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We staan voor een majeure opgave: onze ecologische voetafdruk moet drastisch omlaag om de aarde 
leefbaar te houden. En dat moet in een korte periode. Circulariteit van productieketens is daarin een 
instrument dat vele kansen biedt. Kansen voor slimme organisatie en kansen voor een lagere 
milieudruk. De circulaire economie is in korte tijd breed geaccepteerd als duurzaamheidsparadigma. 
De Rijksoverheid, bedrijven en andere organisaties formuleren ambities en doelstellingen op het 
gebied van circulariteit. Zo wil Nederland in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 volledig circulair. 
Op macroniveau weten we dat we ver achterlopen op deze doelstelling. Momenteel is Nederland ruim 
12% circulair. Op bedrijfs- en ketenniveau worden circulaire prestaties nog nagenoeg niet  gemeten. 
Academische kennis over mogelijkheden hiertoe hebben we toepasbaar willen maken. Dit heeft 
geresulteerd in 1) een ontwerp (architectuur) voor automatisering van circulaire prestatiemetingen en 
materialenpaspoort, 2) ontwikkeling van circulaire prestatiedoelen inclusief metrics en 3) ontwikkeling 
van een systeem dynamica model dat interacties tussen prestatiedoelen, zowel circulair als 
conventioneel, modelleert.  
 
Prestatiemetingen zijn onmisbaar in professioneel 
logistiek management. Een prestatiemeetsysteem 
ondersteunt het monitoren, controleren, rapporteren en 
verbeteren van processen. De laatste jaren zijn een aantal 
prestatiemeetsystemen ontwikkeld voor de circulaire 
economie. Echter, tot recentelijk richtten 
prestatiemetingen in de circulaire economie zich 
hoofdzakelijk op macro-economisch niveau en circulariteit 
van producten (product-niveau). Prestatiemetingen op 
productieketen (supply chain) niveau zijn nog 
onderontwikkeld. Dit terwijl prestatiemetingen op 
productieketen-niveau een breed beeld kunnen geven van 
allerlei middelen die ingezet worden om waarde te 
creëren in een keten. In reactie hierop hebben Vegter et 
al. (2018; 2019) een wereldwijd veel gebruikt raamwerk 
voor prestatiemetingen in productieketens, het Supply 
Chain Operations Reference Model (SCOR), 
doorontwikkeld voor circulaire productieketens. Circulaire 
ketens verschillen van lineaire ketens in dat 1) de 
eindgebruiker van een product onderdeel wordt van de 
keten wanneer het producten terugbrengt in de keten en daarmee ook informatie en 2) omdat behalve 
waarde-creatie en waardetoe-eigening, waardebehoud als belangrijk wordt gezien in circulaire ketens. 
Het pragmatische prestatiemeetsysteem van Vegter en collega’s kent op basis van deze criteria acht 
prestatiedoelen waarbij zowel wordt gekeken naar de financiële kosten als de ecologische kosten. 
Door processen te monitoren krijgen ketens inzicht in hoe ze met minder middelen meer waarde 
kunnen creëren. Dit leidt tot uitkomsten in lijn met de doelstellingen van de Topsector Logistiek zoals 
minder CO2-uitstoot, minder materialengebruik, efficiëntere distributielogistiek, waardevolle service 
logistiek, et cetera. Bedrijven krijgen door het aanmeten van een houding van voortdurende 
verbetering inzicht in hoe ze over de gehele keten stap voor stap kunnen toewerken naar het doel van 
de Rijksoverheid om in 2050 volledig circulair te zijn. 
 
De in dit project ontwikkelde kennis heeft geresulteerd in verschillende wetenschappelijke publicaties 
en een online collegereeks. De opgedane kennis vormt een solide basis om verder te 
operationaliseren in bruikbare instrumenten voor het bedrijfsleven. We  voorzien op die manier een 
toekomst waarin bedrijven voortdurende circulaire prestaties kunnen optimaliseren.Schrijf 
samenvatting ‘wat is er gedaan en gebeurd’ als een persbericht: Inleiding (1 alinea) van de kern van 
het project; wat is er gebeurd en wat zijn de resultaten. Vervolgens achtergrond en uitgangspunten 
(alinea), doelstelling en aanpak (alinea), resultaten (alinea) en toekomstvisie (alinea).Klik of tik om 
tekst in te voeren. 
 
