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Conclusies & aanbevelingen 
 

1. Er is een breed gedragen behoefte aan een Expertisecentrum Circular Design, dat zich vooral 
richt op kennisdelen en cross-sectorale ketensamenwerking. 

 
2. Er is in Nederland een groeiend aanbod van kennis op het gebied van Circular Design, maar 

deze kennis is nog pril, gefragmenteerd en moeilijk toegankelijk. 
 
3. Nederland en de Nederlandse expertise zijn nu beperkt zichtbaar en aanwezig in Europa, er ligt 

nog een ruim potentieel aan samenwerkings- en kennispartners. 
 
4. Bedrijven en brancheorganisaties hebben toenemende belangstelling voor Circular Design. Er 

is behoefte aan kennis en ondersteuning, maar dit is vaak nog een latente vraag. 
 

5. Marktontwikkelingen ondersteunen nut en noodzaak voor een transitie naar een  
circulaire economie en cross-sectorale ketensamenwerking. 
 

6. Bedrijven hebben het meeste behoefte aan de volgende diensten van een Expertisecentrum: 
kennisdelen, opzetten van ketenprojecten, onderzoek en het vervullen van een netwerk 
functie. 
 

7. Het centrum Circular Design verbindt de ambities uit het Rijksbrede programma met branches, 
onderzoeksprogramma's en bedrijven. Vervolgens koppelt het praktijkkennis terug aan 
beleidsmakers. 

 
8. Een centrum kan taken alleen uitvoeren als er meerjarig financieel commitment is  

vanuit de overheid voor minimaal de helft van het benodigde budget voor de organisatie. 
Partners zijn bereid om bij te dragen aan het overige deel van de organisatie. 

 
9. Nederland heeft een voorloperrol op het gebied van Circulaire Economie en Design, de  

combinatie is uniek en sterk. De transitieagenda’s voor de circulaire economie kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het verder ontwikkelen en versterken van Circular Design. 
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Achtergrond  
 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Partners for Innovation gevraagd om een verkenning 

uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘Expertisecentrum Circular Design'.  

 

Deze verkenning moet antwoord geven op de vraag of er behoefte is aan een Expertisecentrum Circular 

Design, in het licht van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. De conclusies van deze 

verkenning zijn gebaseerd op deskresearch, een enquête en interviews met 140 stakeholders vanuit 

zowel de aanbod als de vraagkant.  

 

Deze samenvatting is opgebouwd vanuit de belangrijkste conclusies, die hieronder zijn weergegeven. 

Voor de verdere onderbouwing van deze conclusies, met gedetailleerdere achtergrondinformatie 

verwijzen we naar het rapport. 
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1. Er is een breed gedragen behoefte aan een Expertisecentrum Circular 
Design, dat zich vooral richt op kennisdelen en cross-sectorale 
ketensamenwerking.  

 Een grote meerderheid van de stakeholders: 85% van de vraagzijde (bedrijven en 

brancheorganisaties) en 94% van de aanbodzijde (kennisinstellingen, ontwerp- en adviesbureaus), 

ziet de toegevoegde waarde van een ‘Expertisecentrum Circular Design’. 

 Veelgenoemde argumenten zijn:  

-  Een Expertisecentrum kan zaken bundelen en verbinden;  

-  Er is behoefte aan meer ketensamenwerking, dit kan een Expertisecentrum faciliteren;  

-  Een Expertisecentrum kan praktische hulp bieden bij Circular Design. 

 Belangrijk hierbij is dat: 

- Er al veel initiatieven zijn. Een Expertisecentrum moet aanvullend en niet concurrerend zijn, 

ofwel verbinden, aanjagen en kennis dissemineren; 

- Het een vraaggestuurd initiatief moet zijn en moet aansluiten bij de behoefte van bedrijven en 

hun klanten. 

 

Ziet u toegevoegde waarde van een Expertisecentrum Circular Design? 

 

 

“De belangrijkste taak van een dergelijk centrum is het creëren van draagvlak in de maatschappij. 
Mijn ervaring is dat burgers en bedrijven willen bijdragen. Alleen er is zo veel (non)informatie 
beschikbaar die zo verwarrend is. Naar bedrijven toe denk ik dat circulariteit meer en beter 
gestimuleerd mag worden. Er bestaat volgens mij de indruk bij veel bedrijven dat circulair gelijk staat 
aan duur. Terwijl wij juist het tegenover gestelde hebben geconstateerd!” 

