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Voorwoord
Ik volg het onderwerp Circulaire Economie serieus sinds ik medio 2010 de web site van de Ellen
MacArthur Foundation bezocht. Daarop stonden voor het eerst serieuze berekeningen van de
financiële opbrengsten van een groene economie. Het onderwerp is voor mij sindsdien ‘history in the
making’ gebleken. Vele trends en veranderingen om ons heen worden door de bril van circulaire
economie tot een overzichtelijk, weliswaar heel ander plaatje teruggebracht.
In de dagelijkse praktijk blijkt de transitie naar circulair produceren en consumeren een nog
boeiender verhaal. Een tipje van de sluier over hoe de circulaire economie zich manifesteert, en wat
dat betekent voor jonge marketeers, hoop ik hier te kunnen bieden.
Ik hou als sociaal-psycholoog erg van de helikopterview, het grote plaatje, de strategie. Maar wel om
van daaruit te ‘landen’ en te kijken hoe het er dan vanaf de grond uitziet: ‘macroscopisch’.
Het doen van dit exploratieve onderzoek heeft me daartoe weer eens de kans geboden. Daarvoor
gaat mijn dank uit naar Zuyd Hogeschool en de opleiding Commercieel Management, die mij in de
gelegenheid heeft gesteld om (officieel) voor 80 uur als onderzoeker aan de slag te gaan de laatste 6
maanden. Ik bedank ook het lectoraat Innovatief Ondernemen voor het controleren van mijn werk.
Verder dank aan de bibliotheek Havikstraat.
Last but not least, bedank ik van harte alle respondenten die zo goedgeefs met hun kostbare tijd en
ideeën zijn geweest. Hun eigen enthousiasme alsook realisme m.b.t. dit onderwerp was bijzonder
inspirerend!

Petra Driessen
Hillensberg, 1 oktober 2015.
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Definities en begrippen
Blue economy
Term bedacht door Gunter Pauli, eigenaar van schoonmaakmiddelenbedrijf Ecover. “a Blue Economy
business model will shift society from scarcity to abundance "with what is locally available", by
tackling issues that cause environmental and related problems in new ways.
Bron: wikipedia.org.
Circulaire economie
Term bedacht door bedrijfseconoom Robert-Jan van Ogtrop. Op zijn sabbatical in 2001 ontmoette hij
natuurbeschermer Ian Player. Hij richtte de Foundation for Natural Leadership op en startte Circular
Economy, een platform dat de kringloopeconomie bevordert. "De enorme hopen afval die de lineaire
economie produceert, zullen onze kwaliteit van leven uiteindelijk vernietigen. We moeten op een
andere manier gaan werken, met de natuur als inspiratiebron."
Bron: Trouw. Duurzame top 100. Okt. 2013.
Cradle-to-cradle (C2C)
The term Cradle to Cradle is een registered trademark van German chemist Michael Braungart en
U.S. architect William McDonough bekend als McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC)
consultants. Zij publiceerden in 2002 het boek ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make
Things’. Bron: Wikipedia.org.
Competenties
“Een competentie is een omschrijving van bekwaam handelen, dat zichtbaar wordt in gedrag en/of
resultaten van dat gedrag, en met handelen, door een beroepsbeoefenaar in een bepaald type
beroepssituaties, op een bepaald niveau (d.w.z. dat het voldoet aan bepaalde criteria)”.
Bron: Geerding & Jongepier, 2002, in Smeijsters, H. & Sporken, S. (2004).
Duurzaamheid/Sustainability
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) defines sustainable development
as "the management and conservation of the natural resource base, and the orientation of
technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued
satisfaction of human needs for present and future generations. Such sustainable development (in
the agriculture, forestry, and fisheries sectors) conserves land, water, plant and animal genetic
resources, is environmentally non-degrading, technologically appropriate, economically viable and
socially acceptable".
Bron: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Innovatie
De OECD hanteert in 2002:
"A technological product innovation is the implementation/commercialisation of a product with
improved performance characteristics such as to deliver objectively new or improved services to the
consumer.
A technological process innovation is the implementation/adoption of new or significantly improved
production or delivery methods. It may involve changes in equipment, human resources, working
methods or a combination of these."
Bron: Wikipedia.org
Lineaire economie
Het lineaire economische model gaat uit van ‘Take, Make, Dispose’ in de industriële processen en de
lifestyles die daar gebruik van maken.
Bron: Wikipedia.org
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MVO
‘Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar
bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen
voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten
goede komen.”
Bron: MVO Nederland
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Samenvatting
In dit rapport is verslag gedaan van explorerend onderzoek naar de geldigheid van de
opleidingscompetenties van Commercieel Management, bij een overgang van lineair naar circulair
economisch model. Daarbij is vooral gezocht naar de eventuele gevolgen op het gebied van de
marketingfunctie (marketing, marketingonderzoek en marketingcommunicatie) binnen bedrijven in
een circulair economisch systeem.
De keuze voor dit onderwerp is tot stand gekomen de belofte van Hogeschool Zuyd aan studenten
die van de Hogeschool afstuderen: Zij zullen toekomstbestendige professionals zijn, die de kennis en
vaardigheden hebben om ‘mee te gaan’ met de tijd, dus vooral als veranderingen plaats vinden.
Ten tweede is de transitie naar de circulaire economie van een dusdanig grote impact op systeem
niveau, dat het voor de opleiding tot commercieel manager of marketeer – in al zijn varianten –
essentieel lijkt hier proactief kennis van te nemen.
Er is gebruik gemaakt van een exploratieve onderzoeksopzet, waar literatuurstudie en een 8-tal
kwalitatieve expert-interviews met thought-leaders en ‘circulaire’ ervaringsdeskundigen
(overwegend B2B) als methoden van onderzoek zijn toegepast.
Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies:
Veranderingen in het toekomstig werkveld:
Er is al een voorhoede van visionaire bedrijven die wel al precies weet hoe zij geld zullen verdienen in
het circulaire model en zo in principe ‘first mover’-advantage nastreven. Dit betekent tegelijkertijd
dat zij zolang het kan – rendabel is - ook nog het lineaire ‘business as usual‘ –model volhouden. Het
milieu is dus niet de doorslaggevende reden om circulair te opereren, al voelt men wel meer trots op
het circulaire product. Anderen zijn nog te onzeker over ROI en terugverdientijd.
Innovatiedrang helpt bij de keuze voor circulair werken, hetzij opgelegd door te dure grondstoffen,
danwel vanuit ondernemerschap. Echter men vertrekt vanuit een ‘product-centered’ visie, en kijkt
naar de circulaire voordelen van (op termijn) goedkopere inkoop en cradle to cradle-design en productie. Men neemt aan dat de rol van consumenten bij het succes of falen van circulair
consumeren waarschijnlijk wel groot zal worden, is daar niet allemaal even optimistisch over.
Vandaar dat veel van deze ondernemers vooral ‘educatieve’ marketingcommunicatie praktiseren:
Enerzijds naar collega-ondernemers in de sector over hoe ook circulair te gaan werken anderzijds
gericht op het voorbereiden van schooljeugd op een andere economie zonder eigendom.
Gewenste competenties afgestudeerde Commercieel Management:
De ondernemende en analytische competenties van CM blijven ook in een circulair model relevant,
echter er worden wel ‘volwassener’(streetsmart) niveau’s bij benoemd. En er zijn nog vier andere
gewenste competenties aangegeven als passend bij een circulaire marketeer:
 Vermogen tot externe inter-professionele samenwerking (stakeholdermanagement)
 Vermogen tot visie en proactiviteit
 Vermogen tot educatief communiceren (voorlichting)
 Vermogen tot creatief denken en doen
Tot slot wordt CM aanbevolen om de realiteit van de circulaire economie als toekomstig model te
accepteren, het MKB doet dit ook. Vervolgens is de aanbeveling om de circulaire competenties
opleidingbreed uit te werken, en het onderwerp circulaire economie strategisch aan de orde te
stellen bij CM, en vervolgens integraal op te nemen in het curriculum, ook met een nieuw te
ontwikkelen blok ‘Circular Economy’, danwel een lectoraat.
De bevindingen leiden verder tot de aanbeveling voor verder onderzoek onder consumenten: Wat
beweegt hen om al of niet de eisen te accepteren die het gebruik maken van circulaire producten,
diensten en business modellen straks aan hen zullen stellen?
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1. Inleiding
Het idee voor dit onderzoek komt voort uit de vraag in hoeverre afgestudeerden bij Zuyd Hogeschool
in het economische domein (hier afgebakend tot Commercieel en Financieel Management)
toekomstbestendig opgeleid worden. Het rapport is dan ook geschreven met het doel hierover
inzicht te verschaffen aan de Faculteit, en met name aan de opleiding Commercieel Management,
aangezien de onderzoeker zelf voor deze opleiding werkzaam is.
De vraag naar de werkelijke toekomstbestendigheid van onze afgestudeerden komt logischerwijze op
bij steeds terugkerende geluiden in de kritische media, dat we inmiddels wereldwijd toe zijn aan een
heel ander economisch systeem dat milieuontlastend is. Dit nieuwe economische systeem is
inmiddels bekend onder de naam ‘circulaire economie’. De aanjager voor het wereldwijd denken
over een heel ander economisch systeem is van oudsher de milieubeweging, maar nu ook de
zogenaamde ‘captains of industry zich al in 2013 verenigen in gremia als bijvoorbeeld het ‘B-team’,
komt er dus urgentie vanuit een andere hoek kijken.
Richard Branson is medeoprichter van The B-Team. “The B Team is a not-for-profit initiative that has
been formed by a group of global business leaders to create a future where the purpose of business is
to be a driving force for social, environmental and economic benefit.” (www.climatesafety.info). Maar
ook ons eigen Koninklijke DSM, heeft zich ondermeer aangesloten bij de Circulair Economy
Foundation, Ellen MacArthur Foundation en de Dutch Sustainable Growth Coalition.
De industrie reageert echter niet op het milieu maar op het feit dat de grondstoffen waarop onze
huidige lineaire economie is gegrondvest op raken, en de voorspellingen dat dit tot enorme
problemen voor de wereldeconomie lees winsten gaat leiden.
In Trouw van 21 juli 2014 schrijft de CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM:
“Willen we onze grondstoffen blijven gebruiken en de gehele wereldbevolking van voedsel, energie en
welvaart voorzien, dan moeten we onze aanpak ten aanzien van het gebruik van grondstoffen
aanpassen en overgaan van een lineaire naar een circulaire economie.
Dat betekent aanpassen op vier hoofdpunten: een meer circulaire opzet van de bedrijfsketens;
innovatie en technologische ontwikkeling om dit te faciliteren; een meer verantwoord
consumentengedrag; en beleid en regelgeving die deze veranderingen mogelijk maken. “
De centrale vraagstelling voor het onderzoek is:
Hoe kunnen we als opleiders van de Faculteit commercieel en Financieel Management er voor zorgen
dat de afgestudeerden de competenties hebben om straks succesvol te functioneren binnen de
nieuwe context van de circulaire economie?
Het onderzoek is exploratief van aard en zoekt naar inzichten in de wijze waarop de aspecten van de
circulaire economie hun weerslag op marketing zullen hebben. Daarover komen de respondenten
aan het woord. Het onderzoek is beperkt van omvang, desondanks is het uitgevoerd door een
combinatie van deskresearch, literatuurstudie en diepte-interviews met zeven experts en/of
ervaringsdeskundigen uit de praktijk.
Gezien de expertise van de onderzoeker is gaandeweg het onderzoek het accent gelegd op
veranderingen in de Marketing en niet op de Finance-functie.
Allereerst volgt hier in hoofdstuk 2 de centrale vraagstelling en uitwerking daarvan.
Dan in hoofdstuk 3 een verslag van de deskresearch en literatuurstudie, gevolgd door de
bevindingen uit de diepte-interviews.
Deze worden in het hoofdstuk 4 conclusies samengevat om de centrale vraagstelling te
beantwoorden.
In hoofdstuk 5 volgt het advies aan de opleiding Commercieel Management.
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2. Deskresearch en literatuurstudie
In dit hoofdstuk is de deskresearch vervlochten met de literatuurstudie.