 

SAMENVATTING 

 

 

Duurzaamheid kent vele facetten 
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VOORTDUREND INZICHT IN CIRCULAIRE 
PRESTATATIES HELPT BEGRIJPEN WAAR 
DE TRANSITIE NAAR CIRCULAIR 
VOORSPOEDIG GAAT EN WAAROM. 
MATTHIAS OLTHAAR 
LECTOR GREEN ECONOMICS & PROCESS OPTIMIZATION 

The project has been made possible by TKI Dinalog and the Topsector Logistics and has been funded by the 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK). 
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AANLEIDING  
In een relatief korte periode is de circulaire economie 
als nieuw duurzaamheidsparadigma gemeengoed 
geworden. Er bestaat weinig twijfel over de nut en 
noodzaak van een circulaire economie. Wordt de 
noodzaak niet gekenmerkt door 
grondstoffenschaarste, dan wordt het wel 
gekenmerkt door milieuvervuiling en 
klimaatverandering. Tegelijkertijd biedt hergebruik 
van materialen interessante kansen voor slimme en 
innovatieve ondernemers die verdienen aan 
circulariteit. Het mag daarom niet verassen dat 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs vol inzetten op 
de circulaire economie. In slechts drie decennia tijd 
ambieert de Nederlandse overheid een transitie naar 
een volledig circulaire economie (Rijksoverheid, 
2016). 
 
Echter, hoewel het ‘wat’ duidelijk is, namelijk dat we 
toe moeten naar een volledig circulaire economie in 
2050, is het niet zozeer duidelijk hoe we daar naar 
toe moeten dan wel terecht komen. In de praktijk 
zien we bedrijven, overheden en onderwijs worstelen 
met diverse uitdagingen rondom circulariteit. Op dit 
moment is er nog veel sprake van trial en error. Wat 
de bedrijven doen wordt het beste geïllustreerd aan 
de hand van een citaat van Lisa Jackson, vice 
president of environmental and social issues bij 
Apple over Apple’s circulaire ambities die stellen dat 
Apple voor al haar producten alleen nog maar 
gebruik wil maken van hergebruikte en hernieuwbare 
grondstoffen (Youtube, 2019):  
 
“We’re actually doing something we rarely do which is announce a goal before we’ve 
completely figured out how to do it… We’re a little nervous, but we also think it’s really 
important because as a sector it’s where we believe technology should be going”  
 
Hoewel het positief is om te zien dat bedrijven de eerste stappen zetten richting een circulair 
bedrijfsmodel en, of, circulaire keten, bestaat er vanuit de bedrijven wel de behoefte om 
gerichter en gestructureerder te werken aan de transitie naar een circulaire keten. Bedrijven 
hebben geëxperimenteerd met nieuwe productontwerpen, aanbestedingen, juridische 
constructies en financieringsinstrumenten, maar geven aan te willen groeien van de ‘trial & 
error’-fase naar een meer volwassen en professionele manier van ketenontwerp en 
vormgeving van het bedrijfsmodel. Om dit te faciliteren kennen de bedrijven de behoefte om 
prestaties op het gebied van circulariteit te meten in de productieketen. Het huidige project 
zet in op onderzoek naar het toepasbaar maken van het academische 
prestatiemeetsysteem uit het lopende promotieonderzoek van Dennis Vegter (een 
samenwerking tussen NHL Stenden en Universiteit Twente). Bedrijven articuleerden 
behoefte hieraan in een streven circulaire prestatiemetingen breed gangbaar te maken. 
Een prestatiemeting geeft inzicht in waar een bedrijf staat, wat goed gaat en wat beter kan en 
waar het laaghangende fruit hangt om de volgende stap te maken in de transitie naar een 
circulaire keten. 

 

 

De Idemat app is een voorbeeld van een app dat inzicht biedt in de 
ecologische kosten van uiteenlopende materialen 
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UITDAGING 
Prestatiemetingen zijn onmisbaar in professioneel logistiek management. Een 
prestatiemeetsysteem ondersteunt het monitoren, controleren, rapporteren en verbeteren van 
processen. De laatste jaren zijn een aantal prestatiemeetsystemen ontwikkeld voor de 
circulaire economie. Echter, tot recentelijk richtten prestatiemetingen in de circulaire economie 
zich hoofdzakelijk op macro-economisch niveau en circulariteit van producten (product-niveau). 
Prestatiemetingen op productieketen (supply chain) niveau zijn nog onderontwikkeld. Dit terwijl 
prestatiemetingen op productieketen-niveau een breed beeld kunnen geven allerlei middelen 
die ingezet worden om waarde te creëren in een keten. In reactie hierop hebben Vegter et al. 
(2018; 2019) een wereldwijd veel gebruikt raamwerk voor prestatiemetingen in 
productieketens, het Supply Chain Operations Reference Model (SCOR), doorontwikkeld voor 
circulaire productieketens.  

Belangrijk bij prestatiemeetsystemen is dat ze effectief kunnen worden ingezet. Dit betekent 
een hoge gebruiksvriendelijkheid, integratie in huidige bedrijfsprocessen, relevantie voor 
gebruikers en benchmarking-mogelijkheden. In dit project onderzoeken we hoe het 
prestatiemeetsysteem door bedrijven effectief gebruikt kan worden. We beogen daarbij te 
werken aan de praktische toepasbaarheid van het academische onderzoek van Vegter et al. 
(2018; 2019). Bedrijven in het consortium geven vier belangrijke criteria aan die tevens de 
werkpakketten vormen: gebruiksgemak, veiligheid, relevantie en effectiviteit. 
 
