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Als een circulaire economie het antwoord is, 
wat is dan de vraag? 
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Resumé 
• nu nog genoeg metalen 
• nu nog interessante businessmodellen  
• maar grondstof schaarste dreigt  
• alleen recyclen is niet genoeg 
• de klant wil diensten / ontzorging (met product) 
• dus niet langer alleen het product (en de zorgen) 
• dus gebruik in plaats van bezit 
• voorbeeld: Schiphol versus Philips:  

(we willen geen lampen, we willen licht) 
(welke ION-voorbeelden?) 



 

 

 

 

• twee redenen voor nieuw businessmodel 
• circulair businessmodel als alternatief voor lineair 
• producten en onderdelen hergebruiken 
• niet weg laten gooien 
• macht over het product houden  
• zorgen dat het lang mee gaat  
• zorgen dat het uiteindelijk bij je terug komt 
• met meer omzet en meer redendement  
• uit minder grondstoffen 
• meer klant- en facturatiemomenten  
• behoud grondstoffen/geïnvesteerde arbeid energie 







 

Uitdagingen 
 
Juridisch 
hoe behoud of verkrijg je de zeggenschap over jouw producten  
Logistiek  
hoe krijg je de producten fysiek weer in jouw bezit 
Technisch 
hoe refurbish je het product richting actuele technische en esthetische 
eisen  > met belangrijke rol voor de oppervlaktebehandelaar 
Financieel  
hoe schakel je over van enkele grote betalingen naar vele kleine 
betalingen 
Commercieel 
hoe verkoop je bij de klant een refurbished product 
hoe verleg je de nadruk van toevoeging van waarde 
Wetgeving technisch 
hoe opereer je zo lang de wet- en regelgeving nog het begrip afval 
hanteert 

 
 



 

 

• Diverse (keten) initiatieven binnen het project 

• Sessies met (keten) ondernemers 

• Praktijkgericht (keten)onderzoek met hogescholen 
(financiering > SIA) 

• Steeds getrokken door een of meer ketenpartners 

• Inmiddels 20 in aantal / rijksbrede programma (!) 

• (nog) meer betrokkenheid ION? 

• Specifieke rol oppervlakte behandelende 
industrie? 

 



Oppervlaktetechnologie is, in al zijn 
soorten en maten, een onmisbare 

metaalbewerking waarin van oudsher 
continu aan innovatie wordt gewerkt  

In een circulaire economie kan de nadruk 
meer komen te liggen op dematerialisatie 

en reverse processen en -technieken  
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Een greep 
 
• Businessmodellen voor het mkb 
• Concepten voor grootschalig hergebruik van 

materialen, producten en componenten 
• Materiaal- en recyclingkennis voor circulair 

ontwerpen 
• Community of practice circulaire economie 

metaalketen + “Circo-tracks” 
• Implementatie keuzedeel duurzaamheid 

(mbo) metaalsector 
• Model voor ecodesign met geïntegreerde 

circulaire feedbackloops 
 



www.circulairemetaalketen.nl 



Meer informatie of deelnemen? 

 

 Benader uw brancheorganisatie 

 Of Gerard Wyfker: wyfker@metaalunie.nl 

  

En meld u aan voor: 

het 2e symposium Circulaire Metaalketen 

op dinsdag 6 december namiddag  

bij Koninklijke Metaalunie Nieuwegein 
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