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Abstract  
 
The government has made a choice to call a halt to climate change and has defined concrete milestones 
that everyone can use in practical terms, but the practical and knowledge side is still lacking within 
society. There is still no unambiguous approach for circular economy. Unfortunately, no manual is ready 
yet to take the steps towards 2050. The best advice to give is to start with awareness: making known to 
the general public. This step is a first step towards 100% circular economy. The greatest effect of 
circularity of a product must be realized in the design phase. Aspects such as maintenance, flexibility in 
use and adaptability, disassembly possibilities and the usability at end of life is determined by the design. 
The choice of materials what a product consists of is also important here. For this, the researcher sought 
a solution that supports these two important pillars. Circularity is a complex subject and there is a need 
to convert this complex language whereby this language becomes more intelligible to the daily users, 
architects, designers and product developers. Making circularity measurable, on the basis of product 
information from the supplier, the tool calculates the degree of circularity. The focus of the tool lies in 
the calculation of the impact of its materials and the amount of waste generated during the entire journey 
of the product. The results of the tool is named PICI© and can be compared with the certification 
techniques of today, except this one is circular-proof, while almost all of the certifications has been 
developed within a linear economy. Today's certificates will have to make room for the circularity 
certificates of the future. In addition, this study will also provide a direction for a circular methodology 
that will fully support the transition towards a circular service or product development.  
This research has the aim to make manufacturers, designers, architects or product developers aware 
what the impact of their product is, whereby the material-decision-making process will be striving for a 
fully circular  products and the re-use of the those materials.  This tool can motivate and make this 
impact of waste more visible. On top of that, this tool has a special focus on urban and architectural 
lighting, due to the collaboration with Spectrum advice and Design, in the Netherlands. Therefore, a 
case study is included within this study from Hydro Aluminum who supported this research with real-
end data.  
 
Certifications – Circular economy – Material Calculator PICI© – Awareness – Circular 

Methodology 
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1. Introduction 
1.1. Background  

 
Melting ice, sea level rise, erosion, an increase in temperature, extreme weather conditions, 
political war, lack in resources, etc. are a small summary of a big and heated problem: global 
warming.  
 
The lifestyle and consumerism of many people of today are a result of a complex edification of 
the past. In order to stabilize this problem and this current economical mindset of a ‘take-, 
make-, dispose- society’ or ‘Capitalistic Economy’, the importance increases to change this 
economical philosophy. Therefore, higher institutes, such as governments, are altering the 
current system into a circular one (European Commission, 2018). A transformation from a 
linear into a circular economy receives higher priority. Due to the visible results of mass-
production and mass-consumption of today, more and more companies are seeing the need to 
change their business activities into one that support the circular environment. (Puschmann et 
al.,2016) A change from selling products with planned obsolescence into offering services 
whereby the products are used to their maximum capacity and whereby materials are kept in 
the loop Rau et al. (2017: p.153). Or are, even, altering for a clearer and more transparent 
business process and marketing strategies by offering their consumers and related customers 
certifications to guarantee them a green business deal.  
 

1.2. Problem and purpose 
 
Around the ’40ies, companies, saw the need in finding another marketing strategy to reach even 
more consumers. Therefore, companies started to label their products with the so called 
“sustainability standards labels” which has the aim to guarantee the consumers with qualified 
products and a correct ethical background. Due to certifications, a shift appeared in decision 
making processes, as for businesses and for the end-consumers.  
 
According to Komvines et al. (2014) the adoption of these sustainability standards are intended 
to be voluntary: “the standards are not created, run, or required by governments or 
governmental regulations”. This developed into a customized voluntary standard system 
whereby every enterprise was able to create their own methodology, methods and tools. This 
freedom of creation compelled many types of certifications (Komvines et al., 2014). This 
appeared, on the one hand, in a wide range of techniques, tools, and practices that promoted 
sustainability but on the other hand, it created confusion of the value of the wide range of 
certifications and their weights.  
 
Currently the economy is shifting towards a circular economy due to the European Commission 
guidelines and new regulations (European Commission, 2018), However, the already existing 
voluntary standards were created on the International Standard Organization guidelines 
(ISO14040:2006) which were set-up in a linear environment. Despite, some certifications are 
making an exception and are circular proof. Nevertheless, for many manufactures the concept 
of circularity is still vague, unknown or they are not yet concerned. Therefore, the importance 
increases to make all companies aware of its importance and to stimulate this transformation, 
even more.  
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Hence, how can a tool stimulate circular economy whereby the product development stage and 
design stage will be guided towards a less waste generation? 
 
The current capitalistic economy is struggling with a design problem whereby the problem 
begins at the very beginning of every products development and its further lifecycle. Products 
are developed and constructed in a complex way. A system that doesn’t stimulate a durable or 
sustainable utility.  The aim of this research is to make manufacturers, designers, architects, etc. 
aware what the waste-impact is during the product development and the after-life options of the 
product after its lifespan. This research emphasizes the usability of recycled or re-used materials 
at the beginning of the Lifecycle and at the end.  
 
This research suggests further research in this specific field and the following topics: (1) 
linear/circular economy, (2) certifications, (3) transformation towards circular economy and (4) 

zero waste-management are put into context and researched simultaneously. Consequently, in 
this report, a literature review is conducted in these particular fields. Furthermore, a case study 
in cooperation with the advice and plan organization Spectrum (2018) and several stakeholders 
within the sector of urban lighting, will support this particular research in directing and 
supervising its activities into a suitable way of registering and supporting future circular 
services. Thereby, Spectrum can guarantee their circular business activities to their end-
consumers and stimulate other manufacturers in the field of public and architectural lighting by 
making the manufacturer aware of its products circularity.  
 

2. Literature Studies 
2.1. Evolution 

2.1.1. Linear Economy 

According to Maxwell (1998) “Change is inevitable, growth is optional”.  Maxwell (1998) 
states with this quote that: “change and progress are needed in order to create success but it is 
not necessary to change the volume.” Growth is not a measuring tool for success. Nevertheless, 
the capitalistic system went to a faster, bigger and better – mindset, according to Maxwell 
(1998) and other researchers’ predictions (Malthus, 1798; Club of Rome, 1972; Rau, 2017). 
Quality became the enemy of every businessmen and organization. Quantity was the new gold. 
This trend became clear in the eyes of a German philosopher Herbert Marcuse (1941) where he 
stated: “the high industrial society begins to approach the stage where further progress would 
require a radical turnaround with regard to the direction and organization of the project” (1936). 
Hereby, Marcuse (1941) saw that the technological progress can result into big social problems 
which lead into a counterwork of these technological progresses. Furthermore, Marcuse (1941) 
states that “if products become too good, the market would be saturated quite fast whereby no 
or less profit would be generated.” Thence, new strategies, revenue models and market visions 
appeared such as “planned obsolescence” (London;1932), “Designed to fail” (Rau, 2017: p.20), 
“Designed to be outdated (Rau, 2017: p.22)”, “Designed to be out fashioned (Rau, 2017: p.28)”. 

A. Standard Business Model 

The blueprint of the linear economy is summarized as ‘take, make and dispose – principle’ 
(Sariatli, 2017). According to Rau (2017: p.140) the supply chain line of this current system 
doesn’t focus on ‘taking responsibility’ of goods or products. Every actor on the supply chain, 
gains/buys materials or purchases new resources to manufacture them into new products. 



	
	

	

Furthermore, the manufacturer sells the products towards the next actor on the chain-line 
whereby nobody amenable himself for the end of usage of those materials/products, nor to take 
the responsibility of the product’ waste-management. According to Rau (2017: p.121) this trend 
is due the fact that materials doesn’t have identities or are labelled [yet].  If goods were labelled 
or materials were identified, the relocation of those materials would be simplified. Whereby an 
increase of re-using them will automatically follow due to the registration-management which 
has the general aim to minimize waste generation [and which is the main goal of circular 
economy]. (p.112-134.)  
 
A report from the Ellen McArthur Foundation (2013) states that 21billion ton of materials are 
getting lost every year, in the United States only, and therefore are never be used again (due to 
transportation, bad storage circumstances, not used during the production, etc.) On top of that, 
another fact referred to a study of Eurostat (2011): “data indicating that the volume of material 
input from the European economy tallied with 65 billion tons in 2010, out of which 2.7 billion 
tons were dumped as waste. Merely 40 percent of which was used again in any kind of form 
(e.g. through recycling, reusing or composting). Nevertheless, the remaining 60 percent was 
lost because the materials were difficult to relocate. The unmanaged waste-lost cannot only be 
seen as its original function but has to be comprehended in the wider range as a loss of energy” 
Sariatli, (2017); Eurostat (2011). This only illustrates a small comparison of only two 
continents. 
 
 

  
Figure I: Traditional Life Cycle Model Blueprint – Rijksoverheid Nederland (Dijksma et al., 2016: p.17) 

B. Performance Business Model  

Despite the unheard visions of the early pioneers by their own time, mentioned above 
(Maxwell,1998;  The Club of Rome,1972), the need for change was seen by more 
entrepreneurs, around the late ‘90ies.  
Around the new era, new business models were set up in order to expand the lifespan of 
products which offered a solution to this economical waste problem. This new wave of models 
e.g. (1) Access-Based Economy (Bardhi et al., 2012), (2) Sharing-Economy (Das, 2018: 
Puschmann, 2016) and (3) Second-hand Economy (Swan,1979) can be clustered into one group: 
the alternative business models or the Re-use/ Re-Cycle Economy.  
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A first model of this alternative business approach has the focus on the usage-permission of 
products and is named (1) Access-Based Economy. This business model changed the terms of 
ownership and has a Business to Consumer focus. A change from selling products into offering 
services (Bardhi et al., 2012). The products will therefore be used until their maximum capacity. 
The second, and quite similar model that allocates the same foundations of expanding the life-
time of products is one that makes the extension of usage possible due to the internet and 
portions out on a common platform, (2) Sharing Economy. This collaborative consumption 
model emphasizes on a Consumer to Consumer or Business to Consumer activity where 
sharing, exchanging and usage of resources are even more facile, serene and achievable 
(Puschmann et al., 2016). The third model is known for the reselling of products and materials 
whereby the (3) Second-hand Economy is possible for a Business to Business connection, a 
Business to Customer or even Customer to Customer (Swan, 1979).  
 
The aim of finding new business models is to increase the growth and profitability while 
decreasing the impact on the environment. Hereby, the products will be used more intensively 
and by more people which leads to a decrease in waste. These business approaches are the 
springboard towards a circular economy.  

 

 
 

Figure II: Re-use Economy – Rijksoverheid Nederland (Dijksma et al., 2016: p.17) 

2.1.2. Circular Economy | Functional Service Economy 

There is another alternative model that offers the solution to the waste- and pollution problem: 
circular economy. A study of seven European nations (European Commision, 2015) discovered 
that a shift towards a circular economy would reduce each nation’s greenhouse-gas emissions 
by up to 70% and an increase of workforce by 4% due to the need of new technologies.   
 
The aim of circular economy is to turn goods that are, at the end of their lifespan, into resources 
for others enterprises or could be re-used, re-cycled, re-manufactured or re-paired. Hereby, the 
objective of circular economy is closing the material loops by constantly re-using or re-cycling 
materials in the industrial ecosystems and whereby circular economy strives for a minimized 
waste generation. (Rau, 2017) 
 
This new model can work if the last phase “recycling” complies with the recycling-needs and 
knowledge. According to Stahel (2016) this success of closing the loop can be classified into 



	
	

	

two groups. One group that nurtures re-use and extends service life through re-pair, re-
manufacture, upgrades and retrofits while the other group ‘turns old goods into as-new 
resources by recycling the materials’. The first group will put the focus on offering services, 
instead of providing products whereby a shift in business strategies or even concept will appear. 
The consumer will be a temporary user and therefore, will not own the product anymore. The 
business activity will not be based on offering products that has a mass-consumption goal and 
focus. Instead the production will have to change as well as the supply chain. Businesses shall 
have to re-structure their business activities, starting with smart designing whereby the products 
can easily be repaired, maintained and used. Some companies, on small scale, have already 
implemented the first thoughts of circular thinking. (e.g., companies as Xerox who are selling 
modular goods as services, Philips Lightning who are selling light and not lightbulbs anymore, 
etc) (Stahel, 2016). Selling services has to become the mainstream in consumer sphere, as well 
as modular thinking and manufacturing in order to simplify re-using, re-cycling and re-
modelling the products. Smart engineering and designing will lead to a development whereby 
dissembling them would simplify: This smart designing would also be more easy for the next 
actor in the loop, to turn old goods into as-new resources or to maintain them.  
 
The second group is in full development and in need for new technologies and-/or innovations 
in order to stimulate and close the loop fully. Kalundborg Symbiosis in Denmark (2017) is one 
of the businesses that has the intention to symbioses ‘waste’ into a resources for another (Dansk 
Symbioscenter, 2017). Aside from symbiosis, other techniques are developed nowadays that 
supports circular thinking: Cradle to Cradle, Industrial Ecology, Natural Capitalism, Blue 
Economy, Regenerative Design and Biomimicry, according to Falk (2016). Despite the small 
summary, it is a positive development to close the loop successfully. The beginning of a 
blooming green entrepreneurship.  
 
 

 
Figure III: Circular Economy- Rijksoverheid Nederland (Dijksma et al., 2016: p.17) 
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2.2. Certification Methods and Tools 
2.2.1. Linear Economy 

The beauty of mass-production/consumerism appeared to have a dark side. Due to journalism, 
unethical activities became visible and public. Consumers started to ask questions and 
companies were fighting to keep their image high. Therefore, companies searched for a solution 
to this demand for business transparency whereby voluntary standard labels, also known as 
certifications, became one of the most important communication tool to guarantee consumers 
and other businesses with an ethical and sustainable background. These certifications were a 
new business strategy and an important tool for moving production towards sustainability, to 
influence and to motivate consumer’s decision making processes and other businesses. 
According to Komives et al. (2014) the creation and implementation of these standard systems 
led the consumers rely on associated “Ecolabels”. A study in 2010 (Komives et al., 2014) 
showed that 1/5 or 20% of the labelled production (e.g. Fairtrade International, The Forest 
Stewardship Council, etc.) are taking part of the total global production (Komives et al., 2014).  
 
The first registered voluntary sustainability standard appeared in the first half of the twentieth 
century, in the field of agriculture (Komives et al., 2014) (Figure VI: Growth labelling 
initiatives (EcoLabel index, 2013). Back then, every linked company in that specific field 
created an own unique system, first locally and with different criteria and required practices. 
Later on, the companies who were active in agriculture soon noticed that there was a need in 
unity and assistance for this movement. Therefore, in 1972 the IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements, 2018) was established who aimed for this 
collaboration and standardization within their specialized field, internationally. According to 
Komives et al. (2014) the adoption of these sustainability standards is intended to be voluntary: 
“the standards are not created, run, or required by governments or limited by government 
regulations. This resulted, on the one hand, in a wide range of techniques, tools, and practices 
that promoted sustainability but on the other hand, it created confusion of the value and weight”.  
 
Despite the wide range of standards, Komives (2014) and Reinecke (2012), explain with their 
study that the different standard schemes are ‘remarkably similar in their organizational design, 
processes and rhetoric’ (Reinecke et al. 2009, p: 708). In many cases, the mechanism behind 
the standards of today relies on four important components of a voluntary standard system: (1) 
assurance, (2) labels and claims, (3) traceability and (4) capacity building. For this stage, the 
researchers looked into 300 different certifications to confirm this statement. (APPENDIX I: 
Customized Methodology) 
The aim and scope of the voluntary standard are in the same direction: “A sustainability 
standard/ certification can be defined as a set of voluntary predefined rules, procedures, and 
methods to systematically assess, measure, audit and/or communicate the social and 
environmental behavior and/or performance of firms” (Waddock et al., 2011: p. 24):  
 
Nevertheless, the freedom of the creation of voluntary standard certifications has led the current 
situation of confusion. ‘Voluntary sustainability standards’, ‘private standards systems’, 
‘certification’ and ‘Ecolabels’ are all carrying the same thought but are, according to Komives 
et al. (2014) different in their terminology and whereby the authors and users of this terms in 
most cases doesn’t completely comply the meaning of one them (Komives et al., 2014).  
For instance, ‘Private’ doesn’t not only imply the business-driven initiatives but also refers to 
the group of people who are willing to create a standard system (multi-stakeholder groups etc.) 
with the exclusion of the governmental influences. Therefore, clear and easy communication is 



	
	

	

important to create an understanding with the consumers and other business whereby they 
directly know what a “standard” implies.  
 
As mentioned above, there are many ways and techniques to use as a methodology but at the 
end they are built on the same foundations. Therefore, this literature study will only put the 
focus on one methodology that leads to one connected method and the final result because ‘[a 
voluntary standard] system’ focusses on a group of several steps of action in order to gain a 
final result (Komives et al., 2014). 
 

2.2.1.1. Methodology  
 

A. LCA		
Life Cycle Assessment originated from the 1980 (Silvester et al, 2013). The first goal was based 
on a systematic examination of the environmental impacts of the products/activities and 
whereby the environmental dimension of sustainability has been revealed, according to 
Goedkoop et al. (2013). LCA calculates the complete environmental impact of the product from 
the extraction of the necessary raw materials, the production, the transport, the usage and waste 
processing or in other terms: from (1) Cradle to the Gate or (2) Cradle to the Grave, according 
to EN15804 (Sustainability of construction works | Environmental product declarations | Core 
rules for the product category of construction products). Despite its focus on materials, other 
factors such as child-labor, safety are usually not considered in this assessment. (Goedkoop et 
al., 2013)  
 
This LCA-methodology, used as a decision-making technique, was developed for academia 
(e.g. case studies) and mostly applied by product developers, architects and students, to measure 
the impact of their material decision-making process when developing a new product. This tool 
was prospered during the same timeframe as the appearance of the alternative business models. 
Some researchers (as the developers of LCA) saw the importance of expanding the usage of 
products/materials or to make the creator of these products aware of the impact of their 
decision-making processes. Due to the linear economy, the foundation of this concept got, 
unconsciously, influenced whereby a fully 100% sustainability approach was not [yet] reached. 
‘Cradle to Cradle’ was still unthinkable. Nevertheless, this LCA gave an immense intent into 
opening the window for green thinking (Goedkoop et al., 2013).  
 

 
Figure IV: An example of a product system LCA (ISO 14040, 2006) 

 
Due to this enormous success and impact on the environment, people and planet, this 
methodology received international attention and received in the 90ies a ISO standard 
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(International Organization for standardization) with code 14040:2006. This ISO only covers 
the LCA (Life Cycle Assessment) and LCI (Life Cycle Inventory) with their individual 
explanations (Goedkoop et al. 2013). Due to its international recognition and standardization, 
several companies built their business activities on those guidelines to influence more business 
activities into the green thinking (e.g. EcoChain). Today, ISO (the international organization 
for Standardization) is a worldwide recognized Federation of National Standards bodies who 
embraces the quality of systems (Goedkoop et al. 2013). 
 

B. ReCiPe	
LCA was mainly developed to compare clearly defined end products alternatives. However, it 
has been rapidly incorporated into higher strategic levels including decision- and policy-
making. The calculation of LCA happens through the ReCiPe 2008 technique whereby ReCiPe 
2008 (Goedkoop, 2013) comprises two sets of impact categories with associated sets of 
characterization factors. Eighteen impact categories are addressed at the midpoint level 
whereby, most of these midpoint impact categories are further converted and aggregated into 
the following three endpoint categories: human health, Ecosystems, resources. (Goedkoop, 
2013). 
 
 

 
Figure V: ReCiPe Calculation format  (ReCiPe, 2008) 

 
 
 
 
 
 



	
	

	

C. Life	Cycle	Costing	
Another technique that goes hand in hand with LCA is LCC (Life Cycle Costing). This 
calculation method has been developed because of the awareness and societal concerns about 
pollution. These aspects have caused companies such as Xerox, HP, Sony, the need and urge to 
measure the total life-cycle costs of their products, including the impact of their raw material 
extraction, energy consumption during the use, and, finally salvage, recycling and disposal. The 
Total Life-Cycle costing (TLCC) refers to an understanding and calculates all costs incurred in 
product design and development, through manufacturing, marketing, distribution, maintenance, 
service and finally disposal. (Atkinson et al., 1997) 
 
As stated above, LCA was mainly used as a comparison tool in order to influence the decision 
making process. Life Cycle Costing carries out the same mind-set but focusses on the financial 
part (e.g. cost of the material, transportation, production, product/services, etc.) while LCA only 
focuses on the production supply chain and its impact on the environment without the financial 
aspect.   
Both ways that have been described, are ways to influence decision-making processes to 
consider alternative solutions or directions before entering the stage of manufacturing whereby 
they target the preferable cost or the preferable material/ supply chain for that, according to 
Atkinson (1997).  
 
 

2.2.1.2. Method | EcoDesign 
 
One of the most applied decision-making method is Eco-design (Peeters, et al., 2018). This 
method is a toolkit that has been developed based on the methodology of LCA, indirect 
connected with the ReCiPe- calculating technique (Goedkoop, 2013) and the Total Life Cycle 
Costing (TLCC). The aim of this toolkit is to make the designer, product developer or architect 
aware of the environmental issues that will have an impact on their decision-making processes. 
The aim is to convince the developer/architect/(product) designer to choose in a more 
sustainable alternative. Nevertheless, it still supports the cradle to the grave principle. (Europese 
Commissie, 2017). 
 
 

2.2.1.3. Tool | EcoLabel 
 
Due to the freedom of the creation of system standards (ISO14040,2006), an immense increase 
appeared especially after 1990. At the end of the ’90 companies from the same business segment 
(e.g. agriculture, marine, etc.) clustered their system standards together to create a standardized 
form whereby labelling alliances were established, such as Forest Stewardship Council (FSC), 
The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Fairtrade 
International and Marine Stewardship Council (MSC). Not even few years later, more 
companies joined to form the International Social and Environmental Accreditation and 
Labelling Alliance (e.g. International Organic Accreditation Services, (IOAS), Marine 
Aquarium Council, Rainforest Alliance (RA-SAN) and Social Accountability International, for 
example. (Komives, 2014) 
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Figure VI: Growth labelling initiatives (EcoLabel index, 2013) 

 
Nevertheless, many companies are independent initiatives whereby they have set up their own 
methodology, calculation technique and way of certifying by using the ISO-guidelines as a 
director. According to ISO 1998 (Komives, 2014) these certifications tools of striving for a 
more sustainable way but developed in a linear economy.  
 

2.2.2. Circular Economy 

Today, several techniques are held to stimulate a sustainable business activity. Despite, many 
certification techniques are not yet fully based on a closed-loop scenario, yet, except for Cradle 
to Cradle, a certification-company that aims to end the waste-generation of materials and 
products. Nevertheless, Cradle to Cradle also stands for a new way of thinking: 
 
Cradle to Cradle (McDonough, W., 2009) represents a different way of manufacturing and 
using products with the goal of zero waste and whereby the materials can be re-used at the end 
of the lifespan of a product. Thus, the ‘waste’ can act as "food" for nature or new products, 
without the release of substances that are harmful to people, the environment and with a crucial 
role for the use of natural energy. The waste of one other becomes a product-component for 
another. (McDonough, W., 2009). 
 
Therefore, it is important that designers, architects, product developers, etc. make the best 
materials-choices before construction and with the eye of using materials and construction-
techniques that can be easily decomposed, maintained or repaired. This new thinking leads 
towards “Design for Sustainability” due to the first stage of development that will lead towards 
smart thinking and will influence the designer, architect, and product developers’ materials-
choices.  
 
Many researchers define circular economy with the business-activity of Cradle2Cradle, due to 
the fact that there are not that much other players in the field, yet. 
 
One big pioneer that strives to close the waste-loop carries the same name of the new thinking 
which has been described above: Cradle to Cradle (C2C) (2018) seeks for an alternative 
production and waste management techniques that find solutions that influences cleaner 
production and industrial ecology. A new hierarchy of waste management whereby the 
materials will be kept in the loop and not turns into “wasted”. A 100% full utilization of all 
types of all materials is the key of this concept. (Cradle2Cradle, 2018). Therefore, it is important 
that companies, users, architects, designers and designers are implementing a new 
methodology, methods and tools, such as an integrated waste management, to reach this 



	
	

	

transformation. (Cradle2Cradle, 2018). The tool that can support this scope is the application 
of the Life Cycle Assessment according to the Cradle to Cradle and not to Cradle to the Grave- 
mindset. (Cradle2Cradle, 2018). 
 
Cradle to Cradle are constructed on the 7Rs rule which begins with the developing of (1) 
regulations to (2) reductions at the source, (3) Reuse, (4) Recycle, (5) Recovery the treatment 
and (6) Rethinking and (7) Renovation, as in qualitative as quantitative whereby the application 
of this new methodology should think about their waste by finding new renovate /innovative 
techniques and which is a basic tool for industrial ecology (Cradle2Cradle, 2018). On the 
website of Cradle2Cradle (2018) also states that this approach is based on the concept of 
adapting the best practicable environmental option, not only technical but also from a social.  
 
According to the website (Cradle2Cradle, 2018), a specific framework supports this green 
thinking: ‘Sustained Development proposed framework’. This framework consists of 6 phases 
(e.g. Regulations, Environmental management (EMS – ISO 14001:2004)/industrial audit (IA), 
Cleaner production, Cradle to Cradle, Industrial Ecology and Compliance to regulations. The 
aim of this framework is to enforce the environmental regulations whereby the force investors 
carry out an Industrial Audit (IA) or implement the environmental management system (EMS).  
 
Regulations 
Industrial audit / environmental management system 
Environmental management system/cleaner production  
Life cycle assessment/cradle-to-cradle   
Industrial ecology (IE)  

 
The first base is set up by higher institutes (e.g. governments). According to these regulations, 
it is necessary to develop a fine/mechanism to encourage those who approach 100% 
sustainability by offering them benefits and indirect money. The involvement of the 
government is due to stimulate and motive entrepreneurs to start investing in new technology 
and environmentally friendly processes and strategies. According to Haggar (2007), One of the 
reasons that not much companies haven’t applied the C2C methodology is based on the 
environmental protection regulation, the investment and return in profit, the pollution control 
and treatment are found very expensive, seen as economical burdens and impediments to further 
development (Cradle2Cradle, 2018; Hagger, 2007) but the results on long-term makes it worth 
an investment. 
 
This methodology is based on its qualitative approach compared with the qualitative approach 
of LCA. C2C uses a certification system that allows for storytelling and easy communication. 
Whether a product can be certified as a C2C-product is investigated using a list of mostly 
qualitative criteria. These include material health, material re-utilization, renewable energy and 
carbon management, water stewardship and social fairness (Haggar, 2007). The product is 
scored on each of these criteria, and the lowest score becomes the product’s overall mark. When 
it comes to eco-design, C2C is all about closing loops and creating beautiful and elegant 
products that are ‘more good, not less bad’. (Cradle2Cradle,2018) 
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Figure VII: C2C Certificate (C2C,2018) 

 
 

2.3. Customized Methodology 
 
Despite the large range of different methodologies, none of them fully encourage the mind-set 
of circular economy. In fact, the different methodologies are created during/and in a linear 
environment whereby the most important phase of the circular spiral, the one that closes the 
material loop, is missing. (Figure III: Circular Economy). However, Falk et al. (2016) explains 
that a combination of two existing methodologies can offer a solution to this problem and 
whereby the transformation towards a circular economy is more feasible for all interested 
parties whom are aiming for a better future. 
 

Systems Engineering 
(SE) 

Logistics Engineering 
(LE) 

Circular Thinking 
(CT) 

Circular Methodology for products  
Table I: Circular methodology for products, according to Falk (Falk et al., 2016). 

 
Falk et al. (2016) states that the foundation of (1) Systems Engineering and (2) Logistic 
Engineering in combination with (3) circular thinking can offer an answer to this need. This 
compound forms a foundation, however, it doesn’t fully support this research yet because 
Spectrum is a service-oriented organization. Therefore, a complex mixture of three existing 
methodologies are therefore studied in order to match with Spectrum’s business activities and 
the transition towards a circular economy.  
 
After a secondary research, the appropriated methodology resulted into the combination of (1) 
Systems Engineering (2) Service Systems Engineering and (3) Reversed Logistics-Thinking as a 
customized methodological foundation for service-oriented organizations. Furthermore, all 
three different methodologies will be explained further and in detail before entering the phase 
of applied science. The complete result will be explained completely in the result chapter. 
 



	
	

	

Systems Engineering  
(SE) 

Service Systems 
Engineering 

(SSE) 

Reversed Logistics  
(RL) 

= Circular Methodology for services (holistic approach) 
Table II: Circular Methodology for services (holistic approach). 

 

2.3.1. Systems Engineering & Systems Thinking 

In order to reach a circular Europe by 2050 (European Commission, 2018), the philosophy and 
the systems and products lifecycles has to shift dramatically. Today, organizations are familiar 
with the normal, classical and linear, confirmed by Rau et al. (2017: p.42) while, in the near 
future, in a circular economy the retirement phase has to bend into a “Reuse-, Repair-, 
Remanufacturing-, and/or a Recycling Stage to ensure that the loop is closed” (McArthur 
Foundation, 2017). To reach this goal, the methodology should be in order.  
 
As mentioned above, Falk et al. (2016) explains that Systems Engineering can offer a solid 
foundation to this need and transformation in combination with other strong foundations, 
namely Service Systems Engineering (SSE) and Reversed Logistic-Thinking (RL-T) (p. 201). 
However, Systems Engineering is mostly focused on a product’s Life Cycle while the aim and 
business activity of Spectrum is the opposite, scilicet service oriented. Therefore, Service 
System Engineering has to be part of this methodology-mixture. 
 
Systems Engineering is seen as a guide to engineer complex systems whereby the whole is built 
on functional and physical system building blocks, identified as a set of interrelated components 
working together towards some common objective (Kossiakoff et al., 2011). According to 
Kossiakoff et al. (2011) “Systems Engineering is focused on the system as a whole that looks 
at the system from the outside as its interactions with other systems and the environment, as 
well, from the inside that hence, satisfies a specific need, is multidisciplinary and uses advanced 
technology in ways that are central to the performance of its primary functions and hence 
involve development risk management and often a relatively high cost (p.4).”  
 
Systems Thinking Systems Engineering Engineering systems 
Focus on process Focus on whole product Focus on both process and 

product. 
Consideration of issue Solve complex technical 

problems 
Solve complex 
interdisciplinary technical, 
social and management 
issues. 

Evaluation of multiple 
factors and influences  

Develop and test tangible 
system solutions 

Influence policy, processes 
and use systems engineering 
to develop systems solutions 

Inclusion of patterns Need to meet requirements, 
measure, outcomes and solve 
problems 

Integrate human technical 
domain dynamics and 
approaches. 

Table III: Comparison of Systems Perspectives (Kossiakoff et al., 2011: p.33). 
 
Systems Engineering (SE) can be comprehended on three different levels: (1) Systems Thinking, 
(2) Systems Engineering and (3) Engineering systems. The differences on the three levels are the 
focus, length and depth of the Systems Engineering implementation. After analyzing the need 
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for this specific research, the focus will only be applied on Systems Thinking (Table III: 
Comparison of Systems Perspectives) because the main focus of this research is based on the 
process and not necessarily on the whole product or both as Systems Engineering and 
Engineering Systems suggests.  
 
System engineering is a methodology based on linear economy and therefore follows the Life 
Cycle stages of a product that carries the mind-set: from cradle to the grave. Therefore, the 
general line of System Thinking will be applied in combination with Reversed Logistic thinking 
(ref.: 3.1 Customized methodology) to solve the circularity lack on this methodology. Besides, 
the whole methodology has been constructed out of three stages: (1) the Concept Development 
stage, (2) the Engineering Development stage and (3) the Post-Development stage whereby each 
stage emphasizes its goals and objectives:  
 
Concept Development Engineering Development Post-Development  
Needs Analysis Advanced Development Production 
Concept Exploration Engineering Design Operation and Support 
Concept Definition Integration and Evaluation  

Table IV: The System Development Process (Kossiakoff et al., 2011: p.72). 
 
The first stage, Concept Development, as the name implies embodies the analysis and planning 
that is necessary to establish the need for a new system, the feasibility of its realization and the 
specific system building block-components to succeed the wishes of the end-consumer. 
According to Kossiakoff et al. (2011: p.72) “Systems engineering plays the lead role in 
translating the operational need into a technically and economically feasible system concept 
and questions can be asked: is there a valid need for a new system or is there a practical approach 
to satisfy this need?” Therefore, first the needs are analyzed, the concept will be more explored 
and finally a complete definition will follow after this phase which will lead to the next phase 
of Engineering Development. This phase has the focus on an in-depth approach of the concept 
whereby the though becomes reality. Therefore, an advanced development is needed whereby 
all kinds of resources will be tested in order to find the most suitable and applicable technology 
to reach the desired innovation. The integration of both, new concept and technology will be 
tested, registered and analyzed to reach the best results on long as on short term that suits the 
needs for the end-consumer (Kossiakoff et al., 2011: p.73). The last stage, Post-Development, 
engages with the production, deployment, operation and support of the system throughout the 
full life cycle of a system or a product (Kossiakoff et al., 2011: p.74).  
 

2.3.2. Service Systems Engineering  

According to Chesbrough (2006), more and more companies are implementing service thinking 
to refresh their business activities or are in seek for change, new innovations or/ and new ideas. 
Moreover, a twist appeared from selling goods to offering a “Product as a Service (PAAS) or 
“Material as a Service” (Rau et al., 2017: p.154)” which is a change as a challenge in practice 
as well in theory. In order to find the most suitable methodology that fit to these new trends, 
the need of the ‘service’ business activities of Spectrum and circular certification methods, the 
implementation of Service Systems Engineering (SSE) is strictly advised (Chesbrough, 2006; 
Falk et al., 2016).  
 
Service Systems Engineering is a collaborative process creating context specific value whereby 
actors interactively engage with each other to find solutions or innovations that bound to a 



	
	

	

specific context. Most likely, it is connected with a unique situation for an individual or a 
distinct set of organizational goals and challenges. Therefore, Service Systems Engineering 
emphasizes on collaborating with all necessary human expertise in different fields of 
knowledge and their skills to participate in co-creation and action research, strengthen with new 
resources e.g. technology, information and physical artefacts to find a new blueprint for 
innovative services, according to Böhmann et al. (2014).  
 
Furthermore, the combination of the human expertise and the implementation of new resources,  
strives for contextualization and collaboration and is seen as a departure from traditional 
Service Engineering research. On top of that, contextualization and collaboration are both 
information-intensive aspects and form the foundation for research development phase. 
According to Böhmann et al. (2014) “Service System Engineering (SSE) calls for research 
leading to actionable design theories, methods and approaches for systematically designing, 
developing and piloting service systems, based upon understanding the underlying principles 
of service systems which consist out of three major challenges and have been identified as: (1) 
Engineering Service Architectures, (2) Engineering Service Systems Interactions, and (3) 

Engineering Resource Mobilization, i.e. extending the access to and use of resources by means 
of Information Technology”. 
 
 
Service Systems Engineering 
Research Development 
Engineering Service Architecture 
Engineering Service Systems Interactions 
Engineering Resource Mobilization 

Table V: The Research Development Process SSE (Böhmann et al., 2014). 
 

Engineering Service Architectures 
The term architecture refers to the building blocks that are needed to build something e.g. a 
house but could be comprehended largely. How is the system constructed? This thinking has to 
be implemented during this phase of Research development, the emphasis remains on the 
decomposition of a system into functional components as well as the interactions of these 
components in delivering overall system outputs. By visualizing the building blocks and 
interactions, the needed links are possible to see the necessary actors and resources whereby 
value co-creation could be applied (step 2 and 3). According to Böhmann et al. (2014) “the 
focus on the development of service architecture should novel work to seek and enhance 
possibilities for novel business models / platforms and cyber-physical systems with their 
modularization, standardization and contextualization and reconfiguration of service 
components and resources.” 
 
Engineering Service Systems Interactions 
The next step only focusses on the interactions, regarded the system scope. Due to the advanced 
technologies and the internet, communication became more sufficient and the rhythm could be 
translated and used as data. According to Böhmann et al. (2014) “Service Systems engineering 
should be able to draw on reliable design knowledge and information intensive service system 
interaction [and, thus,] expand the opportunities for contextualization and collaboration”. A 
change in information and communication technology (e.g. new platform, network, sharing 
knowledge, etc.) will increase the opportunity to innovate these intercommunions.  
 
Engineering Resource Mobilization 
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Another important key to generate the research phase is the mobilization of resources for value 
co-creation in services. These can appear in form of human resources, physical knowledge or 
through user generated content or open data. According to Böhmann et al. (2014) the multitude 
of service systems interactions spurs the emergence of new resources, especially information 
resources that users collect and share.  
 

2.3.3. Reversed Logistic Engineering 

The logistics of today are built on the line of linear economy whereby the responsibility from 
the one actor will be passed on to the next one in line. (Figure I: Traditional Life Cycle Model 
Blueprint – Rijksoverheid The Netherlands). However, circular economy will stop this lack of 
responsibility. Therefore, it is important for companies to implement the third important key 
and building block to support the transformation to a circular and responsible economy, namely 
reversed logistics.  
 
Reversed logistics offers a solution to close the products/materials-loop whereby the materials 
that have been used during the process will capture the value of end-of life of goods by reusing, 
repairing, remanufacturing or recycling materials (McArthurFoundation, 2017). This mind-set 
is the ground foundation for circular economy. If companies are willing to change now, their 
full business philosophy has to change, as well as their logistics. Therefore, it is important to 
track the asset, optimize product and material flows and setting up waste handling regulations, 
as well as the residual value of return products is key (McArthurFoundation, 2017). 
 