1. Gebruiksgemak: we doen onderzoek naar welke data nodig zijn voor het 
prestatiemeetsysteem, in hoeverre deze data reeds aanwezig zijn in huidige processen van 
deelnemende bedrijven en welke data nog aangevuld dienen te worden.  
2. Veiligheid: We onderzoeken de mogelijkheden om veilig en gecontroleerd digitaal 
prestaties e meten. Een systeem van ‘checks & balances’ dient ontworpen te worden om 
veiligheid en controleerbaarheid te borgen die verder gaat dan een wachtwoord. Zowel online 
als offline veiligheid vormt onderdeel van het onderzoek.  
3. Relevantie: Bedrijven willen kunnen benchmarken. Tevens blijkt uit gesprekken met 
bedrijven behoefte om te kunnen simuleren. Door de keten te simuleren kunnen de gevolgen 
voor financiële kosten en milieu-impact gemeten worden wanneer er trade-offs bestaan tussen 
bijvoorbeeld het verlengen van de levensduur van producten, grondstofarm of energiearm 
produceren, gebruik maken van bio-gebaseerd materialen, et cetera.  
4. Effectiviteit: Bij voorkeur worden data van meerdere bedrijven in een productieketen 
ingevoerd. Dit kan gevoelig liggen en complex zijn. We doen onderzoek naar 
samenwerkingsmogelijkheden.  

Het project heeft geresulteerd in publicaties over circulair prestatiemanagement, 
materialenpaspoorten en een architectuur voor automatisering van prestatiemetingen. Tevens 
zijn er 20 video’s voor een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkeld.  
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PROJECTOPZET 
De activiteiten van het project zijn onderstaand te vinden en gecategoriseerd naar eigenschap van een 
succesvol prestatiemeetsysteem, zoals eerder benoemd. Een vijfde algemene aspect is daar aan 
toegevoegd om kennis te delen. Bij het project zijn de volgende partijen betrokken: NHL Stenden 
Hogeschool (penvoerder), Universiteit van Twente, KIVI, AP, Brink Industrial, Cirmar, Dopple, EMMA Safety 
Footwear, Fair Fusion, Forbo Novilon, HempFlax IJslander en Vepa 
 
Algemene inleiding mbt 1. de project opzet met werkwijze/ aanpak, 2. in relatie met welk innovatiethema dit 
project staat, 3. omschrijving van de consortium samenstelling (incl noemen projectpartners onderscheiden 
in publiek/ privaat) 
 
 GEBRUIKSGEMAK 

Deliverables/ Milestones: Overzicht per bedrijf betreffende gebruik van huidige systemen en 
benodigde aanpassingen 
 
Activity 1: Onderzoek naar het in kaart brengen van benodigde data voor het 
prestatiemeetsysteem 
 
Activity 2: Onderzoek bij bedrijven naar aanwezigheid van benodigde data in huidige 
softwaresystemen en documenten. Tevens mogelijkheden om ontbrekende data aan te 
vullen. 
 
Activity 3: Mogelijkheden om een prestatiemeetsysteem te integreren in bestaande 
bedrijfsprocessen. Denk aan filters, connectoren & APIs. 
 
  

 

 
 VEILIGHEID 

Deliverables/ Milestones: Prototype product en onderzoeksrapport 
 
Activity 4: Onderzoek naar het inbouwen van controlesystemen zodat data van bedrijven 
veilig bewaard blijven ten behoeve van benchmarking 
 

   

   

 
 RELEVANTIE 

Deliverables/ Milestones: Prototype product en onderzoeksrapport 
 
Activity 5: Onderzoek naar interactie prestatiedoelen, mogelijke trade-offs 
 
Activity 6: Onderzoek naar mogelijkheden om het prestatiemeetsysteem te koppelen aan 
data op het gebied van milieu-impact van materialen, zoals Idemat. 
 

  

 

 

Bedrijfsgevoelige informatie delen veronderstelt maximale veiligheid.  
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 EFFECTIVITEIT 

Deliverables/ Milestones: Overzicht per deelnemend bedrijf en algemene bevindingen in 
onderzoeksrapport 
 
Activity 7: Onderzoek naar 
samenwerkingskansen en –bereidheid 
onder ketenpartijen middels 
interviews. 
 

