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De circulaire economie komt op gang in de Zaanstreek. Om kansen te verkennen en samenwerkingen te
stimuleren was er een opvolging van de succesvolle circulaire avond van de week duurzaamheid van Zaanse
geluiden (feb. 2018).

De circulaire economie vraagt om verbindingen en samenwerkingen, ook buiten de eigen keten. Op deze avond
maakten we zichtbaar wat er al is en hoe we elkaar kunnen versterken. Bovendien ging de gemeente Zaanstad
met het bedrijfsleven in gesprek over de gezamenlijke aanpak voor een circulaire economie.

Er waren circa 30 mensen aanwezig van: 

Ad van Vugt/Exter B.V. - Afvalzorg Nauerna - Blipvert -
Dura Vermeer - Dutch Design In Development - Forbo  
- GMC network - Het Goed - GZ office – Hansterdam –
LOOOPS - Bouwbedrijf Selie - Provincie Noord-Holland 
- Rabobank - ROC Regiocollege - Saenredam college -
Zaansch Faam - Zaanse Zwam - Gemeente Zaanstad. 

Na de introductie gaven de aanwezigen een korte 
pitch.

De avond werd georganiseerd door Danielle Schouten 
en Femke Nagel - beide duurzaamheid professionals 
woonachtig in de Zaanstreek - in samenwerking met de 
gemeente Zaanstad. Hierbij de link naar de presentatie
van de avond. 

Vervolgens gaf Damir Dulovic, Programmamanager circulaire economie van de gemeente Zaanstad een
presentatie. De voornaamste aspecten die werden meegegeven aan de gemeente waren: 

• Gevoel creëren dat de circulaire economie de Zaanstreek echt beter maakt. 

• Maak inzichtelijk wat afval en CO2 uitstoot van Zaanstad is. Laat zien welke doelstelling we hebben
en wat de voortgang is.  

• Stel duidelijke doelen en pas het vestigingsbeleid hier ook op aan. 

• Richt een kenniscentrum op.

• Mensen willen weten wat er met hun reststromen kan worden gemaakt, dat stimuleert om beter te
scheiden. Laat zien wat een organisatie als LOOOPS kan met bepaalde materialen. En zet
bijvoorbeeld de Gouden afvalwagens in van Rotterdam. 

• Richt je op de bedrijventerreinen en de producentenverantwoordelijkheid. 

• Investeer in de jeugd en het onderwijs: kinderen kunnen ouders opvoeden. 

• Gebruik geen vakjargon, veel mensen begrijpen dat niet en die krijg je zo niet mee. De huidige
communicatie is nog vaak onduidelijk (zoals de posters op de Blipvert).

• Communiceer frequent over circulair ondernemen en wat er op dit gebied in de Zaanstreek
gebeurt (voorbeeldfunctie zoals zonnepanelen op het stadhuis).

• Kom met concrete voorbeelden en inspirerende verhalen. Denk bijvoorbeeld aan een
vitrine bij de repaircafe’s. 

https://www.zaansegeluiden.nl/duurzaamheid/circulaire-economie-7feb2018/
http://www.mimicworks.nl/projecten/9-zaanstreek-circulair
http://www.mimicworks.nl/projecten/9-zaanstreek-circulair
https://www.rijnmond.nl/nieuws/167675/Van-zooi-naar-mooi-gouden-vuilniswagens-halen-afval-op-in-Rotterdam


In de werksessie over circulair inkopen gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek en
keken we naar de kansen, belemmeringen en benodigdheden om circulair te gaan inkopen.

Overheden gaan circulariteit vanaf nu ‘eisen’ en belonen door 

belastingvoordelen - Creër een soort marktplaats - Zaans Natuur

& Milieu Centrum (ZNMC) werkt aan circulaire experience -

Regionaal belang: minder CO2 uitstoot + minder transport-

bewegingen, minder bedrijfskosten (hergebruik) - Nieuwe

prijzingsmodellen en lease constructies (bijv. de M-use lift bij

Circle van ABN AMRO). - Public procurement of innovation (PPI) 

aanbesteding. De overheid gebruikt inkoop om de markt aan te

moedigen en marktspelers ruimte te bieden. - Alle disciplines in 

de organisatie circulair maken, denk vooral ook buiten je 

organisatie en eigen pand. - Kinderen en tieners betrekken en

inzetten. - We hebben meer ‘forellen’ nodig - jonge bedrijven

die tegen de stroom in zwemmen!