In contrast with what the name ‘Reversed logistics’ suggest, the focus does not only project the 
collection and transportation of products and materials. It even starts at the design stage, where 
organizations have to emphasis the development of ‘smart’ products. These new, circular 
products have to embrace the following characteristics: easy to dissemble, maintain, repair, 
sort, recycle, refurbished and redistributed to simplify the application of reversed logistics and 
guarantee a closed loop story. (Rau et al., 2017: p.47) 
 
According to the Mac Arthur Foundation (2017), the Reverse Logistic Maturity Model 
(RLMM) espouses a theory that escort companies to a successful implementation of reversed 
logistics. Before a company implies the RLMM model, the company has to identify themselves 
with one of the three archetypes. Each archetypes represents specific product attributes, 
examples, reversed logistics requirements and implementation where companies can identify 
themselves with. These archetypes also demonstrate possible reversed logistic solutions and 
seen as a starters guide where, key success factors and other tips are summarized before 
applying the model.  
 
ARCHETYPE I ARCHETYPE II ARCHETYPE III 
Low value extended 
producer responsibility 

Service parts logistics Advances industrial products 

Table VI: The different Archetypes Reversed Logistics (Mac Arthur Foundation, 2017). 
 
The Reverse Logistic Maturity Model (RLMM) is a holistic approach that not only put the focus 
on one element, as mentioned above. This modular assessment consists of three phases: “(1) 
Front end, (2) Engine, (3) Back end” whereby only the first phase puts the focus on reverse 
logistics while the other two components emphasis the recovery (Engine-phase) and 
remarketing (Back-end phase) of these products/materials.  Each phase is measured across three 



	
	

	

dimensions or sub-phases that are necessary during the decision making process to reform its 
business strategy into a circular one: (1) strategic, (2) tactical, (3) performance. (McArthur 
Foundation, 2017) 
 
RLMM 
Component 

Decision dimension  Areas to assess 

Front End  Strategic Reverse logistics strategy 
 Tactical Reverse logictics network structure 
 Performance Responsiveness and visibility of items in RL 

flow 
Engine  Strategic Recovery strategy 
 Tactical Returned products inventory control 
 Performance Returned material evaluation 
Back End  Strategic Remarketing in secondary markets 
 Tactical Remarketing planning for secondary markets  
 Performance Remarketing data  

Table VII: RLMM Component and circular approach / reversed logistics (McArthurFoundation, 2017) 
 
 
The application of this methodology is the start to support circular economy whereby the 
implementation of this process is an ongoing process for improvement. By applying this 
approach, the company has to map out its new business strategy whereby issues, new challenges 
will appear and whereby the focus for improvement will result automatically. Circular economy 
is a new form of innovation and cannot be reached without the necessary collaboration and the 
implementation of new technologies. All factors, mentioned above are key, to succeed this 
transformation.  
 
 

3. Methods 
3.1. Methodology 

 
As mentioned in the literature study above, finding the right methodology was a challenge. The 
customized methodology will be explained here briefly whereby the structure of the further 
research could make more sense and easy be followed but this complete model will be extra 
explained in the chapter ‘Results’.  
 
The table below shows the full methodological approach without applied methods. Due to the 
lack in time, the researcher only focuses on the first two phases, namely Service Systems 
Engineering (Research Development) and the first phase of Systems Engineering / Systems 
Thinking (Concept development). Each phase, has on itself sub-phases whereby during the 
application of each phase, the most preferred method has been applied, in order to get the most 
interesting data.   
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Table VIII: Customized Methodology 

 
 

3.2. Methods 
3.2.1. Research Development  

In case of Spectrum, the first research development, contains out of three stages: (1) 
Engineering Service Architecture, (2) Engineering Service Systems Interactions and (3) 
Engineering Resource Mobilization. Therefore, the following method has been applied: For the 
first phase (Engineering Service Architecture) the method AEIOU (APPENDIX II: AEIOU) 
has been applied to set up a strong and defined foundation. Continued with the application of 
Open Innovation which does not only limit itself during the phase of Engineering Service 
Systems Interactions but has influences during the whole research. Lastly, the research 
development closes with a secondary research and a interview /discussion with EcoChain, 
Amsterdam (APPENDIX VII: Interview EcoChain – Amsterdam). 
 

 
Table IX: Customized Methodology – Research Development  

3.2.2. Concept Development 

This next phase, focuses on defining the whole concept. Therefore, the need analysis has been 
supported by a questionnaire which was sent digitally to all interested parties. The concept 
exploration is not really guided by a method. This phases, Concept Exploration, has been 
formed by ‘try and error’, guided with common sense and the opinions given by several 
stakeholders within the field of urban lighting. Those stakeholders supported the thesis with 
real product data whereby the final result could be tested if the calculation made sense or were 
correct.  
 



	
	

	

 
Table X: Customized Methodology – Concept Development 
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4. Applied Science 
 
This research continues, firstly, with the Research Development and progress, secondly, with 
the Concept Development. As mentioned above, the whole procedure consists of more phases 
(APPENDIX I: Customized Methodology) but due time constraints, this particular research 
only put the emphasizes on the first two phases. 
 
 

4.1. Research Development 
 
As stated above (2.1 Evolution; 2.2 Certification methods and tools), the development of 
certifications is not limited by restrictions, guidelines, mandated by law or higher governmental 
institutes. In fact, the development knew a free trend whereby many different methodologies 
with their own methods and tools have been developed. Many of these developments are 
influenced by ISO 14040:2006 which carries the foundations of an LCA. The thoughts of an 
LCA grounds on a linear thinking. Despite this first result, another one appeared. The RAW 
(APPENDIX IV: Raw – Dutch version; APPENDIX V: Raw – English version) of Spectrum 
also rests on linear thinking. Thus, the first hypothesis rests on finding a way to translate the 
complex language of circularity into easy communication e.g. numbers or visuals, to motivate 
the transformation towards circular economy and whereby the implementation of this ‘unknown 
result’ can be easily applied within the business approach of Spectrum, at current times.  
 

4.1.1. Engineering Architecture  

Without a solid foundation, creating anything of value will be, even more, a challenge. 
Therefore, this research starts with the method AEIOU (APPENDIX II: AEIOU). The aim of 
this method is to strengthen up the basic building blocks of this particular research. The tool 
PID (Product Definition Form) which supports this method AEIOU (APPENDIX II: AEIOU) 
offers the researcher a clear vision and goal throughout the whole period of research.  
 
The main building block of this research goes towards the study of two different economies and 
the transformation towards a circular economy, aiming for zero waste. On top of that, another 
focus has been held on ‘how the future of certification will be developed on the future 
products?’ and ‘how the circularity can be promoted and motivated even more?’. Changing the 
certification- or communication- techniques from linear towards circular thinking whereby 
material decision-making can be influenced, by offering them more awareness about the impact 
of products and materials.  
 
Building blocks: 
Linear Certification Circular Certification 

 
This research in in collaboration with Spectrum. An independent service-oriented company in 
the area of urban and architectural lighting expertise. This company, Spectrum, is a pioneer and 
fast revisable, advice company who is constantly adapting early changes in the sector of urban 
and architectural lighting and whom collaborates with many manufactures and follows up their 
newest innovation.  
 



	
	

	

 
Furthermore, Spectrum received frequently, from many of collaborative manufactures, 
certifications of their particular products. All of the certifications are different. Therefore, 
Spectrum requested the researcher to find a way to implement the different labels into their 
business activity whereby the value of those certifications couldn’t get lost. On top of that, 
another essential focus point that Spectrum mentioned, was the transformation towards a 
circular economy. The European Commission (2017) is striving towards a zero waste economy 
by 2050. This insinuates that all products have to be developed by circular thinking (2.1.2. 
Circular Economy | Functional Service Economy). Spectrum, as an early pioneer, therefore, started by 
implementing the thoughts of this new economy. As a service-oriented company, Spectrum felt 
the need to start with the transformation immediately and to make their collaborative companies 
aware of this new approach.   
 
The method (Appendix II: AEIOU) consist out of objectives concerning linear economy which 
was not complex to find, compared to the futuristic goal of circular economy. This 
transformation and the uncertainty of knowing what will happen in 5, 10 or even more are a 
leap in the unknown. These lines are forming the importance of the foundation of this particular 
research. Further readings concerning this method can be find in (APPENDIX II. AEIOU). 
 

4.1.2. Engineering Service Interactions 
4.1.2.1. External  

 
The second phase of the first development focuses on the interactions of certifications in the 
broader sense. Based on the first method (APPENDIX II: AEIOU) the next method ‘Open 
innovation’ will be applied on and which will place the attention to an external and, secondly 
an internal approach. 
 
The external approach has the aim to understand: ‘why companies are using certifications’ and 
to investigate how the certifications has been built on. Therefore, a tiny 300 certifications 
(APPENDIX III: Different certifications) have been browsed up on the internet, to gain a deeper 
inside. Only one certification can be defined fully circular, namely Cradle2Cradle (2.2.2.1 
Cradle2Cradle | Methodology – Method – Tool). Some certification came close to circular 
thinking but were missing information or missed the most important thought of re-using their 
materials. Thus, Cradle2Cradle is the only result that can be fully defined as a certification that 
support circularity completely. 
 

4.1.2.2. Internal  
 
Another technique to understand the interactions, was an analysis of Spectrum business 
activities itself. Spectrum uses the guidelines and regulations of RAW © (APPENDIX IV: Raw 
– Dutch Version; APPENDIX V: Raw ® – English version). The RAW® is a quality system, a 
contract, that mainly is used for specifications for maintaining the public space and based on 
maintenance according to a set of pre-set quality levels. For every project a RAW® contract 
will be set up. This contract contains all the necessary information that is needed to perform the 
construction or maintenance. The book of RAW® shows no sign of circular thinking. The focus 
and thoughts completely supports the linear economy. Chapters and subchapters as 
maintenance, remove, implement, etc. are thought trough but nothing has mentioned what 
happens after the life span of a light pole or armature. This contract can be circular improved 
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in the horizontal and vertical approach. (APPENDIX IV: Raw ® – Dutch Version; APPENDIX 
V: Raw® – English version) 

 
Table XI: Simple mapping – stakeholders of Spectrum 

 
Spectrum works with many manufacturers in the field of urban lighting and doesn’t have 
privileged contracts with manufactures. Instead, Spectrum analyze every specific project in 
their unique environment whereby the need from the service applicant will be heard, in order 
to offer the best light service/solution.  
 
In the future, a light mast can be disassembled into three parts which also represents the three 
types of manufacturers: (1) light pole, (2) armature and (3) light source. Nowadays, the 
manufacturers of armatures are at the same time light source-providers while this was done by 
two different manufacturers, in the past. There is no distinguish between the two anymore. In 
order to have the visions of all three actors (light pole-manufacturer, light-armature and a 
governmental viewpoint) interviews were arranged, in the early stages of this research, thanks 
to the public relations of Spectrum. (APPENDIX VI: Schedule Research) This collaboration 
with the three actors/ stakeholders are implausible essential to receive the opinions and visions 
from every party in the field and to open the access towards innovation. 
 
Thus, almost all certifications are built on a linear thinking, except for Cradle2Cradle. In the 
linear atmosphere, there were no restrictions or limitations when developing a certificate and 
nothing has been found so far that is directing toward limited circular certifications. Besides, 
RAW shows no signs of a circular business approach. (APPENDIX V: Raw® – English 
version) 
 

4.1.3. Engineering Resource Mobilization 

With the gained knowledge, mentioned above, the urge to gain a deeper knowledge in the area 
of certifications and circularity, as main building blocks, became the focus in this phase. 
Therefore, a secondary literature study has been held.  
 
According to the McArthur Foundation (2017) circularity strives for specific characteristics and 
are therefore important to implement further: (1) easy language/communication, (2) transparency, 
(3) connected and collaboration with other companies. These characteristics represent the last 
stage of the research development stage. The aim of this stage is to mobilize knowledge and to 
find ways, on how future collaboration can be supported effective by showing benefits, 
implementing new technology and appliance of innovation.  
 
One of a big player in advising ‘green entrepreneurship and thinking’ and who can offer this 

Light Pole Armature + Light Source
Hydro (Sapa)
Nedal
Etc.

Philips	Lighting
Lightwell
Schreder
Innolumis
Etc.

Stakeholders
Governments 
Contractors
Urban planners/ architects
Etc. 

Public lighting- service applicants Manufacturers



	
	

	

research a deeper inside was EcoChain. An interview was held in Amsterdam were visions were 
shared and opinions were given. (APPENDIX VII: Interview EcoChain - Amsterdam). The 
focus of this conversation was based on resource mobilization.  
 
EcoChain: “One of the most important things that I have discovered in the long run, is that you 
cannot innovate alone. Accept collaboration and see the need of cooperation between partners, 
not only from the field that you are well-known with. For example: a client can ask you the 
question. Therefore, several parties need to work together to be able to meet that demand and 
you have to engage in a dialogue and make sure that all understand the objectives! Wat is the 
objective now? What do we want to achieve now? Do we want to be less dependent on other 
countries when we purchase materials? Do we want to achieve a certain emission reduction? 
(APPENDIX VII: Interview EcoChain - Amsterdam). 
 
 

4.2. Concept Development 
4.2.1. Need Analysis 

The combination of the results of the research development stage led towards the direction of 
finding confirmation and new directions of knowledge, needs and to gain a deeper 
understanding what is actually needed and happening in society. Therefore, a traditional method 
has been applied which supports action research, namely the questionnaire. This kind of 
research has the aim to involve as much people/knowledge as possible at once, from different 
field and sectors. Therefore, a digital questionnaire has been set-up, made by google docs 
whereby the data could be collected as fast as possible and to reach as many people possible. 
Through, the efficiency of Google doc, the researcher received a link to spread the invitations 
to participate much easier and which has been shared on several Facebook groups as (A) 
Recyclage, Récupération et Economie Circulaire, (B) Design + Change (C) Madiba et Nature 
pour la promotion (D) OIKOS. On top of that, the researcher sent over 300 questionnaire-
invitations to all members of the Belgian Institute for Enlightenment Science (IBE-BIV Institut 
Belge de l’Eclairage | Belgisch instituut voor verlichtingskunde). Surplus, the link to the 
questionnaire was even published on the website of Spectrum, in Belgium and in The 
Netherlands. A small total estimated group of 8000 people, has been reached through the 
efficiency of digital communication.  
 
The first questionnaire was originated set-up in two languages, Dutch and English. Both 
languages on the same page. Later on, the two languages were separated and two other versions 
of the questionnaire were developed. One in English, another in Dutch and the third in both 
languages. Hereby, the researcher was able to reach potential people from Belgium, The 
Netherlands and France.  
 
The questionnaire consists out of 11 questions (APPENDIX VIII: Questionnaire – basic) that 
could be answered between the 10 and 15 minutes, depending on the circularity knowledge of 
the individuals. The structure of the approach is composed of three main focus points. Firstly, 
the researcher strived to get the participant a little bit by asking general information of the 
participant. Everybody had the right to keep their privacy, if preferred. Others, had to need to 
share some extra and personal information, which was also possible, in the open text-box. After 
the first focus, the questionnaire continued with the second aim which had the concentration on 
certifications within a linear economy, in particular. Hereby, the researcher aimed to receive 
data concerning purchase-decision-making, the impact of labelled products and how they link 
labelled products with. 
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Furthermore, the third focus has a change in focus. A change from linear towards circular 
economy. The researcher first asked the participants if the participants are well-known about 
this new concept and what they link circularity with. Due to the literature study and talks with 
random people, the researcher discovered the fact that not many people are aware of the fact 
that by 2050 the economy should be circular. Therefore, the researcher saw the importance to 
ask the participants what would motivate them to support the circular economy and if a tool 
that calculates a products’ or project’s circularity would motivate this transformation even 
more.  
 
The aim of this questionnaire was to make the participants aware of the big contrast of a 
complete different economical mindset whereby the certification became less important. 
(APPENDIX VIII: Questionnaire – basic) 
 

4.2.2. Concept Exploration 

Hypothesis 
 
Circularity is an upcoming concept. Nevertheless, the qualified articles that could support this 
research based on this concept were quite limited. Despite, the upcoming phase is a result of 
trial and error, usage of common sense, critical judgement, data from the literature review/ 
questionnaires and the opinions of several and different actors in the field. 
 
Before the tool development, the researcher started to question herself to define the hypotheses 
and goal of the research even more. This phase was needed to stand still by the need (data from 
the questionnaire), the first results from the literature study, opinions of all stakeholders and the 
possibilities, challenges the researcher had, before the start of the development of the tool. 
  
What is, for the researcher circular economy? 
During the research of finding a definition of circular economy, the searcher will get confronted 
with dozens of definitions. All the definitions are different but all are aiming for one thing: 
“Keeping the materials in the loop (EllenMacArthurFoundation, 2017; European Commission; 
2018)”. The concept of circularity is wide, extremely wide. The concept focuses on e.g. on 
materials, waste, recycling systems, pollutions, society benefits, growth, new technologies and 
innovations, design thinking, systems thinking, product life extension, etc. not to mention that 
this is, only a small list of a bigger summary. Therefore, the researcher had to narrow down the 
focus towards one specific element whereby a design space was set: 
 
The thoughts of the architect Thomas Rau kept the mind of the researcher running and ‘in the 
loop’. According to Rau (2017) “one actor on the supply chain line sells the products together 
with the responsibility to the next actor on the chain-line whereby nobody amenable themselves 
for the end of usage of those materials, nor to take their responsibility and whereby all the 
materials and products will be classified as waste”.  
 
According to the literature review, this main problem occurs during the design stage where 
products has been developed with planned obsolescence (London;1932)”, “Designed to fail” 
(Rau, 2017: p.20), “Designed to be outdated (Rau, 2017: p.22)”, “Designed to be out fashioned 
(Rau, 2017: p.28)” whereby products have been designed in such a complex way to keep the 
business up for running. If products would have designed simply, it would create the 
opportunity for competitors to copy the product easily. Therefore, the products are constructed 



	
	

	

in a sophisticated way which makes it more difficult to disassemble the different components 
after their lifespan. Thus, this current society is struggling with a design problem.  
 
To make this problem aware, the researcher saw a need in translating the material flow of 
products into a more comprehendible language. A language that exist out of numbers and 
graphs whereby designers / architects and other creative brains can see the impact of ‘waste 
creation’ of the product.  Therefore, the researcher only focuses on how a material is composed, 
is being used and after the lifespan turns into waste or not. Waste is the guided principle, 
according to the researcher for this project and represents its subjective definition of circularity.  
 
What is the aim of this research? 
Another fact that appeared during this research, according to the data from the questionnaire, 
is the lack of knowledge of the participants with the new concept of circularity. The majority 
of participants showed that they have a bit of knowledge of understanding but doesn’t fully 
comprehend the full transformation or aim of it. Despite the lack of knowledge, the participants 
show eagerness to gain more knowledge concerning this topic and are welcoming a guidance 
that stimulates this transformation, which is lacking at current times. 
 
Circular economy is making entrance within society. Therefore, the way towards circular 
economy should be easy intangible, and clear in its communication which has also been stated 
before in the secondary literature study. The urge for awareness and, therefore, to motivate 
manufacturers to get into action became another goal for this research.  
 
What does the people need?  
The aim of this research is to guide all interested parties into circular thinking by translating the 
complex concept of circularity into a tool that makes the concept more visible in numbers, 
graphs and visuals. 
Therefore, the researcher came to the idea to develop a tool that displays the circularity of a 
product. In this particular case, the researcher contacted several actors within the urban lighting 
field (Table XI: Simple mapping - stakeholders of Spectrum) to ask for product details in order 
to work with real data but also to understand their need, expectations and willingness to 
implement the tool in a later phase, eventually. Therefore, the researcher has the honor to work 
with one light pole/ aluminum manufacturer (Hydro), two armature manufacturers (Lightwell 
and Innolumis) and one direct link with a civil servant of the city of Uden in the Netherlands.  
 
Stakeholders   
Light Pole Manufacturer  Hydro (before known as Sapa) 
Armature and light source Manufacturer Lightwell  
 Innolumis  
Governmental party  Irmgard Kamphuis (Uden, the Netherlands)  
External expertise   
Data management consultant at J&J Gregory Lambrechts  

 
The researcher had with all the parties, first, direct contact, in form of an interview and, later 
on, the communication went further through mailing or Skype-meetings to gain more 
information, visions, data or opinions. Besides, the support from the stakeholders, mentioned 
above, external opinion was needed at the almost final stage of the tool-development. 
Therefore, the researchers could count on the expertise and outstanding knowledge of 
Lambrechts who is a Data-Management Consultant at J&J. 



	 27	

4.2.3. Concept Definition 

The last phase is a test with real data from a Light Pole industry, Hydro which was known as 
Sapa before. Hydro has 50 years of applied and scientific expertise in extruded aluminum 
solutions. Hydro offers everything from education in aluminum to design, manufacturing, 
fabrication, surface treatment and finishing. (Hydro, 2018)  
 
In order to get the data, the researcher had the honor to have an exclusive interview with two 
representatives of Hydro. The focus of the interview was to explain the tool, to gain their 
interests and to receive their input and thoughts. After the meeting, the researcher sent out a 
worksheet whereby the data could be filled in which has to return back to the researcher. 
  
The data that the researcher received, could then be implied in the final tool which has been 
used as a case study and used as a test. The tool calculates the result only for one product, at 
the time. In the future, if more products from the same manufacturer has a PICI©-result, that 
will make a comparison even more interesting. Not to mention, the comparison of different 
competitors or so.  
 

 
 
 

 
 

Table XIII: Case Study with tool. 



	
	

	

5. Analysis 
5.1. Research Development 

 
Engineering Architecture | Engineering Service Interactions | Engineering 
Resource Mobilization  
 
During this comparison of the list of certification (APPENDIX III: 300 Certifications), the 
confusing raised up by all the different naming. The meaning of ‘green’ in the one, had a 
complete different intention by the other. There was no logical pattern to be found. All 
companies that have been developed a certification went for a catchy name, as Marketing 
suggests. The main aim of having certified products is to influence consumers during their 
decisions-making process when purchasing for products. One characteristic that was repetitive 
and appeared almost on every label, was the usage of the color green. This color symbolizes 
the freshness, joyfulness and healthiness of their labels even more if the naming would lack that 
representation. 
  
The analysis criteria were held on the year of publication, description, sector, linear- or circular- 
background and the location of the company. Some labels had great circular thoughts but the 
distance made it not-circular anymore. (e.g. a recycling plant that is located in Canada and 
recycle aluminum from Belgium is not found circular due to the fact that all the materials firstly 
have to be transported to a complete different continent while, Belgium or surrounded countries 
also can offer that kind of recycling-service).  
 
During the literature studies, the researcher went through 300 certifications. Almost all, except 
for one was built on the thoughts of linear thinking and focused on quantitative, instead of the 
qualitative judgement. Cradle2Cradle, on the other hand, showed the opposite. The founders of 
Cradle2Cradle put the aim on the quality-judgement of a product. The analysis for the other 
299 certificates, can be summarized as a free developed certification whereby its roots are 
coming from a complex background, not to mention its calculation which is based on the ISO 
14040:2006, Cradle to the grave-principle.  
 
The aim of creating certifications are, according to results from the literature study, based on 
influencing customer’s decision making processes and has been used as a marketing tool. The 
aim to increase the profit and to create a better image for the company itself.  
For companies who are striving to upgrade their products with a certification, by specialized 
certification companies, the implementation is an expensive investment whereby a lot of 
administration got involved. Most of the companies sees this as an immense hassle and which 
is only valid for two years. Afterwards, the company has to re-invest in keeping this label. 
Nowadays, almost all products are carrying a label whereby the uniqueness decrease.  
 
The Raw, a tool that Spectrum applies within their business activity, has been developed in a 
linear system. This trend becomes visible when analyzing its structure. At current times, the 
thoughts of what will happen after the lifespan of a product (e.g. PAAS, take-back, offered as 
a service, etc.) is not yet implemented. Therefore, all chapters are supporting this linear-
thinking. Raw is a standard that specifies the risk distribution and responsibilities concerning 
all the different components within the public environment and has been set-up in the Uniform 
Administrative Conditions that also provides a technical framework for supportive work with 
the contractor’s performance.  
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Spectrum collaborates close with numerous manufacturers from the urban lighting industries. 
For every project, the collaboration with all kinds of manufacturers are mentioned in the RAW. 
Therefore, the researchers found it important to link the existing RAW document with an extra 
document that are in a direct connection to show what the impact of the product is, in terms of 
circularity.  
 
According to the Engineering Resource Mobilization, the innovation is important (!) but the 
implementation of a complete new approach can lead to failure. (!) Therefore, risk management 
in combination with common sense, is an important factor to succeed. Therefore, the researcher 
decided to combine the system that has been used with a new implementation. Hence, how can 
this a calculation tool be applied on the RAW of Spectrum, section 7011 Aluminum Light Poles 
and section 7190 armatures of the RAW1246, to show a products’ circularity?  

 
 

 
 

Table XII: Part of RAW© with PICI© 
 
 

5.2. Concept Development 
 
Need Analysis  
 
The questionnaire has been developed and set up with the knowledge gained form the literature 
review, some interviews and discoveries along the way. This tool has been developed digitally, 
in order to reach as much people at once. Nevertheless, the many people that has been reached 
over time for this particular research, only 73 people participated. Due to the collaboration with 
Spectrum, the majority, 50%, of the participants are people who are working for the 
Government. This particular group of people are the end-user of the services that are given by 
Spectrum and therefore, much relevant. Service-oriented companies are ranked second and 
Product-oriented companies, third. The participants are, mostly, project leaders, engineers, 
architects, policy advisers or students which gives an interesting comparison between the 
worker of today and the student who will be colleagues soon because all of the students that 
have been participated are related with creative fields (Architecture, Design, Construction, 
Engineering). (APPENDIX IX: Questionnaire results from GoogleDocs – version in English; 



	
	

	

Appendix X: Questionnaire results from GoogleDocs – Version in Dutch and English; 
Appendix XI: Questionnaire results from GoogleDocs – version in Dutch). 
 
Marketing and its strategies are everywhere but does the average participants of this 
questionnaire see how labels on products influence their purchasing decision-making? 
According to the questionnaire the majority admit that they pay extra attention towards a 
labelled product and whereby they indirect insinuate that the majority of the participants prefers 
labelled project, rather than non-labelled products. They formulate certified products with 
goods or services that have a correct ethical background and which are more sustainable, 
environmentally friendly and which supports the life-style of a person or an enterprise. Some 
participants shared an extra note and stamped the labelled product as “a quality mark or 
marketing strategy”.  
  
The next focus of the questionnaire has been put on the knowledge that the participants have 
on circular economy. The majority states that they have red something in magazines or through 
business literature (46 persons) while only 21 participants can fully identify themselves with 
enough knowledge. According to the participants, they relate circular economy with the 
definition of a concept that put the focus on disassembling the product, zero waste and design 
for multiple use and adaptability while supporting a collaboration with other companies are less 
relevant or the transparent approach. Only 50% can give an enterprise that, according to them, 
are offering a fully circular product or service. The suggested list fluctuates from architects to 
systems to products, even IKEA has been found circular by a participant. (APPENDIX XII: 
Questionnaire merged results – data) 
 
If circularity was represented by label than the majority would prefer to buy a product or service 
that has one. Only 11 participants didn’t show the interests into it but receiving up-to-date 
information concerning circular economy was one of the criteria that scored high on the next 
question: ‘What would motivate you to support the Circular Economy?’. All the other answers 
reached the same importance. Thus, receiving support to set up a new business model is equal 
to a tool that can calculates your circularity and is almost equal to receiving financial benefits 
when investing towards a circular economy, etc. 
  
The following question was based on the hypotheses, which was constructed out of all the data 
that has been gathered. The researcher was interested to see if this idea or hypothesis could be 
working in the actual work field or if people showed interests into it. According to the 
questionnaire, only 5 participants answered negative whereby only one person gave an 
explanation, namely: “Tools are made to be hacked!”. The other 68 people were optimistic and 
shared responses as “it would be a useful tool”, “It could be helpful but it seems like an 
incredibly difficult tool to develop/maintain”, “Yes, it is always easy to think that you are doing 
something good, but it would be great to get guidance” etc.  
 
The questionnaire closes with an open question, if the participants has any remarks concerning 
circular economy or with circular certification labels. Many participants left a note whereby 
they show that they are triggered or making the researcher aware that the need for more 
information and data is needed in order to motivate people and future investors. 
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Concept Exploration  
 
Worksheet 1: first development of the tool – data collection from products of manufacturers  
The aim of the development of the tool is to make the manufacturer aware of the material usage 
of its product and to let the manufacture stand still by the principles of circularity. Therefore, a 
first draft was set up that contained of two working sheets. Sheet “A” starts with data-gathering 
of the product whereby the name of the company, name of the product, year of the development 
has been questioned. Furthermore, the manufacturer has to stand still if its product is 
homogeneous or heterogeneous composed. If the products consist of several materials, the 
manufacturer has to name the five most important components of its preferred product.  
 
During the first interview with Hydro, the questioned arose on how manufacturers have to 
choose the five components. In many cases and especially in the urban lighting industry, a 
products or armature consists out more than five components. A discussion started (APPENDIX 
XIII: Interview SAPA) based on this upcoming issue. Therefore, extra research was needed in 
order to find the solution to this valuable comment.  
Furthermore, sheet “A” continues with a subchapter called: “Design Stage”. As mentioned 
above (REF), this current society is having a ‘design problem’. Therefore, it is necessary to 
make the designer aware on what circularity actually is. The table works as a checklist and the 
focus is on four categories, each with sub-category. The product developer or designer has to 
rate each and one of them, ranked with a number from -1, (-0,5, 0, +0,5) to +1. A positive 
number demonstrates that the sub-category has been applied within this component or product. 
If not, the number will appear to be negative. Or if the product developer/designer hasn’t come 
up with the idea because he/she hasn’t thought it through yet, the number will remain neutral 
and therefore shown as a zero. The complete sum of all, will give a first identification and fast 
confrontation if the project is, whether or not, circular. 
If this would be the tool, the approach would have been too simplistic (words from the 
researcher herself). Therefore, the researcher decided to dig into formulas to find a way to 
calculate circularity with data from products that have been used, already in the urban lighting 
industry. Therefore, a second sheet has been set up: “Sheet B”.  
 
Sheet B is based on the circular spiral of circular economy of a products life cycle and how 
materials are kept in the loop because the aim of this tool is to follow the materials and to 
understand when (in time) materials are becoming waste. This representation of a circular 
model has been applied and therefore, this tool consists of six phases: 
  

Beginning of Life Cycle \\\ Raw material extraction  
Material processing  

Usage Manufacturing  
Consumption / use  

End of usage and 
recovery (?) 

End of life  
\\\ Unrecoverable waste  

 
The first and the last phase (Raw material extraction and Unrecoverable Waste) are put in italic 
because the goal of circularity is to minimize these steps as much as possible and are the main 
focus of this tool. 
  
The manufacturer follows the order of the sheet and gives in the data of all the fields, where 
requested. The structure of each phase, except for the middle-phase “Usage”, are the same. 
Started with the main question, followed by the name of the component which is the same order 



	
	

	

as mentioned in Sheet “A”, continued with the weight in kilograms and the total percentage of 
the whole volume of the product. 
 
 Main question – e.g. Addition of new raw materials? 

Name component  Weight (in kg) % 
Component a    
Component b    
Component c    
Component d    
Component e    

 
The first development was, due time limitations, set up in Dutch. In a later stage, the researcher 
translated into the English language which has been done, for this research paper because the 
majority of the stakeholders are Dutch-speaking. Except for one collaboration with Lightwell. 
 
Sheet A 
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Sheet B 

 
 

 
  
Worksheet 2: Sheet with calculated formulas and connections 
The next development of the tool, is a more interactive sheet where links are made and basic 
formulas to make the procedure much more user-friendly, for the manufacturers whom are 
inserting data. The tool remained the same structure as before, with a sheet “A” and “B”. The 
cells in yellow are blocked cells to avoid misinterpretation and errors.  
 
The response from Lightwell was very positive to this change: “It is more user-friendly and 
much more easy to understand. Also the color-coding worked out better to understand what to 
fill in and what has to be left alone.”   

 
  



	
	

	

 
 
 
Worksheet 3: Translated into English 
After receiving some data from Dutch collaborations, the researcher had another honour to 
work with Lightwell, in Amsterdam. More in particular, the contact person from Lightwell, was 
a student from Germany who also put the focus on circularity urban lighting. In the beginning, 
she was eager to accept the Dutch version of the tool, even though the language was not her 
mother tongue but soon, she came back to the researcher for additional information. Therefore, 
a translation of the tool was necessary in order to avoid misinterpretation and 
miscommunication.  
 
Concept Definition 
 
The analysis of the implemented data from Hydro gave the researcher the needed support if the 
tool made sense, worked or not. The researcher decided only to implement the data from the 
aluminum manufacturer due to the fact that this data is open to publish. The other companies 
did not yet give their approval. Therefore, only one case study has been implemented in this 
research paper. 
 
Hydro shared two data worksheet from two different light poles. One manufactured in 2010 
while the other has been manufacturer recently, in 2018. Both products are manufactured out 
aluminum and a plastic component. The main difference lays in the total weight, a small 
difference in the plastic components. Furthermore, Hydo also mentioned how the products has 
been composed and what happens with the materials after their lifespan. 
 
In case of Hydro, both products are scoring significantly high and are, therefore, a 
representation for others.  
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6. Results  
6.1. Literature studies 

 
Certifications 
 
The result of the literature review made the researcher aware that all the certifications of today, 
cannot be implemented in the new economy due to the complexity of its development and the 
lack of common characteristics whereby standardization and transformation of all will be 
almost preposterous. Therefore, all the linear certifications, also, needs to transform whereby 
the thoughts of circular thinking have been implied. Or is it more efficient to develop new 
certifications which are circular? (Suggestion for extra research) At current time, only one 
certification supports this new economy or thinking, Cradle2Cradle. This leads towards a 
complete freedom of forming this segment but, on the other hand, it is a step in the unknown.  
 
Cradle2Cradle is the representation of circular economy, due to their early visions and the 
creation of their certification that strives to close the material loop. More and more companies 
are using their services. According to the literature review and analysis, Cradle2Cradle only 
focuses on judging the product on its quality and not fully on the quantity. Therefore, the 
researcher strives to find a solution that combine both, important judgement and sees 
Cradle2Cradle as an immense source of inspiration.  
 
 
Methodology 
 
The search for the most appropriated methodology was a challenge. None of the existing 
methodologies fully supported circular thinking. Thank to Falk (2007), the researcher received, 
through his article, that achieving circular thinking is possible with the methods and tools that 
are available nowadays. Falk suggested the combination of Systems Engineering and Logistic 
Engineering. After, another literature study, the combination changed into the combination of 
Service Systems Engineering, Systems Engineering and Reversed thinking.  
 
Service Systems Engineering, is the first phase and added before the Systems Engineering 
because the business activity of Spectrum is service-oriented. Therefore, it is important to stand 
extra still on the “service” because this is not tangible or exist out of component that can be 
analyzed separately. Instead, Service Systems Engineering starts with building a strong and 
thoughtful foundation and building blocks, continues with ‘what kind of interactions are 
involved with this service?’ and ‘what kind of resource mobilization are being used now or can 
be used in the future?’ 
 
If the first phase has been strongly developed, the next phase ‘Concept Development’ can be 
applied of the Systems Engineering. Hereby, the researcher is searching towards a solution, a 
product or a system in which it can be tested during the next phase, Engineering Development. 
The product or the service, in this third stage, will be implemented within the organization for 
tests and analysis will seek for changes to reach the best result. Normally, this stage can take 
over more than 5 years or even more. If the product and the system is completely developed, 
the next phase will support the post-development phase which includes the after-sale services, 
operations and support.  
 



	
	

	

 
During the whole process, it is important for the researcher to constantly think reversed. 
Normally, if people start with something, they start at the beginning of the project. In order to 
reach circularity, it is important to start with the question: how the materials or product will end 
and why this product is needed? 
 

 
 

Table VIII: Customized Methodology 
 
 

6.2. Research Development  
 
Raw® is an important tool for Spectrums’ business activities. Despite the lack of its circular 
approach, the researcher saw the possibilities to improve this tool in the horizontal way. The 
study, thereby, only focuses on a horizontal approach and improvement. In fact, both directions 
(vertical and horizontal) could be circular improved. Despite to the uncertainty of this futuristic 
challenge, the researcher couldn’t really estimate how long the evolution would take to develop 
a tool, that could translate the ‘circular’ concept towards a more comprehensive language (a 
number, graph, etc.). Therefore, the researcher decided to put the emphasizes on a horizontal 
improvement, collaborating with several stakeholders from different fields (e.g. Aluminum-
production and armatures-providers) to calculate their products’ circularity and connected it 
back with the RAW. The idea, from the researcher, is to connect all the products with a ‘circular 
number – PICI© number’ whereby  projects can inform the end-consumer, which is in most 
cases the government, how circular the specific project is.  
 
 

 
Table XII: Part of RAW© with PICI© 
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Innovation is needed to keep the market alive but the a too complex system or implementation 
can lead to big failure. Therefore, mixing the old and the new, clear communication, easy 
understanding and translating the concept into something that is more comprehendible are focus 
points during the development of the tool and where circular economy also stands for.  
 
 

6.3. Concept Development 
 
Need Analysis 
 
A first result, conducted from the questionnaire, is the reliability of the data. The majority of 
the participants are civil servants or people who are direct connected with a governmental 
institute. In Spectrums’ case these people are the end-users and therefore, important 
actors/influencers. The second group that participated in large amounts are the creative souls 
e.g. architects and designers. Those group of people will start with taking responsibility and are 
obliged to implement circular thinking from the first stage on while developing or designing a 
product. In the later stage of the questionnaire, the results show that not much participants are 
fully aware of circular economy, yet but the willingness to learn and a closer access to it, is 
highly recommended by them. If the students that have been participated during this research 
are continuing with developing products, will be the new knowledge that have seen circular 
thinking during their academic lifespan. This new wave is surely necessary and important for a 
successful transformation towards circular economy.  
 
Many people are not aware of all the meaning behind labels. Nevertheless, the majority of the 
participants are paying attention to it when purchasing products in the current economy. 
According to the results, a label has a strong marketing strategy that can influence consumers 
decision-making processes. 
 A label, according to the analysis, represents a correct ethical background, a more sustainable 
and environmentally friendly business approach which are the two most important factors for 
the purchasers. Despite the change in economy, the participants will believe in a labelled 
circular product, rather than a non-labeled one.  
 
