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Agenda
Wat gaat we vandaag doen?

1. Introductie Ciruclaire Economie

2. Circulair Inkopen van meubilair

3. De zin en onzin van Circulaire 
Verdienmodellen



Sample title goes here
Sample subtitle goes here

Om te beginnen
1. Introductie Circulaire Economie



De eerste onderzoeken
We weten het langer.

Bron: Limits to Growth (Meadows et. Al, 1972)



In 2016 is de studie herhaald….
…..en we zitten nog steeds op dezelfde koers

Bron: Is Global Collapse Imminent (Turner, 2016)



4 laws of ecology
Barry Commoner (1971)

1. Everything is connected to everything else. 
There is one ecosphere for all living organisms and 
what affects one, affects all. 

2. Everything must go somewhere. 
There is no waste in nature and there is no away to 
which things can be thrown.

3. Nature knows best. 
Humankind has fashioned technology to improve 
upon nature, but such change in a natural system is 
likely to be detrimental to that system. 

4. There is no such thing as a free lunch. 
Exploitation of nature will inevitably involve the 
conversion of resources from useful to useless forms.

Bron: Commoner, the Closing Circle (1971)



Wat is een circulaire economie? 
Biologische cyclus & Technische cyclus

Bron: EllenMacArthur Foundation (2012)



114 definities…en we tellen nog door
1 systeem, vele definities

Focus definities:

80% recycling

50% verminderen van materiaalgebruik

50% economische welvaart als drijfveer

10% duurzame ontwikkeling als doel
Bron: Kirchherr, Reike & Hekkers (2017):
Conceptualizing the circular economy: an analysis of 114 definitions



Sample title goes here
Sample subtitle goes here2. Circulair Inkopen van Meubilair 

Meer dan techniek



Meer dan techniek
Circulaire economie vraagt om samenspel

Procesmatig 
(samenwerking)

Technisch-
inhoudelijk

Financieel  
(verdienmodel)



Technische Circulariteit (1)
Een voorbeeld van een modulaire bureaustoel
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Technische Circulariteit (2)
Hergebruik of herbruikbaar?

Hergebruik van het 
‘verleden naar nu’

Hergebruik van 
‘nu naar de toekomst’
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Circulair meubilair
Hoe kun je kantoormeubilair circulair maken?

Circulair meubilair

Circulair ontwerp

Circulair gebruik

Hergebruikte
componenten/materialen

Herbruikbare 
componenten/materialen 

(o.a. geen toxiciteit)

Losmaakbaarheid

Standaardisatie
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Proces 
Bij circulaire kantoorinrichting moet anders worden samengewerkt

Organisatorische 
cirkel

Technische 
cirkel

• Transitie gezamenlijk aangaan 
• Veranderende werkwijze, van 

product naar dienst
• Bestaand vs. ‘nieuw’

Selecteer Leverancier die past bij 
organisatie, transitie en behoefte. 

14



Stelling
Wat denken jullie?

“Hoogwaardig hergebruik is in de 
praktijk niet haalbaar.”



Sample title goes here
Sample subtitle goes here3. Verdienmodellen

Financiële borging



Financiële borging
Circulaire economie vraagt om samenspel

Procesmatig 
(samenwerking)

Technisch-
inhoudelijk

Financieel  
(verdienmodel)



Businessmodel versus verdienmodel
Een kwestie van definitie

Het businessmodel beschrijft kort en 
krachtig hoe een organisatie waarde 
creëert, levert en behoudt. 

Simpel gesteld: hoe een bedrijf zijn 
activiteiten heeft georganiseerd en klanten 
van dienst is.

Business Model

Het verdienmodel is de wijze waarop een 
organisatie geld verdient. 

Verdienmodel



Platformgedachte 
Buiten scope

• Toenemend aantal platforms die 
gedeeld gebruik faciliteren

• ‘Efficiënt gebruik’ voor grotere groepen, 
verhogen van de bezettingsgraad

• Geen regie over technische kant van 
circulariteit:
• Producten worden niet anders 

ontworpen
• Geen regie over de ‘achterkant’-

wat gebeurt er bij einde 
levensduur? 



Stelling
Wat denken jullie? 

“Lease is het enige model om een 
gesloten systeem (circulariteit) te 

borgen.”



Financiële borging
Verdienmodellen 

Hoge(re) Restwaarde

Lage(re) Restwaarde

‘Gebruik’ kan makkelijk
worden gedefinieerd

‘Gebruik’ kan 
niet makkelijk 

worden 
gedefinieerd

Korte(re) Technische
Levensduur

Lange(re) Technische
Levensduur

Koop-Terugkoop (B2C)

Koop-Terugkoop (B2B)

Huur Product/Dienst Combinatie

Lease

Pay-Per-Use
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Lease (1) 
Hoe zit een leasemodel in elkaar? 

Kenmerken

• Financiering op product

• Financial & operational lease

• Onderhoud en andere services niet 
altijd onderdeel 

• Optie eigendom naar gebruiker (begin 
of einde lease periode)

• Eigendom wordt ingezet om risico te 
managen

Financier

Producent Afnemer
Product als dienst

Gefaseerde betaling

Product + 
Eigendom

Betaling

Product als dienst



Lease (2)
Hoe werkt een leasemodel financieel gezien in de huidige economie?

Kenmerken: 

• Financieel product

• Dus, financier wil er geld op verdienen

• Totaal leasebedrag = 
(Aanschafwaarde + Risico + Rente) -
Restwaarde

Traditioneel
koop-model

Financial 
lease

“Circular” 
lease

Prikkel om 
daadwerkelijk 
circulair te zijn

Rente



Producent Afnemer
Product als dienst

Gefaseerde betaling

Huur
Hoe zit een huurmodel in elkaar? 

Kenmerken:

• 2-partijenovereenkomst 

• Gebruiksgenot in ruil periodieke 
betaling

• Retourstroom geborgd

• Boekhoudkundig op balans verhuurder

• Onderscheid tussen kort & lang

• Onderhoud 

• Pay-per-use



Pay-per-use
De eigenschappen van een succesvol Pay-per-use model

Succesfactoren:

• Wanneer er goed meetbare ‘verbruiks’-component is, bijvoorbeeld

✓ Energieverbruik (kWh)

✓ Gereden kilometers (km)

✓ Tijd (minuten)

✓ Horizontale/verticale bewegingen

• Wanneer er sprake is van een grotere gebruiksgroep: meer dan één afnemer. Dit
maakt de business case aantrekkelijker voor aanbieder én gebruikers (win-win). 



Koop-terugkoop (1)
Werken met retourwaarde 

Kenmerken:

• Aanschaf door eigenaar/gebruiker; 

• Dalende restwaarde gedurende 
gebruik; 

• Aan einde gebruiksduur koopt 
producent/leverancier het terug tegen 
een restwaarde

• Win – win op basis van invloed
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Retourwaarde voorbeeld
Meubilair in de praktijk

Uitdagingen

• Administratief verwerken als een ´huur´
wanneer internationale standaarden 
worden toegepast

• Restwaarde meubilair is ´onbewezen´, 
wie bepaalt de waarde? 



Stelling
Wat denken jullie? 

“Andere verdienmodellen en afspraken 
zijn een hype, we een circulair systeem 
ook op de traditionele manier regelen.”



“You never change things by fighting 
the existing reality. To change 

something, build a new model that 
makes the existing model obsolete.”

R. Buckminster Fuller


