, 2017) 



 

Terugkoppelend op de 3 meest voorkomende archetypes binnen Europese projecten, kunnen we voor 

België de voornaamste barrières onderscheiden:  

A. Company Culture - Hoewel bedrijven zelf hun eigen cultuur als één van de grootste barrières zien, 

wordt dit slechts door 40% van de overheden zo gezien7. Binnen grotere bedrijven blijft het initiatief 

voor CE-modellen veelal liggen bij specifieke (niche-)departementen, waarbij de interesse van meer 

“invloedrijke” departementen (operations, finance, …) uitblijft. Hoewel de kennis van wat de circulaire 

economie juist inhoudt wél doorsijpelt naar bedrijven en andere organisaties is het voor velen nog 

moeilijk te vertalen naar hun eigen context.  

Mogelijke denkpistes: 

➔ Faciliteer het verzamelen en delen van informatie omtrent businessmodellen voor een circulaire 

economie 

➔ Voorzie begeleiding voor organisaties in circulaire businessmodelinnovatie op strategisch niveau 

B. Operating in a linear system - Hoewel startups vandaag als inspiratiebron kunnen dienen voor de CE, 

vinden bestaande bedrijven en organisaties het vaak moeilijk om deze modellen te vertalen en uit te 

rollen binnen hun eigen bestaande business. Een uitdaging die veelal door deze bedrijven naar voren 

wordt geschoven is de nood aan een gelijk en rechtvaardiger speelveld binnen ons huidige 

marktmodel. Op dit moment focussen verschillende bestaande CE-businessmodellen op het intern 

opnemen van de kosten die vandaag, in het lineaire model, als extern voor het bedrijf wordt 

beschouwd (kosten voor recyclage, milieu- en sociale kosten, ...).  

Hoe meer deze “externe” kosten gedragen worden door de verantwoordelijke stakeholders in het 

businessmodel, des te competitiever circulaire businessmodellen zullen worden. Enkele PAYT-

modellen in België zijn reeds aanwezig (bv Recupel) maar geven nog te weinig de reële kost weer, 

waardoor ze hun potentiële effect missen. 

Mogelijke denkpistes: 

➔ Samenwerkingen tussen circulaire spelers verder stimuleren om een veerkrachtiger en meer 

gedragen model te creëren. 

➔ Betere meetmethodes ontwikkelen om de impact van economische activiteit in kaart te brengen 

(vollediger dan CO2-uitstoot of zelfs LCA-analyses). 

➔ Zelf als overheid het goede voorbeeld geven in openbare aanbestedingen en deze externe kosten 

als intern beschouwen, of zelfs expliciet circulaire criteria meenemen in het bestek (cfr. Green 

Deals Nederland). 

C. Willingness to collaborate in the value chain - CE-businessmodellen zijn complex en vereisen een 

nauwe samenwerking tussen verschillende stakeholders, maar hierdoor zijn de meest cruciale 

barrières ook verdeeld over diezelfde stakeholders. Dit maakt de ontwikkeling en implementatie van 



 

de modellen vandaag zeer moeilijk. De bekendste CE-modellen die vandaag reeds als succesvol 

beschouwd kunnen worden zijn: 

● Veelal businessmodellen met eens sterk en consistent (lokaal) beleidskader - bv. de visietekst en 

actieagenda “Amsterdam Circulair” heeft als doel een onderbouwing te geven voor, en richting te 

geven aan, vervolgstappen die de gemeente kan nemen.  

● Modellen waarbij een groot deel van de waardeketen wordt beheerd door één partij én deze 

controle kan uitoefenen op de andere cruciale processen. Bv. Interface, businessmodel in bijlage. 

Eerder beschreven “Industriële symbiose”-modellen kunnen een alternatief bieden voor de keuze tussen 

een top-down overheidscontext of volledige controle over de waardeketen. Vandaag worden deze 

modellen vooral op productieniveau gebruikt, voor het delen van materialen. Belgische pilootprojecten 

zoals www.smartsymbiose.com zijn hiervoor een eerste stap in de goede richting. Om industriële 

symbiose echter verder te ontwikkelen - voorbij het delen van materiaalstromen op productieniveau - 

zullen het systematisch delen van knowhow tussen bedrijven en sectoroverschrijdende samenwerkingen 

cruciaal zijn. De eenvoudigste manier om in het huidige klimaat goede partnerschappen en 

samenwerkingsverbanden op te zetten is door ervoor te zorgen dat geen van de partners direct betrokken 

is in de business van andere partner-leden (Ostuzzi, 2017). 

