
PROCES 



 

Proces 
De voorbeelden 
OK-model 
Het OrganisatieKundig model is een methodiek voor het werken aan de toekomstbestendigheid van 
uw organisatie. 
Doel: het realiseren van meervoudige waarde die door alle belanghebbenden als OK! ervaren wordt. 
 
The Natural Step 
We are a leading partner for organisations ready to address humanities grand challenges to create a 
better future. We enable decision makers to manage complexity, define their future position and 
seize opportunities for short and long term success. 
 
- 
 
We zijn een toonaangevende partner voor organisaties die klaar staat om de grote uitdagingen van 
de mensheid aan te gaan om een betere toekomst te creëren. We stellen beslissers in staat om 
complexiteit te beheren, hun toekomstige positie te bepalen en kansen te benutten voor succes op 
korte en lange termijn. 
 
Sustainable Development Goals 
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen 
om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties 
(VN), maar kwamen er voor en door iedereen.    
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2016 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal 
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de 
Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. 
In Nederland zitten achter de zeventien doelen 169 targets. Die maken ze nog concreter. 
 
De tafelgasten waren allen bekend met minimaal een van de modellen, de procesleider (Marc 
Barenburg) heeft geteld hoeveel personen er bekend waren met een van de modellen. 
OK-model: Twee personen 
The Natural Step: Drie personen 
SDG’s: Vier personen 
Per voorbeeld was slechts één organisatie die deze methode toepaste in hun bedrijfsvoering.  
 
Een van de vragen die centraal stond was; wat is er voor nodig om aan de hand van een van deze 
kapstokken te werk te gaan?  
Hieruit kwamen de volgende punten;  

- Het moet passen in de huidige werkwijze van een organisatie; 
- Er is lef voor nodig; 
- Men kan het zien als bedreigend/remmend; 
- Er is vertrouwen nodig. 

 
Om tot dat vertrouwen te komen kunnen de volgende stappen genomen worden: 
Kennen: Weten wat er principe doet 
Begrijpen: Snappen hoe het werkt 
Waarderen: Hechten aan de inbreng en de werkwijze van het principe 
Vertrouwen: Durf te vertrouwen op de principes en de werkwijze 
Samenwerken: Samen aan de slag met de werkwijzen en op naar een betere wereld!  



PRODUCT   



 

 

Product 
 
De voorbeelden 
De circulaire keuken 
Modulaire en circulaire keukens die volledig flexibel indeelbaar, plug-and-play en remontabel zijn. Is 
er een onderdeel beschadigd? Geen zorgen; het kan gemakkelijk vervangen worden en het oude 
onderdeel wordt terug opgenomen in de productiestroom. Op die manier wordt de hoeveelheid 
afval gemarginaliseerd. 
Slim geproduceerde keuken uit plaatmateriaal gemaakt van afval uit de kartonnageindustrie zónder 
ook maar enige andere toevoeging door een slim productieproces. De keuken wordt verder geheel 
zonder lijm, spijkers of schroeven in elkaar gezet en kan tevens per onderdeel worden hergebruikt. 
De keukens zijn gemaakt van een revolutionair nieuw 'MDF-materiaal' dat is vervaardigd uit het 
kartonnen verpakkingsafval van traditionele keukens zonder ook maar enig gebruik van lijmen, 
harsen, gifstoffen of andere additieven. Dit hoogwaardige materiaal is zo goed dat we alles weer 
terugnemen aan het einde van de levensduur en 100% van de circulaire (afval)grondstof gebruiken 
om er weer een andere circulaire keuken van te maken – uiteraard na enige cycli van gebruik en 
hergebruik! 
 
CAS – Circulair Als Standaard 
CAS is een model dat is ontwikkeld tijdens een afstudeeronderzoek van studenten, Twan van Vuren 
(spinner van Cirkelregio De Achterhoek) was een van hen. Het model dient als mogelijkheid om 
circulariteit bespreekbaar te maken binnen projecten en vervolgens te concretiseren. Aan de hand 
van het gesprek en negen criteria om circulair te bouwen bepaalt de opdrachtgever een 
ambitieniveau. Vervolgens kan d.m.v. een rekenmodel bepaalt worden welke materialen het beste 
passen bij de ambitie van de opdrachtgever. 
 
Kaumera  
Kaumera Nereda® Gum is een nieuwe biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich 
vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Nederland heeft de wereldprimeur: er komen twee 
fabrieken, die deze innovatieve grondstof produceren. 
Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft 20- 35% minder slib afgevoerd en vernietigd te 
worden. Mede daardoor vermindert het energiegebruik met 30-80% (afhankelijk van de toepassing) 
en vermindert de CO2 uitstoot met 113 ton per jaar. 
Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Door Kaumera Nereda® Gum te 
combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Het is een bind- en 
lijmmiddel, maar ook brandvertragend. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch 
oneindig zijn. 
Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn toepassingen in bijvoorbeeld de 
land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij aan coating van meststoffen, 
waardoor de gewassen de meststoffen beter opnemen. Zo belanden er minder meststoffen onnodig 
in het water of de bodem. Als coating van zaden zorgt Kaumera ervoor dat de plantjes weerbaarder 
zijn en beter groeien. In beton zorgt Kaumera ervoor dat het beton niet te snel uithardt en 
scheurvorming voorkomt. 
 
