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De MKB Toolbox

Ben je met jouw bedrijf actief in het MKB en wil 
je concreet weten op welke manier je handen 
en voeten kan geven aan circulair bouwen? 
De MKB toolbox helpt je hierbij. De toolbox 
is een gezamenlijk initiatief van Cirkelstad 
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, die MKB ondernemers 
praktische handvatten biedt om de eerste 
stappen richting circulair bouwen te zetten. 
Dit betreft een breed scala aan instrumenten; 
van circulaire meetinstrumenten tot circulaire 
ontwerpmethodes, van digitalisering tot 
circulair inschrijven bij aanbestedingen. Op 
deze manier wordt de wendbaarheid van MKB-
ers vergroot en circulariteit toegankelijker 
gemaakt. 

De tools uit deze toolbox zullen vanaf het najaar 
van 2021 worden toegepast in proeftuinen, 
waar opdrachtgevers een specifieke uitvraag 
zullen doen om jou als MKB-ondernemer uit 
te dagen circulariteit binnen een project toe 
te passen. Om hierbij betrokken te zijn kun 
je het programma in de gaten houden via  
www.cirkelstad.nl/mkb  

Inhoud Toolbox 

Per tool wordt duidelijk wat het doel is van de 
tool, wat ervoor nodig is om als MKB succesvol 
gebruik te maken van de tool, de stappen 
die doorlopen moeten worden om het doel 
(vaststellen, sturen en/of meten) te behalen 
en de resultaten/ handelingsperspectief die de 
tool geeft. Het betreft een selectie van breed 
toegepaste tools, de toolbox is daarmee niet 
uitputtend. 

De toolbox bevat in totaal 23 tools: 

1. R-strategieën
2. Ambitieweb
3. Rapid Circular Contracting
4. Marktconsultatie
5. 8 Stappen van circulair inkopen
6. +Circular Design Tool
7. CLT handleiding (Cross Laminated Timber)
8. BREAAM-NL Nieuwbouw
9. Circulaire Product Catalogus
10. Banned lists of Chemicals C2C-Certified
11. MPG gebouw/DuboCalc (GWW)
12. GPR Gebouw
13. Building Circularity Index (BCI)
14. INSIDE INSIDE
15. Leidraad Paspoorten voor de bouw
16. Madaster materialenpaspoort
17. Slim Slopen Tool
18. INSERT Marktplaats
19. Total Cost of Ownership (TCO)
20. Value Case berekening
21. CIRCO (circulaire businessmodellen)
22. OK! Model
23. Audit model Het Nieuwe Normaal

Doe mee!

Ken jij een tool die concrete handvatten geeft 
voor het Nieuwe Normaal? Stuur de tool naar 
info@cirkelstad.nl met korte uitleg op welk 
aspect de tool aansluit en handvatten biedt 
voor het MKB. 

De toolbox betreft een bewerkbare versie die 
continu verbeterd wordt. 

De MKB Toolbox
Gebruik de titel van de tool om snel te navigeren.

http://www.cirkelstad.nl/mkb
mailto:info%40cirkelstad.nl?subject=MKB%20Toolbox


Tool 6: +Circular 
Design Tool

Tool 7: CLT Hand-
leiding

Tool 8: BREEAM-NL Nieuwbouw

Tool 9: Circulaire Product Catalogus

Tool 10: Banned lists of Chemicals C2C-Certified

Tool 14: INSIDE INSIDE

Tool 5: 8 Stappen van circulair inkopenTool 4: Markt-
consultatie

Tool 3: Rapid Circular Contracting

Tool 11: MPG gebouw/ DuboCalc (GWW)

Tool 12: GPR Gebouw

Tool 13: Building Circularity Index (BCI)

Tool 15: Leidraad Paspoorten voor de bouw

Tool 16: Madaster materialenpaspoort

Tool 19: Total Cost of Ownership

Tool 20: Value Case berekening

Tool 21: CIRCO

Tool 17: Slim 
Slopen Tool

Tool 18: INSERT 
Marktplaats

Tool 22: OK! Model

Tool 23: Audit model Het Nieuwe Normaal

Tool 1: R- 
strategieën

Tool 2:  
Ambitieweb

3

Figuur 1: Bruikbaarheid per tool in fase van het bouwproces

Gebruik de titel van de tool om snel te navigeren.
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Tool 1: R-strategieën

 Doel

De R-ladder geeft systematisch zicht op andere circulaire strategieën dan enkel recycling (zoals 
hergebruik, reparatie en leasen of delen). De ladder kan worden gebruikt in als denkraam in het 
ontwerpproces en in de inschrijvingsfase. Hier worden namelijk de belangrijkste keuzes gemaakt of 
een onderdeel van het project überhaupt nodig is, of dat er gewerkt kan worden met multifunctionele 
oplossingen. 

Op dit moment is er relatief veel aandacht voor recycling. Andere vormen van innovatieve circulariteit 
krijgen nog weinig aandacht, zoals hergebruik en reparatie van een product, en het afzien van de koop 
van een product door bijvoorbeeld gebruik te maken van een dienst (denk aan huren of leasen). Deze 
ladder biedt houvast om naast recycling ook te sturen op reparatie, hergebruik en het anders (bv. 
demontabel) ontwerpen van het project. 

 
 

 

 Benodigdheden

• Inzicht in huidige projecten/producten om te bepalen waar op de R-ladder daar gescoord wordt 

Deze tool is geschikt voor MKB-ondernemers om in te zetten bij het vaststellen van 
de ambitie op een specifiek project en/of als denkraam bij het (her)ontwerpen 
van een circulair project.
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4.  Monitor gaandeweg en stuur bij wanneer nodig. Aan het einde van het project kun je terugblikken 
welke circulaire oplossingen/verbeteringen je hebt doorgevoerd die je weer kunt gebruiken in je 
toekomstige projecten. 

 

 Resultaat en handelingsperspectief

Een hogere score op de R-ladder leidt tot hogere impact op grondstofreductie.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op hoe de R-ladder kan worden toegepast in de bouwsector.

Terug naar 
het overzicht

 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Evalueer huidige projecten/
producten om vast te stellen hoe op 
dit moment invulling wordt gegeven 
aan de verschillende treden op de 
R-ladder. Inspirerende voorbeelden 
helpen bij het in de toekomst op een 
andere manier benaderen van de 
ontwerpopgave. 

2.  In een nieuw project bepaal je waar 
de aandacht en de focus ligt van de 
opdrachtgever. Zorg altijd voor een 
integrale benadering van de R-ladder 
in plaats van een focus op een trede. 
Kom tot concrete oplossingen en/of 
toepassingsmogelijkheden per trede. 

3.   Stel (in samenwerking met de 
opdrachtgever) het ambitieniveau vast 
om een specifieke trede op de R-ladder 
te behalen. Zo zijn keuzes rondom 
refuse en reduce vaak beslissingen die 
bij de opdrachtgever liggen. Ga hier het 
gesprek over aan. 

https://www.youtube.com/watch?v=Im34mdrWig8
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Tool 2: Ambitieweb

 Doel

Het GWW ambitieweb is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen en vast blijven houden 
van de Duurzaamheidsambities gedurende het hele project. Het ambitieweb is een visuele weergave 
van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Dankzij het gebruik 
van het ambitieweb is men in staat om duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van de 
organisatie te vertalen naar projecten. Het ambitieweb kan ook heel goed gebruikt worden bij het 
vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

 
 Het ambitieweb bestaat uit een drietal niveaus:

Niveau 1:  ‘Inzicht in’ de grootste duurzaamheidsbelasting op het thema. Om daar vervolgens een   
  minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is   
  dan de ‘grijze situatie ’. Bijvoorbeeld het minimaal voldoen aan de MVI criteria van RVO.
Niveau 2:  Het stellen van concrete reductiedoelstellingen en het bereiken van significante   
  verbeteringen op dit thema.
Niveau 3:  Toegevoegde waarde: in plaats van ‘minder slecht’, is er geen negatieve belasting   
  (klimaatneutraal, energieneutraal, sluiten van de kringlopen) of wordt zelfs een   
  positieve bijdrage geleverd op dit thema, bijvoorbeeld het leveren van energie.

 
 
 

 Benodigdheden

• Een basisdocument met uitleg omtrent het ambitieweb

 

Deze tool wordt veelal ingezet door opdrachtgevers. Door als MKB-ondernemer 
een deze tool te gebruiken ontstaat meer inzicht in de uitdagingen bij het 
project en kan het in de ontwerpfase tot een gemeenschappelijke taal leiden. 
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Realiseer draagvlak in de organisatie om met het ambitieweb aan de slag te gaan.
2.  Verzamel de juiste personen in de organisatie om te betrekken bij de sessie. 
3.  Ga tijdens een interactieve sessie aan de slag met met alle betrokkenen onder begeleiding van 

een (ervaren) facilitator. Diverse organisaties hebben die reeds. Je kunt het ambitieweb op 
verschillende manieren inzetten:

4.  Project ambitieweb: Het project ambitieweb wordt ingezet om van een project gezamenlijk de 
duurzaamheidsambities te bepalen.

