
Circulaire Economie en 
Duurzaamheid

In een circulaire economie behouden producten hun waarde 

en ontstaan geen afvalstoffen



Componenten van Duurzaamheid

VEILIGHEID

ENERGIE

AFVAL

MILIEU 

IMPACTEN

BIO-

DIVERSITEIT

INFRA-

STRUCTUUR

NATUUR-

LIJKE 

RISICO’S

WATER

GEZONDE 

LEEF-

OMGEVING

ZZS

LUCHT-

KWALITEIT

LANG-

DUURIG-

HEID

WINST-

GEVEND-

HEID

GROND-

STOFFEN



Componenten van Duurzaamheid

VEILIGHEID

ENERGIE

AFVAL

MILIEU 

IMPACTEN

BIO-

DIVERSITEIT

INFRA-

STRUCTUUR

NATUUR-

LIJKE 

RISICO’S

WATER

GEZONDE 

LEEF-

OMGEVING

ZZS

LUCHT-

KWALITEIT

LANG-

DUURIG-

HEID

WINST-

GEVEND-

HEID

GROND-

STOFFEN



Waarom een circulaire economie?

Een circulaire economie vermindert 

schaarste en brengt overvloed!

“Wij hebben genoeg!”

• Effectief gebruik van grondstoffen

• Diensten voldoen aan de marktvraag en 

kwaliteit

• Balans tussen leefomgeving en 

consumptie



Gedachtegoed 
Circulaire Economie

Alleen de grondstoffen van de 

aarde onttrekken die zij duurzaam 

kan leveren 

Circulair ondernemen staat voor:

• Ontwikkelen van nieuwe business

• Zo veel mogelijk waarde halen uit 

materialen: geld blijven verdienen nadat het 

product bij de gebruiker is

• Verantwoordelijkheid nemen voor materialen



Circulaire Economie 
voor uw organisatie
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4-stappenplan naar 
een circulaire economie

1. Ontwikkelen visie

2. Inzicht in grondstoffen

3. Vormen coalities

4. Opstellen regionale grondstofstrategieën en 
uitvoeringsprogramma’s

• Wij ondersteunen uw organisatie bij het wegnemen van organisatorische, 

juridische en technische obstakels.

• We helpen om materialen daadwerkelijk in de lokale economie te 

herinvesteren!

• Voor lokale overheden werken we samen met organisatieadviesbureau 

Twynstra Gudde.

Tauw geeft strategisch advies en verkent uw kansen in een circulaire economie



Levensverlenging 

van producten

Ontwerp voor 

recycling

Duurzame en 

circulaire inkoop

Maken van een 

product uit afval

Organiseren van  

retourstromen

Functionaliteits-

intensivering

• Wet- en regelgeving

• Kennis en techniek

• Ketencoördinatie

• Stakeholdermanagement

• Strategisch advies

• Businessmodellen

• Ketenkennis

• Gedragsbeïnvloeding

• Aanbesteding

• Kwantificeren van 

milieueffecten

• LEAN

• Co-siting vergunning

Onderdelen van onze Service



Verduurzamen bestaande producten

• Terugnamesysteem: 

• Remanufacture, recycle

• Ketencoördinatie

• Leren over de performance van uw product

• Intensievere klantenbinding

• Gebruik van secundaire grondstoffen

• Verkopen van eigen afval als grondstof

Circular supplies



Hoogwaardige producten
met lange levensduur

• Verkoop de functionaliteit van het product 

(voorbeelden: licht, printer, straat)

• Winstmarge door efficiënt onderhoud en 

repareerbaarheid van het product

• Leren over de performance van het product

• Terugnamesysteem:

• Hergebruik, refurbish

• Meerdere keren verdienen aan hetzelfde 

product

Levenscyclusverlenging



Effectief gebruik maken van 
kapitaal en capaciteiten

• Verhuur van (tijdelijk) overbodige 

capaciteiten: apparatuur, verhuren van 

parkeergelegenheid in de weekenden

• Co-siting: verhuren van onbenutte ruimte 

op uw bedrijfsterrein

• Combineren van processen: postbodes 

meten wegdekkwaliteit gedurende hun 

reguliere werkzaamheden

• Kansen door digitalisering

Functionaliteitsintensivering



Onze kennis

Elk vraagstuk is maatwerk en Tauw ondersteunt u in beeld-, strategie- en besluitvorming. Ook tijdens het innoveren en 

realiseren van een circulaire supply chain zijn onze hands-on en gedreven professionals van dienst. 

Profiteer van ons multidisciplinaire team van adviseurs met langdurige ervaring en kennis op technisch, juridisch en 

economisch vlak in:

Productieketens

• Terugwinmogelijkheden van grondstoffen 

uit reststromen

• Hergebruik van reststromen

• Duurzame productie van biomassa en 

voedsel

• Voorkomen van materiaalverliezen

• Voorkomen aan blootstelling aan ZZS 

(Zeer Zorgwekkende Stoffen en POP’s)

• Kwantificeren van milieueffecten en 

levenscyclusanalyse

• Duurzaam bouwen en slopen

• Stakeholders

Procestechnologie

• Waterzuivering en nieuwe sanitatie

• Slibverwerking

• Opzetten van een terugname- en 

nascheidingssystemen

• Biologisch, chemisch en mechanische 

scheidingstechnieken

• Afvalscheiding en –karakterisering

• Afvalverbranding

• Duurzame inzet/veroudering van AEC-

bodemassen

• (kunststof) Recycling

• Microplastics

Wet- en regelgeving

Juridisch en praktisch positioneren van 

materialen als bijproducten in plaats van als 

afvalstof met het doel van hergebruik

Ondernemerschap

• Definiëring van uw (circulaire) propositie

• Ontwikkeling van een businessmodel

• Aantonen van circulariteit in uw 

onderneming

Gedragsbeïnvloeding

• Van de consument

• Vermijden van zwerfafval



Klanten

Workshops Beleid en Strategie Onderzoek Advies in Wetgeving Projectuitvoering



Meer informatie

• Bezoek onze website

• Lees onze blogs

• Lees de handreiking 

‘Naar een Circulair Nederland’

https://www.tauw.nl/op-welk-terrein/duurzaamheid/circulaire-economie-en-duurzaamheid.html
https://www.tauw.nl/actueel/blogs/?theme=Circulaire economie
https://www.tauw.nl/static/default/files/documents/pdf/markacties/Naar een Circulair Nederland.pdf


Contact

rene.tankink@tauw.com

+31 62 76 25 24 3

René Tankink

jurgen.ooms@tauw.com

+31 65 31 66 74 8

Jurgen Ooms

Voor bedrijven Voor overheden

www.tauw.nl


