
Praktische vragen
1. Hoe krijgen we de kennis over circulair, biobased
en inclusief op een eenduidige en behapbare
manier bij corporaties, opdrachtgevers etc.?
Inmiddels zijn overal in Neder-
land wel partijen actief om de 
ambitie van circulair bouwen 
zich eigen te maken. Door te pi-
onieren, uit te proberen, zich te 

verdiepen. Dat is goed en moeten we 
willen omarmen, zo krijgen we het vak-
gebied ontwikkeld. Het zit in het DNA 
van Cirkelstad om kennis collectief te 
maken. Daarom organiseren we al van-
af het begin community sessies. Om in 
gesprek te staan met partijen uit de hele 
keten. Om te komen tot een gedeelde 
visie en aanpak. Door de jaren heen is 
deze ondersteuning door ontwikkeld 
om de collectieve kennis ook actief naar 
partij (zoals gevraagde opdrachtgevers) 
te brengen in projecten en programma’s.
Hoe we dit eenduidig en behapbaar 
naar de juiste partij krijgen is tweeledig. 
Enerzijds zetten we ons in om nationaal 
tot eenzelfde taal te komen. Dit doen 
we met Het Nieuwe Normaal waarin 

we met 12 KPI’s het minimale 

niveau van circulair bouwen in kaart 
brengen. Anderzijds kun je natuurlijk 
niet alleen blind kennis absorberen. Als 
stakeholder zal je een keuze moeten ma-
ken wat voor nu belangrijk is/waar je je 
focus op legt. Wil je je bijvoorbeeld ori-
enteren? Kijk dan eens in de Cirkelstad 
Academie, onze bibliotheek voor part-
ners, waar alle opgedane kennis is ont-
sloten en geordend. Hier vind je o.a. 
verdiepende lezingenseries, maar ook 
praktische referenties en inspiratie. Dit 
alles vanuit het principe ‘Waar kun je 
morgen al mee aan de slag?’. Wil je ac-
tief meedoen en het gesprek aangaan 
over speci� eke onderwerpen met par-
tijen uit de regio? Sluit dan aan bij een 
Community of Practice. Ben je al goed 
(projectmatig) aan de slag, maar wil je 
weten wat er nog meer mogelijk is op 
gebied van circulair en inclusief bou-
wen? Dan kan onze Werkconferentie 
uitkomst bieden.

2. Hoe kom ik in contact met andere
partijen in de bouwketen?

Een economie, en dus ook de 
circulaire, kan zich pas ontwik-
kelen als er een markt gaat ont-
staan. Dat gaat verder dan de 

community sessies die Cirkelstad orga-
niseert (zie Kennisoverdracht). Uitgele-
gen mogelijkheden om elkaar te leren 
kennen, en te weten wie welke inhou-
delijke kennis bezit. Echter is er nog 
wel een volgende stap nodig om geza-
menlijk werk te verrichten. Daarom 
heeft Cirkelstad regionaal en landelijk 
programma’s lopen om met partners 

deze kennis ook toe te passen in reë-
le bouwprojecten. Van opdrachtgever 
tot en met de laatste partij in de keten. 
Natuurlijk betrekken we zo veel als mo-
gelijk onze partners binnen deze pro-
jecten. En loopt Cirkelstad mee om de 
kennis en opgedane ervaringen weer te 
ontsluiten en te delen (bijv. in de com-
munity sessies). Zodat er nog meer par-
tijen met dezelfde kennis en vertrouwen 
aan volgende projecten zullen starten.

De Top 10 vragen en antwoorden 
over circulair en inclusief bouwen

3. Hoe zorgen we voor een duidelijke en
heldere uitvraag richting de markt?
Welke eisen en criteria kunnen 
worden opgesteld (functioneel) 
om het beste uit de markt te 
halen? Wat is realistisch in de 
tijdgeest?

