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Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation werkt aan een betere wereld waarin Mens, Werk en 
Economie met elkaar in balans zijn én elkaar versterken. Wij doen dit vanuit de overtuiging 
dat deze ontstaat als mensen elkaars belangen dienen.

De Foundation ondersteunt daarom - met inzet van donaties, netwerk en kennis -
zowel excellent wetenschappelijk onderzoek als innovatieve praktijkprojecten, die 
bijdragen aan een Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie/Duurzaam Werk en een 
Menswaardige Economie.ௗ
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Met en door alle 
belanghebbenden 
in de sector



Gebruikmakend van de 
Material Flow Analysis 
methodologie zijn datasets 
(CBS, CPB en PBL) 
geanalyseerd. Hieruit komt een 
import en export footprint. 

Dit wordt bekeken vanuit de 
maatschappelijke behoeften 
(gebruik) van grondstoffen. 

Ook is er een onderscheid 
tussen ‘Flow, Last/Stock, Lost 
en Cycled’







Wat betekent dit voor de gebouwde omgeving?

Huisvesting & infrastructuur: 
• Van de 221 mln ton die nodig is voor mensen om te leven in Nederland is 14,5% (32 mln ton) onderdeel van 

de bouw en onderhoud van huizen, kantoren (B&U), wegen en infrastructuur (GWW)
• Voeding (60 mln ton) en mobiliteit (36 mln ton) hebben een grotere grondstoffen footprint. Tegelijkertijd blijven 

de gebouwen langer staan (material stock). 



Mass-Value-Carbon nexus



4 Scenario’s

Gecombineerd bieden 
deze 4 scenario’s de 
mogelijkheid de 
huidige circulariteit 
van 24.5% naar 70% te 
verhogen.



Transitie van werkgelegenheid en vaardigheden 
in de bouwsector



Nog te lanceren: CGR voor de Bouw in Nederland 2021



Endorsements

Managementsamenvatting en Introductie 

Methodologie voor meten Circulariteit in de bouw

De huidige Circularity Gap & Potential in de (bouw)

Analyse van materiaalstromen en scenario’s om de 
gap te dichten

Transitie van banen en vaardigheden 

Aanbevelingen en vervolg

INHOUDSOPGAVE 



Andere projecten in de bouw
Circular Skills VMBO, MBO, HBO
• Inventarisatie en marktconsultatie 

op gewenste vaardigheden bij 
bedrijven

• Begeleiding van docenten en 
scholen voor circulaire vakken

• Beïnvloeding van het curriculum
• Pilotprojecten op scholen (300 

leerlingen actief bereikt)

Circular@Scale
• Onderzoek naar succesfactoren 

voor schalen van innovaties
• Begeleiding van 10 circulaire 

scaleups in de bouw met 
ScaleUpNation

• Masterclasses met opdrachtgevers 
en bouwbedrijven

• Landmark projecten (Circulair 
paviljoen Universiteit Utrecht en 
woningbouw Ymere)