2.1 Van lineair naar circulair
De aanleiding.
Door de voorspelde toename van de wereldbevolking van 7 miljard in 2015 naar 9 miljard mensen in
2050 en het stijgen van de welvaart in de BRIC-landen (China, India en Brazilië) zal de vraag naar
grondstoffen het aanbod overtreffen. En ook de vraag naar zoet water zal explosief stijgen. Daarbij
zal de vraag naar energie mondiaal ook nog met een derde toenemen tot 2040. Deze naderende
grondstoffen- en energieschaarste heeft zonder twijfel prijsstijgingen tot gevolg. Dat betekent dat
‘het leven’ duurder zal worden en de huidige welvaartsniveaus niet langer gehandhaafd kunnen
blijven (www.EllenMacArthurFoundation.com).
Een probleem dat met deze ontwikkelingen direct verbonden is, is de steeds toenemende vervuiling
van het milieu met klimaatsverandering tot gevolg. Het inzicht dat afval, vooral de ‘greenhouse’
gassen zoals CO2 dumpen in het milieu tot wereldwijde klimaatsverandering heeft geleid, is nu een
geaccepteerd standpunt. Zelfs president Obama heeft na zijn bezoek aan de smeltende ijsvelden van
Alaska officeel erkend dat Amerika serieus verantwoording voor het milieu moet nemen, aangezien
het land als tweede grootste vervuiler in de wereld te boek staat. (Zie video Weekly Adress 29’,
augustus 2015).
Sinds de laatste 10 jaar is er op wereldwijde schaal publieksvoorlichting over de veranderingen in het
klimaat. Denk aan vice-president Al Gore via de film ‘An unconvenient truth’ uit 2006, en het bestselling boek ‘No Time’ van wetenschapsjournalistje Naomi Klein uit 2014. Deze maatschappelijke
discussie is nog steeds aan de gang maar inmiddels is het erkennen van de opwarming van de aarde
een als wetenschappelijke waarheid geaccepteerd feit. Dat onze welvaart is gebaseerd op een lineair
economisch model dat ‘take-make-dispose’ hanteert, wordt nu ook als hoofdoorzaak van beide
problemen – grondstoffen- en energieschaarste en de milieuproblematiek – erkend: Immers in de
lineaire economie zijn sinds de industrialisatie op steeds grotere schaal grondstoffen en brandstoffen
uit de aarde onttrokken en gebruikt om producten te maken voor industriële en
consumentenmarkten: Na gebruik worden de gebruikte producten door hun eigenaars –
consumenten alsook industrie - weggegooid of verbrand.
Echter, deze praktijk is al sinds de publicatie Limits to Growth (1972) van de Club van Rome gezien als
onhoudbaar op de lange termijn. Afvalverwerking door te storten of te verbranden heeft een slechte
naam, evenals het ongebreideld ‘opstoken’ van natuurlijke bronnen als brandstoffen. Tegen deze
achtergrond is er een oplossingsrichting gepromoot voor de problemen van de lineaire economie die
bekend staat onder de naam ‘Circulaire Economie’.
Het concept circulaire economie is voor het eerst opgedoken in de zestiger jaren, toen het
‘spaceman’ economy werd genoemd aangezien alles op een ruimteschip hergebruikt moest kunnen
worden. Daarna is het een containerbegrip geworden waarin veel andere begrippen van deze tijd,
zoals duurzaamheid, cradle to cradle, nieuwe businessmodellen, MVO, een kapstok hebben
gekregen.
Wat is het?
Er zijn al diverse vaak vertoonde YouTube video’s over de circulaire economie in omloop, de eersten
geproduceerd door de Ellen McArthur Foundation die zich sinds 2010 profileert als het
kenniscentrum voor circulaire economie, (maar ook meer recentelijk geproduceerd door de Guardian
te zien via https://www.youtube.com/watch?v=TtR1ibE8Zt0. )
De volgende illustratie geeft de grootste verschillen al aan: Van het linaire idee ‘take, make en
dispose’ naar het idee van zich herhalende cycli van technologische en biologische grondstoffen.
Fig. 1 Lineaire versus circulaire economie
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Bron: Green gain.
In nabootsing van de biologische gesloten cirkel uit de natuur (mimicry) wordt het ‘afval is voedsel’principe volledig toegepast. Zowel de technische componenten van een product als de biologische
worden zodanig ontwikkeld dat hergebruik mogelijk is. Dit leidt dan tot ‘reduce-reuse-recycle’ als
nieuwe aanpak. Hierbij bestaat afval niet meer omdat de gebruikte grondstoffen altijd te waardevol
zijn om na gebruik te verliezen. Vandaar dat producenten hun geleverde producten niet meer willen
laten weggooien, maar weer terug willen hebben voor hergebruik. De toepassing van dit systeem
vergt nieuwe businessmodellen, financiering en waardebepaling, logistiek, samenwerkingen binnen
en buiten de verticale kolom, etc.
De Ellen MacArthur foundation beschrijft op haar website www.ellenmacarthurfoundation.org de
onderliggende principes als volgt:
The circular economy principle
A circular economy is one that is restorative by design, and which aims to keep products,
components and materials at their highest utility and value, at all times.
1 – Circular economy is a global economic model that decouples economic growth and
development from the consumption of finite resources;
2 – Distinguishes between and separates technical and biological materials, keeping them at
their highest value at all times.
3 – Focuses on effective design and use of materials to optimize their flow and maintain or
increase technical and natural resource stocks;
4 – Provides new opportunities for innovation across fields such as product design, service and
business models, food, farming, biological feed stocks and products;
5 – Establishes a framework and building blocks for a resilient system able to work in the
longer term.
Cradle to Cradle
Binnen dit systeem en met name bij het hierboven genoemde derde principe ‘effectief design and
use of material’, hoort ook het al in de zeventiger jaren door Walter R. Stahel gepromote idee ‘Cradle
to Cradle’ . Dit is het designprincipe waarbij men bij het ontwerpen al nadenkt over hoe producten
(maar ook gebouwen) weer voor hergebruik uit elkaar gehaald moeten kunnen worden. Erick
Wuestman (2014), voorzitter van de Stichting Circulaire economie zegt het zo: “Het is slimmer
producten zo te ontwerpen dat zij als geheel of in delen kunnen worden hergebruikt. En als dat niet
meer lukt moeten de grondstoffen in de kringloop blijven.” Om in de circulaire economie succesvol
te zijn of worden, zijn dan ook aanpassingen – innovaties - vereist in het productieproces, aangezien
men niet meer met ruwe grondstoffen start, maar met ‘gebruikte’.
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Nieuwe Businessmodellen NBMs
Zoals uit het citaat ook blijkt zijn service en business modellen volgens de Ellen MacArthur
Foundation eveneens aan innovatie onderhevig. Als de producent immers eigenaar wil blijven van
zijn product i.e. zijn eigen grondstoffen, worden de waardetransacties anders: Men gaat er bij een
circulair systeem van uit dat consumenten gaan betalen voor het gebruik van, in plaats van voor het
eigendom van artikelen en goederen. Consumenten huren, leasen of nemen een abonnement op
producten. Er ontstaat dan ook ruimte voor andere betaalmiddelen dan in geld.
En als er inderdaad nieuwe businessmodellen gelden in de circulaire economie dan zegt de literatuur
die (respondent) Jan Jonker (2014) aanhaalt dat deze nieuwe businessmodellen vragen om een
andere manier van organiseren. “ Het bedenken van een NBM is één ding: het verwezenlijken van dit
idee vraagt om een scherpere kijk op hoe dit het beste georganiseerd kan worden.”
Dit suggereert dat in circulaire bedrijven ook andere afdelingen dan de productieafdeling, en
logischerwijze de afdeling logistiek (dat wordt ook terugkeerlogistiek), zich moeten aanpassen aan de
circulaire economie.
Afdelingen als Marketing en Finance zullen dan ook opnieuw moeten kijken hoe zij hun functie het
beste inrichten.
Circulaire marketing
Als grote wereldwijde industriële spelers zoals DSM zich verdiepen in en voorbereiden op een
circulaire economie, dan is het voor de beroepsgroep marketeers niet meer de vraag óf dit model er
komt, maar eerder wanneer. En dan?
In dit kader is het voor de opleiding Commercieel Management relevant te kijken hoe de
Nederlandse beroepsvereniging van marketingprofessionals met die transitie omgaat. Getuige het
verslag van de bijeenkomst van Wereldmarketeers (powered bij NIMA) in november 2014, over het
thema circulaire economie en de stappen die je van bedrijven daarheen kan of mag verwachten, is er
nog niet sprake van een duidelijke visie. Men concludeert dat:
‘…er wel veel en zeer uiteenlopende conceptuele en commerciële uitdagingen zijn en dat er
ondanks commitment vanuit het bedrijf en de personen nog veel zaken niet circulair zijn
ingericht. Blue Economy ambities van Gunter Pauli zijn zeer inspirerend, maar kleine stappen
blijken al een hele uitdaging.
We zijn niet tot een eenduidige conclusie gekomen of een serie van kleine stappen voldoende
en meer realistisch is of dat bedrijven en marketeers moeten inzetten op een ‘collaborative
system change’. Wel dat een circulaire manier van denken een interessante en aanvullende
invalshoek is voor iedere (product) marketeer.’
Bron: http://www.wereldmarketeers.nl/archives/3011 geraadpleegd 12 maart 2015.
Voor marketeers in deze NIMA- bijeenkomst bleek eind 2014 de weg dus nog niet zo helder. Elders,
bij de Stichting MVO Nederland vinden we wel al hulpmiddelen om deze nieuwe commerciële
uitdagingen aan te gaan. Deze stichting leert bedrijven hoe ze verantwoording kunnen nemen voor
de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu. Zij verwijzen sinds 2014 echter ook
naar het bredere perspectief, de transitie naar de circulaire economie en koppelen dit gedachtegoed
aan de gewenste uitkomsten van MVO.
Dat het begrip circulair ondernemen bij MVO een warm welkom heeft gevonden bewijst de in 2014
opgerichte Community of Practice Circulair Ondernemen, de ‘Toolkit Circulaire Economie’, en de
circulaire case studies, lezingen en workshops die op de web site www.MVONederland.nl worden
aangeboden. Zo worden bijvoorbeeld in een op Alex Osterwalder geïnspireerde
‘businessmodelchallenge #7’ op 17 maart 2015, deelnemende bedrijven uitgenodigd om hun
business model niet alleen te komen (her)ontwerpen, maar om dit ook nog eens circulair te doen.
En als we de bloggende sr. programmamanager Planet, Michel Schuurman, van MVO Nederland
mogen geloven, dan observeert hij zelfs al in juli 2014 het volgende, onder de titel ‘2014 jaar van het
tipping point’:
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‘De snelheid waarmee organisaties – privaat en publiek – zich op dit thema (circulaire
economie) werpen, mag je met recht spectaculair noemen. Menig special in vakbladen of
themabijlage van een nationaal dagblad schenkt aandacht aan dit nieuwe economische
model. Dat er serieus geld te verdienen is door het sluiten van kringlopen van producten en
materialen. En dat zo economisch zinvol bijgedragen wordt aan een betere leefomgeving. Dat
we hard op weg zijn naar een deeleconomie waarin gebruik belangrijker is dan eigendom. En
naar de nieuwe bedrijfsmodellen en proposities die hierbij passen.’
Bron: http://blog.mvonederland.nl/2014/07/2014-jaar-van-het-tipping-point/ geraadpleegd
op 16 maart 2015
De transitie
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een serieuze transitie er aan komt, ook de sprekers uit academia
en bedrijfsleven op het congres Circulaire Economie in maart 2015 zijn hiervan overtuigd. 2014 Was
misschien al wel het tipping point jaar naar een snelle maatschappij-brede acceptatie van de transitie
naar een circulaire economie. Immers, ook de Nederlands overheid lijkt mee te willen in deze
ontwikkeling, getuige de participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het dit jaar
2015 opgerichte platform www.circulairondernemen.nl. Dit is een community voor ondernemers,
organisaties en geïnteresseerden voor circulair ondernemen en circulaire economie: “Via het online
platform en daaraan gekoppelde projecten werken MVO Nederland, Circle Economy, De Groene
Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio met ondersteuning van RVO.nl en het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu in de coalitie RACE aan het versnellen van de ontwikkeling naar een
circulaire economie.”
Maar hoe de maatschappij, de bevolking, met de transitie bezig is, is vooralsnog niet helder. Terwijl
in het boek ‘No time’ van Naomi Klein (2014) wordt aangetoond dat een transitie van deze orde
alleen kan lukken via een grote volksbeweging die een beter passende ideologie voor dit
crisismoment in de geschiedenis afdwingt bij bedrijven en politici.
In juli 2015 vond in Straatsburg in het Europees parlement het debat plaats getiteld
‘Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie‘, geopend door Frans
Timmermans eerste vice-voorzitter van de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en
Voedselveiligheid. Uit de stukken blijkt dat men ook op het niveau van het Europees Parlement de
transitie ziet als een onontkoombaar feit en bevorderende maatregelen gaat treffen.
De sector onderwijs
Het eerste publieke Circulaire Economie congres in Nederland vond 26 maart 2015 plaats in
Rotterdam. Ter illustratie van de onderwerpen en instanties die daarin participeerden zie link naar de
folder in bijlage 3.
Ook diverse Hogescholen zijn op het spoor gekomen en op 11 november 2015 vindt in Utrecht het
congres ‘Circular Economy in het HBO’ plaats, georganiseerd door de businessschool van Hogeschool
Rotterdam (in partnerschap met Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland).
Het feit dat nu ook het HBO-onderwijs zich serieus gaat verdiepen in deze materie zou kunnen
betekenen dat ook HBO-studenten gefaciliteerd worden om specifiek met de circulaire economie en
de transitie vanuit het lineaire systeem daar naar toe aan de slag te gaan.
Samenvattend, de belangrijkste bevinding via desk research is dat anno 2015 de circulaire economie
bij zeer veel verschillende instanties en partijen – ondernemers, industriëlen, de politiek, onderzoek
en onderwijs en nog steeds ook de milieubeweging - een thema is wat aandacht krijgt. Veel
aandacht, dit is geen hype.
Iedere partij heeft daarvoor zijn eigen urgente redenen. Milieu is er slechts één. De indruk die
daardoor ontstaat is dat het lineaire systeem nu om veel meer dan alleen milieuredenen niet meer
volgehouden moet worden en dat een verandering op systeemniveau de enige uitweg is.
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Misschien is het denken over een omslag wel op weg geholpen door de wereldwijde megatrend van
innovatie die vooral sinds 2000 tot mantra in het bedrijfsleven is verheven en tot op heden ook
steeds weer van subsidieregelingen voorzien. Deze trend doet inmiddels al sinds de negentiger jaren
wereldwijd opgang, maar nu is innovatie een onmisbare voorwaarde bij het realiseren van de
circulaire economie en het oplossen van de enorme problemen veroorzaakt door het huidige lineaire
systeem.
Als we de theorie van de zijn tijd ver vooruit zijnde Russische econoom Kondratiev uit 1925 mogen
geloven, dan bevinden we ons in de overgang van de vijfde naar de zesde innovatiegolf (Kemp &
Nagelhout, 2014). Zijn theorie is dat er golven zijn in groei en daling van de economie, en dat deze
altijd door de interactie van de factoren technologie, financieel kapitaal, productiekapitaal en
demografie worden aangestuurd. Uit de grafiek blijkt dat de steeds snellere technologische
ontwikkelingen de hoogte – i.e. mate van innovatie - en tijdsduur van de golven – steeds korter beïnvloedt.
Grafiek: Kondratiev innovatie theorie.