Welke structuren hebben we 
nodig?

Zaanse Recycle City

UpCycle City Almere

De voornaamste belemmeringen worden
gezien in de lage prijs van grondstoffen en 
de huidige wet- en regelgeving. 
Bijvoorbeeld de terugkoop van toxische
stoffen en voedinsg), oude verdienmodellen
en juridische systemen. 

Daarnaast worden complexe
aanbestedingen, certificering en terugkoop
mogelijkheden voor kleine ondernemers
genoemd. 

Tot slot is een gebrek aan tijd, hogere
prijzen en nog ontbrekende kennis voor 
meerdere partijen een beperkende factor.

Leiderschap - aanpassing van lineaire regelgeving - meer
kennis - mogelijkheden om kennis en ervaringen te
delen. We moeten laten zien wat er al gebeurt (de 
‘greenwalk’) en de bewustwording vergroten. -
Samenwerking is heel belangrijk nu, het koppelen van 
partijen en nieuwe matches maken. Vooral persoonlijk
contact helpt (d.m.v. ‘verbinders’). - Het helpt als we 
beter inzicht hebben in vraag en aanbod, een loket of 
grondstoffenrotonde waar ook bedrijven beter hun
restafval kunnen scheiden. - Het helpt als de gemeente
het goede voorbeeld geeft en optreedt als launching 
customer. - Onderwijs heeft baat bij concrete casussen
om jongeren hier ook mee aan de slag te laten gaan. 

Vervolgens was er een centraal gesprek over het sluiten van kringlopen in de Zaanstreek.

Hoe maken we de data
beschikbaar? 

Denk aan Madaster

Excess Material Exchange

Oogstkaart

Welke materialen zijn interessant in de 
Zaanstreek (top 3)?

Veel groente, fruit en dranken stromen –
Bouwmaterialen –Kunstofverpakkingen

Rapport materiaal stromen (CE) in NH

Aan het eind van de avond gaf Provincie Noord-Holland een korte toelichting op hoe de provincie organisaties
ondersteuning biedt in de ontwikkeling naar circulair ondernemen. 
Ook werden er nog wat meer tips gegeven om de kennis te vergroten. Waaronder de Green deal circulair
inkopen met diverse voorbeelden en de wegwijzer Circulair Inkopen, Praktijkvoorbeelden circulair inkopen
PIANOo en het rapport City as a service van ABN AMRO.
Om het contact met elkaar te behouden, lokale kennis en kansen te delen en laagdrempelig vragen aan de 
Zaanse circulaire community te stellen is de LinkedIn community Zaanstreek Circulair opgezet. Aanwezige
bedrijven zijn uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. 

Kansen Belemmeringen

Benodigdheden

Weet jij of ben jij iemand die een uitnodiging wil voor een volgende CE avond? Stuur dan een mail naar
femke@mimicworks.nl of bel naar Danielle 06-14674094. 

http://upcyclecity.almere.nl/ambities/
https://www.madaster.com/nl
http://excessmaterialsexchange.com/
https://www.oogstkaart.nl/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Duurzame_economie/Publicaties/Noord_Holland_Circulaire_Economie
http://mvonederland.nl/wegwijzer-circulair-inkopen-0
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/praktijkvoorbeelden-mvi/praktijkvoorbeelden-circulair-inkopen?page=4
https://insights.abnamro.nl/2018/06/city-as-a-service-1-op-de-3-nederlanders-staat-open-voor-bezitloos-leven/
https://www.linkedin.com/groups/12117298
mailto:femke@mimicworks.nl

