
Van producent naar consument en weer terug
Opkomst van de circulaire economie 

Jeans, lampen of wasmachines: er zijn Nederlandse bedrijven waar je ze kunt huren 
in plaats van kopen. Stopt je huurcontract? Dan neemt het bedrijf je lamp of 
spijkerbroek terug, om die opnieuw te gebruiken of te recyclen. Het zijn principes 
van de circulaire economie. Een groeiend aantal Nederlandse organisaties past ze 
toe. 
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Bij de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard hoeven huurders niet zelf meer hun 
wasmachine of koelkast te kopen. Vanaf ongeveer tien euro per maand kunnen bewoners 
sinds kort een energiezuinige wasmachine huren bij Bosch. Is het contract afgelopen, dan 
haalt Bosch het apparaat op, om die te recyclen. 

Wat Bosch en Eigen Haard doen, past in een trend: steeds meer bedrijven passen 
principes toe van de circulaire economie. Producten worden zo ontworpen dat onderdelen 
en materialen volledig herbruikbaar zijn. Omdat bedrijven producten opnieuw willen 
gebruiken, blijven in een circulaire economie apparaten, kleren of meubels in bezit van het 
bedrijf. “Eigendom wordt in onze economie steeds minder interessant voor consumenten”, 
zegt Sabine Oberhuber, mede-oprichter van Turntoo, een bureau dat bedrijven adviseert 
op het gebied van de circulaire economie. 

Ons bestaande economische model is die van de lineaire economie. Een bedrijf maakt 
een mobiele telefoon, een consument koopt die, gebruikt het toestel een tijdje, en na een 
jaar of twee is het toestel oud, waarna die in een kast verdwijnt en uiteindelijk in de 
prullenbak. 

In die nieuwe economie lease je een mobiele telefoon. Als een consument 'klaar is' met 
het toestel, dan komt die weer in het bezit van een fabrikant. Die verhuurt het toestel 
opnieuw of – als het toestel te ouderwets is geworden – demonteert de telefoon, en 
hergebruikt de onderdelen voor nieuwe toestellen. Lukt dat niet meer, dan recyclet het 
bedrijf de materialen.  Onder meer chemiebedrijf DSM is bezig met het ontwikkelen van 
materialen die zo vaak mogelijk hergebruikt kunnen worden.

Fabrikanten zijn er aan gewend geraakt een wegwerpcultuur te stimuleren, zegt  
Oberhuber. Mobiele telefoonfabrikanten passen volgens haar het 'design to fail'-principe 
toe: ze bouwen een toestel zo dat na een jaar of twee er vanzelf defecten optreden. En ze 
stimuleren supersnelle innovatie, waardoor een iPhone na drie jaar een nieuw 
besturingssysteem niet meer aankan. Oberhuber: “Als je zulke apparaten als een dienst 
zou leveren, zouden fabrikanten heel andere producten ontwerpen.” Apple wil bij zo'n 
circulair model niet dat we zo vaak mogelijk een nieuwe iPhone kopen, maar dat we het 
toestel zo lang mogelijk kunnen gebruiken.

Huren van licht
Dat bedrijven anders gaan denken als ze diensten in plaats van producten leveren, bleek 
uit een deal die oprichter Thomas Rau van Turntoo – die ook een architectenbureau heeft 
– sloot met Philips. Voor zijn architectenburea vroeg hij aan Philips om de verlichting te 
regelen. “Hij vroeg: we willen dat jullie licht leveren in plaats van lampen.” Philips vond het 



een interessant idee, en sloot een deal: Rau betaalt Philips voor de geleverde hoeveelheid 
licht. Pay per Lux heet het concept. 

Oberhuber: “De deal zorgde ervoor dat Philips totaal anders tegen verlichting aan ging 
kijken.” Als er een nieuwe lamp nodig is, moet Philips die nu plaatsen en betalen. De 
electronicafabrikant zorgt dan ook voor lampen die zo lang mogelijk mee gaan. En omdat 
Philips ook de energierekening voor verlichting betaalt, kiest het bedrijf voor de meest 
energiezuinige led-verlichting. Ook heeft het bedrijf overal in het kantoorgebouw sensoren 
geplaatst; om te berekenen wat de optimale en meest efficiente verlichting voor het 
kantoor is. Is er veel daglicht in een ruimte, dan zijn er daar minder lampen nodig. Is er 
niemand in een ruimte, dan kunnen de lichten uit.

Hoogwaardig
“Er is de laatste tijd in Nederland veel aandacht voor de circulaire economie”, zegt Michel 
Schuurman, programmamanager bij MVO Nederland. De Rijksoverheid organiseert er 
bijeenkomsten over en laat er nu een uitgebreid rapport over schrijven. Een groeiend 
aantal bedrijven klopt aan bij MVO Nederland, met vragen hoe ze in hun bedrijf 'er iets 
mee kunnen doen'. Niet alleen fabrikanten zijn geinteresseerd, maar ook steeds meer 
gebouwen worden 'circulair ontworpen', zoals het provinciehuis van Friesland en het 
gemeentehuis van Brummen. 