5.  Evaluatie ambitieweb: Het evaluatie ambitieweb wordt gebruikt om te evalueren hoe duurzaam 
het project nu in werkelijkheid heeft uitgepakt. Dit kun je dan gebruiken ter verantwoording 
richting de opdrachtgever.

 
 
 Resultaat en handelingsperspectief

Wanneer het ambitieweb is uitgewerkt staat er een basis waaruit programma’s en projecten op een 
zorgvuldige manier vorm kunnen krijgen. De uitkomst geeft inzicht in wat belangrijk wordt geacht 
omtrent verschillende thema’s, zie ter voorbeeld bovenstaande afbeelding. 

Ga zelf met het ambitieweb aan de slag door te klikken op deze link.

Terug naar 
het overzicht

https://www.duurzaamgww.nl/ambitieweb/
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Tool 3: Rapid Circular 
Contracting

 Doel

Rapid Circulair Contracting ontstond in 2015 uit de behoefte om de circulaire economie aan te jagen. 
In deze inkoopmethodiek draait alles om het vinden van een passende partner met de juiste ambities. 
RCC daagt de markt maximaal uit om met innovatieve en duurzame oplossingen te komen. Zo word 
je als opdrachtgever aanjager van de circulaire economie. En kun je met succes een voortrekkersrol 
vervullen als het gaat om het halen van de klimaatdoelen. Elke inkopende organisatie die de transitie 
naar circulair inkopen wil maken, kan gebruikmaken van Rapid Circular Contracting (RCC). RCC is vooral 
geschikt voor complexe aanbestedingen in het publieke domein. Het inkooptraject kan betrekking 
hebben op alle type bouw uitvragen. Van woningbouwopgaven tot realisatie van infrastructurele 
werken.

 

 Benodigdheden

• Een circulaire uitvraag

• Het RCC whitepaper

 

Deze tool wordt veelal ingezet door opdrachtgevers. Echter biedt het hebben van 
kennis op deze tool voordelen bij de inschrijving van MKB-ondernemers om tot 
een kwalitatief hoogwaardigere inschrijving te komen waar circulariteit in geborgd 
is. Partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer staat centraal in deze 
methodiek. 

https://www.kplusv.nl/duurzame-economie-en-leefomgeving/rapid-circular-contracting/
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Schrijf in op uitvragen die volgens Rapid Circular Contracting worden uitgevoerd. 
2.  Zorg dat er vooraf is nagedacht over een visie omtrent circulariteit. Hoe staat uw organisatie 

tegenover circulariteit in het algemeen, maar ook gerelateerd aan de specifieke uitvraag.
3.  Denk goed na over een aanpak omtrent de specifieke uitvraag van de opdrachtgever zonder daarbij 

al volledig vast te leggen welke oplossing geboden gaat worden. Hoe wordt de opdrachtgever in co-
creatie meegenomen in het traject richting de oplossing? Zorg ervoor dat de opdrachtgever jouw 
partij als een partner gaat zien. Onderzoek ook welke partijen zijn in jullie eigen consortium nog 
meer  van belang zijn. Welke partijen in de bouwsector zijn koplopers op het gebied van circulariteit? 
Betrek deze expertise voor een verhoogde kans op het indienen van de beste inschrijving. 

4.  Denk goed na over welke ervaring/kunde jullie als marktpartij al bezitten op het gebied van 
circulariteit. Op welke manier geeft deze ervaring blijk van het feit dat jullie de juiste inschrijver 
zijn met betrekking tot de uitvraag van de opdrachtgever. 

5.  Door in de inschrijving in te gaan op bovenstaande drie kernonderdelen komt jouw  organisatie 
mogelijk als winnaar naar voren en wordt de opdracht gegund. Vanaf dat moment is het van 
belang dat jouw organisatie zich laat zien als de ideale partner, waarmee in gezamenlijkheid met 
de opdrachtgever tot de beste oplossing gekomen gaat worden. Deze fase staat ook wel bekend als 
de work-out fase.  

 
 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Nadat jullie als opdrachtnemer in gezamenlijkheid met de opdrachtgever hebben gewerkt aan de 
beste oplossing wordt dit vastgelegd in een mutual agreement paper (MAP). In dit document worden 
verschillende KPI’s opgesteld waar in de realisatieperiode aan moet worden voldaan. 

 Klik hier om aan de slag te gaan met de methodiek en neem contact op met één van de partijen achter 
de RCC-aanbestedingsaanpak.

Terug naar 
het overzicht

https://rapidimpactcontracting.nl/methode/
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Tool 4: Marktconsultatie

 Doel

Tijdens een marktconsultatie gericht op circulariteit, kan een projectteam onderzoeken of de ambitie, 
vraagstelling en mogelijke doelstellingen haalbaar zijn of innovatieve oplossingen ophalen die bijdragen 
aan het behalen van de ambitie. Daarnaast kunnen de juiste verwachtingen opgehaald worden. Door 
als opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens de marktconsultatie een open houding aan te nemen, 
is het voor u als potentiële opdrachtnemer mogelijk om innovaties aan te dragen. Het is namelijk 
cruciaal om er aan de voorkant voor te zorgen dat er in de aanbesteding rekening wordt gehouden met 
uw product- en conceptinnovaties en dat dit tot een juiste waardering leidt in de aanbesteding. Een 
proactieve houding in de marktconsultatie is dus van belang. 

 

 Benodigdheden

• Zicht op ontwikkelingen en marktconsultaties bij de (voor u) belangrijkste opdrachtgevers

• Zicht op geformuleerde ambities op organisatieniveau van uw belangrijkste opdrachtgevers

 

Deze tool kan door MKB-ondernemers gebruikt worden voorafgaand aan de 
aanbesteding om te borgen dat de aanbesteding ruimte biedt aan de circulaire 
product- en conceptinnovaties van de MKB-ondernemer. 
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Breng in kaart welke opdrachten er allemaal in de pijplijn zitten bij opdrachtgevers en dring 
op informele momenten aan op een marktconsultatie. Zorg dat u op de hoogte bent van de 
bovenliggende ambitie/doelstelling van de organisatie. 

2.  Zorg voor een goed onderbouwd en objectief verhaal waarom opdrachtgever rekening moet 
houden in de aanbesteding met uw innovatie. 

3.  Draag concrete aanpassingen aan voor de aanbesteding, bv in het programma van eisen, de 
gunningscriteria of het bestek. 

 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Invloed uitgeoefend op de aanbesteding om daarmee ruimte en waardering te creëren voor uw 
circulaire product- of conceptinnovatie. 

 
 Concrete aanpassingen aangeboden aan opdrachtgevers op welke wijze zij hun uitvraag kunnen 

aanpassen. 

  Klik hier voor de ‘Handreiking marktconsultatie Pianoo’.

Terug naar 
het overzicht

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-marktconsultatie-juni2016.pdf
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Tool 5: 8 Stappen van  
circulair inkopen

 Doel

Het doel van de ‘8 stappen van circulair inkopen’ is het inkooptraject voorzien van circulariteit. Dit begint 
al bij de omschrijving van de behoefte en ambitie tot pas als het product na levensduur hergebruikt 
wordt of een nieuwe toepassing krijgt. Hiermee wordt in het beginstadium van het inkoopproces al 
rekening mee gehouden; deze tool biedt een leidraad en houvast om te komen tot de juiste beslissingen 
over het gehele circulaire inkoopproces.

 

 Benodigdheden

• De handleiding 8 stappen voor circulair inkopen

• Formuleer zelf circulaire speerpunten

• Zoek projecten met speerpunten die bij jou passen

• Zoek leveranciers met speerpunten die bij jouw speerpunten passen

• Raak bekend met functionele oplossingen ,  doe onderzoek bij leveranciers voor mogelijkheden

• Zorg voor bekeneheid bij aanbestedende diensten

• Zorg voor inzicht in LCA’s van de producten die je gebruikt

• Focus op TCO

 

Deze tool is geschikt voor MKB-ondernemers om in de inkoopfase meer inzicht 
te krijgen in het te doorlopen proces. Welke ruimte en mogelijkheden er zijn om 
invloed uit te oefenen op de uitvraag en hoe te scoren bij een beoordeling van 
een circulaire inschrijving. 

https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2019/02/E-book-Circulair-Inkopen-in-8-stappen-Copper8.pdf
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 De 8 stappen zijn gericht op de opdrachtgever. Bij de volgende stappen heb je een rol als inschrijvende 
partij:

 1.     Zorg dat je organisatie en je circulaire producten/concepten in beeld zijn bij de opdrachtgever   
      voorafgaand aan de (stap 3) vraagstelling.
2.  (stap 4) Multidisciplinaire samenwerking. Een circulaire economie creëer je niet alleen. Soms is 

het wenselijk om niet een bilaterale relatie aan te gaan, maar alle ketenpartijen te betrekken die 
daadwerkelijk de kringloop sluiten. Wanneer en hoe doe je dat? 

3.  (stap 5) Aanbestedingsprocedure. Welke procedure wordt gehanteerd en welke achterliggende 
doelen ontdek je. Welke tools (uit deze toolbox) en concepten kun je het beste inzetten om te 
komen tot een succesvolle inschrijving? 