Tijn van Elderen, Brabantia 

 

  

85%

15%

Vraagzijde (n=53) 

Ja

Nee

94%

6%

Aanbodzijde (n=51)

Ja

Nee
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2. Er is in Nederland een groeiend aanbod van kennis op het gebied van 
Circular Design, maar deze kennis is nog pril, gefragmenteerd en moeilijk 
toegankelijk. 

 De Nederlandse overheid heeft Circulaire Economie hoog op de agenda staan, onder meer via het 

VANG programma, het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, en het Grondstoffenakkoord. 

Ook bij de provincies en gemeenten is er een toenemende belangstelling voor dit onderwerp.  

 In het onderzoek en onderwijs is er de afgelopen jaren een sterk toenemende aandacht voor het 

onderwerp circulaire economie als onderdeel van duurzaamheid. 

 Er lopen verschillende programma’s, zoals Nederland Circulair! en CIRCO op het gebied van 

circulaire economie en circulair design, waarin kennisaanbieders samenwerken om deze kennis 

naar de markt te brengen. 

 Er zijn enkele adviesbureaus die diensten aanbieden op het gebied van ‘Circular Design’ en ‘Design 

for Circular Business’, ontwerpbureaus geven aan dat ze veel moeite hebben om het concept 

Circulaire Economie te verkopen aan hun klanten. 

 Het grootste deel van de onderzoeken, programma’s en projecten wordt (mede)gefinancierd door 

overheden. 

 

 

“Kennis en advies: in eerste instantie er is best veel info maar deze is vaak niet makkelijk te vinden. Ook 
met betrekking tot de wet en regelgeving en ondersteuning in communicatie”. 

André van Oostenbrugge, Timmerije 
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3. De Nederlandse expertise op het gebied van Circular Design is nu beperkt 
zichtbaar in Europa, er ligt nog een ruim potentieel aan samenwerkings- en 
kennispartners.  

 Er gebeurt in Europa steeds meer op het gebied van circulaire economie. Bestaande centra zijn vaak 

verbonden met en financieel afhankelijk van de overheid. Hun activiteiten zijn vooral beleid 

gedreven en richten zich vooral op eco-design en recycling. 

 Nederland is op circular design gebied beperkt en gefragmenteerd actief in Europa. Er is nog geen 

sprake van structurele samenwerking in een Europees verband.  

 Europese centra zijn inhoudelijk interessante partners voor een Expertisecentrum en willen graag 

samenwerken 

 Er is een ruim potentieel aan samenwerkings- en kennispartners. 

 Europese subsidies bieden de mogelijkheid om deze samenwerking (deels) te financieren. 

 Nederland kan een leidende rol pakken op het gebied van circular design. 

 

Onderzochte centra in Europa. 

 
 

"Kennis delen op het vlak van materiaalstromen. Kennis verdiepen op het vlak business modellen en 
relatie met de consument. Helpen bij het meenemen van de consument in de circulaire transitie".  

Geert Doorlag, Auping 

Ecodesign Centre@PDR (UK) 

 

ACR + (EUR) 

RSA (Royal Society of Arts, 

Manufactures and Commerce) (UK) 

 

Oakdene Hollins Ltd (UK) 

RPS  (IE) 

EPEA (EUR) 

 

The centre for sustainable Design 

 at UCA (UK) 

 

OVAM (BE) 

 

Swedish Life Cycle Center (SE) 

 

Lifestyle & Design Cluster (DK) 

 

WRAP  (UK) 

 

IKEA of Sweden AB – 

 Inter IKEA Group (SE)  

 

IHOBE (ES) 
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4. Bedrijven en brancheorganisaties hebben toenemende belangstelling voor 
Circular Design. Er is behoefte aan kennis en ondersteuning, maar dit is 
vaak nog een latente vraag. 

 Het Expertisecentrum kan bedrijven en brancheorganisaties ondersteunen met diensten op het 

gebied van: kennis delen, ketenprojecten, onderzoek naar business modellen, netwerken, advies 

en trainingen. 

 Brancheorganisaties hebben behoefte aan kennis en ondersteuning, maar vooral ook aan een 

duidelijke definitie van Circular Design, met daarin aandacht voor de hele keten. Zij waarschuwen 

voor een dreigende versnippering van kennis en middelen. 