Another important result that appeared is the lack of knowledge of the participants concerning 
circular economy. The results show that they are missing the information from higher institutes 
in order to start the transformation easily because they answered quite positive and asking 
specifically for extra information. Thus, a tool that calculates a product or projects’ circularity 
is mostly welcome by almost all the participants. Therefore, the hypothesis has been confirmed 
and ready to undergo the next phase…  
 
 
Concept Exploration  
 
The basic idea of how the tool would look like, had to be defined before the planned interviews 
with the manufacturers. The researcher had decided that the tool will be based on the waste-
and material flow but didn’t had any idea or directions how the final tool will look like or what 
data will be more suitable to ask from the manufacturers. The first worksheet was a draft and 
direction towards a useful data-collection. 
 



	
	

	

After presenting the first worksheet to the manufacturers, the researcher soon discovered that 
miscommunication is up for discussion. For the one, the cell ‘year’ can be interpreted as the 
year when the product has been used or sold, while the researcher has the intension of knowing 
the year of manufacturing of a certain product. In order to solve this problem, all cells that can 
lead towards confusing got an extra note with an explanation.  
 
Also, the language of the user was an important factor towards success. It has been better if the 
tool was developed directly in the English language. Furthermore, color-coding, linked cells 
and basic formulas where also very useful for the manufacturer when implementing the data in 
the worksheet. Small intervention that lead to a better result. 
 
The worksheet contains much cells that are not necessary to be used when filling the data in. 
Therefore, the researcher came to the idea to code this worksheet into something more 
professional. Nevertheless, Lambrechts explained that excel can offer interesting visuals, that 
are in this stage, suitable, referring to PivotTables and graphs. The Data-management 
consultant, Lambrechts, also mentioned that in a later stage the transformation towards a more 
complex language is needed, if the data expands and more support is needed. This useful and 
received insight gave the researcher the focus to use PivotTables and graphs, instead of entering 
the risk of not being able to programs the tool due to the lack of knowledge and time.  
 
Concept Definition 
 
The Design Stage is an open grid where the manufacturers can rate their own product, based on 
several criteria that supports circular thinking. The aim of this part of the tool, is to make the 
manufacturer aware on how circular thinking can be applied on products or services. All 
manufacturers are able to give their products, in this stage, good grades but this result will not 
represent the products circularity. Therefore, facts and data from the actual product is needed.  
 

 
 

Table XIV: Circularity Design 
 
The next part of the tool translates the concept of circularity into a number and graphs. The aim 
is to make the manufacturer aware on how the waste-impact of their product is. This approach 
is based on the circular model, which contains of 6 phases. All the phases are representing a 
certain action which has been implemented in the formulas. The result of the whole life-span 
of the product will lead towards a circular result, which represent the circularity of a product. 
A PICI©-result.  
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Table XV: Worksheet PICI© 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	
	

	

7. Discussion 
 
Certifications  
 
Certifications, the ones that have been developed in a linear environment, are a tool to influence 
purchasers decision-making processes. Many purchasers are confused with all the terms and 
differences in the labels whereby the value of certifications are, in a sense, getting lost. This, 
due to the fact that there are no regulations or limitations when developing one. Nevertheless, 
the majority of the questionnaire-participants are preferring to purchase a product with a label, 
even though they don’t actually know the background of it.  How will this trend be in the future? 
A future in a circular economy. Will there still be a need for a certification to promote the 
products or will this be not the focus point anymore?  
 
The European Commission strives for a Circular Economy. This goal has been set for the year 
2050. This transformation includes a whole change within society. It is a complete different 
mindset, from the one that we all are so used to. Change includes more than only changing 
products but focuses on a holistic approach: ‘thinking, doing and repeating’. At current times, 
the majority of the questionnaire participants doesn’t have the proper knowledge of what 
circular economy actually is. Is a change towards a circular economy possible? Or is society in 
need for more awareness? 
 
One of the early birds of supporting circular economy, is Cradle2Cradle. This certification tool 
mostly focusses on a qualitative judgement and not surely on a quantitative approach. Will 
Cradle2Cradle will remain the leader in circular certification. Is the development of circular 
certifications open for self-interpretation? Or will the government impose restrictions? 
 
Methodology  
 
One of the biggest challenge of this research was the lack of literature that could be implied. 
Circular economy is an upcoming trend. At current times, the researcher found dozens of 
definitions on what circular economy implies, all written in the broad sense but the in depth 
approach was, mostly, missing. This has the consequence that the literature list is quite limited. 
Most of the literature has been found in the Netherlands, while other databanks (e.g Belgium 
and Sweden) was quite limited.  
 
This problem was another challenge when searching for a suitable methodology. Many 
methodologies had interesting directions but didn’t fully support circular thinking. Therefore, 
the researcher spent quite some time in developing a customized methodology that supports, in 
first hand, circular services and could be applied on products as well, if needed.  
Unfortunately, this research only emphasizes the first two stages of the whole developing 
process, due to the fact of time limitations. 
 
Research Development  
 
Changing every part of the whole business process into circularity, demands quite some time, 
knowledge, expertise and can be a risky thing to do. Therefore, the researcher searched for a 
mixture of existing business components or tools that could be linked with something 
innovative. Therefore, the RAW® perfectly fit in the mindset of the researchers aim and vision 
to translate circularity into something more comprehensible.  
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Concept Development  
 
The data from the questionnaire gave the thoughts of the concept more form. The majority of 
all the questionnaire-participants were stating that a certification is not really needed. They 
prefer to receive more information that can stimulate them because the majority doesn’t have 
heard about this transformation yet, especially in Belgium. A tool that can calculate a products 
circularity, was highly approved and accepted by the participants.  
The researcher saw the need to develop a tool that supports circular economy by decomposing 
the product and to follow the material-flows of it. 
  
Circular economy doesn’t put only the focus on materials and its waste-flow. Instead, many 
other components can be implied whereby the whole concept will become complex. Due to 
time-limitations, the researcher had to limit the research on only one item. Therefore, the 
researcher set its design space and frame on the waste and material-flow of products.  
 
The tool had been developed with try and error. First set-up in excel whereby the researcher 
was trying to code it into a real tool. Books of visual basics, Java en C++ has been browsed 
through, to see if this was a possibility. Thanks to Lambrechts who is a Data-Management 
Consultant, this tool got directed into a more achievable direction and which was possible for 
development with the time left. For now, the tool has been developed in excel with formulas 
and linked with pivot tables and graph. Lambrechts suggests that the next step will be coding 
in combination with data science whereby the data can be analyzed and stored easily.  
 
The tool answers to the needs of society nowadays but will have to undergo updates to follow 
up with the needs and new directions of circularity. This tool is a starter to encourage circular 
thinking and to make the designer / architect / product developer aware and give them the 
circular knowledge of the material impact of their designed product.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

8. References  
 
Atkinson, A. et al. (1997). Chapter 8 – Measuring and Managing Life-Cycle Costs. 
Management Accounting.  
 
Bardhi, F. & Eckhardt, Giana M. (2012). Access-based consumption the case of car 
sharing. Journal of consumer research: JCR ; an interdisciplinary bimonthly, 39(4), pp.881–
898. 
 
Böhmann, T., Leimeister, J. & Möslein, M. (2014) Service Systems Engineering. Business & 
Information Systems Engineering, 6(2), pp.73–79. 
 
Chesbrough HW, Spohrer J. (2006) A research manifesto for services science. 
Communications of ACM. 49(7): p35–40. 
 
Cradle2Cradle,. (2018). What is Cradle2Cradle. Available from 
http://www.c2cplatform.be/cradle-to-cradle/ [Accessed 22th January 2018]. 
 
 
EcoLabel Index. (2013). All ecolabels. Alphabetical index of 464 ecolabels. Available from: 
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/ [Accessed 25th January 2018]. 
 
Eurostat., (2011). Material rate. Available from 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=cei_srm030&l
anguage=en [Accessed 22th January 2018]. 
 
European Commission. (2018) EU action plan for the Circular Economy. Available from:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN [Accessed 27th January 
2018]. 
 
Europese Commisie. (2018). Eco-Label. Available from: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_nl [Accessed 27th January 2018]. 
 
Ellen Mac Author Foundation., (2013). The Circular Economy: A Wealth of Flows - 2nd 
Edition. Available from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-circular-
economy-a-wealth-of-flows-2nd-edition [Accessed 20th January 2018]. 
 
European Commission. (2015). Communication from the commission to the European 
parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the 
regions – closing the loop – an EU action plan for the Circular Economy. Available from: 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF  [Accessed 15th January 2018]. 
 
EcoChain-Technologies. (2017). Connecting technology in complex value chains. Available 
from: https://ecochain.com [Accessed 27th January 2018]. 
 
Das, S. (2018). Sharing Economy. Wilmott, 2018(93), pp.14–17. 
 



	 43	

Dijksma, S. et al. (2016). Nederland circulair tegen 2050. Available from: 
www.rijksoverheid.nl/circulaire-economie [Accessed 8th January 2018]. 
 
Falk, D. & Steiber, B.G. (2016) Systems Engineering for a Circular Economy. INCOSE 
International Symposium, 26(1), p.190–204. 
 
Goedkoop, M. et al. (2013). ReCiPe 2008. A life cycle impact assessment method which 
comprises harmonised category indicatiors at the midpoint and the endpoint level.  
 
Haggar, S.el, (2007). Sustainable industrial design and waste management cradle-to-cradle for 
sustainable development, Amsterdam ; Boston: Elsevier Academic Press. 
 
IFOAM, (2018). What we do. Available from https://www.ifoam.bio/en/what-we-do-1 
[Accessed 20th January 2018].  
 
ISO Standards. (2006). Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and 
framework. Available from: https://www.iso.org/standard/37456.html 13 February 18. 
[Accessed 25th January 2018]. 
 
Kossiakoff, A, Sweet, W, Seymour, S, & Bie. (2011) Systems Engineering Principles And 
Practice: Principles And Practice. n.p.: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons, 2011, 
Linnaeus University Library, EBSCO host.   
 
Komives, K. et al. (2014). Introduction to Voluntary Sustainability Standard Systems.   
 
Kalundborg Symbiosis. (2017) Explore Kalundborg Symbiosis. Available from: 
http://www.symbiosis.dk/en/ [Accessed 18th January 2018]. 
 
London, B. (1931). Ending the depression through planned obsolescence. Available from: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_(1932)_Ending_the_depressi
on_through_planned_obsolescence.pdf [Accessed 8th January 2018]. 
 
Marcuse, H. (1941). Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory 
Available from: https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/reason/reason-
and-revolution.pdf [Accessed 7th January 2018]. P. 7-431. 
 
Maxwell, W. (1998). The 21 Irrefutable Laws of Leadership. Leadership. P4-256. 
 
Maltus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. Mathusian Pessisis. Available 
from: http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf [Accessed 7th January 2018]. 
 
McDonough, W., (2009). Cradle to cradle : remaking the way we make things Ny utg.]., 
London: Vintage. 
 
OVAM. (2018). Eco-Design. Available from: http://www.ecodesignlink.be [Accessed 28th 
January 2018]. 
 
Peeters, J., Bracqguene, E., Nelen, D., Ueberschaar, M., Van Acker, K. and Duflou, J. (2018). 
Forecasting the recycling potential based on waste analysis: A case study for recycling Nd-Fe-
B magnets from hard disk drives. Journal of Cleaner Production, 175, pp.96-108. 



	
	

	

 
P.R.Natarajan, P. and Rajshree Nancy R.N, R. (2012). Cradle to Cradle Design of 
Operations. International Journal of Scientific Research, 3(4), pp.7-8. 
 
Puschmann, T. & Alt, R. (2016). Sharing Economy. Business & Information Systems 
Engineering, 58(1), pp.93–99. 
 
Rau, T. & Oberhuber, S. (2017) Material Matters. Het alternatief voor onze 
roofbouwmaatschappij., pp. 10 – 219.  
 
RAW Standaard Bepalingen,. (2010). RAW Standard Conditions of Contract for Works of Civil 
Engineering Construction 2010. ISBN 97890 6628 5675. Crow. 
 
Reinecke, J. et al. (2012). The Emergence of a Standards Market: Multiplicity of Sustainability 
Standards in the Global Co ee Industry. Management and Marketing Faculty Publication Series. 
University of Massachuse s Boston ScholarWorks at UMass Boston  
 
Sariatli, F. (2017). Linear Economy Versus Circular Economy: A Comparative and Analyzer 
Study for Optimization of Economy for Sustainability. Visegrad Journal on Bioeconomy and 
Sustainable Development, 6(1), pp.31–34. 
 
Spectrum Advies & Design. (2018). Uw voetstap naar circulaire openbare verlichting. 
Available from: http://spectrumadvies.nl/nl/ [Accessed 4th January 2018]. 
 
Stahel, W. (2016). The circular economy. Nature, 531(7595), pp.435–438. 
 
Swann, B. (1979). SECOND HAND. Mississippi Review, 8(3), pp.115–116. 
 
Silvestre, J., et al. (2013). Environmental impacts and benefits of the end-of-life of building 
materials e calculation rules, results and contribution to a “cradle to cradle” life cycle. 
Department of Civil Engineering, Architecture and Georesources of Instituto Superior Técnico 
(DECivil-Técnico), Universidade de Lisboa, Avenida Rovisco : Pais 1, 1049-001 Lisboa, 
Portugal. 
 
Waddock, S. et al. (2011), Accountability in a global economy: The emergence of international 
accountability standards. posted on eScholarship@BC. Boston College University Libraries. 
Available from: http://hdl.handle.net/2345/2548 [Accessed 20th January 2018]. 
 
Walkenbach, J., (2013). Excel 2013 bible, Indianapolis: Wiley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 45	

9. List of Figures  
 
Figure I: Traditional Life Cycle Model Blueprint – Rijksoverheid The Netherlands 
Figure II: Re-use Economy – Rijksoverheid The Netherlands 
Figure III: Circular Economy- Rijksoverheid The Netherlands 
Figure IV: An example of a product system LCA (ISO 14040, 2006) 
Figure V: ReCiPe Calculation format  (ReCiPe, 2008) 
Figure VI: Growth labelling initiatives (EcoLabel index, 2013) 
Figure VII: C2C Certificate (C2C,2018) 

10. List of Tables 
 
Table I: Circular methodology for products, according to Falk (Falk et al., 2016). 
Table II: Circular Methodology for services (holistic approach). 
Table III: Comparison of Systems Perspectives (Kossiakoff et al., 2011: p.33). 
Table IV: The System Development Process (Kossiakoff et al., 2011: p.72). 
Table V: The Research Development Process SSE (Böhmann et al., 2014). 
Table VI: The different Archetypes Reversed Logistics (McArthur Foundation, 2017). 
Table VII: RLMM Component and circular approach / reversed logistics 
(McArthurFoundation, 2017) 
Table VIII: Customized Methodology 
Table IX: Customized Methodology – Research Development  
Table X: Customized Methodology – Concept Development  
Table XI: Simple mapping – stakeholders of Spectrum 
Table XII: Part of RAW with PICI© 
Table XIII: Case Study with tool  
Table XIV: Circularity Design  
Table XV: Worksheet PICI© 
 

11. List of appendix 
 
APPENDIX I: Customized Methodology  
APPENDIX II: AEIOU  
APPENDIX III: 300 Certifications 
APPENDIX IV: Raw – Dutch version   
APPENDIX V: Raw – English version  
APPENDIX VI: Schedule Research  
APPENDIX VII: Interview EcoChain – Amsterdam 
APPENDIX VIII: Questionnaire - basic 
APPENDIX IX: Questionnaire results from GoogleDocs – version in English 
APPENDIX X: Questionnaire results from GoogleDocs – version in Dutch 
APPENDIX XI: Questionnaire results from GoogleDocs – version in Dutch and English 
APPENDIX XII: Questionnaires merged results – data  
APPENDIX XII: Questionnaires merged results - data and graphs  
APPENDIX XIII: Interview SAPA  
 



	
	

	

12. Appendix 
 
APPENDIX I: Customized Methodology  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 47	

APPENDIX II: AEIOU 
 

 
 
 
 

Project	Definition	form	[or	PID]	-	TOOL	FOR	RESEARCH	PHASE	-	AEIOU

Project	Title:	 Circular	Certification	method	(Tool)

State	below	the	link	with	the	corporate	agenda.

Project	Benefits:

#NAME?

Project	Objectives:

Project	Deliverables:

This	project	will	include: This	project	will	not	include:

Success	Criteria:

Constraints:

Key	Assumptions:

Project	Manager

Project	Board/	Steering	group	of	members	 Project	Team	Members

Start	date Completion	Date:

Approval	Sponsor:

Project	background:

Spectrum Advice and Design is seeking for an umbrella for all the different certifications that are 
existing nowadays but it has to fit with the prospection of a circular economy.  
The aim of this research is to support circular economy by offering a tool that support this new 

Since the early fourties, companies started to develop their own 
certifications tools to promote their product with a more green background.  
This went hand in hand with a self-developed calculation method to reach a 
more sustainable result. There were no limitiations during the linear 
economy. Now the economy is changing into a circular one. How will this 
change the current and future certification tools.

15th of January 2018 25th of May 2018

Luisa Leroy

- Physical products- Theoretical and emperical research on 
certification tools
- A Service Blueprint 
- Calculation Tool for circularity

Luisa Leroy

- Implementing Circular Thinking 
- Promoting Circular Economy to other actors
- Networking and collaborations 
- Less waste of materials 

Find a suitble tool that support circularity to other companies and Spectrum 

- A written scientific report 
- A final presentation

Promoting Circular thinking to others. Making a change in waste.

- Implementing a new thinking
- New for everybody (lack of knowledge and scientific papers)
- Uncertain future 

- Availability of Spectrum’ expertise and the knowledge of team members
- Enormous support of Spectrum and access to their public relations

Spectrum 
- Barbara van den Broeck
- Hans van Bakel 

Tutors
- Anders Emilsson 
- Miguel Salinas

Examinor
- Lars Dafnäs (IKEA)
- ...



	
	

	

APPENDIX III: 300 Certifications  
 

 
 
 
 

1 4C Association 25 Bay Area Green Business 
2 80 PLUS 26 B Corporation
3 AB (Agriculture Biologique) 27 Beluga
4 ABIO 28 Best aquaculture Practices
5 ABNT Ecolabel 29 Better Cotton Initative
6 AENOR Medio Ambiente 30 Better Environmental Sustainability Targets (BEST) Standard 1001
7 Afor Compost Certified 31 BIODAR
8 Afrisco Certified Organic 32 BioForum Biogarantie and Ecogarantie
9 AIAB (Italian Association for Organic Agriculture 33 BioGro New Zealand
10 AISE Charter for Sustainable Cleaning 34 Bio Hellas
11 AMA Biozeichen 35 Bio Hotels
12 American Grassfed 36 Biokreis 
13 ANAB - Architetture Naturale 37 Bioland
14 Anbefalt 38 Bio Quebec
15 Animal Welfare Approved 39 Bio-Siegel
16 Aquaculture Stewardship Council 40 Bio Suisse
17 Arge TQ 41 Bird Friendly Coffee
18 Arge TQ 42 Blue Angel
19 Audubon International 43 Blue Flag
20 Australian Forest Certification Scheme 44 Bluesign Standard
21 AvoGreen 45 BMP Certified Cotton
22 BASF Eco-Efficiency 46 BOMA Go Green - BOMA BEST 
23 BASS (Product inventory for the construction industry 47 Bonsucro
24 BASTA 48 Breeam 

Analyzed Certifications

Description Certification 
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49 Bre Global Certified Environmental Profile 76 Certified Green dealer
50 Britisch Allergy Foundation Seal of Approval 77 Certified Green Restaurant
51 Britisch Columbia Certified Organic 78 Certified Humane Raised and Handled
52 Built Green 79 Certified Naturally Grown
53 Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) 80 Certified Pesticide Residue Free
54 Burn Wise EPA 81 Certified Vegan
55 Byggvarubedömningen 82 Certified Wildlife Friendly
56 C.A.F.E Practices 83 Certipur
57 Calidad Galapagos 84 CertiPUR-US
58 California Certified Organic Farmers - CCOF 85 Chaã Vivo
59 Canada Organic 86 China Energy Conservation Program (CECP)
60 Canadian Certified Environmental professional 87 China Energy Label
61 CarbonCare 88 China Environmental Labelling
62 Carbon Care Certification 89 China Organic Food Certification 
63 Carbon Footprint of Products 90 China Water Conservation Certification
64 CarbonFree Certified 91 CHPS Collaborative for High Performance Schools
65 CarbonNeutral 92 Cleaner and Greener Certification
66 Carbon Neurtal Certification 93 Cleaning Industry Management Standard (CIMS)
67 Carbon Reductiono Label 94 Clean Marine Green Leaf Eco-Rating Program
68 Carbon Trust Standard 95 Climate Change Action
69 CarboNZero 96 Climate Registered
70 Carrefour Eco-Planete 97 Climatop
71 CASBEE 98 CNET Asia Green Tag
72 CEMARS (Certified Emissions Measurement and reduction scheme) 99 Compostability Mark of European Bioplastics
73 Cerflor Forest Certification Programme: Brazil 100 Compostable: Biodesgradable Products Institute Label
74 Certfor 101 Compost Label RAL 
75 Certified Australian Southern Rocklobster Cleangreen program 102 Coop Naturaline Switzerland

Description Certification 

103 Cotton Made in Africa 103 Cotton Made in Africa
104 Cradle to Cradle Certified product program 104 Cradle to Cradle Certified product program
105 CRI green label 105 CRI green label
106 CSA Sustainable Forest management 106 CSA Sustainable Forest management 
107 CSRR Quality Standard 107 CSRR Quality Standard
108 Danish indoor Climate Label 108 Danish indoor Climate Label
109 Danish ø-Mark 109 Danish ø-Mark
110 David Ballemy Conservation Award 110 David Ballemy Conservation Award
111 Declare 111 Declare 
112 Degree of Green 112 Degree of Green
113 Delinat Bio Garantie 113 Delinat Bio Garantie
114 Demeter Biodynamic 114 Demeter Biodynamic
115 Design for the environment (DFE) 115 Design for the environment (DFE)
116 Deutsche Güteband Wein (DLG) 116 Deutsche Güteband Wein (DLG)
117 DGNB Certificate 117 DGNB Certificate 
118 DIN-Geprüft 118 DIN-Geprüft
119 Dolphin safe/Dolfin Friendly 119 Dolphin safe/Dolfin Friendly 
120 DUBOKeur 120 DUBOKeur
121 Earth advantage 121 Earth advantage 
122 EarthCheck 122 EarthCheck
123 EarthRight Business Certification 123 EarthRight Business Certification
124 Earthsure 124 Earthsure
125 ECMA370 the Eco Declaration 125 ECMA370 the Eco Declaration
126 Eco3Home 126 Eco3Home
127 EcoBroker 127 EcoBroker
128 Ecocert 128 Ecocert
129 Eco Certification 129 Eco Certification

Description Certification 



	
	

	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

130 Eco Hotels Certified 157 Energy Rating Programme Australia
131 Eco-INSITUT 158 Energy Saving Labelling Program:Japan
132 EcoLabel Luxembourg 159 Energy Saving Recommended
133 Eco-leaf 160 Energy Star: Canada
134 Eco-living Seal 161 Energy Star: New Sealand
135 ECOLOGO 162 Energy Star: USA
136 EcoMark Africa 163 Enviro-Mark
137 Ecomar: India 164 Environmental Choice New Zealand
138 EcoMark: Japan 165 Environmentally Friendly Label Croatia
139 EcoMaterial 166 Environmentally Preferable Product (EPP) Downstream
140 Ecoproduct 167 Environmental Product Declaration
141 Ecoproof 168 Environmental warrant of Fitness 
142 Eco-Rail Mark 169 EnviroStars
143 Eco-Schools 170 EPA Lead-Safe Certification
144 EcoStandard EcoProduct South Africa 171 EPA SmartWay
145 Ecovillage 172 EPEAT
146 Eco Warranty 173 Equitable Origin Certified
147 Effinature 174 Equitrade
148 EKOenergy 175 E-Stewards Certification
149 EkoLabel: indonesia 176 Estonian Ecotourism Quality Label
150 Ekologcky setrny vyrobek / Environmentally Friendly product 177 Estonian Organic Farming
151 EMAS: European Eco-management  and Audit Scheme 178 Ethibel
152 Emblem of Guarentee of Environmental Quality Catalonia 179 Etichetta ambientale
153 Energuide for appliances 180 Eu Ecolabel
154 Ener Guide rating System 181 Eu Energy Label
155 Energy Labelling of Buildings EU 182 Eu Organic Products Label
156 Energy Label, Taiwan ROC 183 European Computer Manufacturers Association ECMA TR/70

Description Certification 

184 European Green 211 Global Green Tag Certified
185 Fair Flowers Fair Plants 212 Global Organic Textile Standard
186 Fair for Life 213 Global Recycle Standard
187 Fair Labor Practices and Comminity Benefits 214 Gold Standard
188 Fairtrade 215 Good Environmental Choice Australia (GECA)
189 Fairtrade Certified 216 Good Environmenal choice BRA Miljöval
190 Fair Trade Organization Mark 217 Good Shopping Guide Ethical Award
191 Fair Wertung 218 GoodWeave
192 FairWild 219 Green Advantage Certification
193 Farm and Ranch Certification Program 220 Green Business Bureau
194 Farm Verified Organic 221 Green Business league certification
195 FedEx EarthSmart Solutions 222 Green C
196 Florimark 223 Green Certificate: Latvia
197 Florverde Sustainable flowers 224 Green Certified Site
198 Flower Label Program (FLP) 225 Green Choice: Philipines
199 Fly 360 Green 226 GreenCircle
200 Flybe Aircraft Ecolabel 227 Green Crane: Ukraine
201 Food Alliance Certified 228 Green Dot
202 Forest Garden Products 229 Green-e Climate
203 Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody Certifications 230 Green-e Energy
204 Forest Stewardship Council (FSC) Management Certification 231 Green-e Marketplace
205 Friend of the Sea 232 Greener product certification Seal 
206 Fuel Consumption label Australia 233 Green Flag Program
207 Future Friendly - Proctor and Gamble 234 Green Global Certification
208 GEO Certified 235 Green Globes
209 GEV-Emicode 236 Green Good Housekeeping Seal 
210 Global Good Agricultural Practice (GAP) 237 GreenGuard

Description Certification 
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238 Green it 265 Home Depot Eco-options
239 Green key 266 Hong Kong Eco-label
240 Green key Eco- Rating Program 267 Hong Kong Green Label 
241 Green Label: Israel 268 HQE
242 Green Leaf Eco Standard 269 Hungarian Ecolabel
243 Greenline Print 270 Ibex fairstay
244 Greenlist - SC Johnnson 271 IBO
245 Green  Mark 272 IBU Type III Environmental Declaration 
246 Green office Champions: Seal of Good Practice 273 ICMA Ecolabel Standard program
247 GreenPla 274 IMO Certified
248 GreenPower Australia 275 India Organic 
249 Green prouduct Standard 276 Indoor Air Comfort
250 Green Range 277 Indoor AirPLUS
251 Green Seal 278 International Eco Certification Program
252 Green Shape 279 International Organic and Natural Cosmetics Corporation BDIH standard
253 Green Shield Certified 280 IPM Star
254 Greenspec PASS 281 Japanse Argicultural Organic Standard
255 Green Star NZ 282 Just 
256 GreenSure - Sherwin Williams 283 Korean Ecolabel
257 Green Table 284 Krav
258 Green Tick 285 Label STEP
259 Green Tourism Business Scheme 286 LAO Organic 
260 Group for Energy Efficient Appliances Label 287 LEAF
261 GUT 288 LEAF Marque
262 Hand in Hand 289 Leaping Bunny
263 Healthy Child Healthy World 290 LEED green building rating Systems
264 HKN NEU100 291 LEED Professional credentials

Description Certification 

292 Legambiente Turismo
293 Lembaga Indonesia Ekolabel
294 Level
295 LFP Certified
296 LIFE Certification
297 LIFE (Low Input Viticulture and Enology
298 LowCO2 Certification
299 Luomuliitto 

Description Certification 



	
	

	

APPENDIX IV: Raw – Dutch version  
 

 

 
 

Moederbestek Spectrum RAW 1246 
# Omschrijving bestekonderdeel 

1 Onderhoud openbare verlichting 
101 Onderhoud 

1010 Organisatie onderhoud
Onderhouden van OVL installaties 
Het inrichten van een organisatie (lichtmasten, armaturen, lampen)
Storingwachtdienst
Uitvoering storingsbeheer
Contact netbeheerder
Storingsonderhoud
Uitvoeren storingsherstel
OPTIE 1: regulier afhandelen schades
Het veiligstellen nav schades (geen aanrijdingen 
Het veiligstellen en administratieve aanrijdingsschades
OPTIE 2: schades afkopen
Het veiligstellen nav schades zonder de opties 
Afkoopsom aanrijdingschade
Het veiligstellen en adinistratieve afhandelen van aanrijdingsschades
Vervangen van de aangereden verlichtingsobject 
Het leveren van vervangende onderdelen
Tijdelijk lichtpunt

102 Periodieke controle
1020 Aan- uit controle

Controleren functioneren lichtpunten (anonieme wegen)
Controleren functioneren lichtpunten (totale installatie)

1021 Voedingskast

Controle voedingskasten 
103 Preventief onderhoud

1031 Vervangen lampen
Vervangen lampen -4,5m
vervangen lampen - 8m
vervangen lampen -12m
vervangen lampen + 12m 
Vervangen lampen -4,5m (niet bereikbaar net wagen)
vervangen lampen stadsplattegronden en ABRI'S
Vervangen lampen ANWB wegbewijzering
Vervangen lampen tunnelarmatuur
Vervangen lampen grondspot

1032 Vervangen  van extra lampen
vervangen extra lamp in armatuur

1033 Reinigen verlichtingsarmatuur
Reinigen verlichtingsarmatuur - 4,5m
Reinigen verlichtingsarmatuur - 8m
Reinigen verlichtingsarmatuur -12m
Reinigen verlichtingsarmatuur + 12m 

1034 Reinigen verlichtingsobject
Reinigen verlichtingsobject - 4,5m
Reinigen verlichtingsobject - 8m
Reinigen verlichtingsobject -12m
Reinigen verlichtingsobject + 12m 

1035 Nanocoaten verlichtingsobject
Nanocoaten verlichtingsobject - 4,5m
Nanocoaten verlichtingsobject - 8m
Nanocoaten verlichtingsobject -12m
Nanocoaten verlichtingsobject + 12m 

1036 Schilderen van masten 
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Conserveren lichtmast- 4,5m
Conserveren lichtmast - 8m
Conserveren lichtmast -12m
Conserveren lichtmast + 12m 
Conserveren van wandarm- 8m

1037 Schilderen van masten  RAL
Conserveren lichtmast- 4,5m
Conserveren lichtmast - 8m
Conserveren lichtmast -12m
Conserveren lichtmast + 12m 
Conserveren van wandarm- 8m

1038 Schilderen van masten anders dan RAL
Conserveren lichtmast- 4,5m
Conserveren lichtmast - 8m
Conserveren lichtmast -12m
Conserveren lichtmast + 12m 
Conserveren van wandarm- 8m

2 #################################################################################
3 Aanvullende werkzaamheden Additional Work

31 Aanbrengen installatiedelen
311 Aanbrengen verlichtigsobject N -5
312 Aanbrengen verlichtingsobject N + 5
32 Verwijderen installatiedelen

321 Verwijderen verlichtigsobject N -5
322 Verwijderen verlichtingsobject N + 5
33 Vervangen installatiedelen

331 Verlichtigsobject N -5
332 Verlichtigsobject N +5
333 Verlichtingsarmatuur N - 5
334 Verlichtingsarmatuur N +5

34 Verplaatsen
341 Verlichtingsobject 
35 Corrigeren stand lichtmast

351 Rechtzetten
352 Draaien lichtmast
36 Bijkomende werkzaamheden

361 Aanbrengen nummering
362 Bebording
363 inmeten coördinaten masten
365 Mastdeur
37 Toeslag
38 Meten restlevensduurlichtmast
39 Kabelwerkzaamheid

391 Aansluiten verlichtingsobject
Aansluiten verlichtingsobject #16C#

4 #################################################################################
5 Werkzaamheden ondergrondse infrastructuur

511 Graven Sleuf
52 Mantelbuizen
53 Energiegrondkabel

531 Aanbrengen energiegrondkabel
54 Aanbrengen Moffen
55 Graven proefsleuf
59 Bijkomende civiele werkzaamheden

591 Diverse
6 Verkeersmaatregelen 
7 Leveren materialen Material closing Loop

70 Masten 
7011 Aluminum
7012 Staal 



	
	

	

 
 
 
APPENDIX V: Raw – English version  
 

 

702 Meerprijs RAL
7021 Aluminum
7022 Staal 

71 Armaturen 
7110 Philips
7120 Schreder
7190 Diverse leveranciers

72 Lichtbronnen
721 Fluorescentielampen
722 Hogedruk Natriumlampen
723 Lagedruk Natriumlampen
724 Keramische Metaalhalogeenlampen
725 Overige type lampen
73 Overige materialen

732 Randapparatuur
8 Ter beschikking stellen (T.B.S.)

81 Werknemers 
811 Tijdens normale uren
812 Tijdens avond uren
813 Tijdens nacht uren
814 Tijdens weekenduren
82 Materieel 

821 Tijdens normale uren
822 Tijdens avond uren
823 Tijdens nacht uren
824 Tijdens weekenduren
899 Stelposten

9 Staartposten

Mother contract Spectrum RAW 1246

# Description of the items 
1 Maintenance of public lighting

101 Maintenance
1010 Organization maintenance

Maintaining OVL installationsstallaties 
Setting up an organization (lighting columns, luminaires, lamps)
Failure guard service
Execution of fault management
Contact network manager
Failure maintenance
Perform fault recovery
OPTION 1: regular handling of damages
Securing for damage (no collisions)
Securing and administrative collision damages
OPTION 2: SELL damages
Securing for damages without the options
Redemption of collision damage
Securing and adinistrative handling of collision damages
Replacing the knocked-on lighting object
Supplying replacement parts
Temporary light point

102 Periodic control
1020 On-off control

Checking functioning light points (anonymous roads)
Checking functioning light points (total installation)

1021 Power cabinet
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Control power cabinets
103 Preventive maintenance

1031 Replace lamps
Replace lamps -4,5m
Replace lamps - 8m
Replace lamps -12m
Replace lamps + 12m 
Replaced lamps -4,5 m (not accessible by car)
replace lamps city maps and ABRIs
Replace lamps ANWB signagering
Replace tunnel lamps and armatures
Replaced lamps ground spot

1032 Replacing extra lamps
Replace extra lamp in fixture

1033 Cleaning lighting fixture
Cleaning lighting fixture - 4,5m
Cleaning lighting fixturer  - 8m
Cleaning lighting fixture -12m
Cleaning lighting fixture + 12m 

1034 Cleaning lighting object
Cleaning lighting object - 4,5m
Cleaning lighting object - 8m
Cleaning lighting object -12m
Cleaning lighting object + 12m 

1035 Nanocoate lighting object
Nanocoate lighting object - 4,5m
Nanocoate lighting object - 8m
Nanocoate lighting object -12m
Nanocoate lighting object + 12m 

1036 Painting mastsen 

Conserving light pole - 4,5m
Conserving light pole - 8m
Conserving light pole -12m
Conserving light pole + 12m 
Preservation of wall arm 8m

1037 Painting mastsen RAL
Conserving light pole - 4,5m
Conserving light pole - 8m
Conserving light pole -12m
Conserving light pole + 12m 
Preservation of wall arm 8m

1038 Painting mastsen other than RAL
Conserving light pole - 4,5m
Conserving light pole - 8m
Conserving light pole -12m
Conserving light pole + 12m 
Preservation of wall arm 8m

2 #################################################################################
3 Additional work

31 Installing installation parts
311 Installing installation parts N -5
312 Installing installation parts N + 5
32 Remove installation parts

321 Remove lighting object N -5
322 Remove lighting object N + 5
33 Replace installation parts

331 Lighting object N -5
332 Lighting object N +5
333 Lighting fixture N - 5
334 Lighting fixture N +5



	
	

	

 
 
 
 
  

34 Remove
341 Lighting object
35 Correcting stand light pole

351 Straighten up
352 Turning light pole
36 Additional work

361 Apply numbering
362 Signs
363 Measuring coordinates masts
365 Mast doordeur
37 Allowance
38 Measuring residual light bulb
39 Cable work

391 Connecting lighting object
Connecting lighting object # 16C #

4 #################################################################################
5 Work on underground infrastructure 

511 Digging Slot
52 Mantel tubes
53 Energy ground cable

531 Installing energy ground cable
54 Apply extra
55 Dig trial slot
59 Additional civilian work

591 Diverse
6 Traffic measureserkeersmaatregelen 
7 Supply materials

70 Masts
7011 Aluminum
7012 Steel
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APPENDIX VI: Schedule Research  
 

 
 

702 Surcharge RAL
7021 Aluminum
7022 Steel

71 Armatures
7110 ####################################################
7120 ####################################################
7190 Various suppliers

72 Light sources
721 Fluorescent lamps
722 High pressure sodium lamps
723 Low pressure Sodium lamps
724 Ceramic Metal Halogen Lamps
725 Other types of lamps
73 Remaining materials

732 Peripherals
8 Providing

81 Employees
811 During normal hours
812 During evening hours
813 During night hours
814 During weekend hours
82 Material

821 During normal hours
822 During evening hours
823 During night hours
824 During weekend hours
899 Setup costs

9 Extra 



	
	

	

 
APPENDIX VII: Interview EcoChain - Amsterdam 
 

 

Ecochain 

- Met hoeveel mensen zijn jullie hier? 

- Op dit moment 25.  

- Alleen in Nederland? 

- Alleen in Nederland. we hebben ook een representative [?] in de UK. En we hebben ook één 
representative [?] in Duitsland. En die teams gaan nog uitbreiden.  