 

 

Effectiviteit vraagt om een georkestreerd handelen van actoren en processen 

  

 

 
 KENNISDELING 

Deliverables/ Milestones: Onderzoeksrapport en MOOC 
 
Activity 8: Master classes en nieuwsbrieven via Kivi 
Activity 9: Maken en uitzenden van de MOOC 
 

  

 

Kennis wordt breed gedeeld buiten het consortium.  
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RESULTATEN 
Het consortium heeft een duidelijke visie neergezet op wat concreet nodig is bij het effectief meten van 
circulaire prestaties, rekening houdende met conventionele te meten prestaties en synergie-effecten tussen 
verschillende prestatiedoelen. Als zodanig ontstaat een robuust geheel waarvoor de architectuur klaar ligt om 
dit te vertalen naar een daadwerkelijk digitaal product. Omdat dat laatste niet binnen de projectduur is gelukt, 
gaan we daar nog een vervolg aan geven om dat alsnog te realiseren. De mogelijkheden hiervoor worden 
momenteel verkend.  
 
Een mooi gerealiseerd, maar moeilijk te kwantificeren resultaat is een verdere ontwikkeling of verandering 
van de organisatieculturen van de verschillende deelnemende organisatie. In lijn met de lean filosofie hebben 
de bedrijven een houding van voortdurende verbetering ten opzichte van circulariteit opgebouwd dan wel op 
voortgebouwd. Denk aan het Inside-Inside meetsysteem van Vepa, de jaarlijkse verbeteringen van 
HempFlax, de optimalisatie in het tegengaan van verspillingen van energie en materialen door DutchFiets, 
Forbo Novilon, Dopple, EMMA Safety Footwear, het realiseren van de maximale score op de CO2 
prestatieladder door IJslander, een voortdurende verbetering van de First Time Right score door AP. Ook zijn 
we trots dat Brink Industrial een afstudeerder op het thema van circulaire prestatiemetingen in dienst heeft 
genomen, wat onder andere heeft geleid tot 60.000 m3 minder gasverbruik in de productie op jaarbasis. 
 
Zonder vertrouwelijke bedrijfsspecifieke data te kunnen delen 
in dit rapport kunnen we stellen dat bijna alle ambities van TKI 
Dinalog zijn gerealiseerd. We zien zelfs concrete plannen voor  
vergaande integratie in de keten en als zodanig een sterk 
verstevigde regiefunctie t.o.v. bijvoorbeeld buitenlandse 
partijen. Wel zien we dat zonder integratie, het voor bedrijven 
heel moeilijk is om toeleveranciers mee te krijgen in circulaire 
ambities en prestatiemetingen. Activiteit 7 is als zodanig ook 
niet goed geslaagd. Hier ligt nog een hele belangrijke 
uitdaging voor zowel onderzoek als praktijk: collectieve 
circulaire ambities realiseren door alle (internationale) actoren 
in een keten. Daar waar individuele bedrijven grote ciculaire 
ambities kunnen hebben, ontbreekt niet zelden een 
faciliterend ecosysteem hiervoor. 
 
Ook zien we dat bedrijven hun producten zo hebben 
ontworpen dat ze optimaal gerecycled of gerefurbished 
kunnen worden. Echter, om dat rendabel te organiseren in de 
supply chain is een bepaalde kritieke massa nodig van 
‘schone’ retourstromen (van monomaterialen). Het realiseren 
van deze kritieke massa vereist samenwerking met andere 
partijen die retourstromen nodig hebben. Dit zijn nog maar 
weinig partijen. De koplopers kunnen daardoor hun circulair 
ambities niet volledig realiseren tenzij er andere bedrijven 
komen met wie ze kunnen samenwerken. De MOOC is 
bedoeld om vele bedrijven te inspireren. 
 
 
 
 
 
* Gecreëerde toegevoegde waarde: het is niet mogelijk om 
hier een concreet getal op te plakken. Wel zien we dat 
bedrijven die succesvol refurbishen veel van de toegevoegde 
waarde in een product behouden en dus tegen fors lagere 
kosten een product opnieuw kunnen verkopen. Tevens zien 
we kostenbesparingen bij goed georganiseerde recycling. Tot 
slot betekent een circulaire strategie het bestaansrecht van 
sommige bedrijven. In andere woorden: zonder succesvolle 
circulariteit, is er geen bedrijf (meer). De totale waarde hiervan 
loopt in de tientallen miljoen. 
 
 
 

  
MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN 
CO2 reductie 5% 
Kostenbesparing 10k  -

120k 
per 
jaar 
per 
bedrijf 

Vermeden vervoerskilometers 2% 
Modal shift tonkilometers nvt 
Reductie materiaalverlies / afval 4% 
 
 
SECTOR RESULTATEN 
Gecreëerde toegevoegde waarde * 
Gecreëerde duurzame 
arbeidsplaatsen 

10+ 

Bereikte bedrijven 85 
Bereikte MKB bedrijven 80(excl 

MOOC
) 

Onderzoekers/ studenten nu 
werkzaam bij bedrijven 

1 

 
 
WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT 
Bachelor thesis 5 
PhD promoties aantal 
Wetenschappelijke publicaties 5 
Citations wetenschappelijke 
publicaties 

33+ 

Wetenschappelijke seminars, 
workshops, presentaties etc. 