4.  (stap 6 t/m 8) na gunning ga je intensief samenwerken met de opdrachtgever. Hierin heb je beide je 
eigen rol in te nemen. Hoe kun je in samenwerking komen tot het meest circulaire ontwerp en hoe 
borg je dit in de uitvoering? 

 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Een concrete routekaart voor circulair inkopen op basis van eigen gestelde ambities en prestaties. Door 
hier inzicht in te hebben kan optimaal op een uitvraag worden ingespeeld. 

 Klik hier om de handleiding door te nemen. 

Terug naar 
het overzicht

https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2019/02/E-book-Circulair-Inkopen-in-8-stappen-Copper8.pdf


14

Tool 6: +Circular Design 
Tool

 Doel

Het maken van duurzame keuzes bij een ontwerp van een bouwwerk of installatie is in de praktijk een 
complex proces. Al bij het ontwerp van een weg, bouwwerk of installatie moet nagedacht worden over 
materialen, hoeveelheden en toekomstig hergebruik. Mede door innovatie en onderzoek is het mogelijke 
materialenportfolio enorm uitgebreid: honderden verschillende opties van materialen met ieder hun 
eigen kenmerken zoals levensduur en mogelijkheden voor hergebruik. Opdrachtgevers, aannemers 
en ontwerpers dreigen in de valkuil van de keuzeparadox te vallen. Hiervoor is de +Circular Design 
Tool ontwikkeld; de +Circular Design tool beoordeelt een ontwerp van een bouwwerk of installatie op 
duurzaamheid en circulariteit, met een visualisatie van de resultaten in een materiaalstromenanalyse.
De tool is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat inzicht biedt in het materiaalgebruik van 
ontwerpen. Een dashboard met indicatoren geeft in één oogopslag weer hoe een ontwerp presteert op 
het gebied van grondstof- en materiaalgebruik, circulariteit en milieu-impact (CO2 en MKI). Dit inzicht 
maakt het mogelijk om eenvoudig de circulariteit en duurzaamheid van diverse ontwerpen met elkaar 
te vergelijken en in een circulair gestuurd ontwerpproces toe te werken naar maximaal resultaat en 
keuzes in het licht beleidsdoelstellingen rondom circulariteit te motiveren.

De +Circular Design tool toetst diverse ontwerpen aan circulariteitsindicatoren, waaronder: 

 -  Grondstofgebruik, en het aandeel primaire grondstoffen;
 -  Material Circularity Indicator (MCI);
 -  Mate van (hoogwaardig) hergebruik bij de bouw;
 -  Mate van (hoogwaardig) hergebruik bij einde levensduur;
 -  Milieu-impact (CO2-emissie en Milieu Kosten Indicator) over de gehele levenscyclus.

 
 Benodigdheden

• (Potentieel) gebouwontwerp/ gebouwgegevens 

• Zorg ervoor dat circulariteit is verankerd in het proces: haak bijv. een disciplineleider circulariteit 
aan

Deze tool is voor een MKB ondernemer geschikt om in de ontwerpfase van een 
project toe te passen, om aan de hand van circulariteitsparameters  vervolgens 
eventueel bij te sturen op het materiaalgebruik in het toekomstige project. 
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Inventariseren van toegepaste materialen
2.  Per materiaal/component kan bekeken worden wat de circulariteitsscore is. 
3.  Circulaire verbetermogelijkheden doorvoeren om te ervaren wat dit met de circulariteitsscore 

doet
4.  Integrale ontwerpkeuzes maken die samenhangen met financiële afwegingen, duurzaamheid, 

circulariteit en andere principes. 

De koppeling wordt heel nadrukkelijk gelegd tussen slimmer met grondstoffen en materialen omgaan 
én het creëren van economische waarde.

 Resultaat en handelingsperspectief

 De resultaten uit de +Circular Design tool worden overzichtelijk en interactief gevisualiseerd in 
combinatie met duiding en advies.  Klik hier om contact op te nemen en aan de slag te gaan met de 
+Circular Design tool. 

Terug naar 
het overzicht

https://www.witteveenbos.com/nl/circular-design-tool/
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Tool 7: CLT handleiding 
voor architecten en 
bouwkundigen

 Doel

De ‘Handleiding Cross Laminated Timber (CLT)’ is gemaakt door architectenbureau Inbo na een 
intensief onderzoek naar de mogelijkheden van CLT in de bouw. Voor dit onderzoek spraken zij 
verschillende houtbouwexperts, zoals aannemers, architecten en adviseurs, en analyseerden zij CLT-
woongebouwen binnen Europa. Dit resulteerde in een praktische handleiding die handvatten biedt 
tijdens het ontwerpproces, van de initiatie-fase tot de technische uitwerking. 

Denk hierbij aan; 
- wanneer is een opgave geschikt voor houtbouw
- hoe krijg je bouwpartners enthousiast
- hoe beïnvloedt houtbouw het bouwproces en bouwteam
- wat zijn de consequenties van houtbouw voor je ontwerp
- wat zijn de vuistregels tijdens de SO-fase
- hoe maak je een goede kostenberekening
- hoe los je de akoestiek en brandveiligheid op 
- principe detaillering

 Benodigdheden

• Een ambitie omtrent het gebruik van houtbouw in een bouwopgave

 

De ‘Handleiding CLT’ is gericht op architecten en bouwkundigen, maar ook voor 
aannemers, adviseurs en ontwikkelaars is dit een nuttig naslagwerk.
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 1.    Lees de Handleiding CLT vóórdat je aan een nieuw project begint. Pas de vuisteregels toe in het   
        schetsontwerp.
2.  Zorg dat de keuze voor houtbouw is gemaakt in een vroeg stadium van het bouwproces, en zorg dat 

alle partijen in het bouwteam hiermee instemmen. Het formuleren van een gezamenlijke ambitie 
draagt bij aan het maken van de juiste keuzes.

3.  Betrek in een vroeg stadium de juiste, ervaren adviseurs en aannemer. Communiceer veel aan de 
hand van schetsen. Integrale samenwerking met leveranciers en (hout)experts is cruciaal om een 
dergelijk project te laten slagen.

4.  Toets nadien of de doelstellingen zijn gehaald en welke (leer)ervaringen er zijn opgedaan. Borg 
deze lessen en ervaringen zodat je deze in een volgend project beter/anders kunt toepassen.

 
 Resultaat en handelingsperspectief

 Door deze handleiding raad te plegen krijg je een duidelijk beeld van wanneer het toepassen van CLT 
in een ontwerpopgave wel of niet haalbaar is, en wat de consequenties zijn van deze keuze. Door de 
vuistregels voor de SO-fase toe te passen verhoog je de haalbarheid van het houten gebouw aanzienlijk.

 Klik hier om de Handleiding CLT te downloaden. 

Terug naar 
het overzicht

https://www.inbo.com/nl/nieuws/nieuwsberichten/inbo-publiceert-handleiding-clt
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Tool 8: BREEAM-NL  
Nieuwbouw 2020  
certificering

 Doel

BREEAM-NL is een certificering die aantoont hoe duurzaam een gebouw is op basis van verschillende 
thema’s. Circulariteit heeft ook een plek in deze thema’s. In elke fase van het ontwikkel- en 
bouwproces worden eisen gesteld aan circulariteit, zoals te zien in onderstaande afbeelding. Hiermee 
maakt BREEAM-NL circulariteit meetbaar en toepasbaar in nieuwe gebouwen. Belangrijke punten 
zoals het optimaliseren van materiaalgebruik, ontwerp voor remontabiliteit en het beschikbaar 
stellen van informatie (in gebouwpaspoorten) zijn verwerkt in de BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 
Beoordelingsrichtlijn welke onderstaand nader worden toegelicht.

 Benodigdheden

• Inzicht in de uitvraag en de fase van het bouwproces waar jouw project zich afspeelt

• Het whitepaper “circulariteit is meetbaar met BREEAM-NL nieuwbouw 2020”

• De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

 

Deze tool is voor MKB-ondernemers om vanaf de uitvraagfase vast te stellen 
welke maatregelen bijdragen aan losmaakbaarheid, gebouwflexibiliteit, het 
verantwoord gebruik van materialen, gebruik van materialenpaspoort om 
vervolgens tot en met de demonteerfase hierop te sturen en meten.

https://www.breeam.nl/nieuws/nieuwe-whitepaper-over-circulariteit-en-breeam-nl-nieuwbouw-2020-6080
https://richtlijn.breeam.nl/1-inleiding-383
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Begin met inventarisatie van potentieel herbruikbare of recyclebare materialen (WST 01)
2.  Gebruik de leidraden van MAT 06, MAN 02 en MAT 01 om richting te geven aan de doelstellingen 

omtrent materiaal efficiëntie, milieubelasting en levenscycluskosten in de ontwerpfase. 
3.  Door in de bouwfase een materiaalpaspoort op te stellen wordt voldaan aan MAT 01. Ook het 

aantonen van herkomst van materialen kan worden aangetoond middels certificering op MAT 03
4.  In de gebruikersfase is het van belang dat materialen gebruikt zijn die robuust zijn en voldoende 

lang meegaan. Door te voldoen aan de eisen op MAT 05 kan dit worden aangetoond. 
5.  Wanneer je in de transformeerfase zit is het van belang dat materialen eenvoudig herbruikbaar te 

maken zijn. Door te voldoen aan BREEAM WST 06, laat je zien dat er voldoende aanpasbaarheid in 
de opbouw van het gebouw aanwezig is. 