Bron: The Natural Edge Project 2004.

Als aankomend marketingprofessional is kennis hebben van de door zoveel partijen, om hun eigen
redenen, gewenste transformatie naar de circulaire economie lijkt zo bezien geen luxe, maar een
must.
De vraag is in hoeverre beroepsopleidingen op HBO-niveau in het Commerce domein al met dit
thema aan de slag zijn. Dit wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht met alleen een
quickscan van Hogeschool Zuyd strategie, minoren en de opleiding Commercieel Management.

1.2 Zuyd Hogeschool en focus op circulaire economie
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Visie en strategie van Zuyd.
Het beste startpunt om bij Zuyd Hogeschool zelf naar ideeën over de toekomst de invloed daarvan
op de studenten te zoeken is in de visie en lange termijn strategie, om daarna te bezien hoe zich de
strategie op het gebied van toekomstige ontwikkelingen heeft vertaald in de dagelijkse
onderwijspraktijk..
In 2014 heeft Zuyd Hogeschool haar visie en strategie 2014 -2018 geformuleerd en gecommuniceerd
naar alle faculteiten. De visie benoemt als meest relevant lijkende doel het afleveren van
afgestudeerden die zijn voorbereid op het werken in de beroepspraktijk. De vraag is die we hierbij
stellen is of Zuyd het dan over een circulaire economie i.o. heeft of nog over de lineaire. Dit wordt
helaas niet duidelijke benoemd.
In de strategie staat dat Zuyd deze heeft aangepast aan de volgende externe ontwikkelingen:
 verwachting van het teruglopen van studentenaantallen in de regio,
 zwaardere kwaliteit- en rendementseisen vanuit het Ministerie OCW,
 toenemende internationalisering,
 uitvoering regionale economische agenda en kennisvalorisatie.
Bij de genoemde ontwikkelingen lijkt nauwelijks naar de op handen zijnde macro-economische
beweging richting circulaire economie gekeken. Ook de bij punt 4 genoemde regionale economische
agenda, teruggevonden in het ‘Limburg Economic Development plan 2014 – 2022,’ en geschreven
door de stichting met dezelfde naam, heeft het puur over plannen om de economische groeidoelen
voor de regio Limburg te realiseren. Een verbinding met het thema circulaire economie wordt er niet
benoemd.
CM opleidingsplan en circulaire economie als nieuwe realiteit.
Als we een niveau dieper kijken naar de opleidingen van Zuyd Hogeschool, dan is het uiteraard
mogelijk dat het thema toch al door blokcoördinatoren en docenten zelf is ingebed in de curricula
van opleidingen. Aangezien de transitie economisch van aard is, ligt het voor de hand dat de
Faculteiten die in het economisch domein geworteld zijn hier wellicht ‘vanzelf’ aandacht aan
besteden.
Het opleidingsplan 2014 - 2015 en het curriculum van CM laat het volgende zien:
De visie van CM is geënt op de visie van Zuyd Hogeschool en richt zich op het toekomstbestendig
maken van studenten in de bestaand economische realiteit, en niet expliciet in een circulaire
economie. Er zijn wel algemene doelen om vooral op het gebied van marketing, ondernemerschap
en (markt-)onderzoek aan te sluiten bij de vier zwaartepunten voor de profilering van Zuyd
(Innovatieve zorg en technologie, Duurzaam gebouwde omgeving, Life Sciences en Materials en
Business Intelligence / Smart Services). Binnen het zwaartepunt duurzaam gebouwde omgeving ligt
een accent.
Verder onderzoek op blok- en lesniveau is nodig om te zien of CM-FM studenten met dit zwaartepunt
tijdens hun studie al een link hebben.
Aanverwante thema’s in de les.
Als het circulaire economische systeem en al zijn consequenties nog niet heel expliciet wordt
onderwezen, wat wordt er dan wel behandeld in de les? Het begrip circulaire economie is immers in
de laatste 5 jaar opgekomen, maar ook andere themas’s zijn hand in hand met de toegenomen
aandacht voor de wereldklimaatcrisis en de roep om meer duurzaamheidsdenken oftewel
sustainable use of resources (vrij vertaald als ‘in die mate grondstoffen gebruiken dat het vol te
houden is op de zeer lange termijn’) als norm voor menselijke activiteit en milieu.
In het Opleidingsprofiel van CM (mei 2014) is bij de beschrijving van de ontwikkelingen binnen het
beroepenveld het verband genoemd tussen sustainable business en het begrip dat Philip Kotler et.
al. in 2010 ‘marketing 3.0’ noemt.
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‘Kortom: voor de hedendaagse commercieel manager zijn bewustzijn van en streven naar
sustainable business essentieel. Een deel van deze ontwikkelingen wordt gevat onder de term
Marketing 3.0. In de hedendaagse bedrijf-klant verhouding is het bedrijf meer dan een merk
en een product en de klant meer dan een te beïnvloeden abstract fenomeen. Deze
interactiviteit vorm te geven is een belangrijke uitdaging van hedendaagse marketing.’
De term ‘marketing 3.0’ wordt door Kotler gebruikt om aan te geven dat merken een betere ‘klik’
met hun klanten kunnen maken als ze met hun marketingstrategie op de belangrijkste normen en
waarden van hun doelgroepen aansluiten. Dus als doelgroepen de norm duurzaamheidsdenken
vertonen, dan zal daarop aansluiten het bedrijf concurrentievoordeel opleveren.
In de Body of Knowledge and Skills (BoKS) zoals verwoord in het Opleidingsprofiel komt het begrip
duurzaamheid ook nog eens voor. Het wordt hier in samenhang met ethische vraagstukken gebruikt
bij het BoKS-onderdeel ‘Business Law and Ethics’. Echter niet bij Economics, Marketing, of Strategic
Management waar je aandacht voor de transitie naar de circulaire economie zou mogen verwachten.
Kortom, de onderwerpen duurzaam ondernemen en duurzame businessmodellen worden
gedoceerd. Deze zijn dan ook als een ‘need to know’ in het Opleidingsprofiel aangekondigd. De vraag
of deze dan worden gezet in een context van de transitie naar circulaire economie is hier niet
onderzocht.
Minorenetalage en lectoraten.
Die al veel langer bekende Engels term voor duurzaamheid, sustainability, vinden we ook twee keer
terug in de Minorenetalage van Zuyd. Sinds 2014 kunnen studenten uit alle studierichtingen bij
International Business and Languages een minor volgen getiteld Sustainability in Business and
Technology. De cursusdoelen beloven de student ‘een helicopter view’ en het deel van de
cursusinhoud dat over duurzaam ondernemen gaat, behandelt naast de onderwerpen ethiek, lange
termijn strategieën, missie en visie, supply chain aspecten ook marketingaspecten en financiële
aspecten. De minor behandelt hiernaast ook nog duurzaamheid m.b.t. technologie en life sciences.
De andere minor Sustainable Design is voor studenten elektrotechniek en puur technologisch van
aard.
Kijkend naar de lectoraten en de zwaartepunten voor onderzoek blijkt dat circulaire economie als
context of thema ook niet expliciet genoemd wordt.
Het aan de circulaire economie verbonden begrip duurzaamheid komt weer wél voor, maar weer in
combinatie met het onderwerp de gebouwde omgeving in het programma van het Centre of
Expertise Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables (NEBER). Dit Centre vormt vooralsnog
de neerslag van het genoemde profileringthema van Zuyd Hogeschool ‘Duurzaam gebouwde
omgeving’.
Binnen Zuyd, onderwijst zo te zien – dit kan inmiddels alweer achterhaald zijn! - alleen een minor bij
International Business and Languages het onderwerp sustainability met expliciete aandacht voor de
marketing en financiële aspecten. In het blokboek komt het begrip circulaire economie niet voor.
Bij CM en FM is er in de nieuwe gemeenschappelijke propedeuse gekozen voor drie hoofdstukken uit
het boek 'Zakendoen in de nieuwe economie' van Marga Hoek (2014). Die nieuwe economie wordt
daarin deels als circulair beschreven, maar dat is niet het ‘grote plaatje’ van waaruit dit boek
vertrekt. De drie thema's zijn:
- klanten (andere relatie, verandering in eigendomsgedrag)
- financiering
- leiderschap (van transactioneel naar transformationeel)
Wellicht is er in andere blokken ook aandacht voor duurzame businessmodellen of zelfs circulaire
economie vanuit eigen initiatief van docenten.
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Vanuit het perspectief van studenten en docenten is het begrip circulaire economie binnen Zuyd
Hogeschool nog niet zo snel expliciet en op strategisch niveau teruggevonden. Aanverwante thema’s
als Duurzaamheid en MVO worden wel her en der onder de aandacht gebracht binnen lessen.
Een belangrijk voorbehoud met betrekking tot deze quick scan wil ik hier graag maken, de
ontwikkelingen gaan snel en alleen met de vinger aan de pols kan bevestigd worden of de gevonden
informatie nog steeds courant is op het moment van publicatie van dit rapport.

1.3 Centrale vraag
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat circulaire economie het nieuwe model moet worden dat het
failliete lineaire model gaat vervangen. De tipping-point is heel dichtbij, of zelfs al geweest. Dat we
ons in de transitiefase bevinden is in elk geval onmiskenbaar, gezien de vele partijen wereldwijd die
zich met dit thema bezig houden, waaronder niet alleen milieubeweging maar ook industrie en de
globale politiek.
Deze transitie, hoe snel of langzaam deze ook gaat, betekent voor vele beroepsgroepen binnen de
lineaire economie een relatief onbekende toekomst. Daarmee krijgen ook de professionals die wij bij
Zuyd opleiden voor commerciële marketingfuncties in het bedrijfsleven en andere organisaties. Zij
zullen binnen niet al te lange tijd werken bij die bedrijven die, als we Naomi Klein (2014) moeten
geloven, te maken krijgen met een grote volksbeweging die een beter passende ideologie afdwingt
bij ‘business’. Dat is een andere uitdaging dan marketing binnen het lineaire systeem.
Als we studenten op de toekomst willen voorbereiden zullen de uit de oude lineaire economie
gedistilleerde competenties ook binnen het nieuwe economische circulaire model moeten passen.
De vraag welke competenties zullen blijven passen en welke niet is voorgelegd aan een achttal
experts en pioneers op het gebied van circulair ondernemen. Zij kunnen uit eigen ervaring spreken
over triggers die de totale omslag van lineair naar circulair teweeg brengen en barrières die de
omslag bemoeilijken. Deze inzichten helpen om de nieuwe circulaire context te kunnen begrijpen en
hoe men er succesvol in kan functioneren.
Gebaseerd op het voorafgaande is de centrale vraagstelling voor het onderzoek als volgt:
Hoe kunnen we als opleiders van de Faculteit Commercieel en Financieel Management er voor zorgen
dat de afgestudeerden de competenties hebben om straks succesvol te functioneren binnen de
nieuwe context van de circulaire economie?
In het volgende hoofdstuk wordt deze centrale vraagstelling verder uitgewerkt en wordt de
onderzoeksopzet toegelicht.
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3. Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk wordt de centrale vraagstelling in meer detail uitgewerkt tot een onderzoekbare
formulering in deelvragen. Vervolgens wordt de werkwijze bji het onderzoek toegelicht.

3.1 Centrale vraag- en doelstelling
De reden om dit onderzoek uit te voeren is om te bekijken of en zo ja, welke veranderingen er met
het oog op de transitie van lineair naar een circulaire economie nodig zijn in de
afstudeercompetenties van de studenten Commercieel (en Financieel Management). Op het moment
is immers nog niet duidelijk of daar wel aanleiding toe is. Dit komt omdat onvoldoende helder is
wanneer die transitie volledig plaats zal hebben en of er dan ook echte andere aanspraken gemaakt
worden op de marketing functie en de finance functie binnen organisaties.
Met andere woorden er moet eerst nog verkennend onderzoek plaats vinden om te verhelderen wat
de verwachte veranderingen zijn die het circulaire model met zich meebrengt, op welke termijn, en
of die veranderingen dan inderdaad bepaalde gevolgen zouden moeten hebben voor de
geformuleerde competenties van CE en FM.
De centrale vraagstelling zoals die uit desk research en een beknopte literatuurstudie is afgeleid voor
het veldonderzoek, is als volgt:
Hoe kunnen we als opleiders van de Faculteit Commercieel en Financieel Management er voor zorgen
dat de afgestudeerden de competenties hebben om straks succesvol te functioneren binnen de
nieuwe context van de circulaire economie?
Doelstelling van het onderzoek:
De inzichten bieden waarmee besloten kan worden in hoeverre de huidige afstudeercompetenties van
de opleiding CM passen bij een werkveld waarin de lineaire economie wordt vervangen door de
circulaire economie.
Ter beantwoording van de centrale vraagstelling zijn de deelvragen opgesteld welke in het verdere
onderzoek beantwoord moeten worden.
Deze onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe verschilt de circulaire economie van de lineaire?
2. Welke zijn de triggers die de omslag naar een circulaire economie laten gebeuren? Evt. op
welke termijn wordt de omslag ingeschat?
3. Wat zijn de huidige afstudeercompetenties en in hoeverre sluiten die aan bij een circulaire
economie
4. Wat zijn de idealiter gewenste afstudeercompetenties die passen bij een circulaire
economie. (Vanuit het oogpunt van het MKB-werkveld)
5. Welke discrepanties tussen huidige en circulaire competenties doen zich voor en welke
aanpassingen zouden gewenst zijn gezien de doelstelling van het onderzoek.
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3.2 Onderzoeksopzet
De verkennende aard van dit onderzoek brengt met zich mee dat er gezocht gaat worden naar de
meningen, indrukken, verwachtingen, zorgen, gevoelens, ideeën etc. van experts om hiermee de
benodigde actuele en relevante achtergrondinformatie te verwerven.
Daaruit kan vervolgens gehaald worden wat de uitdaging van de Faculteit CM en FM precies is met
betrekking tot de benodigde competenties in een circulaire economie. Dit betekent voor deze fase
echter dat kwalitatief onderzoek de juiste aanpak is.
Hoe dit per deelvraag wordt aangepakt volgt hieronder.