- Ik ben Luc. Ik ben aan het afstuderen voor mijn masterthesis sustainable business and innovation. 
Dat doe ik bij EcoChain. Ik kijk naar hoe het inkopen van overheidsinstanties duurzamer kan. Ik kijk 
dus naar duurzaam inkopen waarbij er gebruik wordt gemaakt van [onverstaanbaar] in het 
inkoopproces en hoe ze meer rekening kunnen houden met het reboundeffect. En daar i [?] een 
oplossing voor en de methode die ik onderzoek hopelijk ook. Daarmee kan je de absolute meerimpact 
van producten kleiner maken. En dan kijken we hoe dat wordt toegepast voor duurzaam inkopen. 
[onbelangrijk gestommel]. 

- [mannenstem] Ik werk bij Spectrum als adviseur op het gebied van beleid en beheer. Ik help 
overheden om daar beleidsplannen voor te maken. Wat moet je met de openbare verlichting qua 
lichtkwaliteit, ook qua vervanging van nieuw [?], hoeveel geld heb je nodig om de zaak te verbeteren, 
te upgraden. En tegenwoordig komt ook steeds meer het fenomeen duurzaamheid aan bod en circulaire 
economie. Genoemd als thema, maar het komt nog niet helemaal uit de verf. Men zoekt naar 
mogelijkheden om daar toch iets meet doen maar omdat voor de beleidsmaker de doelen vanuit de 
gemeente zelf nog niet helder zijn geformuleerd weten de beheerders zelf nog niet zo hoe ze dat vorm 
moeten geven. Ik ben een beetje een voorloper. Ik loop iets te ver vooruit. Het komt nog niet zo tot 
uiting maar op zichzelf vind ik de materie interessant genoeg om daar toch mee bezig te zijn. Met 
OVNL, dat is een kennisclubje  binnen Openbare Verlichting Nederland. [gestommel] Een circulaire 
werkgroep om centraal wat te ontwikkelen, wat te ontplooien.  

- [vrouwenstem] Ik ben een collega, Barbara Van Den Broek [spelling onzeker]. Ik ben scenograaf bij 
Spectrum. Eigenlijk zijn mijn collega's in Nederland allemaal bezig met openbare verlichting in de 
meest ruime vorm. Ik werk in België en in Nederland. Voornamelijk met alle plekken waar beleving 
belangrijk is in de openbare ruimte . Waar kleine maar mooie gebouwen staan die verlichting 
[onverstaanbaar] bijvoorbeeld. Of groene plekken in de stad die ook na zonsondergang toegankelijk 
moeten zijn. Waar een bepaalde beleving gewenst is. Dus dat is mijn specialiteit. Het is architecturaal 
en lichtscenografie. Een scenografie die je maakt voor de beleving van een plekje in de stad na 
zonsondergang. Meestal heeft dat als onderliggende vraag om wat meer van de economie te stimuleren 
want het zijn meestal plekken waar de horeca zit. Dus het is meestal de vraag naar vierentwintiguren 
en economie. Ik ben eigenlijk ... Ik heb het onderwerp van de circulaire gedachte twee jaar geleden 
opgeworpen bij Spectrum om te zeggen, we doen maar, wat wordt onze toekomst? Ze zijn als 
adviesbureau heel erg aan het zoeken van, OK, stel dat het inderdaad die kant uitgaat, dat het aanslaat 
en dat de overheden inderdaad tegen 2050 circulair moeten aankopen, waar staan wij dan als 
adviesbureau? Want nu is de [overheid?]., dat merk je merendeels voor gemeentes. Mijn collega's die 
werken [onverstaanbaar] en beheerafdeling waar ook openbare verlichting in zitten. Ik werk meer voor 
de stedenbouwkundige ruimtelijke ordening afdeling. Maar als die straks op een nadere manier gaan 
inkopen dan moeten wij ook andere bestekken, [X]AW bestekken en dan gaat de cirkel ook anders 
worden. En dan is de vraag, voor wie moeten wij welk bestek kunnen maken? En dan was bij mij in de 
eerste instantie de vraag van ok? waar gaan we induiken? Hans is er vooral in Nederland ingedoken, ik 
in België. In België speelt het helemaal niet. Als je daar het woord circulair in de mond neemt in 
verband met openbare verlichting dan heeft iedereen zo iets van 'Huh? Wat? recyclage, neen, dat is het 
niet. En daar is ook verder geen interesse. Het was vooral de bedoeling om Luisa zowel voor België 
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als Nederland in te schakelen. Maar dat heeft geen zin want het leeft niet. Nog niet. Laten we hopen. 
Vandaar dat ik er ook bij zit.  

- [mannenstem] Wij begeleiden beiden eigenlijk Luisa bij haar afstudeerproject.  

- [vrouwenstem] Ik ga dan ineens beginnen met mijn presentatie.  

[gestommel; moest ik het zo zetten; mooi] 

OK. Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken om hier te zijn. Als mijn Antwerps accent te lelijk 
wordt, dan moet je 't maar zeggen. Ik ga proberen mooi te praten [gelach].   

Dus mijn naam is Luisa Leroy. het thema van mijn thesis is design and sustainable innovation. Het is 
een samenwerking met Spectrum en de universiteit in Zweden waar ik naar school ga. [te verbeteren 
als: waar ik studeer]. Heel snel iets over mezelf. Ik ben woonachtig in Antwerpen, Colombiaanse roots 
en ik heb nu in Zweden gestudeerd. Een masteropleiding van twee jaar waarvan ik nu anderhalf jaar 
volledig heb afgelegd. Ik hoop einde mei af te studeren. De opleiding in vrij lange zin[?]. Het is een 
master in Innovation trough bussiness, engineering and design. Het is te vergelijken met 
productontwikkeling maar niet persé voor producten. Het kan ook een blueprint of een dienstverlening 
zijn. Bij elke innovatie moeten die drie velden mee geïntegreerd worden.  

- [mannenstem] Mag ik vragen in hoeverre je een engineeringachtergrond hebt?  

- Engineeringachtergrond? Ik heb een architecturale achtergrond. Er zit wel engineering bij maar het is 
niet dat ik 100% voor mechanical engineering ben gegaan of zo. Ik moet zeggen dat mijn kennis 
daarin beperkt is.  

In november heb ik het genoegen gehad Spectrum te mogen ontmoeten op een conferentie en daar zijn 
de eerste lijnen gelegd voor een thesiscollaboratie. Het ging oer certificeringen. Mijn eerste conclusie 
van mijn literatuurstudie komt er eigenlijk op neer, heel simplistisch samengevat, dat alles wat er tot 
nu is gebeurd is gebaseerd op een lineaire economie en we kunnen die niet meenemen naar de 
circulaire economie. We zitten hier in deze fase en we spreken eigenlijk van een hergebruikeconomie. 
Tevoren spraken we over een lineaire economie. De toekmost zal gaan naar een circulaire economie. 
Het probleem is dat er voor de circulaire economie nog niet veel stappen ondernomen zijn. Het is 
eigenlijk wat gissen wat er in de toekomst zal gebeuren, rekening houdend met wat er in het verleden 
is gebeurd. Er zijn al bepaalde pioniers die al wat vorm hebben gegeven, zoals bijvoorbeeld uw 
onderneming. Het zou handig zijn moesten we naar al die actoren [onverstaanbaar]. 

Mijn hypothese. Omdat Spectrum samenwerkt met verschillende producenten die elke keer met een 
eigen certificaat komen. Om eigenlijk al die certificaatvormen te gebruiken maar aangezien het 
allemaal lineair is kunnen we deze niet gebruiken, vandaar dat ik nu mijn hypothese kom. Spectrum 
maakt gebruik van een bestek. Zoals u kunt zien, het leveren [?] van materialen is eigenlijk de meest 
doelgerichte waar ik mijn thesis op ga focussen. Namelijk voor aluminium [?] en voor [Innolumis?] 
wat eigenlijk een lichtproducent is. Deze bestekken zijn opgesteld volgens een lineair principe. 

- [andere vrouwenstem] Dus het [onverstaanbaar]bestek, als jullie dat iets zegt.  

- [opnieuw Luisa] Deze wil ik eigenlijk opvullen met een software die in ontwikkeling zal gaan om 
eigenlijk te kijken in hoeverre de circulariteit daar ook wordt voor aangepakt. Op het ende van het 
bestek zal er dan zelf een rapportje worden opgesteld om aan te tonen hoe circulair een bepaald project 
is. In het begin zal het percentage vrij klein zijn maar in de toekomst, naar 2050 en verder, streven we 
wel naar 100 %.  

Dit is mijn methodologie. Methodologieën zijn gebaseerd op lineaire economie. Vandaar dat ik drie 
verschillende methodologieën heb moeten combineren om tot circulaire economie te komen. 
Hoogstwaarschijnlijk bent u wel vertrouwd met systems-engineering.  



	
	

	

- [mannenstem] Ja, wel eens over gelezen, ja.  

- [Luisa] De basis is systems- engineering. Ik ga me alleen maar baseren op systems thinking. Dat 
houdt in dat ik me alleen maar zal bezig houden met het proces en niet met de producten. Alvorens 
koppel ik [onverstaanbaar] systems engineering aan toe. Spectrum is een dienstverlener. Ik moet dus 
dienstgericht zijn. Dit is eigenlijk een voorstudie, het is eigenlijk the research developpement. Dit is 
eigenlijk de fase waar we nu zitten. Deze is ingedeeld in drie belangrijke hoofdstukken. Het eerste is 
de architectuur. We kijken wat de verschillende blokken zijn om van daaruit een nieuwe 
dienstverlening uit te bouwen. Daarna de interactie. Dat is eigenlijk samenwerking met [?]. En dan de 
research mobilisation wat eigenlijk gelinkt is met nieuwe technologieën. En alvorens schakelen we 
dan over naar concepten [onverstaanbaar].  

Het doel van dit gesprek is eigenlijk om het laatst(e stapje een beetje uit te pluizen.  

- [mannenstem] Meet je die grondstoffen die je in de cyclus brengt in kilogram als je tussentijds meet 
hoever je bent of meet je dat in een uitputtingsequivalent.  

- [Luisa] Zover is er nog niet over nagedacht om heel eerlijk te zijn. het is wel een vraag die je kan 
stellen aan [onverstaanbaar]. Die kan daar wel rekening mee [onverstaanbaar]. Ik ga het even noteren. 
Het is momenteel de bedoeling om een soort van checklist op te geven en zo te koppelen aan 
wiskunde.  

- [mannenstem] En weet je ook wat de status quo is [bij je stage? moeilijk verstaanbaar] percentage 
waar we vandaan komen op dit moment?  

- [Luisa] Dat heb ik gelezen maar ik momenteel niet [onvolledige zin] 

- [mannenstem] Je hebt er wel naar gekeken zeg maar. Nou, weet je wat het is. Er zijn verschillende 
componenten bij openbare verlichting die worden gebruikt. Als je gaat kijken naar aluminium masten 
dat is redelijk veel. Dat is, denk ik, een belangrijke component. Over 40 jaar of zo moet het vervangen 
worden. En je hebt ook nog staal, [onverstaanbaar] armatuur en zo en daar is volgens mijn niet zo heel 
erg veel overbekend. Tenminste, het gebeurt wel. Er zijn trajecten om bijvoorbeeld armaturen in te 
nemen en terug te brengen als recycling maar de absolute cijfers daarover die ken ik niet. Dat is de 
stand van zake denk ik. Of ze bestaan, speciaal voor openbaren verlichting, dat vraag ik me af. Ik weet 
wel dat er wat algemene cijfers zijn. Van al dat afval gaat zoveel procent recycle. Er staat bijvoorbeeld 
een verbrandingscentrale bij Amsterdam. Daar zetten ze magneten op het afval dat verbrand is. Daar 
halen ze heel veel materiaal er nog uit. Ook op aluminium met magnetisme, ik weet niet meer de 
naam, ... inductie. Maar als je het innameprogramma hebt veranderd [onverstaanbaar] daar zitten hele 
waardevolle grondstoffen in .... [onverstaanbare stem op de achtergrond] Neen? Het gaat komen. Het 
resultaat daarvan binnen dit traject is dat wat we gaan inbrengen in de circulaire werkgroep, .... Dat 
zijn ideeën die we gewoon moeten implementeren. Ja, goed, positief. Weet je wat het grappige is. Als 
je een inhaalprogramma wilt gaan doen van alles wat je nu verkoopt, dat is over twintig jaar pas weer 
aan de beurt. Of over veertig jaar. Er gebeurt vast nog een hele boel in die tussentijd.  

- [vrouwenstem] Je hebt wel een aantal fabrikanten die op dit moment, maar dat is dan vooral stalen 
masten, daar heb je de meeste materialen, aluminium en staal, die zijn weer steeds meer bezig met het 
systeem van OK, we halen ze terug. Ofwel bereikt de gemeente ze wel ergens [?] Als er dan een 
oefening is op één locatie pakken ze het terug naar het depot dan gaan ze het op die manier terug ... 
Het hangt een beetje van de instelling van de gemeente of de overheid af. Er is een bepaalde 
bewustwording. Maar het hangt nog te veel af van 'wat brengt het op?' eerder dan ... 't Is altijd 
financieel gemeten.  
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- [mannenstem] Jullie hebben contact met [Davy? onverstaanbaar]? En David[?] houdt zich ook nog 
bezig met andere trajecten dan openbare verlichting. Vanuit die hoek, asfalt en zo, Ja ik weet niet. Zijn 
er nog contacten op het vlak van verlichting op dit moment met jullie of ...?  

- [mannenstem]  We zitten op een zijspoor.  

- [andere mannenstem] Ja, daar weet David meer over. 

- [andere mannenstem] Kan je wat meer vertellen? 

- [andere mannenstem] We zijn op dit moment war initiatief aan het ondernemen op dat vlak.  

- [andere mannenstem] Dan kunnen we elkaar heel goed versterken want we proberen een tendertekst 
op de markt te krijgen waarmee we duurzame circulaire verlichting stimuleren. [?] Dat is heel 
omvangrijk. Dan nemen we ook energie mee. Als je kolen verbrand, in de kolencentrale is het ook 
lineaire economie. Je haakt de kolen uit de grond en verbrand ze in de atmosfeer. We nemen ook 
eigenlijk alles mee. Ik ben even nieuwsgierig want dit soort onderwerp gaat over de z[?] van 
circulariteit of neem je ook [?] mee of het businessmodel en alles?  

- [andere mannenstem] [onverstaanbaar door achtergrondgeluid] Ik mis [?] hypothese [?]. Wat is nou 
de vraag waar jij een antwoord op geeft? 

- [vrouwenstem] Ja, een hele lijst.  

- [mannenstem] Wat is de hoofdvraag. 

- [Luisa] Mijn hoofdvraag die is ... Ik heb ze niet in mijn presentatie gestoken omdat het eigenlijk ook 
heel specifiek gericht is naar het bestek. Maar het komt er eigenlijk op neer om de circulaire economie 
tegen 2050 voor de dienstverlening van Spectrum te stimuleren dankzij een certificeringstool.  

- [vrouwenstem] Het doel is eigenlijk, misschien moet je dat even uitleggen, want we hebben 
natuurlijk ons RAW bestek. Corrigeer me als ik fout zit. je hebt nu wel bepaalde afdelingen bij een 
gemeente die wel ergens hebben horen weerklinken 'we moeten circulair zijn' . het doel van het 
product wat Luisa gaat maken is eigenlijk om aan de hand van het RAW bestek dat nu gewoon 
standaard is en wat ze gewend zijn en wat bekend is om eigenlijk een eerste stap te zetten om mensen 
bewust te maken en dat dus een soort van sterretjes quotificering onderaan komt van, OK, jouw bestek 
is één sterretje, twee sterretjes, ... En als je nou die en die en die aanpassingen doet, heel kleine dingen, 
of heel grote dingen, dank kan je bij wijze van spreken, even heel dom gezegd, bijscoren. Dat is 
eigenlijk het doel van het product dat zij gaat maken ontwerpen  

- [mannenstem] Als ik het goed begrijp is het het beoordelen van een RAW bestek. 

- [vrouwenstem] Maar ook al incentives geven van kijk, als je dat er nou inbouwt, of als je je RAW 
bestek op een andere manier gaat aanpakken, dan ga je veel meer ... Het is aan de ene kant een soort 
van bewustmaking, dit is het labeltje wat je nu hebt, en dat zijn de stappen die je kan ondernemen om 
de vier of de vijf sterren te halen bij wijze van spreken.  

- [Luisa] Er is dus ruimte om te groeien.  

- [vrouwenstem] Om heel laag te starten. De persoon gaat heel vaak mee aan tafel zitten en die ook 
niet meteen zicht heeft op en die het ook moet verkopen aan diegene die een echelon hoger zit, en als 
die het kan verkopen en het misschien ook nog opbrengt dan is het gemeentebestuur dan weer 
gemotiveerd.  

- [mannenstem] Dit is dan weer op het bestekniveau dat je en bepaald oordeel velt. Maar ik kan me 
ook goed voorstellen dat je de methodiek die daar achter zit, de classificering, waardering van 
bepaalde onderdelen van een bestek, dat je die ook als scenario's kunt neerleggen op het beleidsniveau 



	
	

	

 
 

daar hebben we een norm; dat heet EN15804. Die norm stelt dat op het moment dat je bouwproducten, 
waaronder dus verlichting, op deze manier doorrekent, en dat doe je vanuit partij A en partij B,  dan 
zijn de resultaten daarvan vergelijkbaar, en er zijn een aantal bureaus die verifiëren conform die norm. 
Dat is eigenlijk wat je net zei, appels met appels vergelijken, die norm die volgt dat de verificatie die 
zorgt er voor dat de gemeente dat zelf niet hoeft te verifiëren. 

- [vrouwenstem] Maar wat voor soort adviesbureaus zijn dat dan?  

- [mannenstem] Dat zijn [LCA?] bureaus. Die mogen nooit zichzelf verifiëren. Dus moet je altijd bij 
een concurrent aankloppen. En terecht. Toen ik indertijd in de bouw zat moesten we een [?] laten 
opzetten. Dat kost 50.000 euro. En dan had ik alleen een [?] footprint van een [?]. Dat is afschuwelijk 
duur.  

- [vrouwenstem] Als je dan een beginnend bedrijf hebt dat heel erg circulair nadenkt en dat op die 
manier ... 

- [andere vrouwenstem] Afstraffend.  

- [vrouwenstem] Dat kan je niet alleen trekken. dat kunnen alleen de grote multinationals trekken.  

- [mannenstem] Daar zijn we ook helemaal van afgestapt in die zin dat we wel [LCA?] hebben 
bewaard maar we zijn alles gaan automatiseren. Vroeger werden LCA's met de hand gemoduleerd 
door een academicus. Academici vragen 175 euro per uur. Dat gaat over dagen. Ik gun mensen omzet 
maar dat was nogal prijzig. Wat we toen hebben uitgevonden is een applicatie, een activity based 
footprinting, waarmee je heel accuraat product LCA's kan genereren en waarbij een groot deel van het 
rapport automatisch gegenereerd wordt. En daarmee hebben we voor mekaar gekregen dat een LCA 
inde bouw zo'n 500 tot 800 euro kost. En dat voldoet helemaal aan die norm.  

- [andere mannenstem] Een LCA, als je dat overbrengt naar de openbare verlichtingsbranche, een 
LCA kun je dan op één bepaald armatuur of één bepaalde lichtmast certificeren? Het is bijvoorbeeld 
niet mogelijk om een installatie op die manier te certificeren of kan dat ook?  

- [andere mannenstem] Ja, dat kan ook. Wat je nu ziet. Armaturen heb je natuurlijk in zoveel 
verschillende kleuren en smaken, en zeker als je zegt wat je bij Winterswijk ontdekt dat je ook 
combinaties kan maken. Dat je zegt de lichtbak van zo'n schaal, dan heb je zoveel lampen. Wat we dan 
doen is een massacalculatie en massaverificatie. Dat zagen we ook in de mortelindustrie. Wat je dan 
doet. Je koopt [?] 8000 varianten, die varianten kan je ook nog eens combineren met elkaar in de 
opstellingen. Zo kan je dus eigenlijk een miljoen verschillende LCA combinaties maken. Het mooie is 
dat als je dat een keer doorrekent in die geautomatiseerde software, dan ben je dus één keer 10.000 
euro kwijt in de fabriek maar dan heb je wel 8000 LCA's. En dan is de kostprijs per LCA [X] euro in 
dit voorbeeld. Inclusief. vervolgens doe je verificatie, massaverificatie, 8000 producten tegelijk, dan 
heb je voor 1500 tot 2000 euro al je producten geverifieerd gekregen.  

- [andere mannenstem] Dat zou dan voor de openbare verlichting een goed idee zijn? Ik heb een 
keertje een presentatie gehad. dat was vorig jaar. Dat was een collega van jullie. Dan was ik heel 
enthousiast over EcoChain. Volgens mij moeten we EcoChain zin hier naartoe te krijgen en proberen 
voor openbare verlichting iets voor mekaar te krijgen. Toen zei [?]: 'ik heb ergens een inzicht'. Ik weet 
niet of ik het me goed herinner maar hij was er niet zo enthousiast over. Ik probeer even terug te halen 
wat hij nou zei. Want dat verhaal dat je aangeeft dat spreekt mij erg aan. 

- [vrouwenstem] Ik denk dat het de industrie zal aanspreken. Je kan wel zeggen de vraag moet vanuit 
de overheid komen, maar als alleen maar de vraag vanuit de overheid komt, dan redt je het niet. Je 
moet het aan de producent ... Dat is ook een beetje ons traject. Elke fabrikant die bij ons over de vloer 
komt die krijgt de vraaag 'hoe circulair zijn jullie?' Die hebben zo iets van 'heu, wij? Recycleren? 
Neen'. Dat is allemaal heel fijn. Kom nog maar eens terug. Bereid je les maar even voor. En er zijn er 
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of [?].  Je kan linksom en je kan rechtsom, en als je linksom gaat dan ga je meer circulaire [?] dan 
wanneer je rechtsom gaat. En dat kan je verder uitwerken. Dus een beetje heen en weer.  

- [vrouwenstem] Met kleine stapjes een overheid bewust willen maken van, OK, dit is waar jullie nu 
staan met dit concrete ding. Wat hen gelijk aan het denken gaan duwen waar geen beweging in zit, dat 
heeft niet zoveel zin. Je kan het dan beter op klein niveau gaan doen. Dat was even de kool [?] die we 
hebben meegegeven aan Luisa.  

- [mannenstem] En welke vraag heb je? 

- [Luisa] Ja, ik wou schrijven hoe jullie de circulaire economie hanteren op dit moment. Of jullie al 
bedrijven hebben gehad die al vrij circulair zijn. 

- [vrouwenstem] Specifiek voor verlichting?  

- [Luisa] Ja, voor verlichting, of voor aluminium, ... 

- [mannenstem]. Voor verlichting hebben we ooit een [?] project gedaan in [?wijk] voor Philips. Dat is 
alleen niet gelukt want na twee weken werd de man die onze contactpersoon was die werd ontslagen. 
Ik weet geen data meer. Dus hebben we een hele mooie [?] gemaakt voor dit soort. het zou kunnen 
werken. Daar was ik onder de indruk dat we de scheerapparaten konden gaan berekenen voor een 
andere fabriek. Dat is zo jammer eigenlijk. We hebben ooit echt de armatuur doorgerekend. Wat we nu 
gedaan hebben. We hebben 200 bedrijven geïmplementeerd uit alle hoeken van de samenleving, in de 
bouw, in de food, elektronica, ... En dat eigenlijk heel goed in die zin dat er bijvoorbeeld in de bouw 
ook op aanbesteed wordt en we zien dat ... Even de context. Wanneer wij circulariteit meten dan meten 
wij heel veel milieueffecten, en in de circulaire economie zijn geen milieueffecten. Is alles nul. Maar 
wat we dan vervolgens doen met milieueffecten is dat we doorrekenen naar milieukosten. Dat zijn de 
kosten die de maatschappij bereid is te betalen om geen last te hebben van vervuiling. Toxiciteit, 
grondstoffen, ... We rekenen alles door naar milieukosten. Het komt daar op neer. Wat we zien is dat 
Rijkswaterstaat, die is al een tijdje circulair aan het aanbesteden op milieukosten. Die heeft gezien dat 
die milieukosten met 70% gedaald zijn door het in de bestekteksten op te nemen. Dus dat betekent dat 
[iets over de vertaling van AWV naar Rijkswaterstaat; irrelevant]. Dat werkte net zo goed. Wat we 
ook zagen is dat aannemers begonnen met het maken van dit soort berekeningen. Als ze het segment 
asfaltcentrales in hun keten meedoen; nu zie je een steenbreker meedoen. Zijn steen komt uit 
Noorwegen. Die moet nu ook mee. Die zet nu in Noorwegen een onttrekking. Dan heb je transport, 
een enorm schip, dan heb je een breker, dan heb je een asfaltcentrale, een aannemer en dan heb je een 
opdrachtgever die de tekst heeft uitgezet. Dat heeft een enorme invloed. In Noorwegen wordt er 
nagedacht over andere manieren om steen te breken en te trafikeren omdat we in Nederland dus 
[inkopen?].  

- [andere mannenstem] Ik denk dat daar het verhaal wel grotendeels begint. Natuurlijk, als er niet 
gevraagd wordt om een bepaald certificaat, of naar hoe duurzaam of circulair je product is dan zal er 
ook verder geen ontwikkeling plaatsvinden naar bijvoorbeeld zo'n materiaalontwikkeling in 
Noorwegen. Om een beetje in de certificering vraag te blijven. het moet een vraag worden vanuit een 
publiek instantie om circulair in te kopen. Daar is certificering goed voor. Anders krijg je die 
beweging niet in die hele markt.  

- [andere mannenstem] In de thesis die je hebt geschreven werd een onderscheid gemaakt in drie 
soorten certificaten. Er is een certificaat van, nou goed, je kan zelf wat verzinnen als bedrijf. Maar er 
zijn ook certificaten die meer gedragen zijn door meerdere bedrijven en eigenlijk wil je die kant op. 
Ook wegens het feit dat je dan appels met appels kunt vergelijken of peren met peren. En die vraag, 
die initiële vraag die moet waarschijnlijk uit de markt komen. Als adviesbureau zit je aan tafel om 
vandaar normen voor te gaan bedenken. En die normen die bestaan in Europa gelukkig al. Daar kun je 
heel goed meeliften. Daar hebben we heel veel baat bij gehad. Het mooie is namelijk dat we in Europa 



	
	

	

 

die gelijk 'Ho, maar wacht even'. Ik weet dat als je dat als reactie krijgt ... Er is een bewustzijn. En dat 
zijn dan meestal de bedrijven die hebben doorgerekend dat het financieel wel heel erg interessant zou 
kunnen zijn om circulair te zijn.  

- [mannenstem] En de vraag is 'wat is circulair? Hoe meet je het?'  

- [vrouwenstem] Want het is een modewoord. Zoals duurzaamheid.  

- [mannenstem] Ik denk dat het een goede vergelijking altijd is dat als jij één product circulair wil 
maken en bijvoorbeeld een interface doet met visnetten uit de Indische oceaan hergebruiken en daar 
maken ze een product van. Tapijttegels. Maar wat je dus in de oceaan meet is gewoon wat 'milieu-
impact' heeft van het transport van die visnetten vanuit de oceaan naar een productielocatie hier in 
Europa. Dan kan je zeggen, het product is heel circulair want we gebruiken een grondstof uit de 
omgeving ... 

- [vrouwenstem] Ja, maar je footprint is ... 

- [mannenstem] De footprint is uiteindelijk belangrijk. Ergens is er een dwarssnede van de oceaan 
zodat je het meetbaar maakt. En dat is denk ik het mooi van LCA zelf. De vraag is 'hoe past dat in het 
verhaal van circulariteit?' Ik ben wel van mening dat als er ... Er zijn veel programma's die kijken naar 
'wat is circulariteit?' En hoe passen we dat toe?' En er zijn vooral in verlichtingsland heel veel 
bedrijven die daarmee aan het experimenteren zijn. Denk aan Philips, denk aan de implementatie van 
een take-back-systhem, bijvoorbeeld Schiphol airport. Het zijn wel bedrijven waarbij ik dank denk als 
adviesbureau is het ook goed kijken hoe gaan die partijen met circulariteit om?  

- [vrouwenstem] Alleen dat dat verhaal van Philips dat wordt nu het LaaS systeem, Light as a Service. 
En daarvoor komen ze nu naar alle beurzen en ze zeggen dan: 'Wij zijn circulair want wij bieden Light 
as a service'. En dat heeft helemaal niets te maken met circulair. Dat kan een heel fijn onderdeeltje 
zijn.  

- [mannenstem] Dat is het inderdaad, ja.  

- [vrouwenstem] Maar de meeste mensen zijn zich daar nog helemaal niet van bewust. Ik vind Philips 
leuk maar ... 

- [mannenstem] Vorig jaar waren er twee issues waar we tegenaan liepen met LCA. Een is de kost van 
tevoren die iedere inschrijver moet maken. En het tweede probleem waar we tegenaan liepen is dat in 
de betonindustrie, specifiek, [?] was CO2 een issue. En op dat moment maak je een LCA , inclusief 
toxiciteiten. Toxiciteiten heb je helemaal niet in de betonindustrie. Toen zeiden ze 'Why bother?' 
Waarom doen we de moeite? Dat was een terechte opmerking. Toen had ik een discussie met [Daaf?] 
Daaf zei 'waarom moet ik de MKI waarden nemen? We zitten allemaal dingen te meten die niet 
relevant zijn'. Toen zei ik tegen hem 'OK, stel dat we alleen naar CO2 gaan kijken. Wat je dan krijgt is 
misschien wel een tendertekst waarin staat 'ik twijfel tussen beton en staal. Staal zit zwaarder in de 
toxiciteiten, Gaan we alleen maar naar CO2 kijken, dan gaan we nooit met beton bouwen, dan gaan we 
alles in staal uitvoeren. Dat is eigenlijk heel erg nadelig. Dus is het misschien ook wel goed voor de 
betonindustrie juist die toxiciteit mee te nemen om te laten zien dat het nul is. Dan heb je een goede 
afweging.  

En toen zei [Daaf?] 'Gaan we nu eens een keer van nul meten?' Ja goed, we gaan vanaf nul meten. 
Toen hij de context zag, toen ging hij een paar grafieken met kunststof, staal en beton laten zien en we 
lieten zien dat als je alleen maar naar CO2 keek beton altijd verloor. En dan breekt zijn hart want hij is 
een betonman. Het tweed punt had met kosten te maken. Daar heeft Daaf een oplossing voor 
gevonden. Wat we doen in het kader van een aanbesteding. We laten iedereen gratis een LCA 
calculeren, en op die manier de MKI waarde, de milieukost, en dan vervolgens zien we weer winst 
maar dan moet je vervolgens binnen een aantal weken aantonen dat je die MKI waarden kan aantonen, 
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dus met een verificatiedocument. En het mooie daarvan is dat wij de kosten voor een verificatie en een 
rapportage die leggen we nadat je hebt gehoord wie nou de winnaar is. met andere woorden, je kan 
heel goedkoop je LCA maken, en zodra je hebt gewonnen dan moet je opschrijven en de details gaan 
doen en een stempel er op krijgen.  

- [andere mannenstem] Hoe krijg je dan heel goedkoop dat LCA? Dat geldt voor de betonindustrie 
neem ik aan.  

- [mannenstem] Ja. Maar ook voor de food. Wat je dan doet is, we verhuren een aantal dagen een LCA 
specialist daar, en die begeleidt mensen om die berekening te maken. En vervolgens kunnen ze zelf 
zeggen 'ik wil een verdiepingverslag maken of ik wil extra hulp'. Die huren ze dus extra in. 't Is niet 
gratis. Maar 't is in ieder geval goedkoper dan als ze een rapport moeten schrijven en de verificatie 
doen. Dus die kosten kunnen ze dan besparen.  

- [andere mannenstem] Maar die verhuur dat is aan de leveranciers die inschrijven?  

- [mannenstem] Ja. We hebben alle hier gewoon liggen. Dat kunne ze zelf invoeren. Zo sparen ze een 
hele boel geld.  

- [andere mannenstem] Dat begrijp ik toch nooit helemaal hoor. We hebben het nu over beton. Asfalt 
niet. Dat bedoel je.  

- [mannenstem] Bijvoorbeeld. Armaturen die we hier hadden gepland was, de leveranciers betalen een 
kleine fee en dan leggen wij een verlichtingsdatabase aan, daar zetten we de armaturen en de 
staalplaten en aluminium. Daar gaan alle standaardcomponenten in. Dan gaan zij een product 
samenstellen en dat gaan ze meteen zien: 80 % van mijn uitstoot zit in dat ene batterijtje. Of in een 
omzetter. Dan vervolgens kunnen zijn in hun calculatie daarop focussen. Dan gaan ze verder dingen 
uitzoeken en dan calculeren. En dan zie je onderscheid tussen die aanbieders ontstaan. Het mooi is dat 
ze daardoor alleen maar focussen op datgene wat een grote impact heeft. Dat scheelt heel veel tijd. En 
dan vervolgens, wat in LCA werd ontdekt is dat om aan de strenge normen te voldoen heb je een hele 
zware rapportage die ieder keuze van [?] moet je onderbouwen. Die tijd besparen we door het naast de 
tender te leggen.  

- [andere mannenstem] Dat is per tender? Zou het ook mogelijk zijn een algemene generieke database 
te maken met een soort algemene gegevens voor alle leveranciers?  

- [mannenstem] Ja. Daar willen we eigenlijk mee starten. Sterker nog. We willen niet alleen die 
algemene database, Maar we willen ook ... Kijk. Die LCA's die worden berekend. Als we willen 
verifiëren willen we dat eigenlijk in een massaverificatie doen. Dus alle 5000 armaturen tegelijk. Ook 
als je [?]armaturen een tender inzet [?]. Het mooie is, al die LCA's die zijn vijf jaar lang geldig. Dus 
als je dan vervolgens een heel andere tender hebt kan je [?] LCA's inzetten. En weer en weer een weer 
... 

- [andere mannenstem] Ja, precies. Door die generieke database gaat het allemaal goed. Maar betekent 
het dan inderdaad dat je ook een leveranciers met de tien beste producten, de meest gangbare 
armaturen, die moet je dan in die database zetten, dat kost een beetje geld, en dan heb je een mate van 
vergelijkbaarheid.  

- [mannenstem] Klopt.  

- [andere mannenstem] Het is niet mogelijk om op basis van algemene principes een armatuur te 
omschrijven en dat de leverancier zegt 'Nou mensen, kom af. Dit armatuur is algemeen en daar hoort 
dit concrete armatuur bij. Zou je geen match [?] kunnen maken?  

- [mannenstem] In feite kunnen we dat wel doen. Wat we liefst doen is een samenstelling doen. Omdat 
natuurlijk iedere armaturenproducent zijn eigen staaldiktes en zijn eigen uitsnijdingen heeft. Daar kan 



	
	

	

 
 

hij dan in variëren. omdat daar vaak nog heel veel te besparen is. Je zou i principe ook een virtueel 
tweede armatuur kunnen maken, een voorbeeldarmatuur, waarbij je af gaat wijken door te schalen. 
Geen gek idee. 

- [andere mannenstem]  Nou, precies. Dan veralgemeeniseer je het. Bij CROW  hebbe ze ook 
handboeken van wat kost openbare verlichting per kilometer en zo. En wat kost het beheer. Ik zit een 
beetje op die manier te denken. Om een relatie te leggen met je afstudeeropdracht, hoe zou je dat op 
eenvoudige wijze kunne moduleren? Als je zegt van nou, we moeten naar een uitvaart toe, en dan 
vraagt die [?] We zitten hier en hier aan te denken en deze thema's binnen de circulariteit vind ik 
belangrijk om in ons bestek op te nemen. Nou, leverancier, laat maar zien wat je wil. Maar je moet dan 
een soort van basis hebben die niet in eerste instantie het product voor gaat schrijven. Dus je moet 
richtinggevend zijn maar niet voorschrijvend.  

En dan gaan we weer helemaal terug naar het begin van ons gesprek en toen zei ik 'wat zijn 
[?]bestekken rot. Wat jammer zou zijn is dat een bestek zo dichtgetimmerd is dat je geen flexibiliteit, 
dat je geen keuzes meer kan maken. En zeker omdat wat je met Philips ziet, is een producent bereid 
om zwaarder materiaal in zijn armatuur te zetten omdat hij weet dat het dan langer meegaat, als een 
component nog werkt dan wil je die direct hergebruiken. En als het echt niet meer werkt dan gaat hij 
het pas omsmelten. Zo'n keuzes kan je dan gaan maken. Het heeft geweldige effecten.  

- [mannenstem] Maar stel dat je even doorgaat op dat wat zware materiaal. Is het zo dat als je dat 
zwaardere materiaal gebruikt dat je dan qua milieukosten hoog uitkomt? Terwijl als je gaat kijken naar 
de modulaire opbouw van je armatuur, wat ook aanspreekt voor circulariteit, je kan meteen 
uitwisselen, design voor modulariteit, voor uitwisselbaarheid, dat soort aspecten, worden die ook 
meegenomen in circulariteit?  

40:34 

- [andere mannenstem]  Sterker nog, [?] gaf een heel terecht punt aan. En dat is de ellende, dit ding 
kan pas 20 jaar terug. Dus hoe gaan we meenemen dat we daar milieuwinst hebben? Je kan geen 20 
jaar wachten. Wat we hebben uitgedacht bij LCA, en dat staat nu in de norm, op het moment dat je 
kan aantonen dat jij een proces bijvoorbeeld modulair hebt opgebouwd, dan mag jij nu al in je LCA 
moduleren dat jij modulair weer terug gaat winnen over 20 jaar. Ondanks het feit dat je vandaag nog 
even met virgin materiaal moet werken.  

- [mannenstem] Dus je haal te kost of de opbrengst eigenlijk naar voren.  

- [andere mannenstem]  Dat klopt. Opbrengst naar voren. Mits je het in het proces hebt staan, dat het 
modulair is en dat je alles kan aantonen.  