Er zijn verschillende instrumenten bij 
onze partners in omloop die je helpen 
bij een uitvraag richting de markt. Er 
zijn ook verschillende ondersteunen-
de instrumenten zoals uitgegeven door 
RVO (link zie   hieronder). Met Het 
nieuwe normaal wil Cirkelstad komen 
tot eenduidige afspraken over wat cir-
culair bouwen is en welk niveau daar 
minimaal op behaald zou moeten wor-
den. In 2023 tekenen wij daarvoor het 

convenant Circulair bouwen: ‘Het nieu-
we normaal’. Daar kan iedereen voor-
af actief aan bijdragen en in 2023 mee 
tekenen.
Bovenop de minimale grens ligt het ex-
cellente niveau. Per project kun je kij-
ken of op thema’s een hogere ambitie 
wenselijk is. Wenselijk vanuit de op-
drachtgever of als kans voor een op-
drachtnemer om je te onderscheiden in 
de markt. Het nieuwe normaal bestaat 
uit 12 KPIs die op alle drie de domei-
nen (Gebouw, Gebied en Infra) van 
toepassing zijn. Bekijk hieronder de 12 
KPIs of lees meer over het nieuwe nor-
maal hier.

4. Op welke website/platform kan ik
circulaire producten vinden en heb ik de
mogelijkheid om deze te vergelijken?
Een wezenlijke vraag natuurlijk 
om de keten daadwerkelijk te 
kunnen sluiten. Hebben we met 
z’n allen inzicht waar de mate-

rialen en producten zich bevinden die 
we graag opnieuw willen inzetten? Je 
ziet dat deze markt zich aan het ontwik-
kelen is geweest. Verschillende partij-
en hebben in de keten (eigen zakelijke) 

afspraken gemaakt. Zodat zij verzekerd 
zijn van aanbod. Daarnaast zijn er plat-
forms gebouwd om een grotere markt 
te kunnen bieden van waaruit weer de 
vraag is ontstaan om de aangeboden 
producten ook te kunnen vergelijken. 
Met lineaire producten en circulaire 
producten onderling.

5. Hoe kan je bepalen of een product in een
volgende levenscyclus daadwerkelijk kans
maakt om als product of als hoogwaardige
grondstof hergebruikt te worden?
Op  dit  moment  zijn  de  vrij-
komende  bouwproducten  en  
‐materialen   vooral   voorbe-

stemd  om  het reguliere,   standaard,  
recycleproces  in  te  gaan.  Dat is ook 
niet gek, we zijn altijd lineair ingericht 
geweest. Hoewel   bij   recycling   ook  
sprake  kan  zijn  van ‘hoogwaardige  re-
cycling’,  waarbij  de  gerecyclede  ma-
terialen  in  een  volgende  levenscyclus  

weer toegepast worden in bouwproduc-
ten die minimaal gelijkwaardig zijn aan 
de bouwproducten waarin ze eerder ver-
werkt waren, wordt dan te snel voor-
bij gegaan aan de mogelijkheden voor 
hoogwaardig hergebruik op product ni-
veau (als element of component). Is het 
al mogelijk om ‘massa te gaan maken’?

Een maal per jaar brengt Cirkelstad samen met CB23 en
TransitieTeam alle hulpvragen over circulair en inclu-

sief bouwen samen in één overzicht. Deze hulpvragen ge-
bruiken we om inhoudelijk het jaarprogramma te vullen, 
experts op podia hun ervaringen te laten delen en idealiter 
antwoord te kunnen geven op jouw hulpvraag. Het resul-
taat: een top 10 met 5 praktische vragen (én antwoorden) 
en 5 systeemvragen.

De top 10  bestaat uit twee delen:

• Praktische vragen. Wat zijn de vragen die jij nu beantwoord zou
willen hebben om morgen door te kunnen met je plannen?

• Systeem vragen. Wat zijn de belangrijkste barrières die ons te-
genhouden om sneller op te kunnen schalen?