3.2.1 Hoe worden de deelvragen onderzocht
Voor de eerste twee vragen wordt er gebruik gemaakt van verdiepende literatuur/media studie en
kwalitatieve diepte-interviews.
1. Hoe verschilt de circulaire economie van de lineaire?
2. Welke zijn de triggers die de omslag naar een circulaire economie laten gebeuren? Evt. op
welke termijn wordt de omslag ingeschat?
De andere drie deelvragen worden beantwoord via kwalitatieve diepte-interviews met experts en
ervaringsdeskundigen.
3. Wat zijn de huidige afstudeercompetenties en in hoeverre sluiten die aan bij een circulaire
economie?
4. Wat zijn de idealiter gewenste afstudeercompetenties die passen bij een circulaire
economie? (vanuit het oogpunt van het MKB-werkveld)
5. Welke discrepanties tussen huidige en circulaire competenties doen zich voor en welke
aanpassingen zouden gewenst zijn gezien de doelstelling van het onderzoek?
De deskresearch vond plaats in de periode mei juni 2015. De diepte-interviews hebben plaats gehad
in de maanden april, mei, juni en juli 2015.

3.2.2 Modellen en theorieën
In het hoofdstuk literatuurstudie is het model voor de circulaire economie toegelicht, alsook de
verschillen met de lineaire economie. De onderliggende principes zijn besproken.
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De data analyse van de kwalitatieve data bestaat uit een gecomprimeerde contentanalyse van de
gespreksverslagen die per interview zijn opgesteld uit de aantekeningen van de interviewer. De
gegeven antwoorden zijn gecategoriseerd per gesprekstopic, samengevat en met de meest
illustratieve uitspraken als citaat verwerkt in de rapportage. Labeling heeft niet plaats gehad gezien
het beperkte aantal respondenten.
De structuur die voor de inhoudelijke analyse wordt toegepast eindigt in een SWOT analyse voor de
opleiding Commercieel Management met betrekking tot de succesfactoren voor de marketingrol in
de circulaire economie.
Om te bezien in hoeverre er dan sprake is van een mismatch met de huidige afstudeercompetenties
bij Commerciële Economie wordt een gap-analyse toegepast tussen huidige competenties en door de
respondenten gewenste competenties.

3.2.3 Respondenten: experts en ervaringsdeskundigen
Er is gestreefd naar een spreiding van gesprekspartners uit verschillende sectoren van de
maatschappij. De definitieve lijst bevat helaas geen vertegenwoordigers van overheid en
milieubeweging, wel vanuit onderwijs en ondernemerschap. Zij zijn zoals gewenst allen in staat
gebleken om met kennis van zaken over ondernemen in de circulaire economie te spreken, zowel
vanuit de theorie als vanuit de eigen ervaring als circulair ondernemer of adviseur op dit gebied.
Hierbij moet wel worden aangetekend dat de ondernemers bijna allemaal B2B opereren en ook niet
allemaal uitsluitend circulaire producten leveren.
Als steekproefkader is het verdedigbaar om gebruik te maken van de lijst van sprekers op en/of
relevante deelnemers aan, het eerste Nederlandse congres Circulaire Economie dat op 26 maart
2015 in Rotterdam plaats heeft. Het platform dat dit congres organiseert – Nederland Circulair bestaat immers zelf al uit de voor het onderzoek gewenste mix van vertegenwoordigers van
verschillende sectoren van de maatschappij. Een tweetal ondernemers – Interface/Desso en Moonen
Packaging - is hieruit betrokken. Vanwege de noodzaak om reistijden te beperken zijn de andere
gesprekspartners op aanraden van het lectoraat via bemiddeling van COS Limburg tot stand
gekomen. (“COS Limburg profileert zich als een onafhankelijk expertisecentrum voor vraagstukken
rond duurzaamheid, leefbaarheid en diversiteit; niet zozeer vanuit een wetenschappelijk
gezichtspunt, maar gezien vanuit en geworteld in de Limburgse samenleving.” www.coslimburg.nl).
De inhoudelijke selectiecriteria voor de beoogde experts waren als volgt:
- Heeft (al of niet wetenschappelijk) gepubliceerd/geblogd/gedoceerd binnen het onderwerp
circulaire economie.
- En/of heeft enige jaren praktijkervaring als ondernemer met circulair ondernemen.
- En/of heeft vanuit overheidsbeleid gezien, een visie op het onderwerp circulaire economie
Hiernaast zijn er nog randvoorwaardelijke criteria die meer praktisch van aard zijn:
- Is de gesprekspartner aanwezig op het congres Circulair Ondernemen 26 maart, zodat daar
een gesprek kan plaats hebben of een afspraak voor een gesprek gemaakt kan worden
- Ligt de termijn waarop de gesprekspartner beschikbaar is binnen de voor veldwerk geplande
tijdsspanne.

3.2.4 Borging van betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit
Betrouwbaarheid
Voor het bevorderen van de betrouwbaarheid, is er bij alle diepte-interviews gebruik gemaakt van
een topic-list, zie bijlage II. Alle interviews zijn door de onderzoeker persoonlijk gedaan zodat er geen
interviewer bias kan ontstaan.
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De onderzoeker is steeds naar de locatie van de respondent gereisd zodat deze in een relevante en
vertrouwde omgeving zijn verhaal kon doen, dit heeft de openheid van de respondenten bevorderd.
Slechts twee van de 8 diepte-interviews hebben niet face-to-face plaats gevonden maar telefonisch
of via email. Dit heeft vanwege de uitgebreidheid van de antwoorden waarschijnlijk nauwelijks geleid
tot kwaliteitsverschillen.
Er is vanwege tijdgebrek voor gekozen om geen geluidsopnames te maken, uitwerken van opnames
kost veel tijd. Het niet maken van opnames bevordert echter ook de ongeremdheid en spontaniteit
van de dialoog. Het notuleren tijdens het gesprek brengt denkruimte in de dialoog en verbetert zo de
kwaliteit van de gegevens. Daar mag verder bij worden vermeld dat de onderzoeker een getrainde
kwalitatieve interviewer is met 20 jaar ervaring in het toepassen van de LSD-techniek en het
notuleren al gaande het interview.
Validiteit
De validiteit zal geborgd worden door de topic-list. Deze is voor aanvang van de interviews
gevalideerd (face-validity check) op eenduidigheid door de begeleider. De eerste interviews zijn
gebruikt om de topic-list eventueel aan te passen, dit is niet nodig gebleken. Alle interviewverslagen
zijn ter accordering aan de respondenten aangeboden en retour ontvangen.
Representativiteit
De representativiteit van kwalitatief onderzoek schuilt niet in hoe generaliseerbaar de resultaten zijn
naar een populatie toe, maar in hoeverre de respondenten goede vertegenwoordigers zijn van de
gezochte kennis en inzichten. Door het opstellen van selectiecriteria zoals in de vorige paragraaf is dit
redelijk geborgd. Er gebruik gemaakt van ‘insiders’ via de sneeuwbalmethode voor doorverwijzing
naar geschikte personen om de vraagstelling aan voor te leggen.

3.2.5 Praktisch uitvoering en beperkingen van het onderzoek
De uitvoering van het onderzoek geschiedde zogezegd ‘tussen de bedrijven door’, dit betekent dat de
onderzoeksflow her en der onderbroken moest worden vanwege andere geplande en ad hoc taken
van de docent-onderzoeker. Dit heeft de deadlines doen verschuiven waardoor het niet gelukt is om
het onderzoek plus rapportage voor de zomervakantie 2015 af te ronden.
Deze studie is kwalitatief van aard. Er is gebruik gemaakt van diepte-interviews met informanten. Het
streven om een tiental experts te spreken om de vraagstelling te beantwoorden, is op twee na
behaald. Hierbij is slechts in één geval gebruik gemaakt van een uitwisseling van antwoorden per
mail. Het gesprek met de respondent op Isle of Wight is per telefoon gevoerd. Alle andere
gesprekken waren face to face gevoerd, wat ook de voorkeur had.
Een lijst met gesprekspartners is te vinden in Bijlage I.
In deze studie heeft niet meer dan een beknopte verdiepende literatuurstudie plaats gehad. Ook was
het voornemen om media te onderzoeken, echt is dit niet haalbaar gebleken. Het onderwerp
circulaire economie is dusdanig ‘hot’ en er gebeuren zeer snel veel ontwikkelingen in Nederland en
daar buiten, dat het ‘bijhouden’ van het onderwerp in de nieuwe media te tijdrovend werd. Deels
heeft dit ook te maken met het gegeven dat de kennisdeling een essentieel onderdeel is binnen de
circulaire economie en die vind via eigen platforms, congressen en nieuwe media plaats inclusief
kritische documentaires op tv met ‘meet ups’ naar aanleiding daarvan, filmpjes op YouTube, blogs
door experts, pop up schools, etc..
Samenvattend, de grootste beperking is de weinige beschikbare tijd voor de docent-onderzoeker. Dit
heeft ongetwijfeld gevolgen gehad voor de diepgang van het eindresultaat. Echter voor een
verkennend onderzoek is maatgevend dat er nieuwe inzichten verworven worden op het
probleemgebied en niet het aantal pagina’s.

20

4. Resultaten
Hierna volgen de bevindingen van het kwalitatieve diepteonderzoek. Er is een beknopte
samenvatting per interview topic gemaakt, waarin de meningen uit de 7 diepte-interviews plus het
allereerste oriënterende gesprek met een vertegenwoordiger van de Ellen MacArthur Foundation
zijn weergegeven.

4.1 Visies
Ook al zijn de respondenten geselecteerd op hun kennis – theoretisch danwel praktisch – van het
model van de circulaire economie, hun visies bevatten interessante verschillen.
De beide universitaire respondenten verschillen vooral in hun enthousiasme over de haalbaarheid
ervan. De een, specialist in nieuwe businessmodellen, zegt “In principe ben ik akkoord met de
grondgedachte van de circulaire economie, maar er zijn alleen nog geen ready made concepten. We
weten nog niet welke businessmodellen werken.”. De ander, managementfilosoof, ziet het
duisterder in, “Vooralsnog komt er geen echte verandering in de bedrijfsdoelen en bijbehorende
bedrijfsvoering.” En dus is zijn vermoeden, “Het zal blijven bij een groen imago, green wash!”. Dit
vanuit de motivatie dat maximalisatie van winst de belangrijkste drijfveer is en blijft voor
ondernemingen ook in een circulair systeem.
De ondernemers, allen al ervaringsdeskundigen in circulair ondernemen, verschillen niet van elkaar
als het gaat om het geloof dat circulair ondernemen ‘beter’ is dan lineair. Echter, zij bevestigen ook
het beeld uit de literatuurstudie, dat de planeet daarbij niet ‘the main concern’ is. Uiteindelijk is voor
deze ondernemers doorslaggevend geweest, het verwachte positieve rendement versus de
benodigde investeringen van tijd en geld om circulaire productieprocessen te ontwikkelen.
Oftewel, zoals de respondent van de Ellen MacArthur Foundation de visie samenvatte: ”This (circular
economy sic) isn’t about goodwill, this is a movement driven by economics and a business
opportunity.” De onderbouwing voor de juistheid van deze visie zijn de serie verkennende
onderzoeken die de Foundation heeft laten uitvoeren door Mc Kinsey and Company. Deze
bevestigen, “If the model is applied correctly and works, then companies should be able to sell
similar products or provide a similar service at the same price or cheaper, while making more
money.”