6.   Vooruitblikkend op de demonteerfase is het van belang dat er in de ontwerpfase al wordt gekeken 
naar materialen die voldoende losmaakbaar zijn. Door bijvoorbeeld een losmaakbaarheidsindex 
in te zetten kan worden aangetoond dat de materialen voldoen binnen MAT 07. 

 
 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Door het gebruik van deze tool creëert een projectteam inzicht in de prestaties op het gebied van 
circulariteit door middel van beoordeling op verschillende aspecten in de fases van een bouwtraject. 
Op langer termijn ontstaat er een gebouw dat toekomstbestendig is en maximaal gebruik maakt van 
de toekomstwaarde van haar materialen. 

 Ga aan de slag met BREEAM-NL en klik hier voor het whitepaper. 

Terug naar 
het overzicht

http://www.breeam.nl/
https://www.breeam.nl/nieuws/nieuwe-whitepaper-over-circulariteit-en-breeam-nl-nieuwbouw-2020-6080


20

Tool 9: Circulaire Product 
Catalogus

 Doel

Het doel van de circulaire productencatalogus is het bieden van handvatten voor circulaire 
alternatieven. Verschillende databases zijn er beschikbaar voor het vinden van circulaire alternatieven. 
In de database is ook terug te vinden wat de schaduwkosten zijn van een circulair product ten opzichte 
van een ‘standaard’ gekozen materiaal; in databases van NIBE en de Nationale Milieudatabase zijn de 
schaduwkosten van veel gebruikte materialen terug te vinden. Cirkelstad heeft samen met GSES een 
Nationale Productcatalogus (NPC) voor circulaire materialen ontwikkeld. Hier kunnen projectteams 
(opdrachtgevers- en nemers) inzien welke circulaire materialen en projecten er aanwezig zijn. De 
database is gevuld met producten waarvan een visualisatie, documentatie, verificatie en publicatie 
van de Circulaire Footprint van elk materiaal of product dat in de bouw gebruikt wordt. 

 Benodigdheden

• Huidige materialenlijst van het project

• Bijhouden en opstellen van eigen database aan de hand van voorgaande projecten in bijvoorbeeld 
Excel of BIM

• Ambities op basis van circulaire materialen

 

Deze tool is geschikt voor MKB-ondernemers in de ontwerpfase om te sturen 
welke circulaire alternatieven toepasbaar zijn in een project. 

https://www.nibe.info/nl
https://milieudatabase.nl/
https://cirkelstad.gses-system.com/
https://richtlijn.breeam.nl/1-inleiding-383
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Vaststellen van de benodigde producten/materialen.
2.  Indien standaard materialenkeuze vanuit bijvoorbeeld een standaard Programma van Eisen 

beschikbaar is circulaire alternatieven ophalen uit database. 
3.  Afweging maken op basis van gestelde projectkaders en uitgangspunten, bijvoorbeeld financiële, 

esthetische, circulaire, akoestische uitgangspunten. 
 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Een onderbouwde verantwoorde keuze voor gebruik van een materiaal of product. Bijvoorbeeld voor 
een circulaire binnenwand die in tegenstelling tot het standaard gebruikte materiaal losmaakbaar is of 
bestaat uit biobased materiaal.

 Ga aan de slag door je te verdiepen in één van deze databases. 
  o Nationale Product Catalogus (NPC)  
  o Circulaire bouwcatalogus
  o NIBE database (hiervoor moet een gratis account aangemaakt worden)
  o Nationale Milieudatabase

Terug naar 
het overzicht

https://npc.gses-system.com/
http://www.decirculairebouwcatalogus.nl/
https://www.nibe.info/nl
https://milieudatabase.nl/


22

Tool 10: Banned Lists of 
Chemicals C2C-CertifiedCM  
Product Standard V3.0

 Doel

Het doel van deze tool is het uitsluiten van giftige stoffen en materialen binnen een project. De Banned 
List of Chemicals is een lijst van chemicaliën en substanties die verbannen zijn om in aanraking te 
komen voor een Cradle to Cradle Certificaat. Immers, in een circulaire economie kan alles weer worden 
opgenomen in de kringloop, in het geval van chemische toepassingen en verlijming is dit niet altijd het 
geval. Ook materialen die een stof bevatten van de lijst, krijgen geen Cradle to Cradle Certificaat. De 
lijst kan gebruikt worden aan het begin van de ontwerpfase, maar ook als naslagwerk om te checken of 
gekozen materialen geen giftige stoffen bevatten. Daarnaast is het mogelijk om KPI’s op te stellen aan 
de hand van de Banned Lists of Chemicals. 

 Benodigdheden

• Lijst van Banned Lists of Chemicals

• Informatie en data van productleveranciers. Bijvoorbeeld door het opvragen van EPD of C2C 
certificaten. Let op: productleveranciers zijn geen onafhankelijke partij voor het keuren van haar 
eigen producten en materialen

• Optioneel: materialenlijst/materialenpaspoort van het project

• Optioneel: Nationale Product Catalogus, Nationale Milieudatabase of andere productcatalogussen 
zoals aangedragen (zie tool 9)

 

Deze tool is geschikt voor MKB-ondernemers om in de inschrijvings- of  
ontwerpfase te sturen op het juiste gebruik van materialen. 

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals
https://richtlijn.breeam.nl/1-inleiding-383
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Vaststellen benodigde producten/materialen.
2.  Indien er gebruik gemaakt wordt van standaard materialenkeuze opgenomen in een Programma 

van Eisen, is het mogelijk om de materialen te toetsen op het bevatten van toxische stoffen zoals 
weergegeven op de Banned Lists of Chemicals.

3.  Afweging maken op basis van bijvoorbeeld financiële, esthetische, circulaire, akoestische 
uitgangspunten, maar ook gezondheid van de gebruikers van het project.  

 
 
 Resultaat en handelingsperspectief

 Een onderbouwde verantwoorde keuze voor gebruik van een materiaal of product op basis van Banned 
Lists of Chemicals. 

 Klik hier voor de lijst en baseer vervolgens hierop uw juiste keuzes voor materiaalgebruik. 

Terug naar 
het overzicht

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals
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Tool 11: MPG Gebouw/ 
DuboCalc (GWW)

 Doel

Het doel van zowel MPG Gebouw, MPGcalc en DuboCalc berekeningen is het inzichtelijk maken van 
de milieubelasting van materialen in een gebouw of GWW-project. De DuboCalc wordt voornamelijk 
gebruikt in GWW-projecten, de MPG Gebouw en MPGcalc zijn geschikt voor milieuberekeningen van 
gebouwen. De gehele levenscyclus komt daarbij in beeld, vanaf winning tot en met de sloop. Hoe lager 
de score (milieukostenindicator, MKI), hoe duurzamer het materiaalgebruik. Het zijn een objectieve 
hulpmiddelen in het ontwerpproces en kunnen onder andere gebruikt worden in een Programma van 
Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk voor 
opdrachtgevers om in aanbestedingen te sturen op een zo laag mogelijke MPG-/ MKI-score. Daarnaast 
is het verplicht voor bouwprojecten (kantoorgebouwen groter dan 100 m2 en nieuwbouwwoningen) 
om een MPG-berekening uit te voeren bij aanvraag van de omgevingsvergunning. 

 
 Benodigdheden

• De softwaretools die nodig zijn voor het uitvoeren van een milieubelastingberekening: de MPGcalc 
voor een MPG berekening van een gebouw (gratis verkrijgbaar), de DuboCalc tool voor een 
berekening in GWW projecten (licentie vereist) of GPR Gebouw tool voor gebouwen (licentie vereist)

• Life Cycle Analysis (LCA) van een product. Dit dient opgesteld te worden door een gekwalificeerde 
deskundige. Hieruit volgen 11 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Die 11 
indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product 
(kg, m3, m2 o.i.d.)

• Identificatie van het materiaal en hoeveel ervan wordt toegepast

• Gebouwgegevens zoals ontwerptekeningen, oppervlaktestaat, materialenstaat en EPG-berekening

• Via de website van Rijksoverheid is de huidige wetgeving op het gebied van milieu-impact terug te 
vinden

 

Deze tool is geschikt voor MKB-ondernemers om in de inschrijvings- en 
ontwerpfase materiaalgebruik vast te leggen, om hier uiteindelijk op te sturen 
en meten. 

https://dgmrsoftware.nl/producten/gebouw-en-installatie/mpgcalc/
https://dubocalc.nl/wat-is-dubocalc/
https://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/?gclid=EAIaIQobChMI9Z7bg96f7QIVT-3tCh0xMgEyEAAYASAAEgJli_D_BwE
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/milieuprestatie-gebouwen
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 1.     Vaststellen welke tool van toepassing is op het project.
2.  Data van materialen verzamelen zoals productiekosten en schaduwkosten.
3.  Data invoeren in de relevante tool.
4.  Aan de hand van de uitkomst, eventueel aanpassingen doen aan het project. Bijvoorbeeld als de 

MPG-score voor daken hoog uitvalt, kan dit komen door schadelijke isolatie of dakbedekking. 
Door materialen te gebruiken met lagere schaduwkosten, zal de score lager uitvallen. Hierdoor 
kan continu gestuurd worden op de juiste materialen. 