Meer weten?
Benieuwd welke hulpvragen de partners van Cirkelstad 
hebben gesteld? Deze vind je in de Academie, samen met 
de antwoorden die onze spinners tijdens een ‘pressu-
re cooker’ sessie hebben gegeven. Binnen deze excel sheet 
kun je � lteren op marktsegment, bouwfase, en thema.
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Systeemvragen
6. Welk belastingstelsel past bij de circulaire
(bouw)economie, en welke structurele
veranderingen zijn daar voor nodig?
Een circulair bedrijfsmodel 
is nog lastig winstgevend te 
maken binnen het huidige 
lineaire stelsel. Een logische 

stap zou zijn om de belasting te verleg-
gen van arbeid naar vervuiling, verbruik 
en verspilling waardoor het systeem en 
de praktijk in dienst komen te staan 
van de gewenste kwaliteit. In een cir-
culair stelsel ga je externe kosten belas-
ten, waardoor grondsto� en met een lage 
footprint uit de omgeving en biobased 
materialen beter gewaardeerd worden. 
Binnen het circulaire bedrijfsmodel wil 
je vervolgens arbeid minder belasten 
om zo de barrière weg te nemen voor 
de arbeidsintensieve circulaire aanpak. 

Bovendien wil je hergebruik 

juist stimuleren door het niet meer dub-
bel te belasten. Benieuwd welke maat-
regelen Cirkelstad voorgesteld heeft 
aan de politiek? We hebben hier een 
hoofdstuk aan gewijd in ons Circulaire 
Verkiezingsprogramma.
Het is een proces van de lange adem, 
maar essentieel om grootschalige ver-
andering teweeg te brengen. Zo wordt 
er gesproken over verplichte minimale 
eisen wat betreft circulariteit. Zorg dat 
een onderscheidende aanbieding ook 
beloond wordt en laten we dingen ge-
woon goed doordacht proberen. Enkele 
voorbeelden van hervormingen waar je 
aan zou kunnen denken staan hieronder 
uitgelicht.

7. Hoe kan centrale sturing bijdragen
aan de circulaire transitie?

Met een centrale sturing op 
de transitie zou het zo veel 
sneller gaan. Sneller omdat 
we kunnen opereren vanuit 

één de� nitie, eenduidige kpi’s en aan-
pak. Nu is Nederland als een open eco-
nomie georganiseerd, dus centrale stu-
ring op een traditionele wijze zal het 
niet worden. De match krijg je met net-
werksturing*. Dat gaat over het bouwen 
van een (regionale) coalities van part-
ners, die allemaal een speci� eke functie 
in het netwerk vervullen en worden af-
gestemd door transitiemakelaars. Door 
conventioneel, openbaar bestuur aan te 
vullen met deze nieuwe vorm van be-

stuur, ontstaat het beste van 

twee werelden. Netwerksturing versterkt 
de positieve krachten in de samenleving 
en vergroot het draagvlak voor een cir-
culaire economie.
Dit is grotendeels natuurlijk een be-
leidsmatige verandering, die helaas niet 
in onze eigen handen ligt. Wat we wél 
kunnen doen is de politiek bewust ma-
ken van de voordelen en essentie van 
een integrale aanpak. Dat doen we bij-
voorbeeld door onderdeel uit te maken 
van toonaangevende instanties met als 
doel het maken van nationale werkaf-
spraken of bijdragen aan het wegnemen 
van knelpunten binnen Nederland. Cir-
kelstad is zo ook georganiseerd.

8. Waarom zijn kpi’s in deze
transitie zo belangrijk?

Om circulair en inclusief 
te kunnen bouwen hebben 
we het huidige lineaire stel-
sel om te buigen naar een 
circulair stelsel waarbinnen 

leren, participatie en re-integratie mede 
voor de kwaliteit van de gebouwde om-
geving zorgen. Dit nieuwe stelsel vraagt 
om een integraal nationaal bestuur 
met een integraal kwaliteitskader. Om 
het werk van de partijen in de praktijk 
te waarderen en voortgang te boeken 
hebben we kritieke prestatie-indicato-
ren (kpi’s) voor 2023-2030 en 2050 af 
te spreken en te bekrachtigen met een 

convenant waar zowel publieke als pri-
vate partijen aan deelnemen. Deze tran-
sitie vraagt om netwerksturing (zie Cen-
trale sturing), waar centraal en samen de 
richting en kpi’s zijn vastgesteld. Daar-
mee kan optimaal met alle partijen bin-
nen het netwerk van de bouwsector en 
op alle lagen in de praktijk uitvoering 
gegeven worden aan de realisatie. Het 
integrale uitgangspunt maakt dat nati-
onale programma’s in samenhang uit-
gezet en uitgevoerd worden. Krachten 
worden gebundeld zodat ook budget en 
capaciteit e� ectief worden ingezet.