4.2 Tijd tot de omslag
Zo gauw een visie is geformuleerd, komt de vraag op op welke termijn de visie vervuld kan worden.
De respondenten zijn allen van mening dat een complete vervanging van het huidige lineaire systeem
een extreem lange termijn doel zal zijn. Men spreekt van ‘een generatie’ danwel ‘zeker 30-50 jaar’.
Immers, het lineaire model is de afgelopen 150 jaar geperfectioneerd en “zo’n systeem met al zijn
belanghebbenden haal je niet zomaar omver”, zo zegt de projectmanager Circulair Economie van
MVO Nederland.
De ondernemers hebben wel al gezien dat sommige sectoren er veel sneller in zullen slagen dan
andere. “In de vloerensector verwacht ik dat iedereen binnen 10 jaar circulair is”, zegt de respondent
van Interface/Desso. Maar gelet op bedrijfsniveau kan het in principe nog sneller, “Technisch kun je
op korte termijn, 2 a 3 jaar producten circulair maken.” zo zegt men bij Weelec. Bij papier recycler
Van Houtum kostte het volledige traject 4 jaar.
Respondenten geloven dat sommige regio’s in de wereld, waaronder West-Europa koplopers zijn,
“daar is de aandacht voor circulaire modellen de laatste vijf jaar sterk toegenomen.”. Ook
Denemarken en Finland worden als koplopers benoemd. De volgers zijn gebieden als Oost-Europa,
“daar is men er helemaal niet mee bezig”.
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Welke termijnen er ook worden geschat voordat men per bedrijf, sector, land of zelfs globaal
circulair onderneemt, “we mogen niet aannemen dat ‘de circulaire economie’ het ultieme eindpunt
is, daarna zal er wel weer een ‘nog beter’-model zijn.”

4.3.1 De triggers naar circulaire economie
Dé trigger om dit te gaan doen: innovatiebehoefte en zin in iets goeds. De (dreigende) teruggang van
de bestaande core business wordt door alle respondenten wel genoemd als belangrijkste aanleiding
om op zoek te gaan naar innovatie.
Dat die innovatiedrang in de bestudeerde gevallen telkens naar het circulaire model heeft geleid
blijkt te variëren van min of meer toeval tot aan een bewuste keuze. Zoals bij Van Houtum: “Eigenlijk
werden wij (in 2010) gevraagd om te kijken of Cradle to Cradle iets voor ons was, in de aanloop naar
de Floriade in Venlo”.
Soms was het de uitkomst van een eigen ondernemende houding: “Ik (tweede generatie
ondernemer) ben gaan kijken naar andere stromen afval (dan oud papier sic), daaruit is Weelec
ontstaan”.
Of innoveren wordt eenvoudig gezien als de aard van de sector, “Dit (de verpakkingsindustrie) is ook
een superinnovatieve sector, dus als je innovatief aan de slag wilt dan biedt circulaire economie je
veel kansen: je maakt grondstoffen die er niet waren, met machines die er niet waren, etc.”
In elk bekeken geval handelen de onderzochte ondernemers en wellicht ook degenen die hun
voorbeeld volgen dus in eerste instantie volledig vanuit bedrijfeconomisch perspectief. Maar, dat
daarbij tegelijkertijd ook een ander, positiever gevoel voor ‘de zaak’ ontstond is voor hen wel de
katalysator om de ingeslagen weg te blijven volgen: “Het grote voordeel is dat wij nu trots zijn op ons
product”, zo zegt CEO Ger Moonen van Moonen Packaging, “We zijn hieraan begonnen om
intrinsieke redenen, we maakten ‘afval’, zeg maar verpakkingen die direct werden weg gegooid, dus
rotzooi. Als je daar bezwaren bij voelt dan kun je natuurlijk stoppen met je bedrijf. Maar wij hebben
gezegd nee, dan liever van die 80 mln ton per jaar de impact stoppen op het milieu. Door ons op
duurzaamheid te richten… Zeker als je kinderen en kleinkinderen hebt moet je je dit toch eens
afvragen.”
Hieronder volgen op macro, meso en microniveau de genoemde triggers en dan de barrières voor
een transitie naar een circulaire economie.
Macro-triggers zijn:
Demografische triggers
Op de eerste plaats, de wereldbevolking neemt toe en “De groei van economieën zoals in
Azië waar de levensstandaard heel snel toeneemt en naar het niveau van het Westen gaat, is
ook een duidelijke reden”.
Een aantal respondenten ziet het feit dat er meer kruisbestuiving tussen ondernemers en
onderwijs wordt gestimuleerd ook als een gunstige ontwikkeling voor het bevorderen van de
acceptatie van het circulaire model. “Jongeren zitten nog niet vastgeroest in bepaalde
denkrichtingen”.
Economische triggers
Iedere respondent is het erover eens, het is noodzaak, onze grondstoffen worden schaars en
dus kostbaar: “de lineaire manier van produceren kunnen we met zijn allen niet volhouden”.
Daarbij noemt men ook nog de invloed van geo-politieke spanningen, deze zullen de
grondstoffentoevoer beïnvloeden en prijsstijgingen tot gevolg hebben.
Dus wordt grondlegger van Cradle to Cradle Michael Braungart geciteerd, “Echte circulaire
ketens móeten wel goedkoper zijn dan de lineaire. Ze leveren meer winst op en nieuwe
werkgelegenheid.” En inmiddels zijn er al wel financiële middelen beschikbaar, “RACE geeft
subsidies om iets te bedenken”, “Het Stimuleringsfonds van de Provincie ook”.
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Sociale triggers
De respondenten beseffen, “De consument bepaalt natuurlijk heel veel van het succes of
falen.” De Ellen MacArthur Foundation is hier echter het meest positief over en stelt, “If the
marketing proposition is sound, the consumer will follow”.
Maar vooralsnog merkt men nog geen massale consumentenbeweging richting circulaire
producten, maar de ondernemers zeggen“Wij blijven de hoop houden op toenemend
consumenteninteresse zeker voor de nieuwe generatie moet duurzaamheid en circulaire
economie wel een vanzelfsprekendheid zijn.” De overtuiging dat het wel goed komt met de
consumentenbeweging wordt niet door alle respondenten gedeeld. Ten Bos zegt: “Mensen
van onze leeftijd (Baby-boomers) maken zich al vanaf de vroegste jeugd zorgen over het
milieu. Het heeft alleen nog maar weinig tot geen effect gehad, althans op globaal niveau.”
Een andere respondent geeft aan dat dat ook komt doordat het al of niet kopen van een
duurzaam product nu nog vaak een beslissing is die vóór de consument wordt genomen,
namelijk door bijvoorbeeld hun werkgever, instelling of ander instituut dat voor hen het
inkoopbeleid in deze bepaalt.
Technologische triggers
Er zijn steeds meer adviesbureau’s die bedrijven helpen bij de omschakeling naar een
circulair model met Cradle to Cradle en duurzaamheid als methoden. Als men de investering
kan opbrengen, en daar zijn subsidies voor, is er technologisch gezien geen barrière, zo zegt
men.
Ecologische triggers
De grootste reden is in elk geval een feit: “niet iedereen in de wereld kan maar doorgaan met
op dezelfde wijze gebruiken van de grondstoffen, want die zijn straks gewoon op.”
Respondenten zijn het wel met elkaar eens dat “de omslag zal niet komen vanuit zorgen die
ondernemers hebben over het milieu.” Vandaar dat voor een totale transitie ook wordt
gesuggereerd, “Ik denk eerder dat het via de politiek en juridische kant moet komen.”
Maar de natuur kan ons ook flink met de neus op de feiten drukken, zo was recentelijk in het
nieuws, “het zeewater stijgt elk jaar sneller in temperatuur”. Dit leidt een respondent tot de
gedachte, “Als wij nu wél vermelden bij producten hoeveel water etc. er voor nodig was, er
een materialenpaspoort bij geven, wat zou er dan bij de consument gebeuren? Wie weet?”
Politieke en juridische triggers
Geo-politieke spanningen worden genoemd als bevorderend voor de circulaire economie
aangezien deze ook de grondstoffentoevoer beïnvloeden en zo prijsstijgingen tot gevolg
hebben. (Denk aan de Russische gasleiding door de Oekraïne, de Shell pijpleidingen door
Nigeria.)
Wet- en regelgeving om de circulaire economie te bevorderen zou stimulerend kunnen
werken. Respondenten zeggen dat de belastingmodellen moeten worden aangepast,
“zodanig dat milieubelastende producten duurder worden”.
En dan is er ook nog de ‘DSM-lobby’ in Den Haag en Brussel, “die is nogal sterk” zo wordt er
gezegd. “Maar echte beslissingen op EU-niveau laten nog op zich wachten.”
Meso-triggers zijn:
Ten eerste is een trigger het vastlopen van de bestaande markt waarin men eerder
opereerde, ”Industrieën veranderen en dan moet je wel”. Denk hierbij aan de invloed van trends
zoals de digitalisering of de concurrentie uit de ontwikkelende economieën China en India.
Daarna zijn de al opgedane ervaringen met prijsstijgingen in de keten diverse keren als trigger naar
circulair ondernemen genoemd. De toekomst lijkt ook niet rooskleurig op dat vlak en veel bedrijven
zijn nu eenmaal niet in staat om grote prijsschommelingen in de keten op te vangen.
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De geïnterviewde ondernemers spreken ook van een soort self-fulfilling prophecy binnen hun sector:
Er zijn al succesvolle voorbeelden van ondernemingen die circulair zijn gaan opereren (die zijn hier
ook geïnterviewd), en die voorbeelden leiden ertoe dat er meer volgers in de sector komen. Niet
alleen omdat zij ook succesvol willen zijn, maar veelal omdat zij zien dat de concurrentiepositie in de
branche vanaf nu lijkt te gaan drijven op de mate van circulair opereren met alles wat daarbij hoort.
Een ondernemer vertelt, “Afvalverwerkende partijen die mij in het begin afwezen en zeiden vooral
niet in te stappen in deze business (recycleren van elektrotechnisch afval sic) komen nu zelfs
langzaam om de hoek om te kijken hoe ik dit doe en of ze niet toch ook mee moeten doen.” Een
andere ondernemer geeft aan dat het interesse maar blijft toenemen, “In het begin, zo 2010, was
ons idee dat we konden meeliften op het keurmerk C2C, maar het is nog steeds andersom, wij
worden steeds weer gevraagd om ons verhaal aan anderen te vertellen.”
Dat doet men dan ook graag: Een belangrijke verandering in de branche, die volgens de
respondenten ook triggert is het idee van ‘open source’ op dit gebied. Dat is dus niet alleen zelf
bijvoorbeeld Cradle to Cradle opereren maar ook meegaan in de nieuwe businesspraktijk van kennis
delen en samenwerking met de hele keten, en eventueel zelfs daarbuiten. “De samenwerkingen die
wij nu aangaan is een enorme verrijking van het vak.” Er is daardoor niet alleen sprake van innovatie
op het technische vlak maar ook op het sociale vlak. “Ik heb gezien dat circulaire economie ook gaat
over samenwerken en niet steeds proberen om beter te zijn dan de ander. Het idee bij lineair is
helemaal niet samenwerken maar alles doen voor ‘ik’, alleen maar je eigen belangen dienen”.
Tot slot verwacht een respondent dat de overheid ook in de branche een belangrijke rol kan spelen,
en wel die van ‘launching customer’. Als de overheid zelf op circulaire producten en diensten
overstapt kan dit de zaak wel versnellen, zo is de verwachting.