Let op: De MPG zal naast de EPC een steeds belangrijkere factor worden om de totale milieubelasting van 
een gebouw te reduceren. Maatregelen die gunstig zijn voor de EPC, zijn vaak ongunstig voor de MPG 
en omgekeerd. Dikkere isolatie of zonnecellen verbeteren bijvoorbeeld de EPC, maar verslechteren de 
MPG. 

 
 
 Resultaat en handelingsperspectief

 Een duidelijk overzicht van gebruik van materialen en haar milieubelasting in het project. Bijvoorbeeld 
per gebouw onder of per kunstwerk in de GWW-sector. Door deze berekening tijdig uit te voeren kan bij 
inschrijving al worden aangetoond op welke manier uw inschrijving voldoet aan de circulariteitseisen 
van de opdrachtgever. 

Terug naar 
het overzicht
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Tool 12: GPR Gebouw

 Doel

Het doel van GPR-software is de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en bespreekbaar te maken 
in iedere bouwfase: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie. Duurzaamheid wordt in GPR-software 
zichtbaar in vijf thema’s:

•  Energie: Normen en methoden (EPG, ISSO 82 en 75) geven inzicht in verbetermogelijkheden van 
de energieprestatie.

•  Milieu: Bestaande gebouwen renoveren of juist slopen beperkt schadelijke emissies en uitputting 
van grondstoffen. GPR Gebouw berekent de MPG (milieubelasting van gebouwen). Zo kunt je 
prestaties toetsen en ontwerpkeuzes maken.

•  Gezondheid: Doel van dit thema is realisatie van gezonde gebouwen. Denk aan beperken van 
geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht. De opzet 
van de keuzelijsten in GPR Gebouw brengt de gebruiker op ideeën.

•  Gebruikskwaliteit: GPR Gebouw laat zien hoe een gebouw of ontwerp voldoet aan de veranderende 
wensen van doelgroepen.

•  Toekomstwaarde: Bij een goede score op dit thema is een gebouw zonder hoge kosten of veel 
materiaalverspilling aan te passen aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving. Dat 
betekent bij bouw of renovatie rekening houden met functieverandering en belevingswaarde van 
de omgeving. 

Op basis van de uitkomsten van het GPR-gebouw, kan een gebouweigenaar gericht 
duurzaamheidsmaatregelen toepassen.

 
 

 Benodigdheden

• Gebouwgegevens

• Een EPC-berekening, indien niet aanwezig wordt het energiegebruik van een gebouw ingevuld

• Een MPG-berekening (zie tool 11)

Deze tool is geschikt voor MKB-ondernemers om vanaf de inschrijvings- en/of 
ontwerpfase vast te stellen welke circulaire maatregelen toegepast kunnen 
worden en hoe je daarop kunt sturen en meten. 
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Een nieuw project en gebouw toevoegen via het platform van GPR-gebouw: selecteer een gebouw 
categorie, een gebruiksfunctie en een referentietype; vul de gebouwgegevens in. 

2.  Een berekening aanmaken: Het overnemen van gegevens uit een referentiegebouw is mogelijk; 
Een berekening uit een ander gebouw kan overgenomen worden binnen hetzelfde project.

3.  Energie: Invoeren van de EPC-berekening of het energie gebruik van het gebouw.
4.  Invullen van het thema milieu: ook de MPG wordt hier ingevuld.
5.  Overige thema’s verder invullen en de berekening opslaan.
6.  Op basis van de resultaten een inventarisatie maken van mogelijke oplossingen om een duurzamer 

gebouw te realiseren. 
7.  Opnieuw een GPR-berekening uitvoeren om te onderzoeken of de maatregelen het gewenste effect 

hebben behaald op de GPR-berekening. 
 
 
 
 Resultaat en handelingsperspectief

 Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. Klik hier om aan de slag te gaan met 
GPR software.

Terug naar 
het overzicht

https://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
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Tool 13: Building  
Circularity Index (BCI)

 Doel

Het doel van de Building Circularity Index (BCI) is het vaststellen van de circulaire waarde van een gebouw 
op basis van een index. Bij het bepalen van deze index wordt er uitgegaan van twee componenten die 
het circulariteitsbegrip inhoud geven, namelijk het materiaalgebruik en de losmaakbaarheid. Met de 
BCI is het mogelijk om door middel van een materiaalpaspoort aan te tonen welke materialen zijn 
toegepast en wat de onderliggende verbindingen zijn. 

 
 

 
 Benodigdheden

• MPG-berekening (zie tool 11)

• (Principe) details voor het bepalen van de losmaakbaarheid

• Inzicht in eigenschappen van toegepaste materialen, namelijk herkomst van het materiaal en 
herbruikbaarheid van materialen

Deze tool is geschikt voor opdrachtnemers en opdrachtgevers om in de 
ontwerpfase te sturen en meten op circulaire prestaties van het project. 
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 1.   Kijk voor een uitgebreide uitleg en demo op de website van BCI Gebouw. Daar worden de  
      volgende stappen gevolgd: 
2.  Bill of Materials opstellen, op basis van een MPG-berekening. In de Bill of Materials komt naar voren 

wat het herkomst- en toekomstscenario is van het materialen op basis van % nieuw, % gerecycled, 
% biobased en % hergebruik. 

3.  Bill of Connections opstellen waarbij de losmaakbaarheid van het gebouw wordt beoordeeld aan 
de hand van vier factoren: type verbinding, toegankelijkheid, doorkruising en vorminsluiting. In 
combinatie met de Material Circularity Index vormen zij de Product Circularity Index. 

4.  Eventueel elementen vaststellen die als geheel gedemonteerd worden. Hier wordt de 
Element Circularity Index berekend en wordt er voor het samengestelde element een eigen 
losmaakbaarheidsindex berekend.

5.  Op basis van Product Circularity Index en de Element Circularity Index wordt de Building  
Circularity Index uitgerekend. 

 
 
 
 Resultaat en handelingsperspectief

 De BCI-berekening geeft weer hoe ‘circulair’ een object, gebouwlaag (Layers of Brand) en materiaal 
is. Dit gebeurt op basis van de herkomst, het toekomstscenario en de losmaakbaarheid van gebruikte 
materialen en producten. 

 Klik hier om aan de slag te gaan met de BCI. Let op, het betreft een betaalde dienst.

Terug naar 
het overzicht

https://bcigebouw.nl/
https://bcigebouw.nl/bundel-bci-gebouw/
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Tool 14: INSIDE INSIDE

 Doel

Een gezonde werkomgeving is van groot belang. Het draagt onder andere bij aan hogere productiviteit, 
minder ziekteverzuim en lager personeelsverloop. Duurzaamheid en circulariteit van gebouwen 
staan al langer op de agenda. Inmiddels weten we ook dat het interieur een grote impact heeft op de 
gezondheid en tevredenheid van werknemers.

Als producent, (interieur)architect, ontwikkelaar, facilitair medewerker of HR-professional kun jij hierin 
een cruciale rol spelen. INSIDE INSIDE is hét platform dat helpt, door het berekenen van de milieukosten 
en circulariteitsindex, inzichtelijk te maken hoe duurzaam en circulair een interieur is.

 
 

 
 Ben jij nieuwsgierig naar de milieukosten en circulariteitsscore van jouw interieur? Selecteer eenvoudig 

en snel de afwerkingsmaterialen, het meubilair en andere aspecten van jouw keuze en krijg direct 
inzicht hoe duurzaam en circulair jouw interieur is.

Deze tool is geschikt voor MKB-ondernemers die zich in de ontwerpfase van de 
interieuromgeving begeven.
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 
1.  Bekijk het aanbod van producten en materialen en maak een selectie.
2.  Vergelijk producten en materialen en voeg ze toe aan jouw project.
3.  Bereken de milieukosten en krijg inzicht in de circulariteit van jouw project. 

 
 
 
 Resultaat en handelingsperspectief

 Na invoering van aantallen en m2 wordt de totale milieukosten berekend in euro’s. Dit getal geeft de 
kosten aan die noodzakelijk zijn om de milieu impact te compenseren. 

 
 Daarnaast geeft de circulariteitsindex inzicht in het percentage hergebruikte grondstoffen/materialen 

en her- te gebruiken grondstoffen/materialen van een product of materiaal. Hoe meer een product 
gerecyclede of hergebruikte grondstoffen gebruikt en hoe minder afval er in de keten wordt 
geproduceerd, hoe hoger de circulariteitsindex wordt.

 Klik hier om aan de slag te gaan met INSIDE INSIDE.