2 
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Vervolg beschrijving resultaten. Beschrijf projectresultaten. Denk aan best practices, commerciele tools, 
success stories, testimonials, artikelen (wetenschappelijk, vaktijdschriften, media), onderwijscasussen, 
demonstrators, business cases, rekenmodellen, (serious) games, internationale toepassingsmogelijkheden. 
Maar ook nieuwe dienstverlening, spin-offs, nieuwe organisaties in de markt. 
 

 
           RESULTATEN WAAR HET PROJECT TROTS OP IS 

 

 DE KENNIS OPGEDAAN IN DIT PROJECT WORDT GEDEELD 
MET DE BUITENWERELD VIA VIDEO’S EN ONLINE LESSEN. 
EEN UNIEKE MANIER VAN KENNIS DELEN. TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN. PROFESSIONEEL QUA VORM EN INHOUD.  

 

   
   
 WE KENNEN BETER DE RELATIES TUSSEN PRESTATIES OP 

VERSCHILLENDE DIMENSIES: FINANCIEEL, KLANT, MILIEU 
EN SAMENLEVING. DAARDOOR KUNNEN BEDRIJVEN HUN 
PRESTATIES OP ALLE DIMENSIES VERBETEREN EN 
SUBOPTIMALE RESULTATEN VOORKOMEN. 

 

   
   
 EEN PRESTATIEMEETSYSTEEM VOOR CIRCULAIR SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT IS ZEER RELEVANT EN ACTUEEL EN 
BIEDT VEEL MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST. HET 
VERDIENT OM NOG VERDER ONTWIKKELD TE WORDEN. 

 

   
   
 HET CONSORTIUM BESTAAT UIT EEN DIVERSE COMBINATIE 

VAN BEDRIJVEN. 
 

   
   
 EEN ARCHITECTUUR LIGT KLAAR OM VERTAALD TE 

WORDEN IN EEN DIGITAAL PRODUCT. 
 

   
   
 BEIDE KENNISINSTELLINGEN ZORGEN VOOR EEN MOOIE 

COMBINATIE VAN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST 
ONDERZOEK. 

 

   
   
 ONDANKS DE PANDEMIE, HEBBEN WE HET ONDERZOEK 

GOED KUNNEN UITVOEREN. 
 

   
   
 ONTWIKKELING EN VERSTEVIGING VAN EEN 

ORGANISATIECULTUUR VAN VOORTDURENDE 
VERBETERING 

 

   
   
 MEERDERE VOORBEELDEN VAN SUCCESVOLLE 

DECARBONISATIE EN DEMATERIALISATIE OP 
BEDRIJFSNIVEAU 

 

   
   
 DE ONTWIKKELIG VAN NIEUWE KENNIS EN TOOLS DIE 

STUDENTEN ONDERSTEUNT OM BETER VOORBEREID DE 
ARBEIDSMARKT OP TE GAAN IN TIJDEN VAN TRANSITIE. 
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CIRCULAIR PRESTATIEMEETSYSTEEM 

 

Het prestatiemeetsysteem voor circulair supply chain 
management bestaat uit een causal loop diagram en een 
system dynamics simulatie model. 
 
In diagram en model wordt een circulaire bedrijfsvoering 
(practices) gekoppeld aan vier prestatiedimensies: external 
(richting klant), internal (interne efficiëntie), environmental 
(milieu-impact) en social performance (sociale impact).  
 
De specifieke uitdaging bij het ontwikkelen van een 
prestatiemeetsysteem is niet zozeer het meten van 
prestaties. Dat is namelijk al langer goed mogelijk aan de 
hand van diverse prestatie-indicatoren. De uitdaging was 
met name om de onderlinge relaties tussen een circulaire 
bedrijfsvoering en diverse prestatie-indicatoren vorm te 
geven in één prestatiemeetsysteem. 
 
De oplossing voor deze uitdaging bleek te zijn om per 
prestatiedimensie een causal loop diagram te ontwikkelen 
en vervolgens de relaties tussen deze vier diagrammen te 
benoemen. Daardoor ontstaat weer één causal loop 
diagram. Dat diagram is vervolgens als basis gebruikt voor 
een system dynamics simulatiemodel. 
 
Het simulatiemodel is gebruikt om bedrijven inzicht te geven 
in de relatie tussen bepaalde circulaire strategieën en 
duurzaamheid: People (sociale impact), Planet (milieu-
impact) en Profit (klant en interne efficiëntie). In die relatie 
blijken een aantal paradoxen te bestaan, een schijnbare 
tegenstelling tussen circulair, People, Planet en Profit. 
 