- [mannenstem] Dat is de makkelijkste uitdaging natuurlijk ook. Vragen naar milieukosten. Er is de 
vrijheid bij de producent om een armatuur zo op te stellen naar de wensen van de klant. Je hoeft die 
niet alles voor te schrijven. Wij willen dat de armaturen die je gaat gebruiken in het project niet meer 
dan zoveel milieukosten gaan opleveren voor de maatschappij. Probeer daar rekening mee te houden, 
kijk of je onder die milieukosten kan blijven. Die vraag die begrijp ik, maar vervolgens, wat gebeurt er 
nu in de praktijk om een antwoord te kunnen geven aan die vraag. Volgens mij zijn er een hele boel 
leveranciers die hun haren uit hun hoofd gaan trekken.  

- [andere mannenstem]  Dat is volgens mij het risico van present zijn en het vraagt om wat 
inventiviteit om aan zo'n milieukostenvraag te gaan voldoen. OK. We kunnen dit materiaal gaan 
gebruiken ten opzichte van ... Metaal ten opzichte van [?] . Maar goed. Hoe dimensioneer ik dat en hoe 
zorg ik er voor dat ik onder die milieukosten blijf? Dat is op zich de uitdaging van het productiebedrijf 
en de leveranciers.  
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Nog een ander aspect is het moment dat je dit soort vraagstelling in je bestek verwoordt. De ene 
leverancier is ook verder in gedachten dan de andere leverancier. Als adviseur is het wel makkelijk. 
Wat ik vandaag verzin kan ik morgen adviseren. Een leverancier heeft er minimaal twee jaar voor 
nodig om zijn mallen aan te passen, om zijn ideeën ... Ik kan wel vandaag in een bestek zeggen' zo wil 
ik het hebben' maar er is geen leverancier die daar kan aan voldoen. 

- [andere mannenstem] Omdat ze ook niet willen inderdaad. [mannenstem] Nou, precies. In die 
tussentijd, hoe zorg je er voor dat je aangelijnd blijft? Zowel bij de [opdracht]gever als bij de 
leveranciers. Dat je de goeie dingen blijft zeggen, dat je elkaar weet te vinden gedurende dat hele 
traject. Wat we in de asfaltindustrie hebben gedaan als voorbeeld. We hebben expres niet 
voorgeschreven hoe ze die MKI waarde omlaag moeten brengen. De grootste ellende van duurzaam 
inkopen is dat ik soms aan tafel zit met mensen die heel veel verstand hebben van in dit geval asfalt. 
Dus wat willen zij doen, ze willen de producent gaan voorschrijven hoe ze dat asfalt duurzamer 
moeten produceren. En op een gegeven moment zei ik zo tegen hen van joh, ' ik heb het gevoel dat je 
heel veel weet van verlichting', toen zei ik tegen hen laat het ze eens zelf bedenken, of laat ze het aan 
jou vragen. Je bent toch de expert, laat hen maar aan jou vragen wat een goede oplossing zou kunnen 
zijn.  En wat je dan krijgt is dat mensen dan betrokken worden in innovatie en jij de informatie uit je 
getrokken krijgt, wat ze kunnen doen met jou als opdrachtgever. Dan krijg je een heel andere 
dynamiek. Waar ik zo'n hekel aan heb, er komt zo'n aannemer aan tafel, die gaat dan zitten en 'OK, 
hoe wil je 't hebben? En vervolgens zaten we in die tender en zeiden we 'Van nou, hoe wil jij het 
hebben?' Dan ga je afrekenen op de laagste milieukosten. Hij zei 'Ja, hoe breng je die milieukost 
omlaag?' - ' Weet ik niet, jij bent toch de producent'. - 'Ja, ik denk wel dat we dat en dat zouden kunnen 
doen. Zou dat werken?'. En vervolgens kan je in dialoog en dat is zo mooi. En wat ik dus in deze 
industrie heb gezien. In de asfaltindustrie verwacht ik één oplossing. Ik verwacht allemaal groene 
stroom en groen gas op de asfaltcentrale. Maar wat ik niet had geanticipeerd was dat er aannemers 
zijn, die mogen een werk aannemen en vroeger legden ze gewoon een laaf asfalt er overheen en de 
volgen de generatie lost het wel weer op. Nu gaan die gierige mannen, nu gaan die alle lagen asfalt, 
zelfs van de laatste 20 jaar, gaan ze die er af willen schuren, zodat ze circulair materiaal op hun 
asfaltcentrale hebben liggen en vervolgens aan een hele lage milieukost kunnen ze dat weer terug 
brengen. En dat lijkt nog rendabel ook. En dat is dus wat je uit gaat lokken. Dus wat je ziet, en dat zie 
je breed in circulariteit. Je hebt twee takken van [sport?] Je hebt het doen en het innoveren en je hebt 
meten. Nou, ik ben de meter. Ik ben een domme accountant zeg ik altijd. En wat je wil stimuleren is 
innovatie en de opdrachtgever die heeft daar een belangrijke verantwoordelijkheid in. Dan kom je 
weer terug naar wat in het begin van het gesprek zeiden, hij heeft die [?] staan, hij heeft die oude 
lantaarnpalen staan. Dus je hebt je oude armaturen. Dat is eigenlijk een onderdeel van dat gesprek. 

- [vrouwenstem] En ze beseffen nog niet, of te weinig, dat dat ontzettend veel geld waard is in de 
toekomst. Als je zegt dat ze straks geen aluminium meer hebben, er is geen staal meer. Die hoop waar 
jij nu heel erg tegenaan kijkt, die in de weg ligt, is ontzettend veel geld waard.  

- [mannenstem] Dat is het. Dat is geld waard. Ze zijn verkopers die inkopers.  

- [andere mannenstem] Eén ding is zo wie zo zeker, innoveren kan je niet alleen, dus je hebt in een 
aantal gebieden samenwerking tussen tevreden partners nodig. En je ziet het bijvoorbeeld in wat 
Jochem in het begin noemde, een opdrachtgever kan de vraag stellen maar inderdaad moeten, wel 
meerdere partijen samenwerken om aan die vraag te kunnen voldoen en je moet met elkaar in een 
dialoog en daarbij 'wat is nu de doelstelling van circulair inkopen, wat willen we nu eigenlijk halen? 
Willen we minder afhankelijk zijn van andere landen om materialen in te kopen? Willen we een 
bepaalde emissiereductie halen? Het is ook wel een vraag per land en van de plaats. Wat is de 
doelstelling?  

- [mannenstem] Dat is de uitdaging. Je gaat zo wel een ROW bestek krijgen maar geen mensen 
afrekenen. En dan moet je dus een referentiegetal hebben. Wat was de nulmeting? Wat was honderd 



	
	

	

 

procent? Dat kan je berekenen en het tweede wat je kan berekenen is [? irrelevant] Wat denk ik hoever 
de fabrikant kan komen in deze iteratie? Dus als je bij een eerste iteratie merkt ‘ik denk dat ze 50% 
kunnen reduceren, dan kan je zeggen, OK, er komt een grens tot 50% en daar krijgen ze een maximaal 
gunningsvoordeel uit. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga het helemaal simpel houden. Wat ik nu ga 
zeggen vind ik zelf nogal moeilijk, is, als ik hier de ondergrens leg, misschien maak ik daar een harde 
grens van. Als je MKI waarde boven de acht zit, dan hoef je niet eens in te schrijven. Dan heb je een 
heel simpel bestek, je gaat die harde eis er in zetten maar je wil wel dat er nog steeds twee inschrijver 
zijn. En daar zit de moeilijkheid in. En overheden, en daar kom je als adviseur om de hoek kijken, de 
overheden mogen nooit in de kaarten kijken van de fabrikanten. Maar hier zit je in dit schema op een 
tussenvlak. Dus jullie kunnen wel in de kaarten kijken van de fabrikanten, jullie kunnen ook kijken 
naar de belangen van de overheid, jullie kunnen ergens een perfecte middenweg in gaan voegen.  

- [Luisa] Zou het mogelijk zijn om zo'n ACI [?] eens te bekijken, hoe jullie dat doen?  

- [mannenstem] Ja hoor. We kunnen een voorbeeldje doen. We hebben hele populaire voorbeelden. Ik 
heb. Winterswijk [?] mag ik niet laten zien want ik moest een [? MDE] tekenen. Het coolste 
voorbeeld, want het gaat om armaturen. Maar dat gaan we oplossen met een virtuele calculatie. [? 
...maken]. Een virtueel armatuur. We gaan een biobrouwerij laten zien. Heel populair voorbeeld. Ik 
trouwens ook nog wat sheets voor jullie. Als jullie die willen hebben dan gaan jullie die krijgen.  

- [andere mannenstem] Ik was net ook bezig met wat literatuur [?...] Er zij ook wel een paar artikelen 
die ik niet heb gebruikt maar die ik denk die veel meer bij jouw onderwerp passen. En die kan ik ook 
mee doorsturen.  

- [mannenstem] Jullie hebben vaker contact gehad of niet?  

- [Luisa] Ja, we hebben mailingcontact.  

- [mannenstem] Een beetje een fout. [? irrelevant] 

- [mannenstem] Je kunt ook overigens een gratis account openen op EcoChain. En dan krijg je ook de 
biobrouwerij als voorbeeld. Met een fly over over functionaliteit wordt je de applicatie ingevlogen. Ik 
ga nu even de professionele ... Is het zichtbaar? Je kan het zien? [over reflectie op het scherm en zo 
van die dingen...]  

Hier zie je eigenlijk de interface. We zijn continu aan het verbeteren. Maar dat is dus eigenlijk waar je 
binnen komt. Daar zie je dus dat we bedrijf, product, proces doorrekenen. Dat noemen we activity 
based footprinting. Ik maak eerst een footprint van het bedrijf. Ik alloceer dan 40 productieprocessen. 
Via een app [?] dus. Dan alloceren we dat aan de 5000 armaturenvarianten. En zo kan je dus in één 
klap, ... dus als je de kostprijs berekent kan je ook een footprint berekenen. Dat is een heel populaire 
methode. We hebben nu [X] ACL 's [?] gemaakt. En dat groeit als een [?]. We hopen eigenlijk 
volgend jaar op een miljoen te zitten. Resultaat, statistieken. Mag ik iets leuks laten zien. Iets 
functioneels. Hier zie je een heel klein productportfolio van biervaatjes en blikjes en dergelijken. Die 
zie je op een rijtje. [? irrelevant]. Hier heb je verschillende footprints. En die verschillen natuurlijk 
omdat je ook waarschijnlijk verschillende producten hebt in je portfolio.  

- [andere mannenstem] Dit zijn verschillende producten dit?  

- [mannenstem] Dit zijn verschillende producten. Het kan natuurlijk zijn dat je ... Wat moest ik ook 
weer zoeken? Ik geef niet zo vaak demo's. Je kan bijvoorbeeld zoeken op een biercake [?]. Dan krijg je 
alle cakes [?] Je kan ook zoeken op een andere variant. Dan krijg je die varianten. Zo kan je heel snel 
focussen op vergelijkbare producten. Wat interessant is voor producente is dat ze niet alleen the single 
product zien, de enkele producten, maar dat ze ook portfolio's kunnen zien. Dus ook de portfolio 
zorgen voor de hoogste uitstoot. En dan zie je dat een klein bierblikje door de kwantiteit toch ineens 
heel veel uitstoot genereert in de fabriek. Dus kan je als fabriek misschien hier op focussen. Terwijl bij 
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de single products misschien op de grotere inductoren. Ik ga heel veel [?] op [?]. Hier kan je ook de 
volgorde sorteren. Hier zie je dus de grootste tot de kleinste emmitor en. Dit is een heel sexy 
voorbeeld. In de werkelijkheid zien we dat als er duurzame productvarianten worden gemaakt dat daar 
een factor 10 verschil kan ontstaan tussen het beste en het slechtste product. En binnen de fabriek kan 
je daar variëren met samenstelling. Ik klik nu even op twee producten. En die worden nu naast elkaar 
gezet voor benchmarking. En dan zie je meteen hoe die breakdown is. In het rood heb je het 
productieproces, in het blauw het transport naar de leverancier, van leverancier naar jou, en dan in het 
groen inderdaad die leveranciersproducten die jou [?] in dit geval, verpakking, glas, ... En daar kan je 
ook weer op inzoomen. En dan zie je, hé, ik heb een glasdeel en een barleydeel.  

- [andere mannenstem] Wat is barley? 

- [eerste mannenstem] Barley dat is een graansoort. En die barley die halen we vervolgens uit een 
standaarddatabase. Wat je natuurlijk het liefst doet is dat je koppelt met jouw leverancier. En dat 
vonden we in de andere industrieën terug, asfalt en beton, elektro, ... Hier zie je dat nu ook. Hier zie je 
dat leveranciers publiceren. En dan koppel je met je leverancier. het voordeel daarvan is dat als je 
leverancier overgaat op andere stroom dan zie je ook ineens jouw product verlagen in uitstoot.  

- [andere mannenstem] Maar moeten ze dan eenzelfde dataset of eenzelfde methode van informatie 
uitwisseling hanteren?  

- [eerste mannenstem] Dat faciliteert het systeem. Dus, het systeem gaat aan der achterkant 1500 
emissies aan elkaar koppelen. Als jij zegt 'ik wil deze blik zien' in die blik zie je één uitstootype, in 
methode.  

Dit was voor sommige producenten nog niet specifiek genoeg. Dus we hebben een nog betere grafiek 
gemaakt vanuit flows gezien. Ik ga het even snel laten zien. Hier kan je echt de details induiken. Dan 
gaan we naar de grafiek. Hier zie je alle in flows uitgedrukt. Hier zie je hetzelfde product. Dan doen 
we hier 'cradle to gate'. vervolgens zie je al die stromen van wat je inkoopt. Dan zie je glas heeft een 
hele grote impact. Barley heeft een grote impact. En hier zie je hoe je bijvoorbeeld elektriciteit inkoopt 
met je fabriek, maar dan, zie je hoe dat naar je processen toestroomt. De allocatie kan je bijvoorbeeld 
maken op basis van de capaciteit van de machines die je hebt. Dan hoef je niet precies die 
tussenmeters te hebben. Die meters zijn meestal stuk of niet bestaand. Dan kun je alloceren op basis 
van [?]properties. Dan krijg je een extreem accurate footprint per product. Vervolgens heb je een 
cradle to gate analyse. En dan vervolgens kun je ook nog moduleren wat de gebruiks- en recyclingfase 
doen. En dan heb je transport naar de klant toe, en dan vervolgens [?]werk, gebruik, energieverbruik. 
En dan tot slot heb je de afdankingsfase. Wat je in sommige industrieën ziet is dat zij meestal starten 
met een hele grote productie-impact, een hele grote energie-impact. Dan gaat iemand daar een ingreep 
doen [?] en ineens gaat alles heel anders. Ineens is staal of aluminium de grootste emmitor[?]. Er zijn 
bepaalde staal- en aluminiumfabrieken, die gebruiken groene stroom om te smelten in een electric[?] 
furnace. Ineens zie je die grafiek dalen. Ineens gaat het weer en dan zien wee andere emmitor de 
grootste worden. Dat is een spelletje. Maar sommige fabrikanten die zijn in dat spelletje al heel ver en 
andere fabrikanten die staan nog helemaal aan het begin. En zo kun je daar ook je beloning op 
afstemmen als het gaat om tenders.  

- [andere mannenstem] Stel dat een stalen mastenleverancier van je diensten gebruik maakt, krijgt hij 
dan de beschikking over een portal waarbij hijzelf zijn nieuw gegevens aan kan passen?  

- [eerste mannenstem] Ja. 

- [andere mannenstem] Hij krijgt dus een soort van licentie.  

- [eerste mannenstem] Ja. We starten meestal met een free licentie. En zodra ze die tender hebben 
gewonnen en ze moeten rapporten genereren dan [?] we een rapportengenerator, een 



	
	

	

 
 

statistiekengenerator en dan kunnen ze [?] dingen doen. Ze kunnen ook meteen voor het pakket 
betalen natuurlijk. Dat is hun afweging in kosten versus opbrengsten. Als ze denken 'we gaan dit 
verliezen' dan ... 

- [vrouwenstem] We willen wel meedoen maar ... 

- [eerste mannenstem] Ik snap het. En overigens, het verbaast mensen dat MKB bedrijven het snelst 
onze pakketten aanschaffen. Die hebben zoiets van 'we gaan er voor ...' 

- [vrouwenstem] Die hebben een bepaalde filosofie waar ... 

- [eerste mannenstem] We hebben nu ook bijvoorbeeld kwekertjes, die betalen 25 euro per maand voor 
een kwekeraccountje en dan gaan ze hun tulpen doorrekenen. Dat is heel erg populair.  

- [andere mannenstem] Want? 

- [eerste mannenstem] Een lage prijs maar hoge opbrengst richting klanten. Bij de Albert Hein zie je 
een duurzame plant in de schappen staan en dat komt van een piepklein kwekertje in Westland. Dat is 
fantastisch.  

- [andere mannenstem]  Maar het feit dat die duurzaam is en dat dat op zijn stickertje staat dat is 
prettig.  

- [eerste mannenstem] Dat is goud waard. En je ziet ook kwekers die ... Er is bijvoorbeeld een kweker, 
die had een kas laten bouwen, die was aardgasloos, en die is de applicatie gaan gebruiken om zijn 
kosten te optimaliseren. Zo kan hij nog verder van het aardgas afkomen, met een warmtepomp 
opvoeren, ... ik weet niet hoe dat heet, ... weer afvoeren, en, dan is dat weer rendabel.  Dat meten ze 
dan.  

We meten ook kosten in de applicatie. Op het moment dat jij jouw energiestroompje afprijst van één 
miljoen aan elektriciteitskosten en drie ton aan aardgaskosten dan alloceer je dat mee. Dan heb je 
ineens je milieukosten naast je harde kosten. Dan heb je ook meteen wat je bij [firmanamen?] zag. Dat 
zijn twee grote producenten uit Amerika. [Firmanaam?] stond in de kranten omdat ze [firmanaam?] 
wilden overnemen. Zij hadden die allocatie naar processen niet zo accuraat Dus hebben wij hun 
fabriek ingevoerd, en vervolgens konden zijn zien van 'OK, deze machine die gebruikt drie ton aan 
energie. Maar dat betekent ook dat als je een terugverdientijd accepteert van drie jaar, dan mag een 
investering in een nieuwe machine die dat hele energieverbruik elimineert, mag dus negen ton kosten. 
Dus nu gaan zij omrekenen wat een nieuwe machine mag kosten bij zo'n en zo'n besparing. Dan gaan 
ze naar de leverancier toe van mogelijke machines en dan zeggen ze 'zou u voor vijf ton een nieuwe 
machine kunnen bouwen die aan deze specificaties voldoet?'  

- [andere mannenstem] Dat is te gek, je draait het helemaal om.   

- [vrouwenstem] Maar dat is volgens mij de enige manier waarop je kan anticiperen.  

- [andere mannenstem]  Zo zakelijk! 

- [eerste mannenstem] Zijn er nog vragen?  

- [vrouwenstem]  Andere vraag. Doen jullie al iets in België of voor Belgische bedrijven?  

- [eerste mannenstem] Ja, we zijn net gestart met een partnership. Dat is pas een paar maanden terug. 
Eigenlijk, we zijn nog heel fris en fruitig in België. Maar België vind ik wel een heel mooi markt want 
ik geloof dat jullie net een wet hebben aangenomen dat berdrijven niet zomaar meer milieuclaims 
mogen maken zonder [?] ja. En dat is heel, heel mooi. Voor ons zo wie zo maar ook voor bedrijven. 
Want heel wat Belgische bedrijven waren zich aan het profileren op duurzaamheid en er komen 
concurrenten en die zeggen 'wij zijn ook duurzaam'. Dan sta je daar. Sta je allebei te roepen dat je 
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duurzaam bent. En nu wordt een NCA[?]-norm verplicht gesteld. Dat betekent dat die toppers, die 
kunnen echt aantonen 'wij zijn 40% beter' en iemand anders mag niet meer roepen 'ik ben ook zo goed' 
tot dat hij het kan aantonen.  

- [vrouwenstem] Het is een partnership met een ...?  

- [eerste mannenstem] Met Greenfish, een adviesbureau.  

[onverstaanbaar] 

- [eerste mannenstem] Dat weet ik eigenlijk niet. Zal ik eens even aan mijn collega vragen.  

- [vrouwenstem] Ik zit even te denken aan mijn congres.  

- [eerste mannenstem] Zou je dat kunnen betitelen als een soort van certificaat? Of is het een 
certificatiemethode? Want cradle to cradle, dan zie je wel eens van die certificaten voorbijschieten 
waarbij je dan op vijf verschillende niveaus gouden stipjes hebt. Dat kan je neerleggen en dan is het 
klaar maar hoe presenteer je dat als zijnde vanuit een wetenschap.  

- [andere mannenstem] Vanuit de wetenschappelijke methode om de milieu-impact van een product te 
berekenen van cradle to cradle eigenlijk.  

- [eerste mannenstem] Het vertaalt zich in een score. In een kosten[?] een bedrag,  

- [andere mannenstem] In veel gevallen kan je het omrekenen van een score naar een bedrag. 
Traditionele RCA heeft indicatoren waarin wordt uitgedrukt wat voor emissies er zijn. Het is echt een 
wetenschappelijke methode om milieu[?] uit te drukken en te berekenen. En je kan er als bedrijf voor 
kiezen van hé, druk dat uit in milieukosten. dat hebben we gedaan om zaken te vergelijken met elkaar.  

- [Luisa] Dus eigenlijk, een bedrijf wordt volledig geanalyseerd, geen rekening houdende met hun 
eigen opgestelde certificaten? Of wordt dat ergens ook mee bekeken?  

- [eerste mannenstem] Kijk bijvoorbeeld, een groene stroom certificaat, dat gebruik je als 
bewijsmiddel. Wat er is, een RCA kan je op duizenden verschillende manieren berekenen. Alleen, het 
probleem is dat je dan geen appels met appels kan vergelijken. Wat er op een gegeven moment is 
ontstaan, er is een normgeving ontstaan, en als je dan aan die norm voldoet, dat is maar één 
rekenmethode, dan kan je een certificaat krijgen conform die norm. Een norm is bijvoorbeeld die 
15.8.04 en dan krijg je een certificaat met deze LCA voldoet aan de 15.8.04. En die is hard en die kan 
je aantonen.  

- [andere mannenstem] Maar op de moment dat je een LCA hebt, je legt twee LCA's van twee 
verschillende bedrijven naast elkaar, wat is dan de methode om de ene ten opzichte van de ander te 
kiezen. Of te waarderen, beter te waarderen dan een ander.  

- [eerste mannenstem] En daar is jullie expertise zo belangrijk. Dat je in de tendertekst gaar zeggen dit 
zijn de kaders waarin je de vergelijking maakt.  

- [andere mannenstem] Dus je moet eerste je eigen visie en ambitie formuleren. Stel, wij vinden groen 
stroom heel belangrijk of we vinden groene energie ... Daarmee zeg je [?] dat alle andere aspecten 
minder waard zijn. Maar als je zegt van 'wij scoren expliciet op het fenomeen 'groenheid' van het 
energieverbruik ... En daar ga je vergelijken, of een mix daarvan.  

- [mannenstem] [onverstaanbaar] Je bent energie aan het inkopen en jij weet de groene stroom is het 
beste. Nu vragen je LCA's van de stroomproducenten, ... daar komt de stroom vandaan, dat kan je 
aantonen. En de ene komt met een windturbine met een LCA van één en de andere komt met een 
kolencentrale met een LCA van 59. Op dat moment zeg je van OK. [onverstaanbaar] in mijn kader 
gezegd, de MKI-waarde weegt zo zwaar mee in de tender ... je krijgt een [onverstaanbaar] 



	
	

	

 

gunningsvoordeel als je de beste bent. Dus de windturbine krijgt een ton gunningsvoordeel en de 
kolencentrale niet. En dat is eigenlijk hoe je werkt. Je bent [onverstaanbaar] aan het kijken. Je bent 
naar de laagste MKI waarde aan het kijken.  

- [mannenstem] Ja maar, de LCA's bestaan uit verschillende componenten waar je op kunt scoren. 
[verwarren] De vervuiling op het land, water en in de lucht, dan heb je ook nog energieverbruik, en 
dan heb je ook ... Dus, in feite is het zo, je moet als gemeente of als overheid moet je weegfactoren aan 
die verschillende componenten gaan ophangen om er iets mee te kunnen want als je vervuilt op het 
water, dat kan net zo erg zijn als vervuilen in de lucht. Maar het is nog steeds appels met appels 
vergelijken. Het is een spindiagram. Je moet het ene spindiagram vergelijken met het ander 
spindiagram. En dat is lastig.  

- [andere mannenstem] [onverstaanbaar] En je kan als inkoper de instantie altijd kiezen [?] belangrijk 
vindt en daar meer gewicht aan geven. Alleen, de vraag is ... 't Is goed om als inkopende partijen zelf 
hun keuzes maken van wat vind ik belangrijk . Dan hou je de regie een beetje. De LCA is wel al een 
weging.  

Ik vind het op zichzelf wel elegant dat je alles vertaalt naar terugbrengen naar nul milieueffect. Want 
dan heb je één bedrag als je zegt als overheid 'ik wil dat het zo te vergelijken is, even los van het feit 
dat het nog steeds meer vervuilend is. [onverstaanbaar] teniet te doen. Ik denk niet dat dat gebeurt. Het 
is een vergelijkingsmethode op het allerhoogste niveau.  

- [mannenstem] Op het hoogste niveau en die weging kan je inderdaad zelf maken en ik weet dat 
professoren zoals bijvoorbeeld de heer, nou ben ik zijn naam kwijt. Een weging heeft hij bedacht. Die 
noemde hij de eco-kosten. Alleen het probleem was, niemand ging dat gebruiken. Omdat mensen het 
niet helemaal begrepen. Wat is er nu gebeurd, Rijkswaterstaat in Nederland heeft op een gegeven 
moment gezegd 'jongens, hoe gaan we nu op één manier wegen zodat alle gemeenten het op dezelfde 
manier uitvragen. Nu hebben ze op dat gegeven aan CU Delft en die heeft op een gegeven moment 
gezegd 'what is the willingness to pay van burgers om bepaalde vervuiling te accepteren? En the 
willingness to pay is toen onderzocht voor smog, toxiciteit, klimaat, uitputting, alle indicatoren en dat 
hebben ze toen omgezet in één MKI-indicator. Daar kan je nog steeds van afwijken als aanbesteder. 
[onverstaanbaar] dan herkennen de meeste partijen, ho, dat is die, dat is die. Nu weet ik precies waar 
ik aan toe ben.  

- [mannenstem] Je zoekt naar draagvlak, naar een algemeen geaccepteerde manier om 
[onverstaanbaar] negatieve effecten die jouw producten hebben [onverstaanbaar] om die toch nog 
netjes te kunnen afwegen ten opzichte van je concurrenten.  

- [mannenstem] 't Is een lastig verhaal.  

- [mannenstem] Het is een lastige verhaal in de details en wat onze verantwoordelijkheid, denk ik, is, 
enerzijds als adviseur dat je een systeem neerlegt dat gemeenten kunnen kopiëren en wat je anderzijds, 
wat mijn taak is, dat er software is waarbij je op OK klikt en het berekent aan de achterkant wet de 
MKI waarde is.  

- [mannenstem] En vervolgens moet iedereen begrijpen wat er gebeurt en in de basis het er mee eens 
zijn. Een voorbeeld. Wij hebben onlangs een paar partijen gevraagd om een productpresentatie te 
geven over hun armaturen. Wij hebben ook gevraagd van 'hoe circulair zijn jullie?' Nou, dan krijg je 
verhalen die niet vergelijkbaar zijn met mekaar. De ene die vindt dt circulair, de andere die vindt dat 
circulair. ZE vinden alle twee dat ze circulair zijn. En ik denk dat als je ze bij mekaar in een hok zet 
dat ze elkaar ...  

- [mannenstem] Maar dat is ook het lastige natuurlijk want je vraagt [onverstaanbaar] maar wat is dan 
het circulaire?  
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- [mannenstem] Jazeker. Ik begrijp prima waardoor het komt hoor. Ik ben niet verbaasd. Ik vind het 
heel logisch.  

- [mannenstem] Je moet een maatstaf hebben. Een lat waarbij je die twee met elkaar kan vergelijken.  

- [mannenstem] De methode is wel generiek. Als ik nu naar een concurrent van mij ga dan kan die ook 
de milieukostprijs berekenen. Als ik naar een derde concurrent ga kom ik ook de milieukost te weten. 
Dat is het mooie van de methode. Je bent onafhankelijk van mij als softwareleverancier en je kan als 
aanbesteder zeggen 'het is deze Europese norm, de softwareleverancier staat je vrij maar 
[onverstaanbaar].  

- [mannenstem] Maar het is nog steeds op beton, niet op armaturen.  

- [mannenstem] Ook nu net armaturen. Dat komt omdat we ervaring hebben met Philips. Ze kunnen 
ook de kosten besparen.  

- [mannenstem] Ja, maar goed, dat gesprek dat we hebben daar volgende week, ik mis ze. 
[onverstaanbaar] Benieuwd hoever hij was met het hele traject wat betreft de circulaire club. Het feit 
dat hij ook de voorzitter is van de club zeg maar.  

- [vrouwenstem] Heeft er nog iemand dorst?  

- natuurlijk - graag - neen dankjewel - ik hoef niks ....  

- [vrouwenstem] Ik zag iedereen met lege glazen en in België is dat not done.  

- [mannenstem] Eigenlijk, wat je aangeeft, we moeten er voor zorgen dat we vergelijkbare ... Eigenlijk 
moet een systematiek duidelijk gaan krijgen. In de tekst. En dat zal anders zijn voor armaturen dan 
voor andere sectoren. En dat is iets waar ik mee wil samenwerken. Ik heb daar een bescheiden rol in 
want David is beter in tendertekst dan ik. Ik vind het ook raar dat een softwareleverancier zich 
daarmee bemoeit. Wat ik wel kan doen is advies geven over de normen die je hanteert. Wat je 
bijvoorbeeld zag in Nederland is dat... Ik leg het in het kort uit. Cradle to gate en cradle to cradle. Nu, 
wat gaan die inschrijvers doen? Nu gaat er een inschrijver komen die gaat vragen 'is het ook goed als 
ik een cradel to gate inlever?' Als hij niet weet waar hij het over heeft dan zegt die soms gewoon 'ja'. 
Dat heb ik wel eens zien gebeuren bij een tender en dan heb je onvergelijkbare. Dat soort trucs. Ik heb 
zelfs meegemaakt, dat gaat echt heel ver, in een papiertender had hij letterlijk gezet, in de tendertekst 
en in de norm stond het ook: 'Het moet gerieflijk zijn [onverstaanbaar] onafhankelijk 
[onverstaanbaar]bureau dat geaccrediteerd is, stond opgeschreven, het was een hele grote producent 
van papier, ik ga even niet de naam noemen. Vervolgens had hij iets ongeverifieerd ingeleverd en toen 
die daarop gewezen werd zei hij 'Ja maar het stond in de tendertekst, het stond in de norm. terwijl dat 
er letterlijk stond. Dat is het soort verwarring dat je gaat krijgen in die eerste tender. Maar daarom vind 
ik het ook zo fijn dat jullie in die context ook met producenten en met overheden aan tafel kunnen 
zitten. Laat hem maar drie keer die vraag stellen. En dan geef je drie keer het antwoord. En dan 
onthouden ze het op een gegeven moment. Dan kunnen ze echt hele mooie dingen gaan doen. En in 
jullie advies is ook belangrijk want jullie hebben meer ervaring vanuit de werkgevers[?]kant ook en 
daar zit ik ook weinig. 

- [mannenstem] Wij zijn met name bezig voor werkgevers[?]. Wij proberen hun belangen te 
behartigen. En wij proberen daar stappen te maken. Verder dat zij [instantie - zelf beseffen?]  

- [vrouwenstem] Wat wij vandaag ook voorschrijven dat zit al tot voorbij 2050. Wat wij vandaag 
voorschrijven gaat 30, 40 jaar mee als je kijkt naar masten dan. Kijk, het armatuur op zich, uiteraard is 
het armatuur belangrijk, maar dat gaat zo lang niet mee. Op dit moment is dat minder spannend. Dat 
heeft nog wel wat tijd om ... Maar die multitool waar straks alles aan gekoppeld wordt met alle smart 
cities en wat weet ik allemaal, waar data uit gegenereerd worden, dat gaat zo lang staan. Of langer.  



	
	

	

 

- [mannenstem] Wat bedoel jij nu? 

- [vrouwenstem] De mast. En dus, ja, heb je hetgeen wat wij vandaag voorschrijven voor zo'n 
opdrachtgeven daar is die zich niet van bewust, dat het [?]en circulair moet zijn. Dus dat het straks, als 
het niet meer vandoen is dat tegen dan dat ding circulair moeten gaan terugbrengen in die cirkel.  

- [mannenstem] Dat vond ik ook zo mooi in je presentatie, het slaat ooik op design. Als je nu slecht 
designt dan wordt het moeilijker als het straks gedemonteerd wordt ... Als je bij wijze van spreken zet, 
goed, ik zet hier een knopje op de lamp, niemand weet waar dat voor is, maar ze moet 60 kilo opslaat 
dan gaat alles perfect uiteen, en valt het in zo'n gleuf, in een bakje. dat zou ideaal zijn. Dat is gewoon 
het perfecte design voor circulariteit.  

- [vrouwenstem] Maar dus voor het armatuur hebben we nog wel wat tijd. Maar het zijn met name de 
masten en de stukken die in de grond gaan, de eerste 20, 25 jaar komt het er niet meer uit in het beste 
geval.  

- [mannenstem] Ik denk de kabel dat is ook een belangrijke. Daar heb ik geen beeld van hoe dat in 
mekaar zit en wat daarin te behalen is. Daar zijn we niet vaak mee bezig. Maar daar zal vast ook over 
gehandeld kunnen worden in dit kader.  

- [vrouwenstem] En dat is helemaal veel geld waard. 't Is niet voor niets dat de Chinezen hier alles 
komen stelen voor de spoorwegen. Die hebben al langer door dat het geld waard is.  

- [mannenstem] Gaaf! Zijn je vragen een beetje beantwoord of mis je nog wat. 

- [Luisa] Ja, zeker en vast.  

- [mannenstem] Mocht je vragen hebben kan je ons bellen. Eerst [X] want die weet vreselijk veel 
details.  

- [andere mannenstem] Ik denk dat we allebei antwoord kunnen geven op vragen maar je kan me 
mailen of bellen. Ik zal je ook nog wat literatuur ook misschien [?] zodat je beter een beeld krijgt van 
wat de wisselwerking kan zijn tussen LCA en circulaire economie. Misschien ook interessant om 
nadien te lezen.  

- [vrouwenstem] Ik ben zelf betrokken bij het organiseren van een congres dit najaar in België. Het is 
een nationaal congres voor alles wat te maken heeft met licht. Ik heb heel erg hard geduwd om het 
thema van circulaire economie en circulair licht op de agenda te krijgen. Ik heb net een verslag 
gekregen dat [onverstaanbaar]. En de doelstelling van dat congres is om elke keer de koppeling te 
maken van wetenschappelijk onderzoek of een studie of wat er maar ook gebeurt is op het 
universitaire niveau, op wetenschappelijk niveau, dat wordt even toegelicht aan de hand van een paper. 
En dan vervolgens krijg je de praktijktoepassing, van OK, we hebben nu dit gezien en dat is 
ondertussen uitgerold of nog niet uitgerold. En dat gaan we uitrollen en dat gaan we meten. Ik weet 
alleen niet wanneer de papers moeten ingediend worden. Normaal gezien is dat voor juni.  

- [mannenstem] Dat lijkt me een hele goeie [onverstaanbaar] de nieuwe kennis van studenten pak je 
samen met wetenschappelijke ontwikkelingen ... 

- [vrouwenstem] Ik weet alleen niet in hoeverre dat ze enthousiast zijn of er een Nederlandse of een 
buitenlandse paper daarin  past. Vandaar dat ik dus de vraag aan jou stel van wie is jouw associate in 
België. Want dan kan je het langs daar laten inschrijven, ... snap je? Dan is er weer een link met 
België.  

- [mannenstem] We hebben een contactpersoon intern die verantwoordelijk voor marketing. Haar 
naam is Marieke Post [onverstaanbaar] En die kan ook weer de link leggen met de partner Greenfish. 
En misschien kan ze zo met Greenfish een proefproject doen. Het zou misschien [?] kunnen zijn. En 
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dan kunnen we misschien in juni iets moois hebben staan. De tweede contactpersoon die ik heb is 
Marinus [X] en die kan ook opnieuw koppelen. Die heeft wat meer tijd. Die is zwaarder in RND 
[onverstaanbaar] Marinus die helpt mee in het project. Die kan ook meer vragen beantwoorden.  

- [vrouwenstem] Maar ik ga eerst op de uitvraag wachten van de papers die ze verwachten en dan ga ik 
dat even bekijken of het van toepassing is op wat jullie nu net gebracht hebben.  

- [mannenstem] Ja, we staan stand by.  

- [vrouwenstem] Ja, da's goed. Super. Dankjewel voor je tijd.  

- [mannenstem] Leuk je te ontmoeten. 

- [mannenstem] Insgelijks. 

- [vrouwenstem] Insgelijks. 



	
	

	

APPENDIX VIII: Questionnaire - basic 
 

 

	
	
Circular Certification Tool_____________________________________________________________ 
 
The following questionnaire is part of thesis-research of the program Innovation through Business, 
Engineering and Design at Linnaeus University in Sweden together with Spectrum advice and Design in the 
Netherlands. This research focuses on “supporting circular business activities by generating a measuring tool 
or shorten: Circular Certification Tool!” 
To support my research, I hereby, would appreciate your opinion on how to make this transformation work 
that aims for transparency and supporting circular activities now and in the future.  
This survey is anonymous and all data will be handled confidentially. It only takes you approximately 12 
minutes. Thank you very much for your collaboration.  
 