Terug naar 
het overzicht

https://www.insideinside.nl/nl/
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Tool 15: Leidraad  
Paspoorten voor de Bouw 
(Platform CB’23)

 Doel

Paspoorten worden binnen de bouwsector gezien als een belangrijk middel om te komen tot een meer 
circulaire bouw, omdat ze hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau bevorderen. 
Deze leidraad bevat een aanzet om te komen tot standaardisatie van paspoorten voor de bouw. 
Hiermee wil Platform CB’23 de transitie naar een circulaire bouweconomie stimuleren. De leidraad is 
van belang voor iedereen die zich met circulair bouwen bezighoudt. Paspoorten kunnen in de gehele 
bouw worden toegepast: zowel in de B&U-sector (burgerlijke en utiliteitsbouw: gebouwen) als in de 
GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw: infrastructuur). Daarnaast is de leidraad interessant voor 
allerlei partijen die betrokken zijn bij de bouw – waaronder opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

 
 

 
 
 Benodigdheden

• De leidraad Paspoorten voor de Bouw

• De Nationale milieudatabase waarin eigenschappen, toekomstscenario en herkomst van materialen 
te vinden zijn (zie tool 9)

• Een tool waarin de materialen worden vastgelegd; bijvoorbeeld Madaster, BIM of Excel

• Gebouweigenschappen, producteigenschappen van materialen door bijvoorbeeld op te halen bij 
leveranciers.  Informatie over een product of certificaten zoals EPD of C2C kunnen hierbij helpen

• Optioneel: Circulaire productcatalogus (zie tool 9 voor verschillende catalogi)

• Optioneel: MPG-berekening voor een compleet overzicht van materialen en haar eigenschappen 
(zie tool 11)

Deze tool is geschikt MKB ondernemers om voorafgaand aan- en tijdens realisatie 
het gebruik van de circulaire materialen te verkennen hoe gebruik kan worden 
gemaakt van een materiaalpaspoort.

https://platformcb23.nl/images/downloads/20190704_PlatformCB23_Leidraad_Paspoorten_voor_de_Bouw_Versie_1.0.pdf
https://www.madaster.com/nl/about-us-2
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 1.     Neem de leidraad paspoorten voor de bouw door om het juiste inzicht te krijgen in thema’s als:   
         Doel en toepassingsgebied, paspoortvarianten en data & governance.
2.  Bepaal het doel van het materiaalpaspoort voor het project in relatie tot de fase van het project. Is 

het een demontage project of zit het project nog in de productiefase? Inventariseer ook op welke 
schaal en welk detailniveau een materiaalpaspoort gewenst is. 

3.  Bepaal de tool voor het waarborgen van het materialenpaspoort; BIM, Excel en Madaster zijn 
voorbeelden van software tools om materialen en haar data vast te leggen.

4.  Verzamelen van data en gegevens van de materialen in de gekozen software tool.
5.  Gegevens valideren aan de hand van de milieudatabase of bij een gespecialiseerd bedrijf. Let op: 

een producent kan over data beschikken van haar product, maar zolang een onafhankelijk bedrijf 
dit niet heeft beoordeeld, is de data niet gevalideerd.

 
 
 Resultaat en handelingsperspectief

 Een gestructureerd materialenpaspoort dat voor opdrachtgever en -nemer op elk gewenst moment 
beschikbaar is. Aan de hand van het materiaalpaspoort is het mogelijk om gedurende de levensfase 
van een gebouw inzicht te krijgen in het materiaalgebruik en hier bij demontage op in te spelen. 

 Klik hier om je verder te verdiepen in materiaalpaspoorten via  de leidraad Paspoorten voor de Bouw. 

Terug naar 
het overzicht

https://platformcb23.nl/images/downloads/20190704_PlatformCB23_Leidraad_Paspoorten_voor_de_Bouw_Versie_1.0.pdf
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Tool 16: Madaster  
materialenpaspoort

 Doel

De stichting Madaster Foundation heeft als doel materialen beschikbaar te houden in alle economische 
cycli, door deze materialen te registreren en zodoende de beschikbaarheid ervan op een zo 
hoogwaardig mogelijk niveau te faciliteren. Dit doel wil de Madaster Foundation realiseren door een 
digitaal platform aan te bieden waarin de gebouwde omgeving volledig gedocumenteerd kan worden. 
Madaster is een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: voor particulieren, bedrijven, 
overheden en de wetenschap.

Madaster is het kadaster van materialen. In ons gesloten systeem zijn grondstoffen gelimiteerd en 
schaars voor handen. Om materialen oneindig beschikbaar te houden, dienen deze in het gebruik 
gedocumenteerd / geregistreerd te worden. Met behulp van een Materiaalpaspoort behouden 
materialen hun identiteit, waardoor ze niet anoniem, als afval, verloren gaan. Madaster fungeert als 
bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving: het koppelt de materiaal-identiteit aan de 
locatie en legt dit vast in een Materiaalpaspoort.

 
 Benodigdheden

• BIM/IFC model conform de BIM Basis ILS of een handmatige materiaalinventarisatie in Excel

• Madaster Stappenplan

Het Madaster materiaalpaspoort is er voor de MKB bouwondernemer die een 
nieuw of bestaand gebouw wil registreren in een digitale omgeving, dit kan zowel 
in de initiatieffase of gebruikersfase van een project zijn. 

https://docs.madaster.com/files/nl/Madaster - Stappenplan.pdf
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Bepaal het detailniveau van het gebouwpaspoort.
2.  Verzamel gebouwinformatie & prepareer de brondata (BIM/IFC of Excel).
3.  Upload, controleer en verrijk de brondata in Madaster.
4.  Maak het gebouwdossier compleet en draag het over naar de eindklant.

 
 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Door uw vastgoed te registreren in Madaster volgens de stappen hierboven worden de materialen en/
of producten in de toekomst beschikbaar voor hergebruik. U krijgt inzicht de toegepaste materialen 
en/of producten, de circulariteitsscore van uw gebouw, de financiële restwaarde en u heeft de 
mogelijkheid een gebouwdossier aan te leggen, conform de Wet kwaliteitsborging. Daarnaast biedt 
een materialenpaspoort dat voortkomt uit de registratie in Madaster de mogelijkheid om extra credits 
te krijgen op uw BREEAM NL Nieuwbouw certificaat en in aanmerking te komen voor de MIA/Vamil 
subsidieregeling voor circulaire gebouwen, waarbij een fiscaal voordeel van tot wel 36% van de initiële 
investering behaalt kan worden.

 Klik hier voor de handleiding om aan de slag te gaan met Madaster.

Terug naar 
het overzicht

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/meer-toezicht-in-de-bouw-via-de-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb
https://richtlijn.breeam.nl/credit/materiaalefficientie-1114
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/BrochurenMilieulijst2021v2a.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/BrochurenMilieulijst2021v2a.pdf
https://docs.madaster.com/files/Madaster_Gebruikershandleiding_V4.4_november_2018_nl.pdf
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Tool 17: Slim Slopen Tool

 Doel

Het doel van de Slim Slopen tool is het in beeld brengen van de milieueffecten van een specifiek 
sloopproject. Slopen (of demonteren) bestaat op milieugebied uit drie onderdelen: het sloopproces, 
het transport van de materialen die daarbij vrijkomen en het hergebruik daarvan. Het rekenmodel 
beoordeelt al deze aspecten op de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (NO), de 
belangrijkste milieu-indicatoren.

 
 Benodigdheden

• Slim Slopen Tool van gemeente Rotterdam

• Inventarisatie van materialen die vrijkomen uit het te demonteren gebouw. Hier kan een 
materialenpaspoort bij helpen (zie tool 15/16). Door inzicht te hebben in de vrijkomende materialen 
die herbruikbaar zijn, is het mogelijk om het demontage proces hierop aan te passen

Deze tool is geschikt voor MKB ondernemers tijdens de demontage van een 
project om vast te stellen welke materialen er vrijkomen en bijbehorende 
milieueffecten dit heeft.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/rotterdam-biedt-gratis-slim-slopen-tool-aan.4071465.lynkx
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Invoeren van de materialen die worden gebruikt tijdens het sloopproces.
2.  Per sloopproduct opgegeven hoeveel ervan vrijkomt (in tonnen product), hoe het wordt toegepast, 

wat voor specifieke opwerking hiervoor nodig is (zoals sorteren, breken en wassen) en hoe de 
logistiek van de sloopsite tot de eerstvolgende verwerker er uit ziet. 

3.  Volg verder de blauwe vakken binnen het Excel document om de gegevens van het sloopproject in 
te vullen om een compleet resultaat te krijgen.

 

 Resultaat en handelingsperspectief

 De totaalhoeveelheden van CO2 en NO van een sloopproject worden uitgerekend via de rekentool. 
Daarnaast wordt ook inzichtelijk gemaakt welke materialen vrijkomen tijdens een sloopproces. 

 Klik hier om aan de slag te gaan met de slim slopen tool. 