  
 Causal Loop Diagram – Circulair Prestatiemeetsysteem 

 
 
 
IT ARCHITECTUUR 

 

Voor het effectief in gebruik kunnen nemen van het 
prestatiemeetsysteem in organisaties speelt automatisering 
een belangrijke rol. Digitale hulpmiddelen kunnen prestaties 
immers veel sneller  analyseren dan wanneer dat met de 
hand moet. Daarom is onderzocht welke informatiebronnen 
en informatie-uitwisselingen gewenst zijn om de prestaties te 
kunnen meten en hoe dit zich vertaalt tot een digitale 
architectuur om deze informatie te ontsluiten voor analyses.  
Om inzicht te krijgen in welke informatie en functionaliteit 
beschikbaar zou moeten worden gesteld in een prototype 
hebben naslag gedaan in de academische literatuur. 
Daarmee is in kaart gebracht welke wensen gebruikelijk zijn 
en welke functionaliteit praktisch bij dragen aan de 
evaluering van vercirculariseringsmogelijkheden in de 
toeleveringsketen. Deze hulpmiddelen, ‘circular supply chain 
analytic tools’, waarin prestatiemetingen onderdeel van 
uitmaken, zijn onder meerdere naamgevingen bekend in de 
literatuur. De meest bekende zijn het materialen paspoort en 
het product paspoort.  De groep van tools die zijn 
onderzocht kan aan de hand van de karakteristieken he best 
worden omschreven als: “een digitale interface die toegang 
geeft tot de gecertificeerde identiteit van uniek 
identificeerbaar product samengesteld op basis van 
meerdere levenscyclusregistraties die aan dit object zijn 
gekoppeld met het hoofddoel om inzicht te verkrijgen in de 

 Belanghebbenden in de toeleveringsketen 
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IT ARCHITECTUUR 
 
duurzaamheids- en circulariteitskenmerken, de circulaire 
waarde-inschatting en de circulaire kansen, voor zowel het 
product als voor de onderliggende componenten en 
materialen” (van Capelleveen, 2022) (Nederlanse vertaling 
van de Engelse definitie).  
Verder hebben we de technische en organisatorische 
uitdagingen van het prototype in kaart gebracht. Belangrijke 
bevindingen hierin zijn onder meer (i) dat niet alle 
belanghebbende in een toeleveringsketen dezelfde 
informatiewensen hebben en (ii) dat er tussen 
toeleveringsketens ook een verschil bestaat in wensen. 
Daarnaast kwam naar voren dat toeleveringsketens elkaar 
veelal snijden. Om dergelijke gegevens ketenoverschrijdend 
te kunnen uitwisselen is het van belang om tot een 
standaarlisatie te komen hoe gegevens aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Unieke identificatie nummers op individueel 
product niveau zijn daarbij een vereiste om zogeheten ‘linked 
data’ architecturen te kunnen faciliteren. Ook aspecten zoals 
data governance (o.a., wie mag welke data inzien, hoe dit te 
registeren, en wie is eigenaar), sensor gebruik, wetgeving en 
stimulerende maatregelen voor het creëren van een stabiele 
samenwerking van alle betrokken partijen bij het 
materialenpaspoort zijn gerapporteerd en bediscusieerd in 
het artikel (van Capelleveen, 2022). 
  
Concluderend is met deze architectuur de basis gelegd voor 
de bouw van het prototype, dat op een generieke wijze kan 
voldoen aan de verschillende wensen van organisaties, maar 
efficiënt data kan ontsluiten ten behoeve van de individuele 
informatiebehoefte. Voor de implementatie van het prototype 
is wel vereist dat markt partijen en overheden overeenkomen 
hoe deze informatie uitwisseling wordt vormgegeven door 
vast te stellen welke partij leidend is voor bepaling van de 
gegevensuitwisselingstandaard en de toekenning van 
identificatienummers voor objecten. 
 

ERVARINGEN  
De projectuitvoering is over het geheel bezien naar tevredenheid verlopen. We zien een grotendeels 
blijvende of zelfs groeiende belangstelling van bedrijven voor de thematiek. Bedrijven hebben elkaar 
geïnspireerd en ook enthousiast mee gewerkt aan de MOOC. 
 
Uitdagingen waren er ook, waarvan twee het meest belangrijk: 1) de COVID 19 pandemie heeft het 
onderzoek bemoeilijkt. De voornaamste reden is dat met herhaalde en soms langdurige periodes bedrijven 
niet bezocht konden worden. Bedrijven gingen minder of geen stagiairs begeleiden en daar waar er sprake 
was van stageopdrachten moesten studenten veelal vanuit huis werken. Dit heeft de dataverzameling 
bemoeilijkt en soms ook beperkt, maar uiteindelijk hebben we het met een kleine vertraging wel kunnen 
afronden  
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Een tweede uitdaging, wat tevens een belangrijke bevinding bleek, was dat andere bedrijven in de keten 
anders dan de bedrijven waarmee we in het consortium samenwerkten niet zelden onbereid waren tot 
samenwerking op het vlak van circulariteit. Hierdoor zijn circulaire resultaten suboptimaal.  
 