De volgende vragenlijst maakt deel uit van het thesisonderzoek van de opleiding: Master in Innovatie 
through Business, Engineering and Design aan de Linnaeus University in Zweden. Dit is een samenwerking 
met ‘Spectrum Advies en Design’ in Nederland. Dit onderzoek richt zich op het ondersteunen van circulaire 
bedrijfsactiviteiten door het genereren van een meetinstrument of korter gezegd: Circulaire certificatie. 
Ik zou heel graag uw mening over deze transformatie vernemen die streeft naar transparantie en 
ondersteuning van circulaire activiteiten nu en in de toekomst. Deze enquête is anoniem en alle gegevens 
worden vertrouwelijk behandeld. Het kost je slechts ongeveer 12 minuten. Uw deelname stel ik enorm op 
prijs! Heel erg bedankt voor uw medewerking. 
 
 

1. Which category suits you best?  
Welke situatie past het beste bij jouw huidige situatie? 

a. Governmental institute / overheidsinstituut  
b. Service oriented company / service-georiënteerde onderneming  
c. Product oriented company  / Product georiënteerde onderneming 
d. Academia  / Academische instantie 
e. Or other interested party / Andere geïnteresseerde partijen 

 
2. Please state your current job/occupation at this moment. 

Alsjeblieft, geef uw huidige baan / bezigheid op dit moment aan. 
a. _____________________ 

 
3. Today, many different types of certifications exist like Ecolabels. Do you pay attention when 

purchasing products or services with those labelled certifications? 
Tegenwoordig bestaan er veel verschillende soorten certificeringen, zoals Ecolabels. Besteed u 
aandacht aan deze, tijdens het kopen of aanschaffen van deze gecertificeerde producten en diensten. 

a. Yes, I prefer to buy certified products rather than non-certified goods. / Ja, ik verkies 
gecertificeerde producten te kopen in plaats van niet-gecertificeerde goederen/diensten. 

b. No, I don’t let them influence my purchase decision-making process. / Nee, ik laat ze mijn 
koopbeslissing niet beïnvloeden. 

c. Other /ander: _____________________________________ 
 

4. I identify certified products of today with / Ik identificeer gecertificeerde producten van vandaag 
met: 

a. Honesty / eerlijkheid 
b. A correct ethical background / Een correcte ethische achtergrond 
c. More expensive products / Met duurdere producten 
d. Better products or services / Met betere producten of diensten 
e. More sustainable and environmental friendly products or services / Een meer duurzame en 

milieuvriendelijke producten of diensten. 
f. Transparency / bedrijfstransparantie 
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g. It supports the life-style and vision of self or that from my company/ Het ondersteunt de 
levensstijl en mijn persoonlijke visie of dat van mijn onderneming. 

h. Other/ander: __________________________ 
 

5. Do you comprehend the concept of Circular Economy? Heeft u kennis over Circulaire Economie? 
a. I have a wide knowledge of this specific concept/ Ik he been zeer brede kennis over dit 

specifieke vakgebied. 
b. I have never heard from this concept before / Helaas, heb ik er zelf nog nooit over gehoord. 
c. I reached some knowledge through industry literature / Ik heb wat kennis opgenomen via 

bedrijfsliteratuur. 
d. Other/ander: _____________________ 

 
6. What are, for you, the most important components of a circular economy? Wat zijn volgens u de 

meest belangrijke componenten van Circulaire Economy? 
a. Modular product development – Design for deconstruction/ Modulair productieontwikkeling 

– ontworpen zodat het gemakkelijk kan worden afgebroken. 
b. Easy to reuse, repair, remanufacture and maintain / gemakkelijk in zijn hergebruik, 

reparative, remanufacturen en of het onderhoud ervan. 
c. Material passports (giving materials an identity)/ Materialen paspoort 
d. Design for multiple use and adaptability/ Ontwerpen met meerdere gebruiksdoeleinden en 

die gemakkelijk aanpasbaar zijn. 
e. Transparency / bedrijfstransparantie  
f. Supporting collaboration between companies even more/ ondersteunen van 

bedrijfsamenwerking. 
g. Efficient innovation / efficiente innovatie 
h. A new economy with zero waste/ een nieuwe economie zonder afval 
i. Other/ander: ________________________________________ 

 
7. Do you know a company (perhaps yours) who already have started the implementation of circular 

thinking?  
Kent u toevallig een onderneming (misschien jouw organisatie) die al reeds zijn gestart zijn met de 
implementatie van circulair denken. 

a. Yes, namely/ Ja, namelijk: __________________________ 
b. Not sure, because/ Ik ben niet zeker want _____________________ 
c. Other/ander: ______________________________ 

 
8. The transformation towards a circular economy require changes in the purchase-behavior of society. 

Will you be the one who would support this transformation by implementing circular activities 
within your company or by purchasing Circular Certified Products? / De transformatie naar een 
circulaire economie vereist verandering in het koopgedrag van de samenleving. Zou jij deze 
transformatie ondersteunen door circulaire activiteiten te ondersteunen of Circulaire gecertificeerde 
producten/diensten te kopen? 

a. Yes, I would prefer to buy or invest in a product/service that has a circular certified label. / 
Ja, Ik zou liever een product of dienst aankopen dat een gecertificeerd label draagt 

b. No, I don’t let them influence my purchase decision-making process. / Nee deze certificaten 
zullen mijn koopbeslissingen niet beïnvloeden. 

c. Other/ander: ______________________________ 
9. What would motivate you to support the circular economy? / Wat zou u motiveren om de circulaire 

economie te ondersteunen?  
a. Receiving up-to-date information about the evolution of Circular Economy to gain a better 

understanding across sectors and their benefits / Het ontvangen van actuele informatie over 
de evolutie van Circulaire Economie om een beter inzicht te krijgen in alle sectoren en hun 
voordelen. 

b. Support in changing towards a new circular business model/ Het ontvangen van 
ondersteuning naar een verandering naar een circulair business model. 



	
	

	

 
 

c. A tool that calculates your projects’ circularity/ Een software-programma dat de circulariteit 
van een project aanduidt in een verhouding.  

d. Showing financial benefits/ Financiële voordelen 
e. More transparency/ Meer transparantie 
f. Legislation and grants/ Wetgeving en subsidies 
g. Co-operation – Client, contractors and supplier are working together to achieve better 

resource efficiency/ Samenwerking voor een betere werking tussen de verschillende actoren. 
h. More engagement from architects and designers to designproducts/services which suit a 

circular approach. / Meer hulp van product of systems ontwikkelaars dat de gedachte van 
Circulaire Economie ondersteunen. 

i. Other/ander:  
10. Would a tool that calculates your project’s circularity be helpful to guide you to this new economy? 

Zou een tool dat een project zijn circulariteit berekent uw helpen met het gidsen naar een circulaire 
economie? 

a. Yes, because / Ja want _____________ 
b. No, because/ Nee want ____________ 

11. Any remarks concerning circular certification label or circular economy itself? Enige aanmerking 
omtrent de circulaire certificatie lables of circulaire economie?  
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APPENDIX IX: Questionnaire results from GoogleDocs – version in English 
 

 



	
	

	

 
 

Today, many different types of certiLcations exist like Ecolabels. Do you
pay attention when purchasing products or services with those labelled
certiLcations?  
10 reacties

I identify certiLed products of today with:
10 reacties

2

1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)

Yes, I prefer to buy
certified products
rather than non-cer…
No, I don’t let them
influence my
purchase decision-…
I don't actively
searching them out
but if I happen to s…
Sometimes.. If I get
to choose between
products within in t…

10%

10%
20%

60%

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

1 (10%)1 (10%)1 (10%)

8 (80%)8 (80%)8 (80%)

4 (40%)4 (40%)4 (40%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

10 (100%)10 (100%)10 (100%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Towards a Circular Economy.

Do you comprehend the concept of Circular Economy?
10 reacties

What are, for you, the most important components of reaching a Circular
Economy?
10 reacties

Yes, I have a wide
knowledge of this
specific concept.

No, I have never
heard from this
concept before.

I have reached some
knowledge through
industry literature.

I have read some
articles on the
internet about circu…

10%

30%

60%

0 2 4 6 8 10

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

9 (90%)9 (90%)9 (90%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

4 (40%)4 (40%)4 (40%)

5 (50%)5 (50%)5 (50%)

3 (30%)3 (30%)3 (30%)

3 (30%)3 (30%)3 (30%)

8 (80%)8 (80%)8 (80%)



	
	

	

 

Do you know a company (perhaps yours) who already have started the
implementation of circular thinking? (Yes/No + explanation)
10 reacties

H&M to a small extent, where they accept donations of any clothes

I know I've come across some efforts but not much beyond what could also just be considered a second hand store

Yes, Fairphone as they try to take responsibility in all steps of the production.

I don’t know of, but am sure there must be

yes our organisation Madiba & Nature

No I dont know

Yes, I got in touch with the european ecovillage networks in which there are some communities that use circular
economy

No, sorry

No

Moulinex, Ikea

The transformation towards a Circular Economy require changes in the
purchase-behavior of society. Will you be the one who would support
this transformation by implementing circular activities within your
company or by purchasing Circular CertiLed Products?
10 reacties
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What would motivate you to support the Circular Economy?
10 reacties

Would a tool that calculates your project’s circularity be helpful to guide you to
this new economy?
10 reacties

Very likely, yes

It could be helpful but it seems like an incredibly di]cult tool to develop/maintain

If I become a product designer, yes.

It would be helpful of course but not absolutely necessary

yes

The Activities i do

Yes, it would be certainly an useful tool.

Sure

Yes, I would prefer to
buy or invest in a
product/service that

0 2 4 6 8 10

3 (30%)3 (30%)3 (30%)

7 (70%)7 (70%)7 (70%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

6 (60%)6 (60%)6 (60%)

5 (50%)5 (50%)5 (50%)

8 (80%)8 (80%)8 (80%)

6 (60%)6 (60%)6 (60%)



	
	

	

 
 

Yes

Maybe

Any remarks concerning Circular CertiLcation Label or Circular Economy

itself?

10 reacties

No (2)

It sounds very good, but it also seems very expensive, maybe I'm wrong?

It'd be amazing to see more companies trying to navigate themselves around circular economy.

Good luck!

N/A

no

Its a way to reduce wast and achieve sustainable development

I think it could be useful to analyze the world-wide projects that are trying to use circular economy principles and

display them in an online platform thus people can actually see the applicability of it in practical amd different

situations.

-
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APPENDIX X: Questionnaire results from GoogleDocs – version in Dutch 
 

 

Innovatieve Circulaire Certi/catie
51 reacties

 Welke situatie past het beste bij jouw huidige situatie?
51 reacties

Alsjeblieft, geef uw huidige baan / bezigheid op dit moment aan.
51 reacties

Cluster Manager

eigenaar Modernista / account manager

projectleider openbaar domein

Projectleider openbaar domein

Hydraulisch ingenieur

Beleidsmedewerker Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Breeam International Assessor

landschapsarchitect, ruimtelijke planner en zaakvoerder van Fris in het Landschap

projectleider

projectcoördinator

Overheidsinstituut.
Service-georiënteerde ond…
Product-georiënteerde ond…
Academische instantie.
Andere geïnteresseerde pa…
consultancy bureau bouw
bureau voor landschapsarc…
Vereniging

1/2

7,8%

62,7%



	
	

	

 
 

projectcoördinator

Beleidsmedewerker milieu

Op rust bij de NMBS (pensioen)

Projectleider open-ruimte projecten bij Vlaamse Landmaatschappij

diensthoofd patrimonium

Projectleider

coordinator stadsvernieuwing Stad Gent

diensthoofd stad

Marketing Communicatie Coordinator

Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Watertoets

technisch-commercieel

projectleider infrastructuurprojecten

Stad Gent

Luc Vander Elst, projectleider Vlaamse Rand landinrichting

algemeen directeur

directeur Projectbureau ruimte

bibliotheek

Account manager

Organisator van een lerend netwerk. Sensibilisatie van de maatschappij ifv het beleidsplan Ruimte
Vlaanderen

Ingenieur Bouwkunde - dienst Patrimonium

deskudige openbare ruimte

Beleidsadviseur Groen en Water

preventiewerker Stad Brugge

Adviseur economie

Engineer

sr projectleider beleidsstudies afval

Beleidsmedewerker klimaatadaptatie

adviseur beleidsontwikkeling
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management consultant

Gepensioneerd account manager OVL bij Philips lighting

ambtenaar

Binnen de administratie Stedenbeleid volg ik de circulaire economie, en de relevantie ervan voor
stedelijk beleid, op.

sr beleidsadviseur Duurzaamheid

Afdelingshoofd plannen en ontwikkelen

Ruimtelijk planner

Gebiedsingenieur

openbare verlichtings mdewerker gemeente

architectuur en mobiliteit

Zzp uitvoering en begeleiding en storingen

bediende

onderzoeker kennisinstelling

Tegenwoordig bestaan er veel verschillende soorten certi/ceringen,
zoals Ecolabels. Besteedt u aandacht aan deze, tijdens het kopen of
aanschaffen van deze gecerti/ceerde producten en diensten?
51 reacties

Ja, ik verkies gecertificeerd…
Nee, ik laat ze mijn koopbe…
Ja, bij de samenstelling va…
Soms wel, soms niet

Ik verkies certificeerde pro…
ik heb geen aankoopbevoe…
ja, voor producten. bij dien…
Niet echt van toepassing v…

1/2

17,6%

66,7%



	
	

	

 

  

Ik identi/ceer gecerti/ceerde producten van vandaag met:
51 reacties

Op weg naar een Circulaire Economy

Heeft u kennis over Circulaire Economie?
51 reacties

0 10 20 30 40

13 (25,5%)13 (25,5%)13 (25,5%)
30 (58,8%)30 (58,8%)30 (58,8%)

9 (17,6%)9 (17,6%)9 (17,6%)
6 (11,8%)6 (11,8%)6 (11,8%)

36 (70,6%)36 (70,6%)36 (70,6%)
9 (17,6%)9 (17,6%)9 (17,6%)

14 (27,5%)14 (27,5%)14 (27,5%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)

Ik heb een zeer brede kenn…
Helaas, ik heb er zelf nog n…
Ik heb wat kennis opgenom…
Ik heb er wel wat kennis ov…
concept is mij bekend maar…
ik heb wat kennis opgenom…
Ik probeer me in te lezen - l…
wel al eens iets over gelez…

1/2

19,6%

58,8%
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Wat zijn volgens u de meest belangrijke componenten van Circulaire
Economy?
50 reacties

 Kent u toevallig een onderneming (misschien jouw organisatie) die al
reeds zijn gestart zijn met de implementatie van circulair denken.
(Ja/Nee en eventuele uitleg)
51 reacties

0 10 20 30 40 50

17 (34%)17 (34%)17 (34%)
39 (78%)39 (78%)39 (78%)

17 (34%)17 (34%)17 (34%)
15 (30%)15 (30%)15 (30%)

5 (10%)5 (10%)5 (10%)
7 (14%)7 (14%)7 (14%)

10 (20%)10 (20%)10 (20%)
37 (74%)37 (74%)37 (74%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)

/
Ja

Ja, ik ken er, ma…
Ja, voor al onze…

Nee
OVAM: subsidie…

VK Architects &…
ja

neen
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

3 (5,9%)3 (5,9%)3 (5,9%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

9 (17,6%)9 (17,6%)9 (17,6%)

2 (3,9%)2 (3,9%)2 (3,9%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

3 (5,9%)3 (5,9%)3 (5,9%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)

10 (19,6%)10 (19,6%)10 (19,6%)

3 (5,9%)3 (5,9%)3 (5,9%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)



	
	

	

 
 

De transformatie naar een Circulaire Economie vereist verandering in
het koopgedrag van de samenleving. Zou jij deze transformatie
ondersteunen door Circulaire activiteiten te ondersteunen of
Circulaire Gecerti/ceerde producten/diensten te kopen?
51 reacties

Wat zou u motiveren om de Circulaire Economie te ondersteunen?
51 reacties

Ja, Ik zou liever een product
of dienst aankopen dat een…
Nee deze certificaten zullen
mijn koopbeslissingen niet…
ik zou zeker circulaire
producten kopen, maar dit i…
een label op zich zegt som…
Volgens mij bestaat er gee…
ja, maar de bedrijfsinformat…
Niet van toepassing vanuit…

9,8%

80,4%

0 5 10 15 20 25

22 (43,1%)22 (43,1%)22 (43,1%)
13 (25,5%)13 (25,5%)13 (25,5%)

15 (29,4%)15 (29,4%)15 (29,4%)
13 (25,5%)13 (25,5%)13 (25,5%)

18 (35,3%)18 (35,3%)18 (35,3%)
16 (31,4%)16 (31,4%)16 (31,4%)

12 (23,5%)12 (23,5%)12 (23,5%)
15 (29,4%)15 (29,4%)15 (29,4%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
1 (2%)1 (2%)1 (2%)
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Zou een tool dat een project zijn circulariteit berekent u helpen met
het gidsen naar een Circulaire Economie? (Ja/Nee en waarom?)

51 reacties

Enige aanmerking omtrent de Circulaire Certi/catie Labels of
Circulaire Economie?
51 reacties

Nee (8)

nee (8)

neen (4)

Neen (3)

Ik ben niet overtuigd dat een label een cicuaire economie zal bevorderen

Succes met je onderzoek en ik ben benieuwd naar je bevindingen.

Voor mijn sector: infrastructuur maken (bv brug) blijft het iets heel vaag, dat door zijn complexiteit
moeilijk te vatten is. Een ideale circulaire economie lijkt niet haalbaar. Hiervoor moet je teveel facetten
in beeld krijgen (productie van materialen en hun toebehoren, transport, eaciënt bouwen,...)

Het gaat meer over een /loso/e dan over een certi/caat. Moeilijk te vatten in een cijfer.

zie hoger

Ontwerpen van een gebouw volgens verschillende 'renovatiescenario's' zal belangrijker worden. Dit zal
de nodige gradatie van omkeerbaarheid van gebouwelementen in kaart brengen.

JA
Ja, als het…

Ja, digitale…
Ja, hoe me…

Ja, maar di…
Ja, omdat j…

Nee tools z…
ja, al zijn er…

ja, impact v…
ja, meten is…

ja, omdat di…
nee

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

1 (2%)1 (2%)1 (2%)

6 (11,8%)6 (11,8%)6 (11,8%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)
2 (3,9%)2 (3,9%)2 (3,9%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)

10 (19,6%)10 (19,6%)10 (19,6%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)



	
	

	

 
 

de nodige gradatie van omkeerbaarheid van gebouwelementen in kaart brengen.

nog te weinig inzicht om hier een antwoord op te geven

ik weet niet of ik de CCLabels ken, ik wist niet dat het Ecolabel OOK naar circulaire economie verwijst.

Kort en bondig; Dit zo er moeten komen.

Labels en wat er achter zit moeten veel beter verklaard en gepromoot worden. Ik weet bvb. echt niet
meer wat betrouwbaarheid is van FSC-label (heeft wel niks te maken met circulaire economie maar wel
met duurzaam beheer bos-houtresources).

Het probleem met vele producten met een label is dat ze duurder zijn, wat ook logisch is want het gaat
om eerlijke handel, eerlijke productie,... maar voor vele mensen is er dan geen keuze meer want zijn
genoodzaakt steeds voor het goedkoopste product te gaan.

echtheid van certi/caat

Je moet ervoor waken dat er geen enorme (excel)lijsten ingevuld moeten worden om circulariteit te
berekenen. Om grote betrokkenheid te krijgen moet je het zo makkelijk mogelijk maken.

Meer bekendheid onder de bevolking, als er meer gebruik is, wordt het voor meer mensen toegankelijker

Het moet ook de 'economische' plus voor de klant beogen (bv. gaat langer mee, kan kosten besparen,
verbruikt minder energie, lage ecologische voetafdruk,...)

ook het gebruik van het product meepakken. Bv gyproc heeft cradle to cradle label, maar wordt weinig
effectief ingezameld. Vraag wat het label dan altijd waard is. Opletten met green washing.

neen, te weinig gekend

Duidelijkheid is noodzakelijk.

In welke mate houdt circulaire economie rekening met korte keten? Stel dat je een programma hebt?

kan, erkenbaarheid

Onduidelijkheid

Als 125ste de/nitie stel ik voor: "Circulaire economie is een opkomend economisch model dat de focus
legt op technieken én businessmodellen om materialen en resources zo lang mogelijk, en idealiter
eeuwig, in gesloten cycli te houden van verlengd gebruik, hergebruik en recyclage. Sleutelcomponenten
van circulaire economie zijn industriële symbiose, deeleconomie, product-dienst combinaties, nauwe
producent-consument relaties, nabijheidseconomie, hergebruik en recyclage, urban mining, detoxi/catie
van hergebruikscycli en duurzame consumptie en productie. Tegengesteld aan circulaire economie zijn
geprogrammeerde veroudering, downcycling, legacy substances of verlies van toegevoegde waarde."
(Je mag die altijd citeren maar zet er dan mijn naam bij Mike van Acoleyen, Arcadis) Een label dat al
deze aspecten - wanneer van toepassing- kan afdekken en voldoende via third party certi/catie
gecontroleerd wordt zou mijn vertrouwen krijgen. CE is een korfbegrip, dus moeilijker te labelen van
bijvoorbeeld PFC of fair trade... Succes!

onvoldoende gekend

/

eenvoudig, uniform en duidelijk herkenbaar

Moet volledig zijn - voldoende aandacht aan voordelen geven
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APPENDIX XI: Questionnaire results from GoogleDocs – version in Dutch and English 
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medische secretaresse

Psychopedagogisch consulent bij een CLB

Student

lichtontwerper

Bediende

Gepensioneerd

Assistent bibliothecaris

Consultant

Product marketing

Today, many different types of certiScations exist like Ecolabels. Do you
pay attention when purchasing products or services with those labelled
certiScations?   Tegenwoordig bestaan er veel verschillende soorten
certiSceringen, zoals Ecolabels. Besteedt u aandacht aan deze, tijdens
het kopen of aanschaffen van deze gecertiSceerde producten en
diensten?
12 reacties

Yes, I prefer to buy
certified products
rather than non-
certified goods. / J…
No, I don’t let them
influence my
purchase decision-
making process. /…
It depends on the
product. I care about
when buying food
and appliances but…

8,3%

25%

66,7%



	
	

	

 
 

I identify certiSed products of today with: / Ik identiSceer gecertiSceerde
producten van vandaag met:

12 reacties

Towards a Circular Economy / Op weg naar een Circulaire Economy

Do you comprehend the concept of Circular Economy? Heeft u kennis
over Circulaire Economie?
12 reacties

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

7 (58,3%)7 (58,3%)7 (58,3%)

2 (16,7%)2 (16,7%)2 (16,7%)

2 (16,7%)2 (16,7%)2 (16,7%)

11 (91,7%)11 (91,7%)11 (91,7%)

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

Yes, I have a wide
knowledge of this s…
No, I have never
heard from this con…
I have reached some
knowledge through…
Ik zie dit als
recyclage van gebr…
beperkte kennis
vanuit artikelen in k…
Via een gesprek m…

8,3%

8,3%

8,3%
16,7%

16,7%

41,7%
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What are, for you, the most important components of reaching a Circular
Economy? Wat zijn volgens u de meest belangrijke componenten van
Circulaire Economy?
12 reacties

Do you know a company (perhaps yours) who already have started the
implementation of circular thinking?  Kent u toevallig een onderneming
(misschien jouw organisatie) die al reeds zijn gestart zijn met de
implementatie van circulair denken. (Yes/No + explanation)
12 reacties

0 2 4 6 8 10

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

9 (75%)9 (75%)9 (75%)

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

5 (41,7%)5 (41,7%)5 (41,7%)

1 (8,3%)1 (8,3%)1 (8,3%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

9 (75%)9 (75%)9 (75%)

Bebat
I know a…

Ik denk…
Ja, Spec…

Ja, wijze…
Libraries…

Nee
Neen.

No
Not man…

ja S…
0

1

2

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)

2 (
16,
7%

)

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)

1 (
8,

3%
)



	
	

	

 
 

The transformation towards a Circular Economy require changes in the
purchase-behavior of society. Will you be the one who would support
this transformation by implementing circular activities within your
company or by purchasing Circular CertiSed Products? / De
transformatie naar een Circulaire Economie vereist verandering in het
koopgedrag van de samenleving. Zou jij deze transformatie
ondersteunen door Circulaire activiteiten te ondersteunen of Circulaire
GecertiSceerde producten/diensten te kopen?
12 reacties

What would motivate you to support the Circular Economy? / Wat zou u
motiveren om de Circulaire Economie te ondersteunen?
12 reacties

Yes, I would prefer to
buy or invest in a
product/service that
has a circular certif…
No, I don’t let them
influence my
purchase decision-
making process. /…
I don’t buy for the
sake of buying
certified goods. I buy
when there is a cer…

8,3%

91,7%
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Would a tool that calculates your project’s circularity be helpful to guide you to
this new economy? Zou een tool dat een project zijn circulariteit berekent u
helpen met het gidsen naar een Circulaire Economie? (yes or no and why/ Ja
of nee en waarom?)
12 reacties

As a private person, I think it’s hard to use a tool for products as I am a sporadic buyer. A business, however, makes
it easier!

Ja, omdat het de consument een eerlijk en objectief beeld geeft van de circulariteit en dus ook de duurzaamheid
van een product

Ja, dan heb je meer houvast en een richting

Ja. Meer bekendheid is nodig wat er op de markt qua aanbod is.

Ja misschien maar ik weet niet goed wat ik me daar bij moet voorstellen.

Yes, It is always easy to think that you are doing something good, but it would be great to get guidance

ja - dat geeft te mogelijkheid om keuzes te maken op basis van het nu beschikbare budget

Ja. Vandaag is er nauwelijks informatie over. Ook nauwelijks bewustzijn.

ja

Ja

Ja, dan kan je hier steeds op terugvallen.

Yes, depends on how it is calculated

7 (58,3%)7 (58,3%)7 (58,3%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

2 (16,7%)2 (16,7%)2 (16,7%)



	
	

	

 

 

Any remarks concerning Circular CertiScation Label or Circular Economy
itself? Enige aanmerking omtrent de Circulaire CertiScatie Labels of Circulaire
Economie?
12 reacties

Nee (2)

Does the circular economy certiScate necessarily mean that the product is more sustainable? It’s a dilemma similar
to the organic label. If something is organic but comes from a country far away, will it be more sustainable than a
locally produced non-organic crop? Is the circular certiScate local or global?

Knallen nog aan die thesis ;) xx

Qucces luisa!

Wat is de herkenbaarheid van dit label? Is dit een aanduiding zoals bij energieverbruik?

Neen.

Information and knowledge is the key, but it needs to be thought about together with other measures in my opinion.

het mag geen label markt worden - labels en certiScaten kosten veel geld voor producenten en vraagt vaak een
administratieve berg van werk - dit moet vermeden worden - dus labels en certiScaten alleen is niet de oplossing

Dringend meer bekendheid nodig.

Meer informatie en transparantie

I hope it won't become the next "sustainable" label which is not reliable
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APPENDIX XII: Questionnaires merged results – data  

 

 

1
2 2 33 37
2 4 7 13

1 4 5
4 2 2 8
2 3 5 10

10 12 51 73

2 Please state your current job/occupation at this moment.�  *
1 Employee in after sales services
2 Copywriting
3 Student
4 Student Project leaders
5 Student Engineer / Architect 
6 Engineer and president founder Policy advicer 
7 Student Student 
8 Student 
9 Student 

10 Student 
11 Student 
12 Student 
13 Adviser
14 Secretary
15 Psychopedagogical consultant 
16 Student
17 Light designer
18 Enployee
19 Retired

Which category suits you best?
Governmental institute 

Service oriented company
Product oriented company

Academia 
Other interested party 

20 Employee
21 Consultant 
22 Product marketeer
23 Cluster manager
24 Founder and account manager Modernista
25 Project leader Public domain 
26 Project leader Public domain 
27 Hyfraulic Engineer
28 Policy officer education for sustainable development 
29 Breeam International Assessor
30 Landscape architect, spatial planner and business manager of Fris in the Landscape
31 Project leader
32 Project coördinator 
33 Polity officier environment
34 Retired (NMBS)
35 Project leader open-space projects at Vlaamse Landmaatschappij
36 Project leader patrimonium
37 Project leader 
38 Urban renewal coordinator city of Ghent
39 Head of the city of Antwerp
40 Marketing communication coordinator 
41 Polity officier planning and water test 
42 Polity officier 
43 Technical-commercial
44 Projectleader infrastructural projects 
45 City of ghent 
46 Projectleader - Vlaamse rand 
47 CEO
48 Director Project Office space
49 Library 



	
	

	

 

 
 

50 Account manager
51 Organizer of a learning network. Sensitization of society in function of the policy plan Space Flanders
52 Engineer Architecture - Patrimony department
53 Expert public space
54 Policy advisor Green and Water
55 Prevention worker City of Bruges
56 Advisor economics
57 Engineer
58 Project leader policy studies waste
59 Policy advisor climate adaptation
60 Policy development advisor
61 Management consultant 
62 Retired account manager OVL at Philips lighting
63 Civil servant 
64 Within the Urban Policy administration I follow the circular economy and its relevance for urban policy.
65 Sr policy advisor Sustainability
66 Department head planning and development
67 Spatial planner
68 Area engineer
69 Public lighting staff member municipality
70 Architecture and mobility
71 Zzp execution and guidance and malfunctions
72 Clerk
73 Researcher knowledge institution

3 Today, many different types of certifications exist like Ecolabels. Do you pay attention when purchasing products or services with those labelled certifications?

Yes 7 8 39 54
No 2 3 10 15
Other 1 1 2 4
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10 12 51 73

4 I identify certified products of today with:

Honesty 1 4 13 18
A correct ethical background 8 7 30 45
More expensive products 4 2 9 15
Better products or services 2 2 6 10
More sustainable and environmental friendly products or services 10 11 36 57
Transparency 2 4 9 15
It supports the life-style and vision of self or that from my company 0 3 14 17
Other 0 0 5 5

Quality mark
Less controle
Marketing 

TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY 

5 Do you comprehend the concept of Circular Economy?

Yes 6 5 10 21
No 0 2 4 6
I have gained some knowledge 4 5 37 46

10 12 51 73

6 What are, for you, the most important components of reaching a Circular Economy?

Modular product development 2 4 17 23
Easy to re-use, re-pair, etc 9 9 39 57
Material passport 0 4 17 21

Design for multiple use and adaptability4 5 15 24
Transparency 5 1 8 14
Supporting collaboration between companies even more3 3 7 13
Efficient innovation 3 4 10 17
Zero waste 8 9 37 54

7 Do you know a company (perhaps yours) who already have started the implementation of circular thinking? (Yes/No + explanation)

Yes 6 8 25 39
No 4 4 26 34

10 12 51 73
List of companies 

H&M
Fairphone
Madiba and Nature 
European ecovillage Networks 
Moulinex 
IKEA 
Bebat
Recycling shop
Spectrum
ARCADIS
Dar NV
Thomas Rau
Fairphone
OVAM
Repair café
VK Engineers en architects
Aerocircular
Stad Gent



	
	

	

 
 

 

Solvay

8 The transformation towards a Circular Economy require changes in the purchase-behavior of society. 
Will you be the one who would support this transformation by implementing circular activities within your company or by purchasing Circular Certified Products?

Yes, I would prefer to buy or invest in a product/service that has a cercular certified label 10 11 41 62
No, I don't let them influence my purchase decision making process 0 1 10 11

9 What would motivate you to support the Circular Economy?

Receiving up to date information 3 7 22 32
Support towards a new circular business model7 3 13 23
A tool that calculates your project's circularity2 2 20 24
Showing financial benefits 2 6 13 21
More transparency 6 5 18 29
Legislations and grants 5 4 16 25
Co-operation 8 6 12 26
More engagement from architects and designers 6 3 15 24

10 Zou een tool dat een project zijn circulariteit berekent u helpen met het gidsen naar een Circulaire Economie? (Ja/Nee en waarom?)

Yes 10 12 46 68
No 0 0 5 5

Answers to NO Answers to YES 
No It could be helpful but it seems like an incredibly difficult tool to develop/maintain
Tools are made to be hacked The Activities i do

Yes, it would be certainly an useful tool.
It would be helpful of course but not absolutely necessary

As a private person, I think it’s hard to use a tool for products as I am a sporadic buyer. A business, however, makes it easier!
Yes, because it gives the consumer a fair and objective picture of the circularity and therefore also the sustainability of a product
Yes, then you have more grip and a direction
Yes. More awareness is needed about what is on the market in terms of supply.
Yes, It is always easy to think that you are doing something good, but it would be great to get guidance
yes - that makes it possible to make choices based on the budget now available
Yes. Today there is hardly any information. Also hardly any awareness.
Yes, you can always fall back on this.
Measuring is knowing
Knowledge is necessary 

11 Any remarks concerning Circular Certification Label or Circular Economy itself? Enige aanmerking omtrent de Circulaire Certificatie Labels of Circulaire Economie?

Does the circular economy certificate necessarily mean that the product is more sustainable? It’s a dilemma similar to the organic label. If something is organic but comes from a country far away, will it be more sustainable than a locally produced non-organic crop? Is the circular certificate local or global?
What is the recognisability of this label? Is this an indication like energy consumption?
It sounds very good, but it also seems very expensive, maybe I'm wrong?
It'd be amazing to see more companies trying to navigate themselves around circular economy.
Its a way to reduce wast and achieve sustainable development
I think it could be useful to analyze the world-wide projects that are trying to use circular economy principles and display them in an online platform thus people can actually see the applicability of it in practical amd different situations.
Information and knowledge is the key, but it needs to be thought about together with other measures in my opinion.
It should not become a label market - labels and certificates cost a lot of money for producers and often require an administrative mountain of work - this should be avoided - so labels and certificates alone is not the solution
Urgent - more publicity needed.
More information and transparency
I hope it won't become the next "sustainable" label which is not reliable
It is more about a philosophy than about a certificate. Hard to grasp in a figure.
For my sector: making infrastructure (eg bridge) it remains something very vague, which is difficult to grasp due to its complexity. An ideal circular economy does not seem feasible. For this you have to get too many facets in the picture (production of materials and their accessories, transport, efficient building, ...)
Designing a building according to various 'renovation scenarios' will become more important. This will map the necessary gradation of reversibility of building elements
Still too little insight to give an answer to this
Succinctly; This should be there.
Labels and what is behind it must be explained and promoted much better. I know eg. really no longer what reliability is of FSC-label (has nothing to do with circular economy but with sustainable management forest-wood resources).
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He problem with many products with a label is that they are more expensive, which is also logical because it concerns fair trade, fair production, ... but for many people there is no choice anymore because they are forced to buy the cheapest product. to go.
You have to ensure that no huge (excel) lists have to be filled in to calculate circularity. To get great involvement you have to make it as easy as possible.
More familiarity among the population, if there is more use, will become more accessible to more people
It must also be the 'economic' plus for the customer (eg it lasts longer, can save costs, uses less energy, low ecological footprint, ...)
Also take the use of the product. Eg gyproc has a cradle to cradle label, but is not collected effectively. Ask what the label is always worth. Pay attention with green washing.
No, not enough knowledge
Clarity is necessary
To what extent does the circular economy take short supply into account? What if you have a program?
As a 125th definition, I propose: "Circular economy is an emerging economic model that focuses on techniques and business models to keep materials and resources as long as possible, and ideally, forever, in closed cycles of extended use, reuse and recycling. circular economy are industrial symbiosis, sharing economy, product-service combinations, close producer-consumer relations, proximity economy, reuse and recycling, urban mining, detoxification of recycling cycles and sustainable consumption and production. loss of added value. " (You can always quote them, but then put my name with Mike from Acoleyen, Arcadis) A label that covers all these aspects - if applicable - and is adequately controlled through third-party certification would get my trust. CE is a basket concept, so it is more difficult to label, for example, PFC or fair trade ... Good luck!
Simple, uniform and clearly recognizable
Must be complete - give sufficient attention to benefits
They must be independent the researchers should talk more with practice people they forget the mechanics



	
	

	

APPENDIX XII: Questionnaires merged results - data and graphs  

 

Analysis of all questionnaires with graphs  
 

1 Which category suits you best? 
    Governmental institute  37 

    Service oriented company 13 
    Product oriented company 5 
    Academia  8 
    Other interested party  10 
     

 
 
 

2 Please state your current job/occupation at this moment.�  *  

 1 Employee in after sales services   

 2 Copywriting    
 3 Student     

 4 Student     Project leaders 
 5 Student     Engineer / Architect  
 6 Engineer and president founder  Policy advicer  
 7 Student    Student  
 8 Student      
 9 Student      

 10 Student      

 11 Student      

Governmental	
institute	;	37;	

50%

Service	
oriented	

company;	13;	
18%

Product	
oriented	

company;	5;	7%

Academia	; 8; 
11% 

Other	
interested	

party	;	10;	14%

PROFESSIONS	OF	THE	PARTICIPANTS	
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 12 Student      
 13 Adviser     
 14 Secretary     
 15 Psychopedagogical consultant    
 16 Student     
 17 Light designer    
 18 Enployee     
 19 Retired     
 20 Employee     
 21 Consultant      
 22 Product marketeer    
 23 Cluster manager    
 24 Founder and account manager Modernista  
 25 Project leader Public domain    
 26 Project leader Public domain    
 27 Hyfraulic Engineer    
 28 Policy officer education for sustainable development  
 29 Breeam International Assessor   
 30 Landscape architect, spatial planner and business manager of Fris in the Landscape 
 31 Project leader    
 32 Project coördinator     
 33 Polity officier environment   
 34 Retired (NMBS)    
 35 Project leader open-space projects at Vlaamse Landmaatschappij 
 36 Project leader patrimonium   
 37 Project leader     
 38 Urban renewal coordinator city of Ghent  
 39 Head of the city of Antwerp   
 40 Marketing communication coordinator    
 41 Polity officier planning and water test    
 42 Polity officier     
 43 Technical-commercial    
 44 Projectleader infrastructural projects    
 45 City of ghent     
 46 Projectleader - Vlaamse rand    
 47 CEO     
 48 Director Project Office space   
 49 Library      
 50 Account manager    

 51 
Organizer of a learning network. Sensitization of society in function of the policy plan 
Space Flanders 

 52 
Engineer Architecture - Patrimony 
department  

 53 Expert public space    
 54 Policy advisor Green and Water   



	
	

	

 

 

 55 Prevention worker City of Bruges   

 56 Advisor economics    
 57 Engineer     

 58 Project leader policy studies waste   

 59 Policy advisor climate adaptation   
 60 Policy development advisor   

 61 Management consultant     

 62 
Retired account manager OVL at Philips 
lighting  

 63 Civil servant     

 64 
Within the Urban Policy administration I follow the circular economy and its relevance 
for urban policy. 

 65 Sr policy advisor Sustainability   

 66 Department head planning and development  
 67 Spatial planner    
 68 Area engineer    

 69 Public lighting staff member municipality  
 70 Architecture and mobility    

 71 
Zzp execution and guidance and 
malfunctions  

 72 Clerk     

 73 Researcher knowledge institution  
 
 

 
 

3 
Today, many different types of certifications exist like Ecolabels. Do you pay attention 
when purchasing products or services with those labelled certifications? 