9. Hoe werken we op een andere
manier samen in de keten?
Een terugkerend aspect in 
bijna de hele top 10… en 
niet zonder reden. Ketensa-
menwerking is een thema 
wat zich dwars door alle 

plannen, ambities en innovaties heen 
wurmt. Je brengt een transitie op dit 
formaat immers niet zelf teweeg, dat 
doen we samen! We zijn al hard bezig 
om circulair van lineair te laten winnen 
in uitvragen, proposities en realisaties. 
We kunnen al veel, maar hebben elkaar 
daarbij nodig. Dat blijkt niet alleen uit 
onze lijst aan systeemvragen maar ook 
uit de enquête. Het thema ketensa-
menwerking viel net buiten de top 5, 
maar is zeker niet onopgemerkt geble-
ven. Toch verdient dit thema ook echt 
een plekje tussen de systeemvragen. Met 

samen optrekken zijn we er namelijk 
nog niet, we moeten vooral ánders met 
elkaar samen gaan werken. Het gaat 
niet alleen de juiste opdrachtgever en 
opdrachtnemer aan elkaar verbinden, of 
een afzetmarkt vinden voor je product. 
Het gaat er om dat we weten wat de 
één in zijn gebouw stopt, zodat de an-
der er later een nieuwe bestemming aan 
kan geven. Dat we weten wat de techni-
sche waarde van een gebruikt materiaal 
is, zodat deze hoogwaardig hergebruikt 
kan worden, en daar nieuwe normen 
over geschreven worden. Dat we tijdens 
het ontwerpproces bekijken wat er bin-
nenkort op de sloop agenda staat zodat 
we daarmee onze circulaire wolkenkrab-
ber kunnen optuigen.

10. Wat is er nodig om circulair en
inclusief het dominante perspectief
in de samenleving te laten zijn?
Deze laatste barriere wordt 
vaak onderschat. Leg men-
sen regels op en ze passen 
zich aan. Versoepel de regel-
geving en men valt terug in 

oude patronen. Kijk bijvoorbeeld naar 
het e� ect van thuiswerken op de CO2 
uitstoot van auto’s tijdens de Covid-19 
pandemie (verplicht thuiswerken leidt 
tot een enorme daling; het openen van 
de kantoren heeft een directe stijging tot 
gevolg). Neem de meerderheid mee in 
bewustwording, en overtuig ze van het 
nieuwe normaal met nieuwe kennis en 
ervaringen van de koplopers. Een pro-
ces waar decennia overheen kan gaan – 
wacht er daarom niet langer mee!

We kunnen 3 lagen onderscheiden waar 
het culturele aspect van belang is:
• Cultureel (binnen de sector), be-

wustzijn/belang dat wordt gehecht
aan duurzaamheid als prioritering
van handelen. Wat is normaal/
gewenst?

• Cultureel (binnen organisaties), be-
wustzijn/belang dat wordt gehecht
aan duurzaamheid, bereidheid tot
innovatie, kennisborging etc. Wat
is normaal/gewenst?

• Cultureel (binnen projecten), be-
wustzijn/belang dat wordt gehecht
aan duurzaamheid, bereidheid tot
innovatie, samenwerkingsvorm etc.
Wat is normaal/gewenst?

Kennisdeling & 
ontwikkeling

Marktontwikkeling Circulair inkopen Circulaire Producten 
en Reststromen

Gelijkwaardigheid 
aantonen

Belastinghervorming Centrale sturing Concretisering en KPI's Ketensamenwerking Cultuur en 
bewustwording
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