 

 

 
 
 
 

 

OPEN INNOVATIE  
1/3 A4 +. Geef aan hoe open innovatie heeft gewerkt. Hoe is de samenwerking binnen het consortium 
verlopen? Zijn er wijzigingen opgetreden in de projectorganisatie en de standpunten van projectpartners 
richting het project? Zo ja, welke en waarom? Hoe hebben de verschillende competenties van de 
projectpartner bijgedragen aan de resultaten? In hoeverre heeft het project samengewerkt met andere TKI 
Dinalog projecten binnen en buiten het thema en andere programma’s en projecten buiten TKI Dinalog?. 
 
De samenwerking met bedrijven binnen het consortium is goed verlopen. Een aantal bedrijven heeft 
specifiek en intensief meegewerkt bij het ontwikkelen van het circulair prestatiemeetsysteem. Met name is dit 
gedaan door het geven van feedback op tussentijdse versies van het prestatiemeetsysteem en het 
aanteveren van data om het prestatiemeetsysteem te testen. Deze activiteiten hebben een doorslaggevende 
rol gespeeld in de totstandkoming van de resultaten. 
 

 

  

  

DINALOG EN TOPSECTOR LOGISTIEK  
De samenwerking binnen het project is goed verlopen. Er is wederzijds veel interesse voor strategieën van 
bedrijven om de processen verdergaand circulair te maken. Tevens is het thema ten op zichte van het begin 
van het project nog actueler en relevanter geworden. Wel hebben we zeer verschillende niveaus van 
participate in het project deelgenomen. 
 
Om de resultaten met een breed publiek te kunnen delen en open te staan voor vragen vanuit logistiek en 
maakindustrie en consultatie daaraan hebben we onze MOOC ontwikkeld. In de MOOC wordt kennis 
gedeeld en tevens is het een uitnodiging om blijvend in contact te treden over deze thematiek en zodoende 
gezamenlijk een levendige leeromgeving te creëren. 
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CASE  
‘CIRCULAIRE STRATEGIEËN EN DUURZAAMHEID’ 

 

 
Met één van de bedrijven in het consortium is een aantal 
uitgebreidere case studies gedaan. In deze case studies is 
diverse data verzameld van inkoopprijzen en -
hoeveelheden, levertijden en milieu-impact. Daarnaast zijn 
de diverse activiteiten in de supply chain beschreven. Vanaf 
leveranciers, productie, distributie, inclusief gebruik door de 
consument. Vervolgens zijn een aantal circulaire strategieën 
benoemd als mogelijke scenario’s voor de toekomst. Deze 
scenario’s zijn vervolgens doorgerekend en besproken. 
 
De bijdrage die dit project heeft gehad is divers. Het 
prestatiemeetsysteem heeft tot betere inzichten in de 
werkelijke milieu- en kostenimpact van activiteiten geleid. 
Daarmee is de basis voor besluitvorming verbeterd.  
 
Daarnaast bleek het bespreken van prestaties een 
uitstekende manier om te komen tot meer begrip en meer 
draagvlak voor veranderingen richting een duurzame 
bedrijfsvoering.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
CASE ‘DE CIRCULAIRE SUPPLY CHAIN’ 

 

 
 
 
Met een bedrijf uit het consortium is een prestatiemeting van 
die circulaire supply chain gedaan. Deze meting is tot stand 
gekomen op basis van de gegevens van een recent door dit 
bedrijf uitgevoerd project. Van dit project is de circulaire 
supply chain beschreven en is de impact gemeten. 
 
Het inzicht dat deze prestatiemeting heeft opgeleverd is dat 
met name het materiaal een belangrijke impact had voor 
circulariteit en duurzaamheid. Het materiaal zorgt enerzijds 
voor een hoge milieu-impact, maan anderzijds ook voor veel 
mogelijkheden om de levensduur te verlengen, materialen te 
repareren en materialen te hergebruiken na einde van de 
levensduur. 
 
De prestatiemeting gaf een duidelijk inzicht in de voordelen 
van een circulaire benadering. Juist door een circulaire 
benadering wordt de milieu-impact aanzienlijk verlaagd. 
Deze circulaire benadering wordt door het bedrijf dan ook 
nadrukkelijk nagestreefd.  
 
Daarnaast gaf de prestatiemeting een duidelijk inzicht in de 
rol van energie in een circulaire benadering. De circulaire 
benadering leidt tot verlaging van milieu-impact juist doordat 
er bij hergebruik weinig energie nodig is voor bijv. transport 
of het geschikt maken van materialen voor hergebruik. 
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De hiërarchie van circulaire strategieën 

Keuze voor materiaal speelt een belangrijke rol in circulariteit. 
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TOEKOMSTVISIE 
Een prestatiemeetsysteem voor circulair supply chain 
management blijkt bijzonder actueel en relevant te zijn. Dit 
verdient om nog verder te ontwikkeld te worden.  
 