  



Tijdens deze sessie stonden twee vragen centraal; ken jij een circulair product, heb jij behoefte aan 
een circulair product?  
Behoeftes die naar voren kwamen:  

- In consortia aan het werk om samen tot optimale resultaten te komen; 
- Elkaar vertrouwen om informatie te delen; 
- Buis voor stroomdraden die biologisch afbreekbaar is; 
- Circulaire keuken apparatuur; 
- Inzetten van materialen/stoffen zoals CO2 en stikstof als grondstof 
- Circulair by design. 
 

Producten die de deelnemers kennen; 
- Gevelplaten/isolatiemateriaal van oude spijkerbroeken; 
- Materiaalpaspoorten; 
- Drogen van gras, het vocht dat er uit komt zit vol bruikbare eiwitten; 
- 3D printen zodat er lokaal geproduceerd kan worden; 
- Gezamenlijke afvalinzameling op industrieterrein, zoals in Arnhem op IPKW; 
- Diverse monsters en voorbeelden van circulaire producten in een ‘lab’ in Haaksbergen. 

  



PROJECT 

Wonion – Heuvelstraat, Silvolde 

WAM&VanDuren – ROVA, Winterswijk 

BUHA & Graafschap College – SMARTCirculair, mobiel afval brengpunt 



Project 
De voorbeelden 
WAM&VanDuren - ROVA Winterswijk 
Dit project is de vernieuwbouw van het pand van de ROVA in Winterswijk. ROVA gaat onderwijs 
verlenen aan scholieren uit Winterswijk en omgeving. Bij de verbouw is gebruik gemaakt van veel 
materialen die reeds aan het pand bevestigd waren. Daarnaast is er gebruik gemaakt van circulaire 
oplossingen, zoals; 

- Binthout, gevelbeplating van zieke bomen; 
- StoneCycling, gevelstenen van restmaterialen; 
- Scheidende wand van afvalhout uit de werkplaats van WAM&VanDuren; 
- Hergebruik bestaande sandwichpanelen. 

 
Wonion - Heuvelstraat Silvolde 
Bij dit project van Wonion, renovatie van woningen aan de Heuvelstraat is letterlijk en figuurlijk een 
hek om de straat heen gezet. Alles wat binnen het hek zat moest binnen het hek blijven, dit geldt dus 
ook voor alle materialen. Daarnaast is de gebouwde omgeving te gast in de natuur, de wijk wordt 
voorzien van veel groen. Tevens zijn er allerlei innovatieve maatregelen toegepast omtrent 
energievoorzieningen en omgang met water. 
 
BUHA – Circulair afval brengpunt  
De BUHA uit Doetinchem en het Graafschap College hebben een opdracht uitgeschreven voor 
SMARTCirculair. Een landelijke wedstrijd voor MBO scholen om een circulair ontwerp te maken voor 
een opdrachtgever. De opdrachtgever was in dit geval BUHA. Zij hadden de vraag om een circulair en 
mobiel afval brengpunt te ontwikkelen. In het ontwerp is uitgegaan van een zeecontainer die 
opnieuw ingezet kon worden, volledig selfsupporting.  
 
Tijdens de sessie kwamen een aantal projecten naar voren die in de toekomst gaan spelen, maar ook 
werden aandachtspunten voor projecten benoemd.  
 

- School in Bronckhorst: Dit zou een project kunnen zijn geeft wethouder Evert Blaauw aan. 
Samen met Prowonen zou dit opgepakt kunnen worden en op het schoolplein zou flexwonen 
gerealiseerd kunnen worden. Dit is een project waar de drie O’s uitstekend kunnen 
samenwerken! 

- Op Schiphol worden diverse projecten uitgevoerd, hiervoor worden drie hallen gesloopt. 
Deze hallen staan amper tien jaar, deze zouden dus uitstekend elders ingezet kunnen 
worden.  

- In de gemeente Berkelland staan een sporthal en school die gesloopt gaan worden. Dit zijn 
gebouwen die nog in uitstekende staat zijn, deze zouden dus geoogst kunnen worden en 
elders toegepast kunnen worden. 

- In de gebiedsontwikkeling dienen groen, grijs, blauw en rood met elkaar in balans te zijn. De 
gebouwde omgeving is te gast in de natuur. NLGreenlabel is hiervoor een partij die 
ondersteuning kan bieden.  

- In de gebouwde omgeving zijn veel materialen die opnieuw ingezet kunnen worden, denk 
bijvoorbeeld aan plafondplaten. Insert, een landelijke materialenmarktplaats, heeft zelfs een 
mobiele unit ontwikkeld die ter plaatse de plafondplaten kan refurbishen.  

- In projecten kan in plaats van standaard beton ook gebruik gemaakt worden van recycle 
beton voor niet constructieve oplossingen. Daarnaast kan hemelwater gebruikt worden i.p.v. 
normaal water.  

- Een van de belangrijkste punten die naar voren kwamen was het vergunningsproces bij 
gemeenten. Hierin moet meer bewegingsruimte zijn voor circulaire initiatieven 
(projectafhankelijk)! 


