
Circulaire product database
15 september 2020



Aanleiding

▪ Reguliere databases verzamelen enkel reguliere (circulaire) 
productinformatie. 

▪ Behoefte aan inzicht van wat er al mogelijk is aan circulaire 
alternatieven op de markt.
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De circulaire producten 
database



Circulaire materialen database



Circulaire product catalogus



Algemene informatie producten

▪ Onderverdeling op basis van NL-SfB elementenclassificatie
▪ Naam van het circulaire materiaal/product
▪ Leverancier
▪ Omschrijving van het materiaal/product
▪ Investeringskosten



Eigenschappen producten

▪ Technische levensduur
▪ Broeikaseffect (CO2-equivalent)
▪ Schaduwkosten in €



Circulaire eigenschappen

▪ % biobased materiaal (herkomst)
▪ % hergebruikt materiaal (herkomst)

▪ % recyclebaar (toekomstscenario)
▪ % herbruikbaar (toekomstscenario)







Wat kan het afwegingskader 
voor de keuze van een 

product zijn?



Twee leveranciers voor bakstenen

WasteBasedBricksClickbrick)



Gegevens circulariteit

Clickbrick
% biobased materiaal (herkomst): 0%
% hergebruikt materiaal (herkomst): 0%

% recyclebaar (toekomstscenario): 0%
% herbruikbaar (toekomstscenario): 100%

WasteBasedBricks
% biobased materiaal (herkomst): 0%
% hergebruikt materiaal (herkomst): 70%

% recyclebaar (toekomstscenario): 97%
% herbruikbaar (toekomstscenario): 0%



Wat kunnen we met de 
productcatalogus?

▪ Het biedt circulaire product-innovaties een betere toegang tot de markt;

▪ Het kunnen sturen op de voor jouw relevante circulaire KPI’s;

▪ De database is ter inspiratie van, als handvat voor en helpt bij de zoektocht naar 
circulaire alternatieven.



Wat kan het afwegingskader 
voor de keuze van een 

product zijn?
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In gesprek over een aantal 
vragen…



Vraag 1

Hoe zou de circulaire productcatalogus jou kunnen helpen?



Vraag 2

Wat is er voor nodig om daadwerkelijk de catalogus te gaan 
gebruiken? 



Vraag 3

Welke indicatoren helpen jou organisatie het meest om verder te 
komen met het thema circulariteit?

En missen er nog belangrijke indicatoren?

▪ MilieuPrestatie Gebouwen (MPG);
▪ CO2 broeikaseffect;
▪ Herkomst materialen;
▪ Toekomstscenario;
▪ Losmaakbaarheid;
▪ Reductie in Total Cost of Ownership.
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