Mogelijke denkpistes: 

➔ Stimuleer kennisuitwisseling en samenwerkingsvormen tussen sectoroverschrijdende bedrijven, 

met als doel de CE-principes te ondersteunen. 

➔ Ontwikkel samenwerkingsplatformen die open kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven 

en innovatoren bevorderen. 

D. Consumer Interest & Awareness - Businessmodel-innovatie dient een gevolg te zijn van een breder 

gedragen strategische innovatienood, die vertrekt vanuit marktnoden en vernieuwde 

klanteninzichten. Vandaag starten nog veel innovatieprojecten vanuit een bepaalde technologische 

vernieuwing, waarbij de technologie het businessmodel bepaalt in plaats van andersom. Dit brengt 

een risico met zich mee op innovaties die de eindconsument eigenlijk niet nodig heeft.  

Innovatiemethodieken zoals “Design Thinking” maken duidelijk dat een innovator bij het begin van 

een innovatieproces onmogelijk alle te onderzoeken aspecten kan kennen, en deze dus onmogelijk 

kan inplannen in een vooraf gedefinieerd proces8. Echter, tot op heden vereisen de meeste subsidie-

projecten op Vlaams, Belgisch en Europees niveau duidelijke vooraf gedefinieerde timings, 

opleveringen en budgetten. We hebben een combinatie nodig van een langetermijnvisie (cathedral 

thinking, cfr. trendwatcher Herman Konings) en quick wins om te blijven enthousiasmeren. 

Mogelijke denkpistes: 

➔ Projecten in verschillende fases ondersteunen om zo ruimte te geven aan nieuwe inzichten of 

projectwijzigingen. 



 

➔ Design thinking en het uittesten van prototypes en MVP’s (Minimal Viable Products of minimaal 

werkbare producten) meer naar voren schuiven in het innovatie- en onderzoeksproces, om zo al 

in een vroege fase bij te leren uit de praktijk en een beter zicht te krijgen op de werkelijke 

marktnoden. 

E. High Upfront Investment Costs - Investeerders spelen een cruciale rol in het commercialiseren en 

opschalen van disruptieve innovaties. Zeker bij de uitrol van PSS-modellen is de nood aan kapitaal 

groot. Het bedrijf investeert niet langer in stock die verkocht wordt met marge aan de eindconsument, 

maar bouwt een portfolio van eindproducten op die hij via service- en lease modellen op langere 

termijn valoriseert. Bovendien passen deze nieuwe businessmodellen niet in de huidige risico-

evaluaties van investeerders en financiële instellingen, wat de toegang tot kapitaal extra moeilijk 

maakt. De Vlaamse overheid maakte in 2017 reeds €10,7 miljoen vrij voor subsidies aan CE-projecten 

en ook de meeste (groot)banken tonen steeds meer interesse in de CE.  

Mogelijke denkpistes: 

➔ Voorzie en faciliteer investeringsmechanismen die ervoor zorgen dat investeerders en ontleners 

fondsen vrijmaken. 

➔ Net zoals er recent een Europees investeringsfonds werd opgericht zou ook België samen met 

enkele businessinvesteerders zo’n gericht fonds kunnen opzetten. 

F. Obstructing laws & regulations - Er bestaan tal van voorbeelden van huidige regelgevingen die de CE 

vandaag tegenhouden. We denken hierbij aan: 

● Verouderde regelgevingen rond materiaalgebruik in specifieke producten 

● Restricties in het vervoeren van afval tussen bepaalde gebieden (zowel cross-country als tussen 

de deelstaten en gewesten) 

● Een sterke regulering op rollen als “afvalverwerker” en “materiaalverwerker” 

Mogelijke denkpistes: 

➔ De overheid meer betrekken als een stakeholder in projecten, in plaats van hen enkel te 

beschouwen als subsidiërend en controlerend orgaan. 

➔ Meer ruimte geven voor pilootprojecten waarbij de regelgeving soepeler wordt toegepast, 

teneinde een beter inzicht te krijgen in de kansen voor beleidsinnovatie. 
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