 

 
 

 

"Het is goed om juist ook individuele bedrijven, die welwillend zijn maar de weg niet kunnen vinden, 
op weg te helpen. Er wordt veel georganiseerd rondom Circulaire Economie. Het initiatief zou 
moeten zorgen voor meer vindbaarheid, voorkomen van versnipperde innovaties (overal het wiel 
opnieuw uitvinden). Dus toegevoegde waarde: Ja, MITS...professioneel opgezet voor langere 
periode…” 

Helen Visser, Bouwend Nederland 
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5. Marktontwikkelingen ondersteunen nut en noodzaak voor een transitie 
naar een circulaire economie.  

 Voor bedrijven in de maakindustrie zijn de leveringszekerheid van grondstoffen, CO2-reductie 

doelstellingen en de bewustwording bij consumenten belangrijke ontwikkelingen op het gebied van 

circulaire economie.  

 Bedrijven en brancheorganisaties zien samenwerking met ketenpartners, Europese regelgeving en 

marktvraag als belangrijkste succesfactoren voor de transitie naar een circulaire economie. 

 Bedrijven en brancheorganisaties zien de lage prijs van grondstoffen en energie en de hoge 

kosten van arbeid en reparatie als belangrijkste belemmeringen voor de transitie naar een 

circulaire economie. 

 

 

 
 

 

 

“Wij zitten met onze activiteit verderop in de keten. Stimulering moet aan de voorkant van de keten 
plaatsvinden. Als recycler lossen we de problemen van een "verkeerd" design technisch wel op, maar 
door een verbeterd design zullen de kosten voor recycling afnemen”. 

Ton van der Giessen, Van Werven  
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6. Waardepropositie 

Bedrijven hebben het meeste behoefte aan de volgende mogelijke diensten van 
een Expertisecentrum: kennisdelen, opzetten van ketenprojecten, onderzoek en 
het vervullen van een netwerkfunctie. 

 

 Enkele praktische voorbeelden, genoemd in de BMC-sessie, van activiteiten en diensten waarmee 

een Expertisecentrum waarde kan toevoegen zijn: 

- “Inzicht geven in beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van reststromen”; 

- “Inzicht geven in de impact van designkeuzes op de duurzaamheid ven een product”; 

- “Een actieve club, die uit de grote hoeveelheid data en evenementen de juiste informatie filtert 

voor bedrijven en organisaties die zelf niet voldoende capaciteit of kennis hebben”; 

- “Vormgeven van of inzicht geven in regionale of lokale clusters”; 

- “Aanspreekpunt zijn, een centrum zijn dat zaken oppakt die nu blijven liggen en kennis in 

Nederland (en Europa) deelt, ook tussen sectoren”; 

- “Het opstellen van een definitie van Circular Design over sectoren heen”; 

- “Het beschikbaar stellen van Circular Design case studies”:  

- “Het verbinden van praktijk met theorie. Fungeren als spreekbuis van bedrijven, en het geven 

van terugkoppeling naar beleidsmakers”. 

 

 
Business Model Canvas BMC-sessie met stakeholders, bij Interface in Scherpenzeel 

 

“Productketens worden op deze wijze gestimuleerd en ondersteund om circulair te gaan ontwerpen; 

het moet vanzelfsprekend worden om dit als keten te doen. Ik zie ook een koppeling tussen circulair 

ontwerpen en de hoogwaardige verwerking van grondstoffen en producten; dit kan heel goed 

gebeuren ism regio's die hieraan werken zoals Utrecht en de metropoolregio Amsterdam”. 

Jacqueline Cramer, UU en Amsterdam Economic Board 
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7. Organisatie en taken 

Het centrum Circular Design verbindt de ambities uit het Rijksbrede programma 
met branches, onderzoeksprogramma's en bedrijven. Vervolgens koppelt het 
praktijkkennis terug aan beleidsmakers. 
 Het Expertisecentrum Circular Design moet gebaseerd zijn op een ‘partnermodel’, waarin relevante 

stakeholders vanuit vraag- en aanbodkant kunnen deelnemen. 

 Het Expertisecentrum moet zich vooral richten op het verbinden van strategisch en tactisch niveau 

en van tactisch en operationeel niveau. Het operationele werk moet het bij voorkeur overlaten aan 

marktpartijen, tenzij de marktpartijen dit zelf niet oppakken. 

 Een Expertisecentrum zorgt voor meer kennisuitwisseling en afstemming tussen verschillende 

sectoren.  