    
 Yes  54  
 No 15  

 Other  4  
  73  

 
 

 
 
 

Yes	

No
Other	

DOES	CERTIFIED	PRODUCTS	
INFLUENCE	YOUR	PURCHASING-

DECISIONS?	
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4 I identify certified products of today with: 

     
 Honesty 8  
 A correct ethical background 45  
 More expensive products  15  
 Better products or services 10  
 More sustainable and environmental friendly products or services  57  
 Transparency 15  

 
It supports the life-style and vision of self or that from my 
company  17  

 Other  5  
  Quality mark  
  Less controle  
  Marketing    

 

 
 

5 Do you comprehend the concept of Circular Economy? 
      
  Yes  21   
  No  6   
  I have gained some knowledge  46   
   73   

 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

Honesty
A	correct	ethical	background

More	expensive	products	
Better	products	or	services

More	sustainable	and	environmental	friendly	products	or	…
Transparency

It	supports	the	life-style	and	vision	of	self	or	that	from	my	…
Other	

I	IDENTIFY	CERTIFIED	PRODUCTS	OF	TODAY	WITH:

Yes	

No	
I	have	gained	

some	
knowledge	

THE	KNOWLEDGE	OF	THE	CONCEPT	-
CIRCULAR	ECONOMY



	
	

	

 

 

6 What are, for you, the most important components of reaching a Circular Economy? 
     
  Modular product development  23  
  Easy to re-use, re-pair, etc 57  
  Material passport  21  
  Design for multiple use and adaptability 24  
  Transparency 14  

  
Supporting collaboration between companies even 
more 13  

  Efficient innovation 17  
  Zero waste  54  

 
 

 
 

7 
Do you know a company (perhaps yours) who already have started the implementation of 
circular thinking? (Yes/No + explanation) 

     
 Yes   39  
 No   34  
   73  
 
 
     
List of companies  
 H&M 
 Fairphone 
 Madiba and Nature  

 
European ecovillage 
Networks  

 Moulinex  
 IKEA  
 Bebat 
 Recycling shop 
 Spectrum 

0 10 20 30 40 50 60

Modular	product	development	

Easy	to	re-use,	re-pair,	etc

Material	passport	

Design	for	multiple	use	and	adaptability

Transparency

Supporting	collaboration	between	companies	even	more

Efficient	innovation

Zero	waste	

IMPORTANT	FOR	CIRCULAR	PRODUCTS	
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 Dar NV 
 Thomas Rau 
 Fairphone 
 OVAM 
 Repair café 
 VK Engineers en architects 
 Aerocircular 
 Stad Gent 
 Solvay 

 
 
 

8 
The transformation towards a Circular Economy require changes in the purchase-behaviour of 
society.  

 
Will you be the one who would support this transformation by implementing circular 
activities within your company or by purchasing Circular Certified Products? 

     

 

Yes, I would prefer to buy or invest 
in a product/service that has a 
circular certified label  62  

 
No, I don't let them influence my 
purchase decision making process  11 

 
 

 
 

 
 
 
 

9 What would motivate you to support the Circular Economy? 
     

 Receiving up to date information 32  

 
Support towards a new circular business 
model 23  

Yes	

No	

WOULD	A	TOOL	THAT	CALCULATES	YOUR	
PROJECTS'	CIRCULARITY	BE	HELPFUL	TO	GUIDE	

YOU	TO	THIS	NEW	ECONOMY?	



	
	

	

 

 

 
A tool that calculates your project's 
circularity 24  

 Showing financial benefits  21  
 More transparency 29  
 Legislations and grants 25  
 Co-operation  26  

 
More engagement from architects and 
designers  24  

 
 

 
 
 

10 
Would a tool that calculates your project’s circularity be helpful to guide you to this new 
economy? 

    

 Yes  68  
 No  5  

 
Answers to 
NO  Answers to YES  

No    
It could be helpful but it seems like an incredibly difficult tool to 
develop/maintain 

Tools are made to 
be hacked   The Activities I do 
    Yes, it would be certainly an useful tool. 
    It would be helpful of course but not absolutely necessary 

    
As a private person, I think it’s hard to use a tool for products as I am a 
sporadic buyer. A business, however, makes it easier! 

    
Yes, because it gives the consumer a fair and objective picture of the 
circularity and therefore also the sustainability of a product 

    Yes, then you have more grip and a direction 

    
Yes. More awareness is needed about what is on the market in terms of 
supply. 

    
Yes, It is always easy to think that you are doing something good, but it 
would be great to get guidance 

0 5 10 15 20 25 30 35

Receiving	up	to	date	information
Support	towards	a	new	circular	business	model
A	tool	that	calculates	your	project's	circularity

Showing	financial	benefits	
More	transparency

Legislations	and	grants
Co-operation	

More	engagement	from	architects	and	designers	

WHAT	WOULD	MOTIVATE	YOU	TO	SUPPORT	THE	
CIRCULAR	ECONOMY?
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yes - that makes it possible to make choices based on the budget now 
available 

    Yes. Today there is hardly any information. Also hardly any awareness. 
    Yes, you can always fall back on this. 
    Measuring is knowing 
    Knowledge is necessary  

 
 

11 
Any remarks concerning Circular Certification Label or Circular Economy itself? Enige 
aanmerking omtrent de Circulaire Certificatie Labels of Circulaire Economie? 

 
Does the circular economy certificate necessarily mean that the product is more sustainable? 
It’s a dilemma similar to the organic label. If something is organic but comes from a country 
far away, will it be more sustainable than a locally produced non-organic crop? Is the circular 
certificate local or global?  
What is the reconcilability of this label? Is this an indication like energy consumption?  
It sounds very good, but it also seems very expensive, maybe I'm wrong?  
It'd be amazing to see more companies trying to navigate themselves around circular 
economy.  
Its a way to reduce waste and achieve sustainable development  
I think it could be useful to analyse the world-wide projects that are trying to use circular 
economy principles and display them in an online platform thus people can actually see the 
applicability of it in practical and different situations.  
Information and knowledge is the key, but it needs to be thought about together with other 
measures in my opinion.  
It should not become a label market - labels and certificates cost a lot of money for producers 
and often require an administrative mountain of work - this should be avoided - so labels and 
certificates alone is not the solution  
Urgent - more publicity needed.  
More information and transparency  
I hope it won't become the next "sustainable" label which is not reliable  
It is more about a philosophy than about a certificate. Hard to grasp in a figure.  
For my sector: making infrastructure (eg bridge) it remains something very vague, which is 
difficult to grasp due to its complexity. An ideal circular economy does not seem feasible. 
For this you have to get too many facets in the picture (production of materials and their 
accessories, transport, efficient building, ...)  
Designing a building according to various 'renovation scenarios' will become more important. 
This will map the necessary gradation of reversibility of building elements  
Still too little insight to give an answer to this  
Succinctly; This should be there.  
Labels and what is behind it must be explained and promoted much better. I know eg. really 
no longer what reliability is of FSC-label (has nothing to do with circular economy but with 
sustainable management forest-wood resources).  
He problem with many products with a label is that they are more expensive, which is also 
logical because it concerns fair trade, fair production, ... but for many people there is no 
choice anymore because they are forced to buy the cheapest product. to go.  
You have to ensure that no huge (excel) lists have to be filled in to calculate circularity. To 
get great involvement you have to make it as easy as possible.  



	
	

	

 

 

More familiarity among the population, if there is more use, will become more accessible to 
more people  
It must also be the 'economic' plus for the customer (e.g. it lasts longer, can save costs, uses 
less energy, low ecological footprint, ...)  
Also take the use of the product. E.g. gyproc has a cradle to cradle label, but is not collected 
effectively. Ask what the label is always worth. Pay attention with green washing.  
No, not enough knowledge  
Clarity is necessary  
To what extent does the circular economy take short supply into account? What if you have a 
program?  
As a 125th definition, I propose: "Circular economy is an emerging economic model that 
focuses on techniques and business models to keep materials and resources as long as 
possible, and ideally, forever, in closed cycles of extended use, reuse and recycling. circular 
economy are industrial symbiosis, sharing economy, product-service combinations, close 
producer-consumer relations, proximity economy, reuse and recycling, urban mining, 
detoxification of recycling cycles and sustainable consumption and production. loss of added 
value. " (You can always quote them, but then put my name with Mike from Acoleyen, 
Arcadis) A label that covers all these aspects - if applicable - and is adequately controlled 
through third-party certification would get my trust. CE is a basket concept, so it is more 
difficult to label, for example, PFC or fair trade ... Good luck!  
Simple, uniform and clearly recognizable  
Must be complete - give sufficient attention to benefits  
They must be independent the researchers should talk more with practice people they forget 
the mechanics  
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APPENDIX XIII: Interview SAPA  
 

 
 
 

Interview	SAPA	1	

[tussen	0:00	en	6:24	geen	geluid]	

-	[mannenstem].	Da's	wel	jong	hé.	

-	L.	[=	Luisa]	Ja,	heel	jong.	

-	[mannenstem]	[lacht]	

-	L.	Maar,	wat	we	wel	kunnen	doen	is	een	op	maat	gemaakte	berekeningsmethode,	een	tool	
ontwikkelen	voor	Spectrum	in	samenwerking	met	belangrijke	actoren.	Maar	het	is	ergens	ook	wel	
een	risicovolle	aanpak	omdat	we	niet	echt	weten	hoe	het	gaat	uitraaien.	Gaat	het	lukken	en	al	die	
andere	factoren?	Om	terug	te	gaan	naar	cradle	to	cradle,	het	probleem	is,	er	zijn	heel	veel	positieve	
aspecten	aan	gekoppeld,	maar	aan	de	andere	kant	ook	heel	veel	negatieve.	dat	heeft	te	maken	met	
kwaliteit	en	kwantiteit.	Daarom	heb	ik	dus	eigenlijk	gekozen	niet	aan	Spectrum	te	adviseren	om	
cradle	to	cradle	te	gaan	maar	om	zelf	een	berekeningsmethode	te	ontwikkelen.	Mijn	
berekeningsmethode	is	gebaseerd	op	deze	twee	principes,	principes	die	jullie	hoogstwaarschijnlijk	
familiair	zullen	zijn.	Dan	komen	we	dus	bij	het	resultaat,	waarbij	ik	nu	wil	aftoetsen	in	hoeverre	jullie	
daar	warm	van	worden	of	niet.	Of	er	misschien	wat	bijgeschaafd	moet	worden.	Het	is	eigenlijk	een	
berekeningsmethode,	een	tool,	een	hulpmiddel	dat	bestaat	uit	twee	delen.	Het	eerste	is	een	material	
closing	loop	[onzeker	8:08].	Deze	fase	is	er	om	de	producent	bewust	te	maken	van	circulariteit.	Ik	
heb	jullie	deze	ochtend	een	link	gestuurd	naar	de	enquête.	Daar	is	nu	al	heel	veel	feed	back	op	
gekomen.	Een	van	de	grote	problemen	is	dat	heel	veel	producenten	eigenlijk	niets	van	circulariteit	
afweten.	Daarom	is	het	heel	handig	om	aan	te	komen	met	een	soort	van	checklist.	Niet	om	te	
confronteren	maar	eerder	om	een	soort	van	inzicht	te	geven.	Wat	gebeurt	er	op	het	einde	van	de	
levenscyclus,	zodat	dat	ze	er	wel	naartoe	kunnen	werken,	stap	voor	stap.	Dat	ze	hun	eigen	visies	
daarop	gaan	afstemmen.	Die	bestaat	eigenlijk	uit	een	designstage.	De	designstage	gaat	eigenlijk	de	
algemene	fundering	zijn.	Daar	gaan	de	grote	beslissingen	genomen	worden.	Op	het	vlak	van	
onderhoud,	hoe	gaat	de	toekomst	zijn,	de	technologie?	Kan	innovatie	daar	gemakkelijk	op	
gehanteerd	worden?	Hoe	zit	het	met	de	deconstructie	van	die	materialen?	En	wat	gebeurt	er	
eigenlijk	op	het	einde	van	de	levensloop	van	het	materiaal?	Om	daarna	over	te	gaan	naar	het	
berekenen	van	de	materialen	als	in	de	circular	indicator	tool.	Hierbij	gaan	we	verschillende	
producten	van	één	bedrijf	berekenen.	Een	product	van	vroeger	met	een	product	van	nu	om	zo	de	
evolutie	en	de	circulariteit	in	kaart	te	brengen.	Ik	zal	daar	later	dieper	op	ingaan.	Het	is	een	
berekeningsaspect	met	vier	formules.	Deze	drie	zorgen	voor	de	fundering,	namelijk	het	berekenen	
van	grondstoffen,	het	berekenen	van	afval	en	het	berekenen	van	gebruik.	Dit	is	dus	de	lineaire	
cyclus.	We	hebben	eerst	(bij	lineair	gebruik	je	altijd	nieuwe	grondstoffen).	Dit	is	'V'	van	virgin	
sources.	Dan	wordt	het	gebruikt	door	de	user.	Dan	uiteindelijk	wordt	het	afval.	Het	aandachtspunt	
van	deze	thesis	is	eigenlijk	alleen	maar	het	berekenen	van	afvalverschillen.	Hoe	zit	het	op	het	einde?	
Wordt	dit	hergebruikt	of	wordt	het	materiaal	op	de	vuilnisbelt	gegooid?	naargelang	de	evolutie	en	de	
integratie	van	hergebruikte	materialen	en	minder	nieuwe	grondstoffen	ga	ja	dus	een	nieuwe	trend	
bekomen	en	zo	kan	je	je	verschillen	berekenen	en	ook	visualiseren.	Dit	gaan	we	dan	vergelijken	met	
de	lineaire	productie.		

Dit	was	het	eerste	deel,	de	material	closing	loop.	[oninteressant	van	11:43	tot		11:49].	Dit	is	een	
moederbestek.	

-	[vrouwenstem]	Een	standaardbestek.		



	
	

	

 

-	L.	Een	[onverstaanbaar	11:58]	van	Spectrum.	De	focus	voor	mijn	thesis	is	horizontaal.	Enkel	
horizontaal.	Je	kan	ook	er	ook	verticale	circulariteit	op	toepassen.	Maar	wegens	tijdsgebrek	heb	ik	
besloten	alleen	horizontaal	te	focussen	en	op	de	rubrieken	70.11	en	71.90.	70.11	heeft	de	nadruk	bij	
jullie	bedrijfsactiviteit,	namelijk	op	aluminium	masten.	Zoals	je	hier	kan	zien	bestaat	het	ook	uit	twee	
delen,	namelijk	de	material	closing	loop	en	de	material	circularity	indicator.		

-	[vrouwenstem]	Je	adviseert	dus	om	die	toe	te	voegen	in	zo'n	RAW	bestek,	standaard?		

-	L.	Ja.	Zodanig	...	

-	[vrouwenstem]	Dat	gaan	wij	in	ieder	geval	doen	in	de	toekomst	om	de	opdrachtgever	een	idee	te	
geven	hoe	circulair	dingen	[onverstaanbaar	12:58].	Op	basis	daarvan	kunnen	zij	zelf	zien	...	Het	zal	
waarschijnlijk	ook	uitdraaien	op	'simpel':	één	sterretje	twee	sterretjes,	...	vijf	sterren	om	het	visueel	
te	maken.	Als	je	dat	stapje	er	nu	extra	bij	doet,	als	je	nu	voor	dat	product	kiest,	dan	maak	je	ineens	
wel	een	stap	in	de	richting	van	circulariteit.	Dat	levert	jou	na	2030,	na	2050	dat	resultaat	op.	Dat	...	

-	[	mannenstem]	Dat	is	wel	belangrijk	dat	laatste.		

-	[vrouwenstem]	Dat	ze	zelf	de	afweging	kunnen	maken.	Want	uiteindelijk	...	Het	bestak	dat	wij	
schrijven	is	productonafhankelijk.	Daar	komt	een	inschrijving	op.	Dan	kunnen	we	precies	die	
inschrijving	wegen	ten	opzichte	van	de	circulariteit	die	we	aanbieden.	Maar	ook	al	bij	de	bestektekst	
kunnen	we	aangeven	'Kijk,	dit	kost	je	nu	zoveel	meer,	maar	dat	stapje	geeft	je	rendement.	Als	je	dat	
nu	gaat	vragen	aan	de	inschrijvers	ben	je	zoveel	procent	meer	circulair.	Dat	is	[onverstaanbaar	14:12]		

-	L.	De	combinatie	van	deze	vier	berekeningen	zal	leiden	tot	een	algemene	uitkomst	en	deze	
algemene	uitkomst	zal	schommelen	tussen	0	en	1.	Hoe	dichter	bij	1,	hoe	meer	lineair	het	is,	hoe	
dichter	bij	de	0,	hoe	meer	circulair	het	zal	zijn.	Zodanig,	zoals	Barbara	zegt,	kunnen	we	eigenlijk	een	
indicator	geven	zoals,	dit	kan	beter,	dit	kan	slechter.	Wat	ook	interessant	is	naar	de	eindgebruiker	
om	een	volledig	circulariteitspercentage	weer	te	geven.		

-	[vrouwenstem]	Dat	doet	ze	op	armatuurniveau	en	op	mastniveau.	Dat	zijn	ook	de	dingen	waar	je	
het	snelste	in	kan	schakelen	en	wat	bevattelijk	is	voor	een	gemeente.	Dat	ding	dat	staat	er,	het	
brandt.		

-	[mannenstem]	Het	is	tastbaar.		

-	[vrouwenstem]	We	moesten	het	ook	beperken	want	de	tijd	was	natuurlijk	beperkt.	We	zijn	in	
november	begonnen.		

-	L.	Eigenlijk,	volgens	de	universiteit	ben	ik	begonnen	op	15	januari.		

[15:39	onbelangrijke	passage	over	data	weggelaten]	

-	L.	Dat	is	kort.	

-	[mannenstem]	Dat	is	heel	kort.		

-	[vrouwenstem]	Afstuderen	op	masterniveau	kost	minstens	een	half	jaar.		

-	L.		Ik	heb	nu	4	maanden	ongeveer.		

-	[vrouwenstem]	Daar	hebben	ze	nu	nog	een	stuk	afgebeten	vorige	week.	Nog	een	halve	maand	
vroeger.		

-	L.	Maar	het	komt	goed.		
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[gelach	16:00]	

-L.	Dit	is	een	uitleg	van	al	mijn	symbolen	voor	[onzeker	16:17],	mijn	berekeningen.	Af	en	toe	zal	je	er	
wel	eentje	zien	verschijnen,	de	Nederlandstalige	symboliek	[suggestie	tot	verbetering:	het	
symbolensysteem	voor	het	Nederlands	16:22]	

Dan	gaan	we	over	naar	het	eerste	deel.	Dit	is	een	sheet	dat	bijvoorbeeld	aan	jullie	zal	gegeven	
worden	om	algemene	informatie	over	het	product	te	weten	te	komen.	Daarin	wordt	er	vermeld:	
naam	van	de	onderneming,	naam	van	het	product,	bouwjaar.	Dan	gaan	we	zien,	is	het	een	
homogeen	product,	is	het	een	[onbelangrijk,	weggelaten	16:57]	of	is	het	een	heterogeen	product?	
Daarin	hadden	we	ook	nog	een	vraag.	Bij	homogene	producten	is	het	heel	simpel.	Maar	bij	de	
heterogene	producten:	in	hoeveel	componenten,	...	hoe	zien	jullie	die	splitsing	eigenlijk.	Want	ik	
weet	niet	uit	hoeveel	bouwstenen	of	elementen	...		

-	[vrouwenstem]	Dat	is	eigenlijk	hoever	je	terug	gaat.	Als	ja	naar	cradle	to	cradle	kijkt	dan	heb	je	tot	
op	de	100	ppm,	moet	je	dat	uitsplitsen.		

-	[vrouwenstem]	Voor	ons	is	dat	niet	interessant.		

-	[mannenstem]	Je	neigt	meer	naar	de	hoofdcomponenten	zal	ik	maar	zeggen.	[moeilijk	verstaan	
baar;	er	wordt	door	mekaar	gepraat17:50	]	Bij	een	aluminium	lichtmast	is	dat	het	grootste	gedeelte,	
er	zit	nog	wat	kunststof	aan,	er	zit	nog	wat	roestvrij	staal	aan,	...	

-	[vrouwenstem]	Maar	dan	zou	je	wel	aan	moeten	geven	denk	ik	in	hoeverre	dat	je	het	...	Stel	dat	je	
bijvoorbeeld	als	regel	aanhoudt,	als	een	onderdeel	maar	5%	is	of	minder	dan	5%	van	het	totale	
product	dan	hoef	je	dat	daar	niet	te	omschrijven.	Bijvoorbeeld.		

-	[mannenstem]	Heb	je	het	dan	over	gewichtsprocent	of	volume?		

-	[vrouwenstem]	Dat	is	ook	nog	zoiets.		

-	[vrouwenstem]	Op	mastniveau	kan	ik	me	dat	nog	inbeelden.	Als	je	naar	een	armatuur	gaat	dan	kan	
een	heel	klein	deeltje	heel	belangrijk	wegen	in	die	weging.	Dus	dat	is	even	nu	de	oefening	die	wij	
willen	maken	met	een	aantal	partners	waarmee	we	op	dit	moment	rond	de	tafel	zitten.	Zouden	jullie	
het	een	keertje	willen	invullen	voor	ons?	Om	te	kijken,	wat	geeft	het?	Werkt	het	model,	één?	En	ten	
tweede,	als	we	die	componenten	benoemen,	we	willen	die	componenten	namelijk	vastleggen	voor	
iedereen	want	anders	ga	je	weer	appelen	met	peren	vergelijken.	Dat	was	onder	anderen	de	vraag	
van	hoeveel?	'Wat	gaan	we	doen	qua	weging?'	zoals	u	aangeeft.	Die	5%	in	gewicht	...	Dat	is	even	een	
[onverstaanbaar	19:18]	

-	L.	Na	de	productinformatie	gaan	we	de	designstage	bestuderen.	Ik	moet	er	wel	bijzeggen	dat	al	die	
verschillende	pagina's	zodanig	met	elkaar	gelinkt	worden	dat	als	je	ergens	een	cijfer	[toegevoegd	
'aanpast'	19:42]	die	automatisch	doorberekent.	Maar	zover	ben	ik	nog	niet.	Het	eerste	is	de	
designstage.	Daarin	worden	dus	al	de	verschillende	componenten	beoordeeld	op	basis	van	4	niveaus.	
We	zeggen	bijvoorbeeld:	is	het	component	A,	is	deze	heel	gemakkelijk	te	veranderen.	Is	het	ja,	dan	
vink	je	het	aan.	Op	het	einde	van	de	analyse	wordt	dit	ook	al	berekend,	wordt	de	designstage	als	een	
aparte	berekeningsmethode	mee	geïntegreerd	naar	het	volgende	deeltje.	Het	eerste	is	het	
ontwerpen	voor	het	gemakkelijk	maken	van	onderhoud	en	update.	Bijvoorbeeld:	de	toegang	tot	een	
gemakkelijke	verandering,	modulair	systeem,	open	voor	innovatie,	minder	afval.	Daarna	hebben	we	
design	for	future.	Dat	is	echt	gericht	op	innovatie.	Spreken	we	over	een	modulair	systeem	ja	of	neen?	
Is	het	gemakkelijk	aan	te	passen?	Innovatie?	Verandering?		



	
	

	

 

 

Dan	hebben	we	design	for	deconstruction.	Dat	is	heel	belangrijk	want	circulariteit	wil	er	naartoe	gaan	
om	zo	min	mogelijk	chemische	processen	en	zo	complex	mogelijke	samenstellingen	van	producten.	
Zo	homogeen	mogelijk.	Dan	kunnen	we	ook	terugdenken	'is	het	modulair?'	Dat	is	ook	het	standpunt	
van	circulariteit.	De	materialen,	is	daarover	nagedacht?	Redcycling?	Remanufactoring?	Is	het	
gemakkelijk	om	het	tweedehands	aan	te	bieden?	Minder	afval?		

-	[mannenstem]	Het	modulair	systeem,	dat	komt	in	twee	categorieën	terug.	Bewust?		

-	[vrouwenstem]	Het	een	is	op	maintainance,	het	andere	is	op	deconstruction.		

-	L.	Zowel	het	onderhoud	als	de	deconstruction.		

En	dan,	end	of	life,	een	hele	belangrijke.	We	spreken	vaak	over	'product	as	a	service’.	Ik	weet	niet	in	
hoeverre	jullie	daarin	al	iets	hebben	ontwikkeld.		

-	[mannenstem]		Niet	concreet.	Maar	het	zijn	wel	dingen	die	op	je	pad	komen.		

-	[andere	mannenstem]	Misschien	is	het	een	idee,	dat	zit	ik	me	nu	te	realiseren.	Julie	hebben	
concrete	take	back	systemen.	Dat	noemen	jullie	ook	zo.	Hebben	jullie	daar	ook	een	naamrecht	aan	
gekoppeld	aan	dat	soort	dingen.		

-	[vrouwenstem]	Neen.	Ik	zie	daar	staan	[onzeker	22:28]	

-	[andere	mannenstem]	Wat	ik	bedoel	te	zeggen.	Als	je	hier	'take	backs'	zegt,	dan	zou	je	direct	de	link	
naar	hydro	[onzeker	22:22]	kunnen	leggen	in	het	lijstje.	Dat	is,	denk	ik	niet	de	bedoeling?		

-	[vrouwenstem]	Neen.	Dus	laat	maar	staan.	22:35	

[gelach]	

-	[mannenstem]	[onverstaanbaar]	Dus	dan	kan	het	andere	er	uit.		

-	[andere	mannenstem]	Neen.	Precies.	Ik	zou	even	willen	overwegen	om	een	nader	naam	...	

-	[vrouwenstem]		Een	andere	naam	daarvoor	gebruiken.	Wij	gebruiken	echt	'take	back	systeem'.	
Maar	wij	hebben	geen	copy	right.	Retool	systeem.		

-	[mannenstem]	Retool	systeem.		

-	[vrouwenstem]	Retool	systeem.	

-	[mannenstem]	Retool	systeem.	Dat	is	wat	algemener.		

-	[andere	mannenstem]	Return	systeem.		

[lange	stilte]	

-	[mannenstem]	Om	over	na	te	denken.		

-	L	.	Die	zijn	ook	zo	opgesteld.	het	beste	staat	bovenaan.	Het	minst	efficiënte	staat	onderaan.	
Ondereen	wil	zeggen	dat	het	op	de	vuilnisbelt	terecht	komt	of	gewoon	verbrand.	Maar	die	
verbranding	is	niet	persé	om	energie	op	te	wekken,	het	is	niet	de	meest	groene	optie.		

Dit	was	de	eerste	analyse.	Om	dan	door	te	gaan	naar	de	tweede.	Deze	is	ook	in	combinatie	de	
gewichten.	waarmee	we	begonnen	zijn.	Daarvoor	ga	ik	even	terug	naar	de	circularity	indicator	tool	te	
overlopen.	De	berekening	is	eigenlijk	gebaseerd	op	een	hergebruik	economiemodel.	100%	circulair	is	
heel	moeilijk	te	bereiken.	Het	zou	heel	fijn	zijn	maar	op	de	dag	van	vandaag	is	het	nog	niet	zo.	
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Daarvoor	houden	we	rekening	met	het	ontginnen	van	nieuwe	grondstoffen.	Om	deze	in	productie	te	

brengen,	gebruik,	en	zo	veel	mogelijk	te	recycleren.	Maar	ongeacht	hoeveel	we	recycleren,	we	zullen	

altijd	wel	afval	hebben.	Dit	is	dus	eigenlijk	het	principe	waarop	mijn	berekeningen	berusten.	Met	de	

focus	op	de	afvalstroom.	

Zoals	je	ziet,	de	eerste	fase	is	raw	materials.	Deze	staat	schuin.	Alsook	de	laatste	fase	unrecoverable	

[?	25:20]waste.	Deze	staan	schuin	omdat	we	hopen	dat	in	de	toekomst	deze	zo	laag	mogelijk	zullen	

zijn	en	blijven.		

Dan	gaan	we	nadenken	van	toevoeging	van	nieuwe	grondstoffen	voor	het	product	dat	we	nu	

hebben.	Hoeveel	nieuwe	grondstoffen	hebben	we	aangewonnen	om	dit	product	te	bekomen?	Ook	in	

gewicht	en	in	percentage	op	het	totaal.	Als	er	verschillende	producten	zijn	is	dat	ook	heel	mooi	om	

dat	visueel	te	vergelijken	met	elkaar.		

De	tweede	stap	is	material	processing.	Dit	is	eigenlijk	nagaan,	zijn	er	gerecycleerde	materialen	

gebruikt?	Of	hergebruikte	grondstoffen,	ja	of	neen?	Om	dan	door	te	gaan	naar	de	manufactoring.	

Dat	is	een	berekening	die	ik	er	nu	niet	heb	ingezet.		

Dan	hebben	we	de	consumatie.	Hoe	lang	gaat	dit	product	mee?	Hoeveel	units	worden	er	gebruikt	

om	iets	te	belichten	bijvoorbeeld.	Of	voor	een	straat,	hoeveel	masten	zijn	er	voor	nodig.	Dan	hebben	

we	een	gebruiksfactor.		

Dan	hebben	we	de	end	of	life.	De	componenten	die	gerecycleerd	kunnen	worden	of	hergebruikt	

kunnen	worden.	En	dan	hebben	we	het	afval	dat	we	echt	niet	kunnen	recycleren.		

Door	al	deze	aspecten	in	kaart	te	brengen	bekomen	we	een	totale	eindformule	die	schommelt	tussen	

de	0	en	de	1.	Die	kan	dan,	zoals	Barbara	zei,	al	in	het	sterrenprincipe	voorkomen.	[weggelaten,	

onbelangrijk	27:28]		

Dit	is	het	resultaat.	Ik	wou	heel	graag	weten	wat	jullie	daar	van	vinden,	bedenkingen,	commentaren.		

[gelach]		

-	[mannenstem]	Zal	ik	wat	drinken	halen?		

[Warrig	door	mekaar	gepraat	28:00]	

-	[vrouwenstem]	Je	kent	Hans	vanuit	de	groep	[warrig]	Terwijl	de	Belgische	federale	overheid	

koploper	wil	zijn	in	Europa	qua	circulariteit.	Dat	is	heel	fijn	aan	de	top	terwijl	de	uitrol	naar	beneden	

vooralsnog	...	Terwijl	hier	in	Nederland	iedereen,	of	toch	in	vergelijking	met	Vlaanderen,	heel	goed	

het	woord	op	zich	al	kent,	...	wat	het	betekent.		

-[mannenstem]	Dat	klopt.	Maar,	er	komt	nog	een	maar	er	achteraan	hoor.		

-	[vrouwenstem]	Absoluut.	Ik	ben	samen	met	Hans	twee	jaar	geleden	gestart	met	circulair,	wat	is	het,	

wat	betekent	het?	En,	wij	zijn	een	adviesbureau,	wat	gaat	het	betekenen	voor	ons?		Wie	wordt	straks	

onze	klant	want	wij	schrijven	bestekken	voor	gemeentes?	maar	die	gaan	straks,	in	het	beste	geval,	

licht	aankopen	met	een	aantal	functies	er	bij,	en	dat	moet	circulair	zijn.	Wat	moeten	wij	dan	als	

organisatie	...	Waar	moeten	wij	bewegen?	Blijft	het	onze	klant?	Wordt	het	anders?	Bestekken	die	wij	

gaan	schrijven,	die	moeten	we	aanpassen.	Wat	betekent	dat	voor	ons?	In	de	toekomst	kijken	dat	

kunnen	we	niet.	We	weten	niet	hoe	snel,	ongeacht	de	termijnen	van	de	overheid,	2050	...	Voor	ons	is	

dat	heel	snel.	Een	mast	gaat	40	jaar	mee.	Dat	betekent	dat	degenen	die	we	nu	voorschrijven	eigenlijk	

al	circulair	moeten	zijn.	Dus	zijn	we	al	twee	jaar,	eerst	intern	aan	het	zoeken	van	hoe,	wat,	waar?	En	



	
	

	

 

 

aan	het	aftoetsen	naar	buiten.	OK,	dit	kunnen	we	niet	alleen.	Als	je	het	circulair	gegeven	hebt	dan	
heb	je	iedereen	in	de	keten	nodig.		

-	[andere	vrouwenstem]	Nu	moet	ik	zeggen	dat	toen	ik	vanochtend	de	vragenlijst	zag	was	ik	even	
bang	dat	...	Wij	krijgen	wel	eens	...	Aannemers	en	dergelijken	proberen,	het	een	en	ander	in	kaart	te	
brengen.	Dan	krijg	je	monsterlijke	excel	documenten	die	je	in	moet	vullen.	Dan	denk	ik,	laten	we	het	
met	z'n	allen	niet	te	moeilijk	maken.	Toen	ik	dat	las	dan	dacht	ik	oh,	help!	[onverstaanbaar	30:50]	Ik	
ben	eigenlijk	wel	benieuwd	hoe	het	is	om	dit	inderdaad	in	te	vullen.	Ik	zou	toch	willen	proberen.	Dat	
is	geen	probleem.	Want	ik	denk	dat	daar	heel	veel	van	het	succes	van	afhangt.	Nogmaals,	als	wij	van	
die	monsterlijke	excels	krijgen,	...	Als	het	nog	te	doen	is	dan	wagen	we	een	poging.	Anders,	dan	
zeggen	we	gewoon	sorry,	het	gaat	hem	niet	worden	[?	31:20].		

-	[mannenstem]	Jullie	hebben	daar	ervaring	mee?		

-	[vrouwenstem]	Nou,	[onverstaanbaar	door	mekaar	gepraat	31:28]	Via	de	aannemer	krijgen	we	wel	
vragen.		

-	[mannenstem]	...	aan	allerlei	doelstellingen	wil	voldoen	

-	[andere	mannenstem]	...	dat	jullie	als	onderaannemer	moeten	meedoen	in	hun	kwaliteits	....	

[warrig	door	mekaar	gepraat	31:41]	

-	[vrouwenstem]	Is	dat	dan	op	basis	van	een	bestek	waaraan	de	aannemer	moet	voldoen	waarin	
circulariteit	of	LCA's	of	cradle	to	cradle	zijn	opgenomen.		

-	[andere	vrouwenstem]	...	LCA's	achter	die	zaken.	Maar	dan	krijg	je	echt	...	Het	is	echt	niet	leuk	wat	
we	soms	toegestuurd	krijgen.		

-	[mannenstem]	Wij	hebben	best	wel	data	onder	één	dak.	We	hebben	een	eigen	bedrijf	we	hebben	
een	eigen	[onverstaanbaar	32:10],	we	hebben	een	eigen	mastenfabriek	We	weten	donders	goed	
waar	alle	spullen	vandaan	komen.		

-	[andere	mannenstem]	De	administratie	op	zo'n	manier	compleet	krijgen,	da's	een	ander	...	

-	[mannenstem]	Da's	een	ander	verhaal.		

-	[samen]	Precies.		

-	[vrouwenstem]		En	dan	staat	het	in	onze	rapporten	weer	net	op	een	andere	manier,	...	en	dan	moet	
je	dat	weer	tegen	elkaar,	...	Maar	dit	ziet	er	redelijk	overzichtelijk	uit.	Ik	ben	wel	benieuwd	hoe	dat	
voor	de	armaturenleveranciers	is.	Ik	weet	dat	armatuurleveranciers,	cradle	to	cradle	is	eigenlijk	al	
niet	te	doen.	Anders	dan	was	er	al	wel	eentje	geweest.		

-	[mannenstem]	Vorige	week	waren	we	bij	de	armaturenleverancier.	Ze	verbaasden	mij	met	een	
soort	van	milieusheet,	of	hoe	je	dat	ook	mag	noemen,	waarin	volgens	mij	wel	een	soort	van	
specificatie	in	grondstof	en	kilo's	en	dat	soort	zaken	was	gespecifieerd.	En	dat	viel	[?	33:05]	mee.		

-	[vrouwenstem]	Terwijl	ze	niet	wisten	wat	circulariteit	was?		

-	[mannenstem]	Neen,	dat	wisten	ze	niet.		

-	[vrouwenstem]	Heel	knap	gedaan.	

-	[mannenstem]	.	Dat	is	wel	bijzonder.		
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-	[vrouwenstem]	Wij	kwamen	binnen	met	'circulair'.	En	hij	begon	van	'nou,	onze	producten	zijn	
zoveel	procent	recycleerbaar'.	Ik	zeg	'ik	wil	niet	vervelend	zijn	maar	dat	is	ongeveer	de	slechtste	
leerling	in	de	klas'.	En	toe	viel	die	man	zijn	mond	open.	Hij	zegt	'hoezo?	Wat	bedoel	je	dan	met	
circulair?	'		Wacht	even.	Dan	zullen	we	even	de	R[?	33:31]	lijst	naar	boven	halen	en	kijken.	Dan	
hebben	we	het	hele	principe	van	circulariteit	uitgelegd	en	hoe	je	dat	dan	als	fabrikant	kan	integreren	
in	je	organisatie,	ten	eerste,	en	in	wat	je	straks	gaat	communiceren	als	je	überhaupt	nog	iets	wil	
verkopen	in	de	toekomst.	Ze	zaten	ademloos	te	kijken.		

-	[mannenstem]	We	mogen	nog	een	keertje	terugkomen.		