Het idee van de circulaire economie doet denken aan die van cradle-to-cradle (c-to-c), 
geeft Schuurman toe. Maar waar het bij c-to-c vooral gaat over hoe je producten zo 
ontwerpt, dat alle onderdelen en materialen weer hoogwaardig kunnen worden 
hergebruikt, gaat het volgens hem bij circulaire economie over meer. “Nu gaat het ook 
over hoe je het economisch organiseert.” Denk aan de lease-modellen. Eigenlijk is de 
circulaire economie een meer uitgewerkte versie van het c-to-c-denken. 

Spijkerbroeken
Bert Van Son verkocht al langer biologisch geproduceerde broeken. “Ik vond het zonde dat 
die na twee jaar weer op de vuilnisbelt belanden. Toen kwam ik met het idee, dat het ook 
mogelijk zou moeten zijn om een broek te verhuren.” Hij zetten een lease-jeans in de 
markt: Mud Jeans.

Sinds de start van Mud Jeans in januari dit jaar hebben ongeveer 500 mensen een lease-
contract gesloten voor een spijkerbroek, zegt Van Son. Voor 5 euro per maand – en een 
instapbedrag van 20 euro – huren ze een spijkerbroek. Na een jaar stuurt een jeansdrager 
de broek terug. Voor 7,50 euro ontvangt die dan weer een nieuwe lease-broek. De oude 
jeans gaat de verkoop in als vintage model, of de broek wordt volledig gerecycled. Mud 
Jeans maakt van de biologisch katoenen broek weer een nieuwe jeans. 

Wie de broeken leasen? Dat zijn volgens Van Son vooral 30-plussers, die heel bewust in 
het leven staan. “Ik had eigenlijk gerekend op een jongere en hippere doelgroep. De 
young fashion groep. De broeken waren ook voor hen ontworpen. Maar de lease-
doelgroep heeft liever een wat regulierder model. Het zijn geen echte mode-voorlopers. 
We komen binnenkort dan ook met een nieuw type jeans.” 

Steeds meer winkels willen de lease-broeken in hun assortiment, zegt Van Son. En er zijn 
nu ook 25 Duitse winkels geinteresseerd. “We hebben nu een Duitse agent. We 
verwachten veel van Duitsland, omdat men daar al wat verder is met de groene gedachte.” 

In Nederland heeft Mud Jeans in ieder geval al een navolger op modegebied. Bij Dutch 



Spirit kun je sinds april pakken leasen: lease-a-suit. 

Kritiek
Professor Pim Martens, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van 
Maastricht, ziet dat er veel belangstelling is voor de circulaire economie. “Voor een deel 
komt dat doordat mensen oprecht bezorgd zijn over het onduurzame karakter van onze 
economie. Maar deels is het natuurlijk ook opportunistisch gedrag: bedrijven willen er 
financieel en publicitair voordeel uit halen.” 

En hoewel we grondstoffen kunnen besparen, is de circulaire economie volgens hem nog 
zeker niet honderd procent duurzaam. Demontage en hergebruik van producten leidt tot 
meer transport. En recyclen kost ook veel energie.

Bedrijven zeggen veel te makkelijk dat ze volgens de principes van de circulaire economie 
werken, is de kritiek van anderen. Fabrikanten werken bijvoorbeeld vaak met lease-
constructies, terwijl de producten niet honderd procent herbruikbaar zijn. 

Volgens Oberhuber zijn de technologische ontwikkelingen nog niet zo ver, dat de ultieme 
circulaire economie al kan bestan. “Uiteindelijk is het doel van de circulaire econonomie, 
dat je alle producten en materialen zo maakt, dat ze oneindig vaak herbruikbaar zijn. Zo 
ver zijn we nog niet. Maar bedrijven zetten nu wel hun eerste stappen.” 

KADER: 

Belangrijke principes van de circulaire economie:

1.Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens 
hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.

2 Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase 
makkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

3.Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen 
uitgestoten.

4. De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ worden hergebruikt zonder 
kwaliteitsverlies.

5. De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en 
worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de 
natuurProducenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het 
gebruik ervan, niet voor het bezit.

6. Omdat de prestatie van het product de waarde bepaald, wordt het leveren van de juiste 
kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.

(BRON: MVO Nederland) 

Repair Shops
In Nederland zijn er al meer dan 100 repair shops. Daar repareren vrijwilligers apparaten 
van buurtgenoten. Populaire appartaen die vaak worden gerepareerd zijn broodroosters, 
cd-spelers, koffiezetapparaten en lampen. De Repair Shop is opgericht door Martine 
Postma. De stichting helpt vrijwilligers overal in Nederland, met het opzetten van een 
eigen Repair Shop. Het concept verspreidt zich nu naar Duitsland, Belgie, Frankrijk en 



Amerika.  Apparaten die anders zouden weggegooid krijgen door de Repair Shops een 
tweede leven. Sabine Oberhuber: “Wat hier gebeurt is een bouwsteen van de circulaire 
economie.” 