Terug naar 
het overzicht

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/rotterdam-biedt-gratis-slim-slopen-tool-aan.4071465.lynkx#:~:text=Rotterdam%20biedt%20gratis%20'Slim%20Slopen%20Tool'%20aan&text=Het%20Ingenieursbureau%20van%20de%20gemeente,Slim%20Slopen%20Tool%20gratis%20beschikbaar.
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Tool 18: INSERT 
Markplaats

 Doel

De INSERT Marktplaats biedt de mogelijkheid om online zichtbaarheid te geven aan uw circulaire 
ambitie. Via de marktplaats wordt het mogelijk gemaakt om circulaire vraag en aanbod te koppelen. 
Deze digitale marktplaats is voor aanbiedende partijen, zoals sloopaannemers, boomadviesbureaus, 
hoveniers en aannemers in de infra, voor vragende partijen, zoals projectontwikkelaars en architecten 
die materialen zoeken, maar ook voor opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies en Rijksoverheden. 
De digitale marktplaats kan voor deze partijen op verschillende manieren worden ingezet. Zo is er 
de publiek toegankelijke marktplaats, zichtbaar voor iedereen, of de interne marktplaats, alleen 
toegankelijk voor zij die daar toestemming voor hebben.

De marktplaats bestaat uit een drietal onderdelen: 

INSERT Marktplaats Pro. 
Met de INSERT Marktplaats Pro kiest u ervoor, uw circulaire aanbod ook op uw eigen website zichtbaar 
te maken. Daarmee geeft u meer circulaire zichtbaarheid richting uw klanten.

INSERT Marktplaats Groep. 
De INSERT Marktplaats Groep biedt de mogelijkheid om binnen uw eigen domein circulaire materialen 
zichtbaar te maken. 

INSERT Marktplaats Community. 
Wilt u uw leden ondersteunen in hun circulaire ambitie? Met de INSERT Marktplaats Community biedt 
u uw leden een circulair platform, waarop zij zichtbaarheid geven aan hun herbruikbare grondstoffen, 
(bouw)materialen, bomen en heesters.

 
 

 Benodigdheden

• Toegang tot de INSERT marktplaats

Deze tool is geschikt voor MKB ondernemers die bouwproducten willen aanbieden 
of juist willen aanschaffen om in te zetten bij een nieuw bouwproject. 
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 In geval van verkoop:
1.  Maak een account aan op de INSERT marktplaats, neem daarvoor contact op 
2.  Klik op +Materiaal plaatsen
3.  Zorg dat de afmetingen, afhaallocatie, kwaliteit, bevestiging en aantallen van het bouwproduct/

bouwproducten bekend zijn. 

In geval van inkoop: 
1.  Ga naar de INSERT marktplaats
2.  Maak gebruik van de zoek en filterfunctie. Selecteer materiaal op locatie, type en sector. 
3.  Wanneer het product naar wens is gevonden kan middels de button ‘Interesse’ contact worden 

opgenomen met de desbetreffende aanbieder. 

 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Wanneer gebruik gemaakt is van de INSERT marktplaats worden materialen opnieuw ingezet in de 
keten, waarmee toepassing van deze tool resulteert in grondstoffen reductie en daarmee een bijdrage 
aan circulaire doelstellingen in bouwprojecten. 

 Klik hier om naar de INSERT marktplaats te gaan of om contact op te nemen met Stichting INSERT. 

Terug naar 
het overzicht

https://marktplaats.insert.nl/
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Tool 19: Total Cost of 
Ownership (TCO)

 Doel

De Total Cost of Ownership (TCO) benadering maakt financiële afwegingen mogelijk gedurende 
de levenscyclus van een product. Hiertoe wordt niet alleen gelet op aanschafkosten, maar ook op 
beheers-, gebruiks- en onderhoudskosten, ‘sloopkosten’, afvoerkosten en dergelijke. 

De aanschafkosten kunnen bij een duurzame aanbesteding hoger zijn, bijvoorbeeld omdat er ander 
materiaal wordt gebruikt of omdat er een onderhoudsvrij of energiearm ontwerp wordt gemaakt. Dit 
kan echter worden gecompenseerd door lagere gebruikskosten en onderhoudskosten, bijvoorbeeld 
door een lager energiegebruik of langere levensduur van een product of werk. Ook bij de afdankings- 
of sloopkosten kunnen voordelen optreden. Door het aanschaf-, onderhoud- en afdankingsbudget te 
bundelen en deze mee te nemen over de gehele gebruiksfase ontstaat er een ander beeld van ‘prijs’ en 
is dit goed mee te nemen in de onderlinge vergelijking van offertes. Total Cost of Ownership speelt een 
belangrijke rol bij circulair inkopen en inschrijven.

 
 

 Benodigdheden

• Integraal inzicht in kosten van alle ketenpartners

• Partnerschap met ketenpartners

Deze tool is geschikt voor MKB ondernemers die in een inschrijvings- en 
ontwerpfase  van een (potentiele) opdracht zitten.
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Inventariseer welke oplossing een hogere investering kennen, maar op de langere termijn renderen. 
2.  Ga op basis van de oplossingen het gesprek aan met opdrachtgever en ketenpartners om baten en 

lasten over de tijd op tafel te leggen. 
3.  Bepaal gezamenlijk welke oplossingen voldoende kansrijk zijn om toe te passen en leg dit 

(juridisch) vast. 
4.  Evalueer na verloop van tijd om te beoordelen of de baten en de lasten uitkomen zoals op voorhand 

gedacht. 
 

 Resultaat en handelingsperspectief

 TCO biedt inzicht in kostenaanjagers en kan daardoor leiden tot aanzienlijke besparingen. 

 TCO zorgt voor een inzicht in de gehele keten over de gehele looptijd. TCO is daardoor een instrument 
om duurzaam partnerschap met onderaannemers en opdrachtgever te realiseren. 

 Klik hier om te worden doorverwezen naar de website van de NEVI, waarmee u kunt verkennen hoe u 
TCO kunt toepassen in uw bouwprojecten.

Terug naar 
het overzicht

https://nevi.nl/inkoopthemas/kostenmanagement
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Tool 20: Value Case  
berekening

 Doel

Een Value Case berekening geeft inzicht in de kosten én opbrengsten van (circulaire) ontwerpkeuze. 
De Value Case maakt inzichtelijk wat een duurzaam en gebruiksvriendelijk gebouw voor een bedrijf 
of organisatie kan betekenen. Hier gaat het niet om de traditionele vastgoed-rekensom, maar om de 
waardering van de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld een gezond en energieneutraal gebouw. Dit 
gaat verder dan de traditionele rekensom die vaak gaat over Total Cost of Ownership (TCO, zie tool 
19), waarin alleen gekeken wordt naar de initiële investering, onderhoudskosten en energielasten. 
Echter kan voor veel organisaties aanvullende waarde erkend worden op andere aspecten, 
zoals arbeidsproductiviteit, imagoverbetering en flexibiliteit. Ter illustratie: op deze wijze kan de 
terugverdientijd van een energie neutrale renovatie teruggaan van 20 naar 5 jaar. Kortom, waar de één 
getallen en bewijslast van doorslaggevend belang vindt, ziet de ander ambities, organisatiedoelen en 
intrinsieke motivatie als belangrijkste argumenten. De Value Case geeft beide zienswijzen een houvast.

 
 

 
 Benodigdheden

• Tijdsbesteding: afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare informatie, de beschikking tot een 
rekentool en de aanwezige kennis voor het invullen van de Value Case

• Materiaal: rekenmodel voor berekening ‘Value Case’

• Deelnemers: projectteam (opdrachtgever en -nemer)

Deze tool is geschikt voor opdrachtgevers en -nemers om in de ontwerpfase te 
sturen en meten op o.a. circulaire oplossingen.
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 Welke stappen moet ik doorlopen?

 Op basis te komen tot een Value Case doorloopt het projectteam globaal de volgende stappen: 
1.  Inventariseren informatie, zoals: 

• Kerncijfers organisatie
• Gegevens gebouw
• Exploitatie (energie- en onderhoudskosten)
• Kernwaarden/ Baten/ Ambities
• Gebouwaanpassingen

2.  Invullen van de output:
• Kiezen van maatregelen
• Kwalitatieve baten benoemen
• Businesscase per betrokken partij

3.  Analyseren van de resultaten en eventueel aanpassingen maken in stap 1 of 2.

 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Door de kwalitatieve baten en kwantificeren in de calculatiefase leidt deze aanpak tot inzicht in de 
potentiële investeringsruimte om te komen tot een circulair en duurzaam gebouw.

Terug naar 
het overzicht
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Tool 21: CIRCO (Circulaire 
Businessmodellen)

 Doel

CIRCO inspireert en equipeert bedrijven om te komen tot nieuwe vormen van waardeketens en het 
samen optrekken van creatieve en maakindustrie, van business en design. De CIRCO-methodiek is 
een bewezen aanpak. Inmiddels hebben meer dan duizend mensen deelgenomen aan het aanbod 
van CIRCO. De CIRCO-methodiek kan worden ingezet in aansluiting op al bestaande programma’s van 
organisaties en regio’s.