Micro-triggers zijn:
Buiten de zaken die al elders zijn genoemd liggen de volgende triggers bij de bedrijven zelf.
“Het Bestuur ziet de concurrenten de markt inpakken”, dat is een belangrijke trigger om iets anders
te proberen. Verder hebben een aantal ondernemingen al gemerkt dat na initiële investeringen, het
prijsniveau van het circulaire product niet meer het laagste hoeft te zijn. De business case klopt.
Maar voordat dat is geconstateerd is het geloof van management wel doorslaggevend om er mee
aan de slag te gaan en te blijven. Bij Desso is de ervaring, “Je hebt een visionaire topmanager of
management nodig anders is het gedoemd te mislukken. Als men aan de top van het bedrijf de visie
niet ondersteunt dan lukt het niet. Die visie moet zo zijn dat het niet meer puur en alleen om
financieel succes gaat. Kranendijk had die visie. Die aanjagers heb je nodig. “ En ook bij van Houtum
is gebleken “Het geloof hierin is wel leidend geweest. Want C2C en vermindering van CO2 impact
was eerst wel duurder door de ontwikkelingskosten. Desondanks is het verhaal niet teruggedraaid
omdat het geloof hierin intern te groot was.”
Ook blijkt het doorgaan op de ingeslagen weg een reden te kunnen zijn voor andere gunstige
ontwikkelingen zoals bij Interface/Desso dat nu deel uitmaakt van Tarkett, een wereldspeler: “Een
grote concurrent in tapijttegels had al veel aandacht voor duurzaamheid maar gericht op
compensatie en minimalisatie en focust zich nu ook volledig op circulair. Onze nieuwe eigenaar
Tarkett heeft ons dus juist gekocht om onze Cradle to Cradle strategie en circulaire aanpak”. Het
circulaire model was dus een belangrijk selling-point voor de organisatie.
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4.3.2 De barrières bij de circulaire economie
Macro-barrières zijn:
Demografische barrières
Wat hierbij is genoemd is de conservatieve houding van de oudere generatie ondernemers,
die wellicht neer komt op ‘het zal mijn tijd wel duren’. Een wetenschapper geeft ook al aan,
men verandert niet “als het leven toch gewoon doorgaat, ondanks allerlei doemscenario's.
Voorspellingen over problemen blijken ook nog eens zelden uit te komen. Ook wij, ik ben 55,
horen al jaren dat het milieu naar de knoppen gaat en dat er nu iets moet gebeuren. Maar
mensen kijken naar het eigen bestaan en dat gaat voor vrij veel mensen nog steeds prima.
Men ontkent nog steeds de klimaatsverandering! Terwijl Nederland echt wel door
wateroverlast grote problemen zal krijgen, zie mijn boek! Dat is wetenschappelijk bewezen."
Een ondernemer ziet ook duidelijk verschillen tussen jong en oud op dit vlak. “Wij waren
laatst in de bouwsector uitgenodigd om aan tafel te gaan zitten om met jongeren in de bouw
te gaan nadenken over nieuwe businessmodellen. Een belangrijke conclusie was dat de
huidige beslissers niet in staat zijn om daarover na te denken. Te moeilijk om de oude
denkwijzen los te laten.“ Dit strookt met de gedachtegangen van Jan Jonker die vindt dat om
deze reden juist studenten veel meer met deze materie aan de slag moeten.
Economische barrières
De economische barrières zijn hoog. “Het huidige systeem is dominant aanwezig, dus dat
heb je al tegen. Dat zal ook zo blijven zolang de huidige businesscases miljardenomzetten
genereren.” Of, zoals een ondernemer het zegt. “De oude economie werkt ook nog, je wil nu
geld verdienen en niet pas weer over 10 jaar, je moet de oude business aanhouden tot de
nieuwe goed loopt”. Dit geldt voor alle bestaande ondernemers. (Alleen starters vormen een
uitzondering, zij hoeven zich immers geen zorgen te maken over oude business.)
Ook evt. aandeelhouders zullen gericht blijven op meer en meer rendement en “Als dat
rendement circulair niet beter lijkt te worden gebeurt er niks.”
De kans dat rendementen eerst minder zijn is natuurlijk aanwezig omdat de omslag van
lineair naar circulair om investeringen vraagt in R&D. Weelec getuigt hiervan als volgt:
“Daarbij is ons project dat begon met wasmachines ook een ‘machinepark-innovatie’
geworden. Er zijn 5 OEM’s die meewerken aan het ontwikkelen van de machines die alle
grondstoffen extreem zuiver en efficiënt opleveren.”. De technische ontwikkeling is een
kostbare zaak, maar gelukkig zien in het geval van Weelec die bedrijven dit als “een gouden
toekomst en ze kunnen hier hun prototypes uit-ontwikkelen. “, en daarom investeren zij hier
ook in en dat scheelt natuurlijk ook weer in mijn kosten.”
En zelfs na de R&D- fase kan de omzet van het nieuwe circulaire product nog tegenvallen,
“We merkten dat de bestaande klanten (B2B sic) niet wilden betalen voor een duurzaam
product, geen 30% méér.” Nieuwe klanten doen dat overigens wel sinds er een A-merk
omheen is gecreëerd. (Dit is de casus Satino Black van Van Houtum)
Het probleem wat met name door de beide wetenschappers op tafel wordt gelegd, is het feit
dat in de huidige prijzen van producten niet de werkelijke opruim-kosten worden meegeteld
die in de lineaire economie nog gemaakt moeten worden aan het einde van de product life
cycle, en in het circulaire product wel. Daardoor zijn nu producten feitelijk te goedkoop.
Maar dat levert natuurlijk wel winstmaximalisatie op. De organisatiefilosoof legt uit, “…er
wordt door bedrijven niet aan integrale kostenberekening gedaan, dus blijft het huidige
model voor de producent een interessante propositie”. Oftewel “Nu maximaliseren bedrijven
hun winsten in het kapitalistische systeem door hun kosten te externaliseren, wij de
consument betalen hun kosten. Bedrijven zijn nu helemaal niet gewend dat ze er zelf een
stuk van op zich nemen. Men zegt toch ook 'de vervuiler betaalt’, maar de vervuiler bepaalt
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ook: de macht blijft aan de verkeerde kant zitten.”
En aldus geldt de constatering van een ondernemer dat “ verdienmodellen altijd nog
interessanter zijn dan het recycling zelf”.
Sociale barrières
Op dit vlak blijken de respondenten het vooral te hebben over de communicatie in de
maatschappij omtrent de omslag naar een ander systeem. Dit moet vooral geen vervelende
associaties bij klanten oproepen zo meent men: “Je moet van die informatie en
bewustwording geen doemdenkverhaal maken naar bedrijven en consumenten toe, dan
werkt het niet. Het moet juist een goed verhaal zijn.“ Echter op dit moment is dat niet altijd
het geval.
Verder geldt volgens MVO Nederland ook simpelweg nog steeds “Onbekend maakt
onbemind”. Er zijn negatieve vooroordelen over de omslag naar een circulair model. Dat is
ook de indruk die men onder collega’s ziet, voor veel ondernemers geldt, “Als je niet zo
nodig naar Spanje hoeft, wil je er ook geen informatie over: dat geldt ook voor dit verhaal. ”
Technologische barrières
De eerste uitdaging die een bedrijf met een circulaire visie moet oplossen is deze, “We
moeten nu slim over her-gebruiken en daartoe ontwerpen, nadenken. Dat is bij lineair
produceren nooit het doel geweest.” Er moet dus wel eerst nieuwe kennis worden
gegenereerd. Dit blijkt ook uit het feit dat men bij Weelec een kennisplatform heeft ingericht
om dit te vergemakkelijken, “Dat je goed georganiseerd en connected bent is ook belangrijk.
Ik ben in elk geval ook het kennisplatform Weelec begonnen, om vooruit te blijven lopen, en
dan te kijken wat is haalbaar in de praktijk.”
Meerdere ondernemers spreken van een proces van trial and error bij het ontwikkelen van
hun circulaire of duurzame producten en diensten en ook het vermarkten ervan.
Ecologische barrières
Circulaire economie lost ecologische problemen op, vandaar dat ecologie niet als barrière
wordt genoemd.
Politieke en juridische barrières
De respondenten zijn het erover eens dat een snellere omslag bereikt zou kunnen worden
met inmenging van de overheid, “Overheden zullen dus ook hun rol moeten spelen denk ik.
Bijvoorbeeld met andere regelgeving op belastingheffing, namelijk minder op arbeid en meer
op schadelijke en giftige materialen in een product. Anders duurt het nog lang.“
Echter wordt ook gewezen op het feit dat het nemen van die beslissingen een ingewikkeld
proces is waar verschillende belangen tegenover elkaar komen te staan. Denk bijvoorbeeld
aan de gevestigde belangen van lineaire ondernemers. “Als je dit gaat verplichten of lineaire
zaken verbieden krijg je revolutie in de sector! Dat gaat in elk geval niet.”
En een ander probleem dat genoemd is, is de inrichting van ons politieke systeem,“…ons
politiek bestel helpt niet om die strategische beslissingen te nemen omdat elk kabinet er
maar drie of vier jaar zit en de volgende ploeg niet het beleid van de voorgaande meeneemt.
Ik denk daarom dat de bij circulaire economie horende wet- en regelgeving vanuit Brussel
moet komen.”
Echter ook Brussel is geen makkelijke plek om beslissingen voor elkaar te krijgen. “Wij
lobbyen zelf in Den Haag en Brussel en we hebben ons ook bij diverse partijen zoals De
Groene Zaak en anderen aangesloten, maar dat gaat niet eenvoudig. We merken wel dat er
aandacht voor is, ook in Brussel maar besluitvorming komt er dan niet. De olie-industrie
heeft natuurlijk ongelooflijk veel macht, en als je ziet met welke intenties zij in Brussel bezig
zijn…”
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Meso-barrières
In de branche of sector zijn ook de nodige ‘beren op de weg naar circulaire modellen’ gesignaleerd
door de respondenten:
Op de eerst plaats noemt men de prijs: “Veel ondernemers zijn ook nog eens bang voor bv.
imagoschade of ze zien alleen maar ‘dat het veel geld gaat kosten”. Of een andere ondernemer: “Bij
veel bedrijven is de eerste gedachte dat het te duur en te moeilijk is en ze denken dat ze externe
adviseurs nodig hebben.”
Ten tweede kunnen de bestaande verhoudingen in sectoren en ketens door circulair ondernemende
collega op het spits gedreven worden, want “Wij kunnen wel zeggen we gaan op onze locatie het
hoge kwaliteit archiefpapier shredden en verwerken in plaats van dat door Van Ganzewinkel in
Breda te laten doen, maar daar is Van Ganzewinkel niet blij mee natuurlijk.” Bij een andere
ondernemer, is de ervaring dat er regelrechte “tegenwerking kwam vanuit de organisaties die nu nog
het geld verdienen aan vooral grote volumes afval en het transport daarvan.” En hij is ervan
overtuigd dat de overstap in de sector pas gebeurt “als de recyclingwereld stopt met tegenwerken. In
de recyclingwereld is het motto nu nog ‘massa is kassa’.”
De benodigde samenwerking die eerst als motiverende trigger is beschreven heeft ook een andere
kant want, “De transparantie van de potentiële partners is wel lastig, je moet eigenlijk elkaars
boekhoudingen naast elkaar op tafel leggen om goed te kunnen bekijken welke kosten uit de keten
kunnen en of er dan nog wat verdiend wordt door de ander.” Het delen van je businesscijfers klinkt
als een zeer risicovolle exercitie.
Maar, volgens MVO Nederland is de belangrijkste reden voor hele sectoren om niet tot circulair
ondernemen over te gaan is het feit dat “schaarste en prijsstijgingen van grondstoffen nog
onvoldoende voelbaar is in veel producten.”
Micro –barrières
Eén punt is volgens bijna alle respondenten duidelijk, als de CEO of DGA niks voor het thema
circulaire economie voelt dan gebeurt het niet. De redenen dat men er als bedrijf niet aan wil voor
kan te maken hebben met het gedrag van het personeel, “als zij de wens hebben om niet te
veranderen wordt het lastig.”
Een ander punt is de inschatting van de ondernemer dat het te duur is, gezien de R&D die op de
eigen locatie nodig is, of de certificeringsonderzoeken die men moet laten uitvoeren. Hoeveel risico
kan men financieel nemen?
Tenslotte moet het volgens deze ondernemers ook echt wel gezien worden als een fikse uitdaging,
één die men ook aan moet willen gaan, “ondernemers zullen creatief moeten worden, dat is voor
velen al een uitdaging”. Niet iedereen wil risico’s nemen. En daarbij is het de vraag of ondernemers
wel 10 jaar vooruit wíllen kijken, dat is hierbij wel genoemd als een must.