 Een Expertisecentrum bundelt het huidige, gefragmenteerde kennisaanbod. Dit bespaart tijd bij alle 

stakeholders en versnelt de kennisontwikkeling. 

 

 

Afbeelding: Systeemniveau Expertisecentrum Circular Design 

 

"Toegevoegde waarde is er alleen als het centrum zich als netwerkpartner opstelt naar partijen die op CE 
actief zijn en dient de hele waardecirkel beschouwd te worden. De ontwikkelde kennis moet vrij 
beschikbaar zijn voor andere partijen. Het centrum coördineert de creatie, ontwikkeling, vastleggen en 
ontsluiten ism partijen".  

Erik de Ruijter, NRK 
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8. Financiering 

Een centrum kan taken alleen uitvoeren als er meerjarig financieel commitment 
is vanuit de overheid voor minimaal de helft van het benodigde budget voor de 
organisatie. Partners zijn bereid om bij te dragen aan het overige deel van de 
organisatie. 

 Commitment en lange termijn visie zijn belangrijk. Een Expertisecentrum Circular Design is 

volgens de stakeholders alleen haalbaar als er meerjarige financiële ondersteuning komt vanuit 

de overheid.  

 Stakeholders zijn bereid te betalen voor diensten van een Expertisecentrum, mits het een 

meerwaarde oplevert. Deze zal eerst duidelijk moeten zijn voor er concrete bedragen of 

percentages genoemd kunnen worden. 

 Er zijn meerdere Europese regelingen beschikbaar die geschikt zijn voor financiering van 

projecten en aanvullende taken van een centrum 

 Een Expertisecentrum mag niet marktverstorend zijn of zorgen voor een versnippering van de 

(beperkte) financiële middelen voor Circular Design. 
 

 

Afbeelding: Mogelijke financiering kan mede organisatievorm bepalen 

"Een expertisecentrum zou m.i. aanvullend en niet concurrerend met adviesbureaus en 

kennisinstellingen moeten zijn, maar daar een verbindende, aanjagende en disseminerende rol in 

kunnen spelen". 

Inge Oskam, Hoogeschool van Amsterdam 

Financieringsvorm

Tijdelijke financiering

Project bij een 
bestaande organisatie

zoals: MVO Nederland, 
ClickNL, RWS etc

Tijdelijk programma zoals CIRCO

Semi Permanente 

financiering

Nieuwe organisatie 
(stichting)

zoals KIDV of IHOBE 
(Ecodesign Spanje)

Nieuwe taak 
bestaande organisatie

zoals CLICKNL, MVO 
Nederland, RVO, RWS 

etc.

Nieuwe instelling 
Ministerie

zoals Expertisecentrum 
Pianoo

Meerjarig programma 
Rijksoverheid

zoals Biobased 
Economy (EZ) of Beter 

Benutten (I&M)
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9. Aanbevelingen  

Nederland heeft een voorloperrol op het gebied van Circulaire Economie en 
Design, de combinatie is uniek en sterk. De transitieagenda’s voor de Circulaire 
Economie kunnen een belangrijke rol spelen bij het verder ontwikkelen en 
versterken van Circular Design. 

 

 Er zijn verschillende founding partners die een rol willen spelen in een Expertisecentrum en het 

centrum ondersteunen wanneer er langdurig commitment ( >4 jaar) is.  

 Het Expertisecentrum hoeft geen groot beslag op beschikbare middelen te leggen, het kan ‘lean’ 

worden ingericht, zeker wanneer er aanvullende financiering komt voor activiteiten op 

operationeel niveau, zoals CIRCO en NL Circulair.  

 De activiteiten kunnen worden aangevuld met projectfinanciering, bijvoorbeeld uit Europese 

programma’s. 

 De focus zal vooral moeten liggen op activiteiten die nog niet voldoende worden opgepakt, op het 

gebied van kennisopbouw en –uitwisseling, zoals: het versterken van de wisselwerking tussen 

onderzoek en praktijk, de wisselwerking tussen beleid en praktijk en het opbouwen van een 

Europees netwerk.  

 Het Expertisecentrum kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitieagenda's van de vijf 

prioritaire bedrijfssectoren uit het Rijksbrede Programma. 

 Het Expertisecentrum kan Nederland in Europa en Internationaal op de kaart zetten. 

 
 

 

Circulair Design is een belangrijke aanjager van de transitie naar een Circulaire 
Economie, ... geen gebaand pad, wel een heldere richting. 