De CIRCO-methodiek biedt mkb’ers handvatten om hun product en/of dienst en businessmodel 
circulair te ontwerpen. Onder meer gemeenten, brancheorganisaties en kennisorganisaties kunnen de 
CIRCO-methodiek aanbieden aan bedrijven in hun netwerk.

De CIRCO-methodiek sluit aan bij het overheidsprogramma Nederland Circulair in 2050 en het 
Grondstoffenakkoord en kan worden toegepast in diverse bedrijfstakken. De CIRCO-methodiek 
is opgenomen in vier van de vijf transitieagenda’s, namelijk: Bouw & Infra, Consumptiegoederen, 
Kunststoffen en Maakindustrie.

• Ketensamenwerking; 
• Digitalisering;
• Businesskansen; 
• Ontwerpstrategie; 
• Verdienmodellen; 
• Circulair Design; 
• Circulariteit Meten; 
• Milieu-impact;

Voor jou, als MKB ondernemer in de bouw, kan de tool uitkomst bieden door 
kennis te ontwikkelen en jouw businessmodel circulair te maken op basis van 
de volgende thema’s:
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 Welke stappen moet ik doorlopen?
 

1.  Bepaal de behoefte, kies het thema dat bij u past om aansluiting op te vinden. 
2.  Volg een CIRCO track.
3.  Betrek tijdens en na afloop partners bij de veranderingen die u in uw organisatie en projecten 

doorvoert.
 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Na deelname aan een CIRCO track heeft u een helder beeld hoe u op de bovenstaande thema’s de 
benodigde impact te maken. 

 Klik hier om aan de slag te gaan met de CIRCO e-demo. Hierin maakt u kennis met de eerste stappen 
die benodigd zijn om tot een circulaire aanpak in uw organisatie te komen. 

Terug naar 
het overzicht

https://www.circonl.nl/circo-e-demo/
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Tool 22: OK! Model

 Doel

Het doel van de OK! methode is ontwikkelen en realiseren van gemeenschappelijk gedragen 
toekomstbestendig businessmodel en denkmethoden om op meervoudige waarden OK! te blijven 
voor alle belanghebbenden in uw omgeving. 

 
 

 

Deze tool is gericht op managementteams bij MKB ondernemers zodat ze elkaar 
beter verstaan en met elkaar door toepassing van de OK! denkmethoden bijdragen 
aan realisatie van het strategisch plan op meervoudige waarden.
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 Benodigdheden

• De OK! Webapplicatie. Deze applicatie bevat alle relevante de omgevingsanalyse en de interne 
organisatie-analyse vragen die kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten voor nu en naar de 
toekomst in beeld brengt

• Dialoogsessies

• Ondersteunende literatuur: Toekomstbestendig ondernemen en Het OK! model

• Het OK!-platform: beschikbare tools en kennisbronnen waarin praktische toepassingen zijn 
opgenomen die de kwaliteit en efficiency van te nemen beslissingen en te realiseren projecten 
substantieel verhogen

 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Waarnemen. In 4 dialoogsessies worden de vooraf, door MT- en geselecteerde stafleden, digitaal 
beantwoorde vragen besproken zodat met elkaar een gemeenschappelijk inzicht bestaat over de 
toekomstbestendigheid op meervoudige waarden. 

2.    Beoordelen. In de vervolg dialoogsessie wordt door opstelling van Ketens van Samenhang (i.p.v. 
SWOT) gemeenschappelijk de strategische alternatieven ontwikkeld, geprioriteerd en bepaling van 
de realisatieaanpakken. Daarin is het voor ieder inzichtelijk waarop en hoe interne samenwerking 
zal bijdragen om externe kansen te pakken en bedreigingen af te wenden.  

3.  Onderzoeken.De laatste serie van drie dialoogsessie bestaan uit de denkmethoden die door 
allen gekend en gebruikt worden om de nieuwe strategisch koers en de toegevoegde waarde 
op meervoudige waarden te realiseren. De denkmethoden bestaan uit: oorzaakanalyse indien 
doelstellingen niet worden gerealiseerd en besluitvormingsanalyse om juiste beslissingen voor 
meervoudige waarde bijdrage te nemen.

4.  Beinvloeden. De juiste keuze betekent nog niet dat ieder deze ook gaat uitvoeren. In deze laatste 
sessie worden de denkmethoden voor het opstellen van trefzekere implementatie opgesteld. 
En de methoden besproken voor het uitvoeren en gestructureerd beheersen van realisaties. 
Tenslotte kunnen drie vormen van evalueren worden gekend: procesevaluatie, planevaluatie en 
productevaluatie.

 
 Resultaat en handelingsperspectief

 Het levert een door het verantwoordelijke team gedragen strategisch analyse op meervoudige waarden 
op, 

- Een gemeenschappelijk gedragen nieuw strategisch businessplan
- Een onderbouwde, geprioriteerde projectenweg om meervoudige waarden voor de   

  omgeving te realiseren
- Gemeenschappelijke denkmethoden die in de toekomst haar diensten blijft bewijzen in het  

  managementteam 

Klik hier om met het OK Model aan de slag te gaan of bekijk hier hoe een ondernemer het toepast.

Terug naar 
het overzicht

https://www.organisatie-kundig.nl/boek-ok-model/
https://www.organisatie-kundig.nl/ok-model/
https://www.youtube.com/watch?v=QzRJIB-_k-A


48

Tool 23: Audit Model  
Het Nieuwe Normaal

 Doel

Een belangrijk onderdeel van een transitie is terugkijken en reflecteren. Het auditmodel zoals dit wordt 
toegepast bij het programma Samen Versnellen heeft twee doelen. Ten eerste erachter komen wat er 
wordt verstaan onder circulair bouwen. Welke thema’s spelen een rol om daadwerkelijk circulair te 
bouwen? Ten tweede willen we laten zien welk niveau er op dit moment al haalbaar is, wat kan er al?  
Dit auditmodel is een hulpmiddel om te kijken wat de (gewenste) circulaire impact is van projecten en/
of de organisatie. Het model kent verschillende pijlers. Circulair bouwen bestaat niet uit één thema 
en is dus ook niet te scoren met één cijfer. Op al de thema’s van circulair bouwen heb je afzonderlijk 
te scoren om aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. De lat die deze 
afzonderlijke audits met elkaar bepalen, noemen we Het Nieuwe Normaal, en vormt een minimaal 
wenselijk ambitieniveau voor circulariteit binnen de bouwsector. 

Het Nieuwe Normaal wordt opgeleverd in 2023, met tussentijdse versies waarmee je nu al aan de slag 
kan. De achterliggende audittool gaat in op 5 hoofdthema’s met diverse subthema’s.

• Materialen (Circulair materiaal; Circulair ontwerp; Milieu-impact; Giftige materialen)
• Energie (Energievraag beperken; Gebruik duurzame energie; Uitwisseling en opslag van energie)
• Water (Watervraag beperken; Gebruik regen- en grijswater)
• Sociaal (Werkgelegenheid; SROI)
• Management (Proces; Financieel; Juridisch)

 
 Welke stappen moet ik doorlopen?

1.  Zorg binnen je organisatie voor inzicht in de thema’s zoals hierboven beschreven, maak 
medewerkers van verschillende afdelingen bewust van het feit dat de audit plaatsvindt. 

2.  Vul de online audittool in met de informatie beschikbaar binnen de organisatie.
3.  Maak een afspraak voor een auditgesprek. Dit gesprek helpt met het evalueren van de resultaten 

en hoe je volgende keer beter aan de slag zou kunnen gaan.
4.  Evalueer resultaten en construeer een stappenplan om scores te verbeteren op de gewenste 

thema’s.

Deze tool is voor MKB ondernemers geschikt om op verschillende momenten 
in het bouwproces  toe te passen, om op die manier inzicht te krijgen in de mate 
waarop circulariteit voldoende is ingebed in de organisatie of het project. Ook kan 
het helpen om aan het begin KPI’s vast te stellen en ambities te concretiseren, en 
deze tussentijds te borgen in het proces.

https://audittool.cirkelstad.nl/
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R’en

Maximaal 0,xx €/ m

Gebouw (Layers of Brand): 

Openbare ruimte: 

30% ↑ 70% ↑

25% ↓ 75% ↓ 25% ↓ 75% ↓

BENG ↓

– –

 

 Resultaat en handelingsperspectief

 Een uitgevoerde audit biedt aanknopingspunten om aan de slag te gaan met circulariteit waar dat 
nodig is. Door de integrale benadering is het duidelijk waar op bijgestuurd dient te worden om de 
meest optimale mate van circulariteit in te bedden in de organisatie. 

 Klik hier om contact op te nemen met Cirkelstad en aan de slag te gaan met het auditmodel.

Terug naar 
het overzicht

mailto:info%40cirkelstad.nl?subject=


www.cirkelstad.nl
info@cirkelstad.nl
085 -  105 1170

Wij maken werk van steden 
zonder afval, zonder uitval

https://www.facebook.com/cirkelstad
https://www.linkedin.com/company/cirkelstad
https://twitter.com/cirkelstad
https://www.youtube.com/channel/UCzqwQdV6khX0wLHX2xHaAjg