4.4 Marketing, maar dan circulair
Na in kaart te hebben gebracht welke triggers en barrières de respondenten zien voor het realiseren
van de visie van een circulaire economie, is bekeken hoe de marketingfunctie wijzigt als
ondernemers circulair werken.
In een circulaire economie worden andere businessmodellen verondersteld. Echter, bij de Ellen
MacArthur Foundation is de verwachting dat bedrijven hun marketing niet veel anders dan anders
gaan aanpakken, “If it means telling people an appealing story about products in order to get them to
purchase then, that is no different.”
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De andere respondenten hebben een deels afwijkende mening. Ook zij vinden dat er goede ‘storytelling’ bij hoort, maar dat niet alleen.
De focus in de marketingaanpak zal ook moeten verschuiven. MVO Nederland benadrukt de focus op
langdurige relaties tussen klant en leverancier. “Dus vooral nadruk op betrouwbaarheid en lange
termijnvoordelen.”en “ Sales zal ook een andere minder vluchtige, invulling moeten krijgen.”
Daar wordt aan toegevoegd door de ondernemers dat er ook sprake is, of zal zijn, van een ander type
onderlinge concurrentie, en wel gebaseerd op ‘wie is het meest duurzaam in de sector’. Als dat het
criterium van klanten wordt, dan is het zaak om toch ook weer een goed merk te bouwen. Bij Van
Houtum heeft dit geleid tot de ontwikkeling van het B2B merk Satino Black. “Door het design om het
duurzame product heen kunnen we nu het concept ‘duurzaam design’ verkopen. Dat is meer dan
papier en zeep, ook dispensers e.d. We doen dus aan concept-selling maar de producten moeten in
de basis wel kloppen en dus duurzaam zijn.”
Bij Van Houtum bleek al snel dat bestaande klanten niet méér wilden betalen voor de duurzame
variant van hun producten. De groothandel rapporteerde terug dat er geen vraag naar duurzaam was
bij de B2B eindklanten. Daarop heeft men nieuwe nichemarkten moeten zoeken en gevonden. Dat
was een omslag naar klassieke pullmarketing. Er kwam ook een nieuwe rol, business developer
MVO , die met de Duurzaamheidmanager van de klant in gesprek ging, “dat is een ander gesprek”,
maar dat leidt tot sales.
Nog een verandering is kruisbestuiving: “Het andere aspect is dat we door het eigen contact en
gesprekken met eindklanten ook elkaar van nieuwe ideeën konden voorzien. De verkoper wordt zo
eerder een onderzoeker, op zoek naar kansen voor beide partijen.”
Een andere ondernemer zegt dat marktonderzoek, anders dan over tevredenheid of imago, juist niet
nodig is omdat nu de innovatieve productideeën ontstaan in de gesprekken met de nieuwe partners.
Volgens MVO Nederland zijn marktonderzoeken nu nog belangrijker dan voorheen omdat de nieuwe
aanpak nog meer gewenning van de klant vraagt. Dus hoe bevorder je dat dan?
Wat marketingcommunicatie betreft is er ook een verandering benoemd. De benodigde
samenwerking in de keten betekent dat marketingcommunicatie veel breder zou kunnen worden.
Ook over die andere spelers of schakels in de keten kan of moet gecommuniceerd worden aan de
klant, “de gehele keten wordt belangrijker dan alleen de speler die direct met de klant contact
heeft”.
Daarbij ontstaat in dit onderzoek duidelijk het beeld dat circulaire marketeers veel bezig zijn met het
vertellen over hun aanpak, oftewel met voorlichting en educatie aan concullega’s en aan de jeugd..
Bij Van Houtum was dit zo, “Wij worden gevraagd om ons verhaal te vertellen. En omdat wij geloven
in de nieuwe generatie heb ik op hun verzoek samen met het Citaverde college een lespakket
gemaakt.” , en ook bij Weelec worden door de marketingafdeling lespakketten ontwikkeld voor
middelbare scholieren. Alle ondernemers worden veel gevraagd om te spreken over dit onderwerp.
En daar is ook een kennisplatform opgericht.
De respondenten zijn het erover eens dat ook door hen zelf de consument niet of nauwelijks wordt
meegenomen in het verhaal. Deels is dit het gevolg van hun B2B oriëntatie. Ook dan vind men het
niet in orde dat er niemand is die de consument ‘bewerkt’ en bewust maakt van het naderende
nieuwe systeem. De reden die een van de ondernemers geeft is dat uit mentaliteitsonderzoek is
gebleken dat met name de jongere generatie geen interesse heeft in circulaire producten. De
management filosoof vindt dit dan ook juist de reden voor marketing om “niet meer een ‘schone
schijn’ op te houden, maar veel meer een urgentiebesef te creëren”.
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4.5 Relevantie van de Competenties van CM
De respondenten hebben hun indruk gegeven van de competenties van Commercieel Management.
Deze zijn te vinden in bijlage 3. Er is gevraagd in hoeverre deze geschikt zijn voor marketeers in een
circulaire economie.
De opmerkingen per CM-competentie zijn in Bijlage V opgenomen: de samenvatting over alle
competenties volgt hier.
De bestaande competenties
Overwegend is men van mening dat alle 11 competenties min of meer ‘logisch’ zijn. Juist omdat het
allemaal ondernemerscompetenties zijn, zijn ze min of meer ‘hygiëne’ of ‘must have’ voor een
professional in het commerce domein of dat nu lineair of circulair is: “Ondernemerschap is sowieso
prachtig, samen met mensen iets ondernemen is mooi. Dat zal nooit verdwijnen in welk systeem je
ook zit.”
Misschien daardoor zijn ze ook door een van de respondenten als ‘duf ‘ bestempeld.
Er zijn wel opmerkingen gemaakt over de toegenomen belangrijkheid van een aantal competenties in
deze tijd van transitie.
Vooral de competenties die samenhangen met analyseren blijven altijd relevant voor een
ondernemer. Maar, toch is het nu wel essentieel goede analyses te kunnen maken in het kader van
veranderende businessmodellen. De investeringen in hele andere circulaire productiemethoden
correct afwegen tegen het inschatten van ROI op een bepaalde termijn is nu levensbelangrijk voor
het voortbestaan van een organisatie. Ook de optimale termijn bepalen waarop lineair ondernemen
in een organisatie volledig moet worden vervangen door circulair ondernemen is een moeilijke
beslissing die diepgaand begrip vergt van deze materie.
De competenties rondom het kunnen maken van onderbouwde plannen blijft ook relevant, maar in
een transitiefase wordt flexibiliteit in de hantering en snelle aanpassing van die plannen belangrijker.
Dit “omdat je moet kunnen bijstellen en snel reageren op andere modellen en nog niet bekende
werkwijzen”. In de circulaire economie is nog niet alles uitgekristalliseerd. Studenten moeten
aanpassingsvermogen tonen.
De gewenste competenties
De respondenten konden aangeven welke andere competenties zij, gezien hun expertise en ervaring
met circulaire economie op dit moment, bij een circulaire marketeer zouden willen zien. (Hier zijn
ook de antwoorden op de laatste vraag – wat men de opleiding nog meer zou adviseren –
meegenomen.)
1. Het vermogen tot externe inter-professionele samenwerking
De noodzaak van verticale (keten) en horizontale (concullega’s) samenwerking is diverse
malen door de ondernemers benoemd. “ Het is bij circulaire modellen belangrijk dat je durft
te delen met je partners.” In dit kader past het gegeven dat ketensamenwerking essentieel is
in de circulaire aanpak en ook het idee van ‘open source’ om samen aan nieuwe innovaties
te werken. Veel van de ondervraagde ondernemers zijn aangesloten bij kennis platforms. Eén
ondernemer heeft ook zelf een community opgericht om kennis te kunnen genereren en
uitwisselen, en deze ziet hierin ook absoluut de rol toenemen van de moderne media.
2. Het vermogen tot proactiviteit
“Die ondernemende houding blijft essentieel” zo wordt er gezegd, maar wat het vooral
betekent in een periode van transitie naar een ander economisch model is “het hebben van
een helicopterview”. Alleen als men dit nieuwe fenomeen vanuit meerdere gezichtspunten –
lees belangen - bekijkt, kan men anticiperen op de veranderende context en als ondernemer
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succesvol zijn. Bijvoorbeeld, zo adviseert men de opleiding CM, “Leg meer nadruk op de
blijvende rol die de klant moet gaan spelen, en dat de marketing daarop gericht moet zijn”.
3. Het vermogen tot educatief communiceren
Dit komt voort uit de opmerkingen die gemaakt zijn over de verschillende redenen om over
te gaan tot een circulair systeem die overheid, ondernemers en consumenten hebben en het
achterblijven van de consument in het bevorderen van de transitie naar circulaire economie.
Daarom wordt door een ondernemer benadrukt dat het nu veel belangrijker is om een
goede doelgroepanalyse te maken, “omdat de boodschap en de trigger erg kan verschillen
per doelgroep.”
De onderzochte ondernemers besteden steeds meer energie aan het ‘educatief
communiceren’ naar hun markten en hun branchegenoten, dan aan het doorgaan met
reclame maken zoals op dit moment gebruikelijk is. Met name de communicatie naar
consumenten is voor marketeers een grotere uitdaging dan voorheen, “Ik denk dat
marketeers beter moeten weten hoe ze de verantwoordelijkheid voor het systeem bij de
consument moeten neerleggen.” En greenwash is genoemd als de allerergste fout die in de
communicatie gemaakt kan worden.
4. Het vermogen tot creatief denken
Hiermee wordt bedoeld het vermogen om buiten de bestaande kaders te denken. De
transitie zal de gevestigde orde dwingen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Daartoe zijn niet
alleen oplossingen nodig qua productieproces of terugkeerlogistiek. Maar ook moet men
kunnen bedenken hoe business en verdienmodellen moeten worden, “ Ik geloof dat dit in de
toekomst essentieel wordt: niet-financiële verdienmodellen ontwikkelen”. En, “het zou goed
zijn als studenten begrijpen dat we niet altijd alles meer hoeven te monetariseren om van
waarde te laten zijn.”

De algemene indruk ontstaat dat alle respondenten graag zouden willen zien dat de transitie naar
het nieuwe circulaire model binnen de opleiding serieus aandacht krijgt, niet alleen de theorie maar
ook de keiharde dagdagelijkse realiteit ervan.
Een tweetal ondernemers heeft regelmatig stagiaires van o.a. Zuyd Hogeschool in dienst en de
conclusie is dat deze nu helemaal niet op de hoogte zijn.
“Ik mis de instructie over circulaire economie. Dus C2C, blue economy, biomimicry, het belang van
lokaal produceren. Laat ze ook de grondstoffenkant begrijpen. Laat studenten nadenken over de
nieuwe economie en verdienmodellen. “
Een andere ondernemer zegt, “Ik zou bij CM willen toevoegen een blok over kritisch kijken oftewel
‘hoe wordt je als consument belazerd’, of als ondernemer, het verhaal van ‘hoe wordt er geprobeerd
om je eruit te knikkeren’. Studenten moeten minder naïef uit de opleiding komen, ze moeten beter
de onzin herkennen. Behandel de 5e colonne, de Bilderberggroep e.d.”.
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5. Conclusies
De probleemstelling voor het onderzoek was de vraag:
Hoe kunnen we als opleiders van de Faculteit Commercieel (en Financieel Management) er voor
zorgen dat de afgestudeerden de competenties hebben om straks succesvol te functioneren binnen de
nieuwe context van de circulaire economie?
De bij dit onderzoek gestelde deelvragen worden nu voorzien van conclusies.
1. Hoe verschilt de circulaire economie van de lineaire?
Het theoretische antwoord op deze vraag is lang, want er zijn op allerlei facetten in het economische
model verschillen die worden veroorzaakt door het afstappen van het lineaire idee van ‘take-makedispose‘ naar het ideaal van een gesloten systeem waarin afval altijd ‘voedsel’ is, hetzij als start voor
een nieuw product hetzij als biologische nutriënten waarmee het natuurlijke milieu wordt verrijkt.
Wat de respondenten betreft zit het belangrijkste verschil op dit moment in het feit dat men als
circulair ondernemer gerechtvaardigde trots heeft bij het eigen product, een gevoel van trots dat er
bij het lineaire product niet is of was.
Ten tweede blijkt voor de respondenten de innovatiegolf die de transitie aanjaagt een belangrijk
motiverende verschil. Volgens hen kan een ondernemer zonder innovatiedrang, of die nu gedwongen
of uit vrije keuze ontstaat, geen succesvolle circulaire ondernemer worden.
2. Welke zijn de triggers die de omslag naar een circulaire economie laten gebeuren? Evt. op
welke termijn wordt de omslag ingeschat?
In het hoofdstuk resultaten is een gedetailleerde lijst met triggers en ook barrières opgesomd. Men is
het er roerend over eens dat het ‘business as usual’-scenario eenvoudig geen optie is, en dat dat
meteen ook de grootste drijvende kracht is achter de transitie.
De rest is geen kinderspel, maar juist een complex vraagstuk dat nog om veel kennis delen en nieuwe
transparante, zakelijke samenwerkingen vraagt; alsook om het genereren van nieuwe
businessmodellen en verdienmodellen; en - met name voor marketing relevant - het mobiliseren van
de consument die immers geacht wordt het eigenaarschap los te laten en dus ander
consumentengedrag moet gaan vertonen.
De volledige omslag naar het circulaire economische model wordt – in navolging van de theorie van
Kondratiev over innovatiegolven - geschat op 30-50 jaar of ‘een generatie’. Echter, op het niveau van
sector of branche en binnen het eigen bedrijf zijn de schattingen dat dit veel korter kan. Als alles mee
zou zitten zou een circulaire bedrijfsvoering binnen sectoren zelfs binnen enkele jaren geregeld
kunnen zijn. Het tempo hangt direct samen met het slechten van de genoemde barrières.
3. Wat zijn de huidige afstudeercompetenties en in hoeverre sluiten die aan bij een circulaire
economie
De huidige competenties 1-9 van Commercieel Management sluiten deels aan bij een circulaire
economie, dit omdat het op ondernemerschap afgestemde competenties zijn en in de kern blijft ook
bij de circulaire economie ondernemerschap de kern van het economisch systeem.
Een verschil zit wel in de toegenomen nadruk op de competenties die met analytisch vermogen
samenhangen. Er zijn andere wetmatigheden in aantocht qua samenwerking, bekostiging,
verdienmodellen, en ook fiscaaljuridisch en subsidietechnisch. Deze veranderingen vereisen een
scherper begrip en meer flexibiliteit om op veranderingen, die ook nog eens steeds sneller gaan,
adequaat te reageren.
In dat licht worden ook competentie 10 en 11 (inter-persoonlijke en intra-persoonlijke
communicatie) als meer relevant dan voorheen benoemd. Studenten zullen als professionals in een
circulaire economie nog veel beter met anderen dan de gebruikelijke partijen – nu de verticale kolom
en branche - moeten kunnen samenwerken en communiceren en zullen door het hoge
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innovatiegehalte ook veel meer moeten reflecteren op ‘de beste aanpak’ en moeten kunnen leren
van ‘fouten’.
Samenvattend, de aansluiting op de eisen van de circulaire economie loopt volgens de respondenten
niet mis in de 11 competenties op zich, zij het dat de competenties leidinggeven en beheersing
vreemde taal niet bij elk bedrijf als relevant worden gezien. Maar, er is volgens hen wel sprake van
ontbrekende kennis, vaardigheden en een passende houding voor de nieuwe economische context.
4. Wat zijn gewenste afstudeercompetenties die passen bij een circulaire economie.

Als we de adviezen van de geïnterviewden ter harte nemen, dan zijn de volgende vier voor
CM nieuwe competenties essentieel voor een circulaire CM-marketeer:





Vermogen tot externe inter-professionele samenwerking
Vermogen tot proactiviteit
Vermogen tot educatief communiceren
Vermogen tot creatief denken

5. Welke discrepanties tussen huidige en circulaire competenties doen zich voor en welke
aanpassingen zouden gewenst zijn gezien de doelstelling van het onderzoek.
Wat betreft de marketing naar consumenten nemen circulaire experts aan dat de nieuwe
verdienmodellen waarmee circulaire economie gepaard zal moeten gaan, voor de consument geen
verschil zullen maken. Zelfs al zal hen gevraagd worden om af te stappen van het idee van
eigendommen vergaren. Ergo, men verwacht niet direct dat de marketingfunctie in een circulaire
economie anders hoeft te opereren. Zelf doen zij dit al wel op het gebied van communicatie, die zeer
voorlichtend en educatief van aard is en minder op sales gericht.
Ten einde studenten goed voorbereid op een circulaire economie en de transitie daarheen aan de
eindstreep van de opleiding te positioneren vragen respondenten vooral om meer volwassenheid en
minder ‘naïviteit’.
Men wenst bij afgestudeerden een hoger niveau van denken en doen en kritisch kijken dan wat er via
de bestaande competenties wordt gezien. In deze mening nemen een paar respondenten hun eigen
ervaringen met afgestudeerde commerciële HBO-studenten mee. Dus, naast het nog ontbreken van
de laatste kennis en benodigde vaardigheden op het gebied van circulaire economie, meent men dat
de houding van HBO-afgestudeerden meer open, creatief in denken en doen, en ‘wereldwijs’ zou
moeten zijn. Vandaar de 4 bovengenoemde gewenste competenties die deze gap zouden kunnen
overbruggen.
Als laatste aanbeveling volgt hier nog een suggestie voor verder onderzoek. Deskresearch naar de rol
van de consument heeft weinig informatie opgeleverd. Er zijn ook bij de verschillende experts geen
inzichten de vraag die mijn inziens dus onderzocht dient te worden:
Wat beweegt consumenten om al of niet aan de eisen mee te werken die het gebruik maken van
circulaire producten, diensten en business modellen straks aan hen zullen stellen?