Het prestatiemeetsysteem kan verder ontwikkeld worden naar 
een informatiesysteem dat bedrijven kunnen implementeren. 
Met dit informatiesysteem kunnen bedrijven dan hun 
duurzaamheidsprestaties continu verbeteren en 
suboptimalisatie voorkomen. 
 
Randvoorwaarde voor het benutten van dit potentieel is de 
gebruiksvriendelijkheid van het informatiesysteem. Het 
bouwen van een simulatiemodel duurt lang en vereist expert 
kennis. Het prestatiemeetsysteem zal meer en beter gebruikt 
worden als het laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is. Dit 
kan helpen om mensen vanuit diverse functies 
 

 

 
 

De toekomst: gebruiksvriendelijkheid bij complexe besluitvorming  

 
VERVOLGACTIVITEITEN 
Het project wordt vervolgd door circulaire prestatiemetingen gemeengoed te maken bij vele bedrijven. De 
ontwikkeling van ondersteunende software hierin is bepalend. Het bleek te ambitieus om dit binnen het 
project te ontwikkelen, hoewel de basis ligt. We gaan nu richten op realisatie hiervan. 
 
Een belangrijke les is dat succes van circulaire strategieën mede bepaald wordt door de samenwerking met 
andere ketenpartijen. Deze samenwerking door de keten heen behoeft veel aandacht. Bij vervolg 
innovatieprojecten is het een pré om met meerdere bedrijven in een keten gezamenlijk te werken aan 
circulariteit. 

 

CIRCULARITEIT VERONDERSTELT EEN GEORKESTREERD 
HANDELEN VAN UITEENLOPENDE KETENACTOREN  

MATTHIAS OLTHAAR 
LECTOR 
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PROJECT PARTNERS 
Eventueel: introductie van het consortium met omschrijving ketenpartners. Hieronder per partner de naam, 
omschrijving, en logo van de partners toevoegen, met onderscheid naar privaat en publiek. 
 

 

PUBLIEKE PARTNERS 
NHL STENDEN HOGESCHOOL  
Penvoerder. Uitvoering onderzoek op het gebied van 
circulaire prestatiemeetsystemen en circulair 
prestatiemanagment. Betrokken onderzoekers zijn 
lector dr. Matthias Olthaar en Dennis Vegter. 
 

 
 
UNIVERSITEIT VAN TWENTE  
Uitvoering onderzoek op het gebied van data 
analytics, materialenpaspoorten en IT 
architectuur. Betrokken onderzoekers zijn 
prof. Dr. Jos van Hillegersberg en dr. Guido 
van Cappelleveen 
  
 
  

PRIVATE PARTNERS  
AP  

Maakbedrijf met gerichte focus op first time right als 
prioritair aandachtsgebied.  
 

 
 
BRINK INDUSTRIAL  

Maakbedrijf met circulair bedrijfsonderdeel Lune en 
doorontwikkeling van refurbishing concept  
 

 

 
CIRMAR  

Ontwikkelaar software voor materialenpaspoorten, o.a. 
leverancier van EMMA SAFETY FOOTWEAR 
 

 
 
DOPPLE  

Maakbedrijf met circulaire ambities die in de breedte 
verkend worden en waar grondig de mogelijkheden en 
gevolgen gemeten worden.  
 

 
 
DUTCHFIETS  
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Circulaire startup dat op alle onderdelen aantoonbaar 
optimaal circulair beoogt te zijn.  
 

 
 
 
 
EMMA SAFETY FOOTWEAR  

Maakbedrijf met vergaande circulaire strategie dat klanten 
de prestaties en impact toont. 
 

 
 
FAIR FUSION  

Onderzoeksbureau dat met onderzoek naar nieuwe 
circulair een bio-gebaseerde materialen circulaire 
prestaties van bedrijven beoogt te verbeteren. 
 

 

 
FORBO  

Maakbedrijf met vergaande staat van diens op het gebied 
van het tegengaan van verspillingen van energie en 
materialen. 
 

 
HEMPFLAX  

HempFlax maakt vernieuwende biogebaseerde 
materialen voor zeer uiteenlopende doeleinden. 
 

 
IJSLANDER  

IJslander heeft met het Click ’n Play concept een unieke 
manier om de benutting van haar producten te 
maximaliseren waarmee de speelwaarde met minder 
producten gerealiseerd kan worden. 
 

 
KIVI  

Als koepelorganisatie is KIVI betrokken bij het delen van 
opgedane kennis 
 

 
VEPA  

Vepa is gedurende het onderzoekstraject ontstaan als 
fusie uit Drentea en Vepa. Vepa is toonaaangevend op 
het gebied van circulariteit, produceert volledig in 
Nederland en heeft een eigen meetsysteem ontwikkeld 
gezamenlijk met andere industriepartijen 
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