32

6. Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek en de conclusies worden de volgende aanbevelingen aan de opleiding
Commercieel Management gedaan:
1. Accepteren van de onontkoombaarheid van de transitie van lineair naar circulaire
economisch model, niet alleen in Nederland, of Europa maar wereldwijd, en dit gegeven
omarmen als kans om de opleiding CM als ‘toekomstgericht’ te positioneren.
2. Voeg de in het onderzoek als specifiek circulair bestempelde competenties toe aan het
curriculum.
Deze zouden op korte termijn kunnen worden meegenomen door het ontwikkelen van een
minor ‘Circulaire Economie’. waarin alle aspecten aan bod komen die de transitie van lineair
naar circulair ondernemen met zich meebrengt.
3. Voorgaande betekent dan ook de noodzaak tot het bijscholen van onze docenten in de
kenmerken en consequenties van de nieuwe circulaire context. Het zou daarbij logisch zijn
dat zij gefaciliteerd worden om het te doceren curriculum te vertalen naar de transitie van
lineair naar circulair.
4. Betrek dat deel van het werkveld dat al met circulaire ondernemen bezig is bij aanbeveling
1,2 en 3. Zij zijn immers bereid hun medewerking te verlenen.
5. Faciliteer actieve betrokkenheid van docenten en studenten bij de diverse kennisplatforms
gerelateerd aan de circulaire economie. Denk aan de programma’s ontwikkeld voor
studenten en aangeboden door o.a. de Ellen Mac Arthur Foundation, het WEconomy
platform, Stichting Circulaire Economie e.a..
6. Faciliteer een onderzoeksprogramma rondom circulaire economievraagstukken. Te beginnen
met verkennend onderzoek naar de rol van consumenten in de circulaire economie
aangezien hier nog nauwelijks inzichten in zijn opgedaan.
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Bijlage I Lijst met gesprekspartners
Met onderstaande personen zijn hetzij oriënterende informatieuitwisseling gevoerd, danwel
maakten zij deel uit van het kwalitatieve diepte-onderzoek.
Oriënterende informatie-uitwisseling
1. Dhr. Seb Egerton-Read Medewerker van de Ellen MacArthur Foundation Isle of Wight, UK.

Diepte-interviews
2. Dhr. Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Nijmegen School of
Management (NSM), Radboud Universiteit Nijmegen.
3. Dhr. René ten Bosch, Hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen, Radboud
Universiteit Nijmegen.
4. Dhr. Godard Croon, Projectmanager circulaire economie, MVO Nederland. (Per mail)
5. Dhr. Gé Moonen, CEO Moonen Packaging BV, Weert
6. Dhr. Rob Kragt, CSR Communications Manager Desso, (Per telefoon)
7. Dhr. Rob Stevens, Brand Manager Van Houtum, Swalmen
8. Dhr. Cyrille Dupondt, Directeur Weelec, Maastricht
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Bijlage II Topic-list diepte-interviews
Tussen haakjes zijn de deelvragen bijgevoegd welke de gesprekstopics operationaliseren. Vet gedrukt
zijn de interview topics aangegeven.

0.Introductie:
a. onderzoeker, tijdsduur gesprek, anonimiteit, terugkoppeling samenvatting eindverslag
b. zelfintroductie respondent
c. inleiding op het onderwerp van onderzoek: marketing in de circulaire economie, onderzoeksdoel,
urgentie onderzoek.
d. vragen?

(Deelvraag 1 Hoe verschilt de circulaire economie van de lineaire?)
1. Visie van de respondent op de transitie van lineaire naar circulaire economie.
Prompts: wat is het in uw woorden, benoem de grootste verschillen tussen lineair en circulair
2. Welke voordelen en nadelen ziet de respondent als beide modellen worden vergeleken?
Prompts: licht toe.

(Deelvraag 2 Welke zijn de triggers die de omslag naar een circulaire economie laten gebeuren? Evt.
op welke termijn wordt de omslag ingeschat?)
3. Op welke termijn verwacht de respondent dat de circulaire economie wordt bereikt?
Prompt: licht toe.
4. Welke zaken zijn hoogstwaarschijnlijk de triggers voor de omslag naar de circulaire economie?
Prompts: op macroniveau (DESTEP), mesoniveau (branche), microniveau (binnen organisaties zelf);
welke zijn cruciaal, licht toe.
5. Welke zaken zijn hoogstwaarschijnlijk de grootste barrières voor de omslag naar de circulaire
economie?
Prompts: idem vraag 4
6. Hoe zouden vgs de respondent traditionele bedrijven hun huidige organisatievorm moeten
veranderen, met name qua marketing, sales, marktonderzoek, marketingcommuncatie?
Prompt: licht toe.

(Deelvraag 3 Wat zijn de huidige afstudeercompetenties en in hoeverre sluiten die aan bij een
circulaire economie.)
[Interviewer presenteert kort de 11 afstudeercompetenties van de opleiding tot Commercieel
Manager/Marketeer]
7. Welke van de gepresenteerde afstudeercompetenties ziet de respondent als geschikt en welke
als niet meer geschikt voor een professionele rol als marketeer in de circulaire economie?
Prompt: licht toe.
(Deelvraag 4 Wat zijn de idealiter gewenste afstudeercompetenties die passen bij een circulaire
economie.)
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8. Welke andere nog niet genoemde competenties ziet de respondent als ideaal voor marketeers
opgeleid voor een rol in de circulaire economie?
Prompt: welke kennis, welke vaardigheden, wat voor beroepshouding: licht toe.

(Deelvraag 5 Welke discrepanties tussen huidige en circulaire competenties doen zich voor en welke
aanpassingen zouden gewenst zijn gezien de doelstelling van het onderzoek.)
9. Welke ideeën leven er bij de respondent om studenten marketing op te leiden en voor te
bereiden op een baan binnen de circulaire economie?
Prompt: licht toe.

10 Afsluiting interview.
Dank voor de medewerking.
Contactgegevens verifiëren voor evt. vervolgvragen.
Vragen om doorverwijzing naar andere relevante gesprekspartners of informatiebronnen.
Toezegging samenvatting onderzoek.
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Bijlage III De 11 Competenties van Commercieel Management
Competentie 1.
Ondernemerschap: Initiëren, creëren en realiseren van producten en diensten, zelfstandig en
ondernemend
Competentie 2.
Marktonderzoek: het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek
Competentie 3.
Bedrijfs- en omgevingsanalyse: Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en
zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en –cultuur, als onderdeel van de
waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of
internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends.
Competentie 4.
Marketing: Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het
kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes.
Competentie 5.
Marketing: Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van plannen vanuit het marketingbeleid.
Competentie 6.
Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening
Competentie 7.
Communiceren in minimaal 1 vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen.
Competentie 8.
Marketingcommunicatie: Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen
Competentie 9.
Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf.
Competentie 10.
Interpersoonlijk: De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld.
Competentie 11.
Intrapersoonlijk: De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het
commerciële werkveld
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Bijlage IV Brochure Congres 26 maart Circulaire Economie
http://www.euroforum.nl/media/filer_public/2015/03/16/69111_3.pdf
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Bijlage V Resultaten m.b.t. individuele competenties
Competentie 1.
Ondernemerschap: Initiëren, creëren en realiseren van producten en diensten, zelfstandig en
ondernemend
1.Voor mij hoeft een marketeer bij ons niet perse ook ondernemer te zijn.
2. Belangrijk
Competentie 2.
Marktonderzoek: het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek
1. Marketeers moeten zelf geen onderzoeken uitvoeren is mijn mening, dat wordt zo gekleurd. Dat
moet externen laten doen, ze moeten het wel weten te interpreteren.
2. Essentieel
3. Ik zie zelf niet zoveel in marktonderzoek. Time to market is belangrijker dan marktonderzoek. Ik
doe liever trial and error in plaats van drie jaar wachten op onderzoeksresultaten. Dus ik doe alleen
onderzoek ter bevestiging of als de klant het ons vraagt, en dat gaat vaak over tevredenheid van de
eindgebruiker.
Competentie 3.
Bedrijfs- en omgevingsanalyse: Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en
zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en –cultuur, als onderdeel van de
waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of
internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends.
1. ERG BELANGRIJK, op deze competentie moet je je verhaal maken, ook voor een circulair model.
2. Essentieel
Competentie 4.
Marketing: Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het
kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes.
1. Spreekt voor zich, natuurlijk moet je een plan kunnen maken.
2. Belangrijk
Competentie 5.
Marketing: Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van plannen vanuit het marketingbeleid.
1. Ik vind dit heel belangrijk, vooral het bijstellen, want in deze nieuwe wereld moet je goed leren van
de reacties die er op je plan komen en daar mee doorgaan om weer nieuwe oplossingen te
bedenken.
2. Belangrijk
3. Belangrijk als dat betekent dat je planmatig kunt werken, vanuit missie visie strategie, dat moet je
wel duidelijk hebben.
Competentie 6.
Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening
1. Belangrijk in combinatie met 10.
2. Essentieel
Competentie 7.
Communiceren in minimaal 1 vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen.
1. Taal is wel lastig voor veel studenten geloof ik, maar voor ons bedrijf is dit wel een must gezien
onze international operaties.
2. Hoe internationale de keten, hoe belangrijker.
3. Engels moet verplicht zijn
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Competentie 8.
Marketingcommunicatie: Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen
1. Daar is wel wat verandering in gekomen. Vroeger waren beurzen voor ons belangrijk, maar nu niet
meer. Ik geloof dat we de vastgeroeste kanalen hiervoor moeten verlaten. Het verhaal van de
circulaire economie gaat zich in de nieuwe media afspelen. Ik vind dat opleidingen zich daar ook veel
meer op moeten focussen. En dan bedoel ik niet alleen maar LinkeDin, maar alles wat er is en nog
komt in sociale media.
Want ‘advertising is what you pay for’ maar, ‘free publicity is what we pray for’. Dat effect zoeken wij
dus wel en dan moeten we wel mensen hebben die weten hoe je dit doet.
Komt ook omdat we veel meer bezig zijn met ‘concept-selling’. Dat is niet nieuw, maar bij ons bedrijf
is het nu zo dat wij door die samenwerking met andere partijen niet meer alleen ons product
verkopen maar het hele thema, ‘gezond binnenklimaat’. Wij verbinden ons met andere producten.
De NL-verkooporganisatie is daar heel succesvol mee.
2. Belangrijk
3. Bij circularie economie moet je echt oppassen voor green-washing. Marketingcommunicatie zit
altijd in een dienende rol aan marketing, dus de verleiding om het verhaal van de circulaire economie
te vertellen met als doel meer verkoop realiseren, dat kan al gauw tot misleiding voeren.
Competentie 9.
Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf.
1. Dit is bij ons geen vereiste als marketeer.
2. Belangrijk
3.” Ik vind leiding geven iets minder nodig, dat leer je in de praktijk en de processen rondom circulair
zijn toch niet zo procesmatig als in de boeken staat.”

Competentie 10.
Interpersoonlijk: De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld.
1. EXTREEM BELANGRIJK VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE Om je verhaal geloofwaardig te laten zijn
moet je gaan communiceren met partijen waar je dat normaal niet mee doet. En dat moet je ook
willen! Bij ons zijn dat Onderwijsinstellingen en de overheid, maar ook hele andere partijen waarmee
we samen het concept ‘gezond binnenklimaat’ willen invullen. Daarbij merk ik ook dat als je de
informatie niet goed over het voetlicht krijgt je de circulaire economie geen dienst bewijst, ik zie toch
nog vaak mensen met goeie casussen het verhaal niet met overtuiging brengen. Het is natuurlijk een
vaardigheid.
2. Belangrijk om de visie goed over te brengen
3. Ook essentieel als dit inhoudt dat je tegengestelde belangen kunt begrijpen van de verschillende
partijen.
Competentie 11.
Intrapersoonlijk: De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het
commerciële werkveld
1. EXTREEM BELANRIJK VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE Zelfreflectie ja, dit moet je wel doen, anders zit
je zo vastgeroest in oude denkpatronen. Ikzelf doe bijvoorbeeld nu, na zoveel jaar in dit vak, niks
meer met wat ik geleerd heb in de opleiding marketing, dat heeft echt niks meer te maken met wat
ik nu doe!
2. Belangrijk om zelf aan de visie vast te houden
3. Ik heb het meest aan competentie 11, ik wil dat mijn personeel durft te falen maar je moet ook
101% zeker zijn als je iets roept. Ik heb graag dat stagiaires tegengas durven te geven.

42