-	[vrouwenstem]	Kunnen	jullie	dit	ook	brengen	in	de	top	van	de	organisatie?	Ja,	wij	worden	niet	
betaald,	wij	leveren	[wellicht	wordt	bedoeld	'leven'	34:06]	van	diensten.	Goed.	Maar	dat	is	het	
principe	niet,	onze	corebusiness.	Wij	willen	een	input	van	jullie.	Want	jullie	moeten	straks	....	Wij	
kunnen	de	mooiste	dingen	gaan	beschrijven	in	een	bestek	die	helemaal	circulair	zijn	maar	als	er	
niemand	p	kan	inschrijven	dan	wordt	mijn	klant	er	ook	niet	beter	van.	Wij	proberen	met	dingen	die	
nu	voorhanden	zijn	stappen	te	zetten	richting	circulariteit,	samen	met	de	markt	en	dan	liefst	alle	
partijen	die	kant	op	te	gaan.	maar	goed,	aan	het	einde	van	het	gesprek	kwam	er	ineens	zo'n	
armaturenrapport	op	tafel.		

[onverstaanbaar	door	mekaar	gepraat	34:47]	

-	[vrouwenstem]	Zo	zie	je	maar.	Circulariteit	aan	de	ene	kant	...	Het	is	heel	belangrijk	dat	iedereen	
beseft	welke	definitie	daar	achter	zit.		

-	[mannenstem]	Dat	klopt.		

-	[vrouwenstem]	Want	het	is	een	beetje	op	dit	moment	nat	als	met	het	woord	'duurzaamheid'.	Dat	
gaat	ook	alle	kanten	uit.		

-	[andere	vrouwenstem]	Wat	ik	ook	nog	even	denk.	Wat	wel	natuurlijk	het	geval	is	dat	wij	natuurlijk	
meer	dan	3000	verschillende	soorten	lichtmasten	hebben.	Als	wij	onderzoeken,	bijvoorbeeld	cradle	
to	cradle,	dan	gaan	wij	uit	van	een	type	mast	die	[onverstaanbaar	35:36]		

-	[mannenstem]	...	We	willen	niet	meten	hoe	circulair	jullie	zijn	in	eerste	instantie.	Maar	we	willen	
weten,	past	dit	model	bij	een	vraag	aan	de	markt	waarbij	we	iets	met	circulariteit	gaan	doen?	Het	
verkrijgen	van	informatie	dat	is	heel	waardevol.	Of	die	informatie	over	masttype	A,	B	of	C	gaat	dat	is	
even	niet	zo	belangrijk.		

[onverstaanbaar	door	mekaar	gepraat	36:07]		

-	[vrouwenstem]	Naar	de	toekomst,	als	je	dit	zou	door	gaan	zetten	zou	dat	dan	....	Toespitsen	op	alle	
3000	lichtmasten	...		

	-	[mannenstem]	In	een	bestek,	daar	staan,	nou,	weet	ik	veel,	de	vijf	meest	voorkomende	
lichtpunthoogtes	als	je	het	over	onderhoud-	of	renovatiebestek	hebt.	Dan	heb	je	ze	allemaal	te	
pakken.	Een	enkel	uithouden	een	dubbele	uithouden	...	In	principe,	een	enkele	uithouden	of	een	
dubbele	uithouden,	alleen	qua	materiaal	zal	dat	verschillen	maar	qua	samenstelling	...	

-	[vrouwenstem]		Samenstelling	zal	inderdaad	hetzelfde	zijn	want	dan	gaat	het	om	hoeveel	materiaal	
zit	er	in?		

-	[mannenstem]	Maar	goed,	weet	je,	het	kan	best	zijn	dat	een	dubbele	er	uithouden	[?	36:54]	de	ene	
mast	iets	minder	circulair	of	iets	circulairder	is	dan	een	enkele	er	uithouden.	Maar	je	hebt	gewoon	
een	dubbel	nodig.	Dus.	Ook	al	is	hij	wat	minder	circulair	of	wat	meer	circulair	...	We	vragen	gewoon	



	
	

	

 

 

een	bepaalde	functie	en	kiezen	dan	op	basis	van	circulariteit.	Zo	zou	je	waarschijnlijk	twee	
verschillende	fabricaten	aan	elkaar	kunnen	toetsen.	Fabricaat	A,	dubbel	uithouden,	fabricaat	B,	
dubbel	uithouden,	en	dan	een	keuze	maken.	Dat	zou	ook	gaan	om	het	volume.	Hoeveel	keer	
verwacht	je,	tenminste	dat	denk	ik,	ik	weet	niet	of	je	er	op	die	manier	al	over	hebt	nagedacht,	...	Als	
in	een	bestek	staat	dat	we	100	keer	een	dubbele	uithoudenmast	[?37:28]	gaan	vervangen	en	we	
gaan	1000	keer	en	enkele	uithoudenmast	vervangen,	dan	zal	de	totale	balans	een	beeld	geven	van	
hoe	circulair	ben	ik	nu	bezig	over	mijn	totale	looptijd.	Het	is	een	onderdeeltje	van	het	hele	
circulariteitsverhaal.		

-	[vrouwenstem]		Het	is	ook	maar	een	heel	klein	stukje	van	ons	circulair	advies.	Als	je	heel	circulair	wil	
zijn	dan	komt	er	gewoon	geen	licht.	Punt.	Om	het	heel	simpel	te	zeggen.	Snap	je?	Heb	je	licht	nodig?	
Ja.	En	waar?	Welke	functie	...	?	Dat	is	altijd	onze	eerste	vraag.	Dat	is	het	hele	circulaire	topje.	
Uiteindelijk	zijn	de	plekken	waar	er	licht	moet	komen.	Dan	heb	je	dit.	En	dit	is	eigenlijk	ook	makkelijk	
naar	een	gemeente	toe	om	kleine	stapjes	te	zetten.		

-	[mannenstem]		Als	ik	dit	initiatief	van	jou,	als	ik	het	zo	mag	noemen,	vertaal	naar	praktische	
bruikbaarheid	voor	nu	en	in	de	toekomst	[onverstaanbaar	38:34].	Voor	nu	is	het	maar	een	heel	klein	
stapje	circulair	hé.	Je	zou	eigenlijk	nog	veel	meer	thema's	moeten	gaan	vergelijken.	Dat	ten	eerste.	
Om	het	hele	systeem	te	toetsen	op	werkbaarheid	en	om	er	kennis	van	op	te	doen	heb	jij	het	juist	
beperkt	tot	hele	kleine	stukjes.	Eigenlijk	zou	je	als	je	...	Je	zou	toch	veel	meer	factoren	kunnen	laten	
berekenen	of	wegen,	of	hoe	je	het	dan	ook	noemt.	Maar	we	pakken	er	juist	een	hele	beperkte	
[onverstaanbaar	39:02]	uit	die	misschien	voor	de	praktische	zin	,	voor	ons	als	bruikbaarheid,	nog	wat	
verder	uitgewerkt	zou	moeten	worden.	We	beperken	het	juist	op	alleen	maar	het	materiaalgebruik	
...	

-	[vrouwenstem]		Ja,	want	anders	dan	blijven	we	juist	globaal	steken.	Ik	vind	dat	wel	slim,	want	
anders	dan	ga	je	niet	genoeg	de	diepte	in.		

-	L.		Een	van	de	voornaamste	redenen	was	...	De	data	van	de	vragenlijst	...	Zijn	er	ok	veel	producente	
die	hebben	geschreven:	'we	willen	eigenlijk	geen	certificaten	meer	omdat,	zoals	jullie	ook	al	hebben	
geconfirmeerd,	dat	kost	gewoon	heel	veel	administratie	en	het	kost	veel	geld.	En	je	hebt	zoveel	
verschillen	...	Waardoor	ze	zeggen	'circulariteit	moet	heel	eenvoudig	zijn,	simpel	en	alles	moet	
geconnecteerd	zijn.	Dat	zijn	ook	de	drie	pijlers	die	hopelijk	door	dit	project	deze	ontwikkeling	ook	
ondersteunen.		

-	[vrouwenstem]	Krijg	je	extra	bonuspunten	voor	een	[onverstaanbaar	40:12]	certificaat?		

[gelach]	

-	[mannenstem]	Dat	stond	niet	in	het	lijstje,	sorry.		

[gelach]	

-L.	Neen,	ik	heb	geen	rekening	gehouden	met	andere	certificaten,		

-	[vrouwenstem]		Neen,	dat	snap	ik.	Kijk,	als	je	iets	[onverstaanbaar	40:26]	wil	creëren	waar	alle	
producenten	iets	mee	kunnen	...	Ik	snap	dat.		

-	[mannenstem]	Anders	zou	het	niet	meer		[onverstaanbaar	40:35]		

-	[andere	mannenstem]	Deze	methodiek	kan	toegepast	worden	op	masten,	armaturen	en	eigenlijk	
allel	soorten	producten	die	je	je	in	Nederland	voor	wat	dan	ook	kunt	aanschaffen.	Het	niet	alleen	
maar	openbare	verlichting.		
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-	[mannenstem]	Precies.		

-	[vrouwenstem]		Ik	ben	heel	benieuwd	als	er	een	aantal	van	deze	sheets	zijn	ingevuld	wat	er	dan	
uitkomst.	Daar	ben	ik	heel	benieuwd	naar.		

-	[mannenstem]		Wij	ook.		

[gelach]	

-	[vrouwenstem]		Nou,	maar	ook	gewoon	om	te	kunnen	evalueren:	'meten	we	de	goede	dingen?	
Kunnen	we	daar	iets	mee	zeggen?	Vooral	dan	bij	ons,	naar	de	opdrachtgever	toe.	Zegt	het	ons	iets	en	
geeft	het	voldoende	motivatie.	want	uiteindelijk	moet	de	vraag	vanuit	de	[onverstaanbaar	41:32]	
komen.	Als	die	vraag	daar	niet	is	dan	gaat	de	fabrikant	ook	nooit	volgen	want...	Dat	werkt	nu	
eenmaal	zo.		

-	[mannenstem]	We	hadden	het	er	samen	in	de	auto	nog	over.	Dat	is	hetzelfde	met	cradle	to	cradle.	
Je	begint	daar	uiteindelijk	aan.	Niet	omdat	de	markt	daar	specifiek	om	vroeg	maar	...	Duurzaamheid	
zit	bij	ons	bedrijf	in	de	genen.	Dat	kunnen	we	gerust	stellen.	Vervolgens	is	een	hele	logische	stap	ook	
klimaatneutraal.	Maar	dan	merk	je	toch	dat	vanuit	de	overheid	daar	nog	veel	te	weinig	wordt	op	
gestuurd.	Nog	steeds.		

-	[vrouwenstem]	Omdat	ze	het	niet	kennen.		

-	[mannenstem]	Wij	prediken	natuurlijk	het	woord.	En	niet	alleen	wij.	Er	zijn	gelukkig	nog	meer	
fabrikanten	die	ook	diezelfde	certificering	hebben	maar	dan	zie	je	toch	dat	het	helaas	nog	te	weinig	
vanuit	de	overheid	als	belangrijke	eis	wordt	opgelegd.		

-	[vrouwenstem]	Maar	zelfs	in	die	cradle	to	cradlre	prikken	we	re	dan	toch	nog	door	ondanks	dat	
cradle	to	cradle,	dat	dan	de	afvalverwerking	niet	hier	maar	ergens	in	Canada	gebeurt.	Dan	denk	je,	
daar	ga	je.	Cradle	to	cradle	heeft	inderdaad	een	heel	veel	goeie	dingen	maar	er	zijn	ook	een	aantal	
zaken	die	minder	goed	zijn.	Met	name	inderdaad	ook	de	proceskant.	Als	je	dan	kijkt	naar	de	uitstoot	
...	Daar	kijkt	cradle	to	cradle	helemaal	niet	naar.	Het	is	er.	En	het	feit	dat	het	er	is	is	al	een	eerste	
graadmeter.	Cradle	to	cradle	is	goed,	net	zoals	een	LCA,	dat	heeft	ook	zijn	functie.	Alleen,	als	je	gaat	
kijken	wat	het	kost	om	zo'n	LCA	te	krijgen,	wat	zo'n	c	to	c	van	kostprijsje	heeft	...	Dat	is	goed	voor	de	
grote.	Alle	kleintjes	die	eventueel	met	een	goed	product		komen	of	een	nieuw	product	al	heel	veel	
ontwikkeling	heeft	gehad	waar	je	dan	weer	zo'n	LCA	...	Ja,	dat	...	terwijl	daar	soms	veel	betere	dingen	
inzitten.	Heel	grote	reuzen	die	al	jaren	[verwarrend	43:39]	Onze	LCA's	van	2006	daar	kunnen	wij	nu	
niets	meer	mee.	Moten	we	weer	nieuwe	laten	maken.		

-	[mannenstem]	EcoChains	is	bij	ons	gewest.		

-	[andere	mannenstem]	In	houten	was	dat?	

-	[mannenstem]	Correct.	Wat	zij	presenteren.	Bij	een	LCA	heb	je	dan	uiteindelijk	een	rapportje	
waarin	staat	hoe	goed	het	is.	Maar	wat	mij	zo	ontzettend	inspireerde	was	het	feit	dat	eigenlijk	hele	
bedrijfsprocessen	worden	doorgelicht.	Dat	je	kunt	sturen	op	de	kwaliteit	van	die	bedrijfsprocessen	
en	dat	je	daar	kunt	optimaliseren.	Even	los	van	het	feit	dat	je	dat	rapportje	dan	kreeg.	
[onverstaanbaar	44:20]	Stel	dat	je	dit	product	wat	meer	gaat	leveren	dan	dat	product,	dan	kan	ik	met	
minder	energie	hetzelfde	bereiken.	Dat	vond	ik	op	zich	heel	mooi.	Dat	dit	soort	informatie	er	ook	nog	
uit	kwam.		

	-	[andere	mannenstem]	Dan	spreken	jullie	hier	veel	met	de	markt	over	als	jullie	bij	jullie	klanten	
zitten?	



	
	

	

 
 

-	[vrouwenstem]	Neen.		

-	[mannenstem]	Of	nog	helemaal	niet?		

-	[andere	mannenstem]	Nou	goed.	Het	is	natuurlijk	een	onderdeel	van	...			

-	[vrouwenstem]	We	zijn	er	met	bepaalde	partners	over	bezig.	Waar	we	samenwerking	mee	hebben.	

Waar	heel	vaak	van	daaruit	de	vraag	wordt	gesteld	aan	ons:	'Een	nieuw	product.	Kijk	er	eens	naar	en	

shoot	omdat	ze	weten	dat	wij	heel	erg	kritisch	zijn.	Omdat	we	ook	vanuit	de	onderhoudstak	en	

directietoezicht	en	wat	weet	ik	allemaal	een	aantal	ervaringen	bij	Spectrum	hebben	die	ze	misschien	

bij	andere	partijen	minder	hebben.	Dat	zijn	ook	partijen	waar	we	dit	even...		Dat	kan	je	niet	alleen	...	

-	[mannenstem]	Op	het	moment	dat	we	met	derden	spreken	over	een	nieuw	armatuur	of	andere,	

dan	komt	circulair	altijd	aan	bod.	Dan	vragen	we	altijd:	'Wat	kun	je	nu	en	hoe	zie	je	de	toekomst	en	

hoe	kijk	je	er	tegenaan.	Even	los	van	[onverstaanbaar	45:35]	Maar	het	circulaire	dat	gaan	we	niet	uit	

de	weg.	Op	die	manier,	ja,	we	spreken	met	partners,	we	spreken	met	marktpartijen	ook.	Maar	over	

Dat	dit	concrete	verhaal	zijn	we	nog	niet	in	discussie	gegaan.	Over	dat	soort	zaken...	

-	[vrouwenstem]	Dat	hebben	jullie	ook	nog	niet	getoetst	bij	een	gemeente	of	iets	dergelijks?		

-	[mannenstem]	Jullie	zijn	de	eerste.		

-	[andere	mannenstem]	Een	primeur!		

-	[vrouwenstem]	Ook	gezien	de	korte	tijdsperiode.		

-	[andere	vrouwenstem]	Ik	snap	het.		

-	[vrouwenstem]	Ja	want	als	je	dit	helemaal	nog	door	...	De	berekeningen	die	moeten	nog	ingebouwd	

worden.		

-	[mannenstem]	De	eerste	berekeningen	die	heb	je	toch	al	liggen	of	nog	niet?	

-	L.	De	berekeningen	liggen	klaar	maar	het	moet	nu	nog	gekoppeld	worden	visueel	ook	wat	....	Hoe	

gaat	de	grafiek	er	uitzien,	hoe	gaat	het	eind	...	Is	het	echt	een	certificaat	of	is	het	gewoon	een	

percentage	...	Dat	zijn	nog	allemaal	zaken	die	moeten	...		

-	[mannenstem]	Ja	maar,	goed,	als	je	data	hebt	...	

-	[vrouwenstem]	Dan	wordt	het	ineens		

[verwarrend	door	mekaar	gepraat	46:39]	

-	[mannenstem]	Ik	moet	dit	bijvoorbeeld	opblazen	en	dit	wordt	kleiner.	

-L.	Zouden	jullie	het	zien	zitten	om	data,	moest	ik	zo	een	document	doorsturen,	om	de	data	mee	

door	te	zenden.		

-	[mannenstem]	Daar	doen	we	aan	mee.		

-	L.	Super	bedankt.		

-	[mannenstem]	Had	zij	ook	al	iets	geroepen	over	haar	termijn,	wanneer	ze	moet	gaan	presenteren	

en	inleveren?		

[gelach;	onbelangrijke	gedachten	wisseling	over	data	en	deadlines	tot	47:46]	

-L.	het	zou	leuk	zijn	om	de	data	op	volgende	maandag	te	krijgen.	Dan	heb	ik	nog	enkele	dagen	om	...	
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-	[vrouwenstem]	...	om	de	koppelingen	en	al	de	dingen	en	de	neuzen	...	en	toestanden	...	

-	[mannenstem]	[onverstaanbaar]	

-	[vrouwenstem]	...	we	zeggen	ook,	we	toetsen	het,	het	lukt	niet	zo	diepgaand	als	cradle	to	cradle.	
Maar	weet	je	hoever	je	wil	gaan?		

-	L.	Voor	jullie	zal	ik	een	mooi	overzichtje	maken,	maar	het	blijft	heel	simplistisch	[suggestie	tot	
verbetering:	eenvoudig]	omdat	ik	ook	dat	denken	in	circulariteit	wil	behouden.		

-	[mannenstem]	mag	ik	jou	vragen.	Dat	excelletje	met	dat	materialenlijstje,	dat	zit	hier	ook	achter	
toch?	Zo	zal	het	er	uit	gaan	zien?		

-	L.	Deze?	

-	[mannenstem]	Ja,	precies?	Iets	dergelijks	zal	het	worden?	Scroll	eens	wat	naar	beneden?		

-	L.	De	tweede	ook?		

-	[mannenstem]		Wat	ik	wilde	vragen.	Bijvoorbeeld.	Acces	to	change	easily.	Daar	kan	je	'ja'	of	'neen'	
invoegen.	Maar	je	kunt	dat	op	verschillende	manieren	interpreteren.	Je	kan	bij	wijze	van	spreken	
alles	'ja'	invullen	en	dat	bewijst,	...	ja,	....	Ik	denk	dat	er	van	jou	een	toelichting	bij	moet:	'als	het	dit	en	
dit	en	dit	is,	dan	zit	het	in	de	hoek	van	'ja'	en	als	het	dat	en	dat	en	dat	is	dan	zit	het	in	de	hoek	van	
'neen'.		

-	L.	Ja,	OK.		

-	[mannenstem]	Of	dat	je	een	weging	doet	van	drie	plusjes,	twee	plusjes	en	één	plusje	bijvoorbeeld.	
Of	zoiets.	Dat	zij	een	referentie	hebben	wat...		

-	L.	Waar	naartoe	te	gaan,	ja.	OK.	Dat	komt	zeker	in	orde.		

-	[vrouwenstem]	[onverstaanbaar]-indicator	die	krijgen	jullie	ook.	

-	L.	Daar	krijgen	jullie	ook	toegang	toe.		

-	[vrouwenstem]	Dat	je	daar	ook	alles	kan	invullen.		

-	L.	Ik	zal	dan	wat	opmerkingen	bijvoegen	om	miscommunicatie	of	-interpretatie	...		

-	[mannenstem]	Het	is	misschien	een	afweging	dat	we	even	adressen	uitwisselen	want	ik	zou	...	Ik	
kan	me	voorstellen	dat	als	jullie	iets	willen	invullen	dat	jullie	een	vraag	hebben	of	dat	als	jij	een	
resultaat	krijgt	dat	je	zegt	van	ja,	maar	dit	is	niet	helemaal	wat	ik	bedoel	of	zo.	Hou	daar	rekening	
mee.		

-	[vrouwenstem]	Ik	ga	even	er	uit.	Ik	kom	er	meteen	terug	in.		

-	[mannenstem]	OK,	dan	zullen	we	dat	tegen	volgende	maandag	...	

-	L.	OK.	Super.	Het	mag	van	een	heel	oud	product	zijn	of	een	nieuw.	Dat	mogen	jullie	zelf	inkaderen	
want	er	zal	altijd	wel	een	verschil	zijn.		

-	[mannenstem]	Jij	had	het	er	over	dat	jij	het	wilde	refereren	aan	een	product	dat	bijvoorbeeld	50	
jaar	geleden	was.	Ik	wil	je	in	overweging	geven	om	het	inderdaad	van	een	heel	oud	product	te	doen	
toen	jullie	nog	niet	circulair	waren	en	van	een	nieuwe	versie	toen	jullie	wel	circulair	waren.		

-	L.	Want	daar	gaat	dan	een	heel	groot	verschil	uitkomen.		



	
	

	

 

-	[vrouwenstem]	Dat	heeft	dan	vooral	te	maken	met	dat	percentage	gerecycled	aluminium	dat	in	
onze	masten	omhoog	is	gegaan.	Als	je	kijkt	naar	10	jaar	geleden	was	het	nog	80%	en	nu	zitten	we	
opnieuw	aan	95%.		

-	L.	Gerecycleerd?	

-	[vrouwenstem]	Ja.	Je	zoekt	ergens	een	uitgangspositie	want	anders	kan	je	niet	vergelijken.	Maar	als	
je	kijkt	naar	primair	aluminium,	daar	hebben	wij	gewoon	dan	wel	een	achterstand	in.	In	het	
algemeen.	Dat	kost	wel	heel	wat	[?51:07]	energie.	Daarom	is	voor	ons	ook	belangrijk	om	een	zo	hoog	
mogelijk	percentage	gerecycled	aluminium	te	hebben.	Maar	als	je	dan	ziet	dat	van	80%	naar	95%,	dat	
doet	heel	veel	inde	uitkomsten	van	...	

-	[mannenstem]	Maar	goed.	Je	hebt	ook	de	andere	producten	die	er	aan	toegevoegd	zijn	uiteindelijk	
de	laatste	jaren	?[51:32].		

-	[andere	mannenstem]	En	afval.	De	productie	van	afval.	Aluminiumafval	dat	is	gewoon	weer	
grondstof	schat	ik	zo	in.	Maar	ik	kan	me	voorstellen	...	

-	[mannenstem]	De	kunststoffen,	olie	of	smeerolie,		...	Ik	weet	niet	of	dat	in	het	lijstje	terechtkomt.	
Dat	zijn	natuurlijk	veel	kleinere	fracties	schat	ik	zo	in	dan		het	product	zelf	natuurlijk.		

-	L.	Maar	is	het	mogelijk	om	100%	met	gerecycleerde	materialen	te	werken?	Of	is	dat	te	...?	

-	[mannenstem]	Maar	je	zei	van	wel.		

-	[andere	mannenstem]	Ja	...	?	

-	[mannenstem]	Het	kost	ook	heel	veel	geld.		

-	[vrouwenstem]	De	[?	52:13]van	de	gieterij	heeft	me	verteld	dat	het	zou	moeten	kunnen.		

-	L.	OK.		

-	[vrouwenstem]	Maar	dan	moet	je	een	goed	[schot?	52:24]	hebben.	

-	[mannenstem]	Vanmorgen	hadden	we	daar	een	discussie	over?	Is	dat	nou	niet	mogelijk.	Stel	dat	je	
dat	maakt,	[52:34],	hoogwaardige	kwaliteiten	lichtmasten,	en	die	produceer	je	nu,	die	kosten	
misschien	wat	extra	stuivers,	en	je	gaat	daar	een	programma	voor	ontwikkelen.	Luister,	ik	produceer	
nu	hoge	kwaliteit.	Ik	kom	ze	over	30	jaar	weer	ophalen.	Als	bewijs,	aan	de	binnenkant	van	zo'n	mast	
kan	je	stempelen,	hij	is	die	kwaliteit,	hij	is	dat	en	dan,	hij	is	van	mij.	Dat	je	op	die	manier	een	labeltje	
er	aan	hangt.	Ik	denk	dat	het	best	wel	vaak	voorkomt	dat	bij	wijze	van	spreken	een	beheerder	van	
openbare	verlichting,	dan	ga	ik	even	terug	naar	bijvoorbeeld	armaturen	uit	het	jaar	[?	53:09]	waar	
geen	leverancier	van	bekend	is.	Stel	dat	je	weet	wat	de	kwaliteit	is	van	al	die	onderdelen,	dan	kan	je	
heel	gericht	er	voor	kiezen	om	het	ofwel	in	de	fik	te	steken	ofwel		te	recycleren,	ofwel	om	te	smelten	
naar	nieuwe	...En	dat	geldt	natuurlijk	voor	aluminium	ook.	Stel,	jullie	kopen	masten,	en	bij	inkoop	
kun	je	bepalen,	dit	is	hoogwaardig,	dit	is	mooi	spul,	hier	wil	er	nog	30.000	ton	van	hebben.	Als	je	dat	
van	tevoren	al	weet,	dat	is	toch	een	mooi	uitgangspunt.		

-	[andere	mannenstem]	Je	hebt	al	zo'n	unieke	legering	natuurlijk.	Die	heb	je.	Maar	in	die	legering	kan	
je	ook	bepaalde	bestanddelen	[onverstaanbaar	53:52]	op	die	manier	geoptimaliseerd	worden.		

-	L.	Het	kan	ook	een	volgende	stap	zijn	dat	die	identiteit	via	deze	administratie	wordt	gekoppeld.		
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-	[mannenstem]	Het	is	nu	alleen	op	inkopen	gebaseerd	maar	het	materialenpaspoort	dat	is	ook	een	
aspect.	Maar	goed,	in	hoeverre	die	een	plek	zou	kunnen	krijgen	in	je	module	[model?],	dat	weet	ik	
niet.	Wel	of	niet	aanwezig,	maar	goed,	zover	zijn	we	nog	niet.		

-	L	.	Neen,	zover	zijn	we	nog	niet.		

-	[mannenstem]	Doen	jullie	wel	eens	ook	met	[madaster?	54:26]	op	dit	moment.	

-	[andere	mannenstem]	Neen.		

-	[mannenstem]	Dat	is	meer	voor	de	bouw	op	dit	moment.	Huizenbouw.		

-	[vrouwenstem]	Maar	ik	vind	het	wel	interessant	om	te	zien.	Je	hoort	daar	wel	eens	van,	er	zou	daar	
eigenlijk	een	model	van	moeten	zijn,	we	hebben	het	daar	ook	in	de	werkgroep	wel	eens	over,	er	is	
niets	...	

-	[mannenstem]	Ja,	er	is	niets	tastbaars,	er	is	geen	certificering,	de	ene	dit,	de	andere	dat	...	Je	wil	de	
dingen	met	elkaar	vergelijken,	die	kun	je	niet	met	elkaar	vergelijken	...	

-	[andere	mannenstem]	Weet	je	wat	het	is.	Voor	energiebesparing	heeft	het	rijk	bepaalde	normen	
opgelegd,	bepaalde	doelen.	Dan	kan	je	je	daaraan	vasthouden.	Op	dit	moment	zijn	er	voor	
circulariteit	nog	niet	echt	concrete	normen	waar	je	je	op	dit	moment	al	aan	kan	vasthouden.	Dus	je	
moet	het	zoeken	in	draagvlak,	en	daar	sta	je	dan	[?	55:20].	Ik	kan	wel	iets	zeggen,	maar	als	ik	iets	
roep	waar	jullie	niet	aan	kunnen	voldoen	af	waar	je	heel	erg	ontevreden	over	bent,	dat	schiet	niet	
op.	Je	moet	eigenlijk	iets	zoeken	dat	voor	iedereen	acceptabel	is	en	waarmee	je	een	bepaalde	
vergelijking	kunt	maken	en	waar	je	onomstotelijk	iets	mee	kunt	en	waar	eigenlijk	iedereen	niet	al	te	
‘onblij’	van	wordt	of	blij	van	wordt.	Dat	is	een	zoektocht	dat	dit	op	zich	iets	is	dat	goed	meetbaar	is,	
dat	niet	al	te	ver	doordraaft	in	vingertje	opsteken	zeg	maar.			

-	[mannenstem]	Dat	kan	een	hele	mooie	tool	zijn.	[weggelaten	56:05]	Want	uiteindelijk	begin	je	
Nederland	in	beweging	te	krijgen.	Want	daar	gaat	het	uiteindelijk	om,	bewustwording.	We	kunnen	
allemaal	roepen,	tegen	2050	moeten	we	allemaal	circulair	zijn,	in	2030	50%,	dat	is	allemaal	
fantastisch.	Maar	er	moet	wel	een	keer	iets	aan	gebeuren.	Dat	lijkt	ver	weg	voor	heel	veel	mensen.	
Maar	dat	is	dichterbij	dan	je	denkt.		

-	[andere	mannenstem]	Jij	bent	nu	al	masten	aan	het	plaatsen	die	2050	moeten	halen.		

-	[mannenstem]	Die	we	over	50	jaar	moeten	afgeven	in	plaats	van	25.	Dat	klopt.		

-	[vrouwenstem]	Als	ik	nog	even	kritisch	mag	zijn	...	

-	L.	Zeker	en	vast	

-	[vrouwenstem]		Je	laat	de	leveranciers	dit	invullen,	maar	gaan	jullie	dat	ook	toetsen.	De	mening	van	
een	leverancier	kan	wel	een	bepaalde	manier	zijn	...	

-	[mannenstem]	Hoe	je	het	vergelijk	wil	maken	bedoel	je?			

-	[andere	mannenstem]	Dat	heeft	te	maken	met	aanbesteding,	gunning,	selectiecriteria	en	noem	
maar	op.	Ik	begrijp	jouw	punt,	ik	zit	daar	ook	een	beetje	mee	te	worstelen.	Hoe	zou	je	dat	nu	zodanig	
smart	moeten	maken	als	[onverstaanbaar	57:07]	Die	discussie	hebben	wij	nog	niet	gevoerd.	We	
proberen	het	een	beetje	in	te	masseren	door	te	zeggen	van,	wat	is	een	ja,	wat	is	een	neen.	Dat	
schurkt	er	een	beetje	aan.	Ik	denk	dat	het	in	de	hoek	van	gunningscriteria	zit	en	wegingsfactoren.	Dat	
je	daar	transparant	in	moet	zijn.	Daar	zou	de	oplossing	volgens	mij	moeten	liggen.	Denk	je	niet?		



	
	

	

 

-	[vrouwenstem]	Ja,	...	ja,	...	ja.	[weggelaten,	moeilijk	verstaanbaar	tot	57:38]	Ik	denk	dat	als	je	appels	
met	appels	wil	vergelijken	dan	moeten	de	uitgangspunten	allemaal	hetzelfde	zijn	en	keihard	zijn	in	
die	sheet.		

-	[mannenstem]	Voor	zover	dat	kan.	Waar	de	ene	qua	circulariteit	al	veel	verder	is	dan	de	andere,	
dan	zal	je	verschillen	zien	in	de	uitkomst.		

-	[andere	mannenstem]	Hoe	zou	je	dat	dan	doen?		

-	[vrouwenstem]	Als	je	inderdaad	een	aantal	vragen	hebt	staan	waar	het	antwoord	ja	of	neen	is,	
inderdaad,	dan	moet		je	heel	specifiek	wat	...	Wat	je	daarnet	ook	al	zie,	wanneer	het	een	ja	is,	
wanneer	het	een	neen	is,	[onverstaanbaar	tot	58:19].	En	niet	met	een	dikke	duim	denk	ik.		

-	[mannenstem]	Als	ik	me	verplaats	in	jullie	schoenen,	jullie	zijn	onafhankelijk,	het	maakt	jullie	niet	
uit	wat	je	er	in	zet	in	een	bestek.		[onverstaanbaar	58:32]	van	verschillende	fabrikanten	met	
verschillende	uitkomsten,	dan	is	alleen	maar	de	vraag	in	hoeverre	is	die	eind[-?]	gevoelig	voor	wel	of	
niet	een	circulair	product?	Snap	je?	In	je	uitkomst	kan	zo	verschillend	zijn,	ik	wil	mezelf	niet	op	een	
voetstuk	plaatsen,	maar	ik	denk	dat	wij	als	bedrijf	er	best	ver	in	zijn.	Andere	bedrijven	zijn	er	
misschien	wat	minder	ver	in.	Maar	zo	werkt	het	niet.		

-	[vrouwenstem]	Bijvoorbeeld,	design	for	disassembling,	stond	er	ook	bij.	Jij	noemt	dat	anders	maar	
je	weet	wat	ik	bedoel.	Als	je	daar	feitelijk	kijkt,	even	advocaat	van	de	duivel.	Als	je	dan	kijkt	naar	een	
neder[?	59:07]-mast	en	een	mast	van	ons,	als	je	dan	kijkt	naar	design	for	dissasembling,	die	zitten	
dicht	bij	elkaar.	Dan	wordt	dat	bij	allebei	een	'ja'.	Maar	goed,	er	zitten	wel	kleine	verschillen	in.		

-	[mannenstem]	Die	komen	er	dan	weer	met	het	aantal	gradaties	van	de	sterretje	weer	uit.		

-	[vrouwenstem]	Of	je	moet	een	hele	mastvoet	er	af	zagen.	Die	hebben	een	ander	proces	dan	wij.		

-	[mannenstem]	Op	detail	zit	er	verschil	op.	

-	[vrouwenstem]	Ja,	maar	hoe	ver	ga	je	dan?	Waar	ga	je	dan	die	grens	leggen	of	het	design	for	
disassembling	is?	Terwijl	wij	uitgaan	van	de	tape	[?	59:49]	die	je	van	de	mast	af	kan	halen	zodat	je	
heel	die	mast,	...	dat	die	ontworpen	is	voor	disassembling	zoals	het	hoort	bij	cradle	to	cradle.	Maar	
bij	N	[?	1:00:01]	niet.	Maar	zij	zullen	er	dan	ook	wel	van	zeggen,	je	kan	gewoon	alles	...	

-	[mannenstem]	...	en	hergebruiken.		

-	[andere	mannenstem]	Hoe	weeg	je	dat	dan?		

-	[vrouwenstem]	Hoe	weeg	je	dat	dan?	Waar	leg	je	dan	die	grens	van	design	for	disassembling	is	het	
ja	of	is	het	een	neen?		

-	[mannenstem]	OK.	Ik	begrijp	de	vraag.	Terecht	denk	ik.	Dit	is	een	systeem	om	dingen	met	mekaar	te	
vergelijken.	Ik	weet	niet	of	je	daar	op	het	vergelijken	van	materialen	die	heel	dicht	bij	mekaar	liggen,	
...	heb	je	daar	over	nagedacht?		

-	L.	Om	heel	eerlijk	te	zijn,	neen.	Ik	heb	dat	nog	niet	gedaan	omdat	...	Het	eerste	deel	is	eigenlijk	puur	
om	de	producent	bewust	te	maken	van	wat	is	circulariteit.	Hoe	we	dit	gaan	meten	heb	ik	eigenlijk	
nog	niet	bedacht.	Voor	mij,	de	meetstaaf	is	deze	eigenlijk.	Dit	is	meer	wetenschappelijk,	dit	is	meer	
wiskundig.	Feiten!	Terwijl	deze	ook	kan	gekoppeld	worden	met	een	vaste	fundering.	Maar	dan	moet	
ik	dan	nog	uitpluizen.		

-	[mannenstem]	Maar	stel	nou	dat	je	twee	fabrikanten	hebt	en	die	doen	allebei	een	4-meter	mast	
ten	behoeve	van	een	bepaalde	functie.	De	functie	is	hetzelfde,	nu	blijkt	dat	de	materiaalhoeveelheid	
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ook	hetzelfde	is.	Eigenlijk	wordt	In	de	kolom	[?	1:01:27	]overal	een	ja-tje	ingevuld.	Ik	doe	maar	even	

wat.	Dan	zij	dus	die	criteria	identiek.	Komt	uit	jouw	formule	dan	op	een	of	andere	manier	toch	nog	

een	verschil	of	zijn	ze	dan	ook	in	jouw	formule	identiek?		

-	L.	Neen,	want	de	combinatie	van	het	eindresultaat	is	een	combinatie	van	de	twee.	Je	kan	

bijvoorbeeld	hier	heel	positief	zijn	en	je	product	verkopen	alsof	het	het	beste	cradle	to	cradle,	

circulair	product	is,	maar	die	feiten	gaan	het	echt	wel	duidelijk	stellen.	Eigenlijk	kan	het	ook	

bijvoorbeeld	zijn	dat	ik	dit	helemaal	niet	mee	implementeer	in	de	uiteindelijke	berekening,	in	het	

eindresultaat.		

-	[vrouwenstem]	Maar	daar	staan	wel	belangrijke	punten	in.		

-	[mannenstem]	Tenzij	je	weer	gaat	classificeren	met	dat	sterretjessysteem	want	dan	kan	je	er	een	

bepaalde	zwaarte	aan	geven.		

-	[onverstaanbaar	tot		1:02:30]	

-	[mannenstem]	Dat	klopt.		

-	[andere	mannenstem]	Het	feit	dat	je	nu	3	sterretjes	invult	als	zijnde	de	hoogste	klasse.	Misschien	

dat	je	over	tien	jaar	zegt,	ja	maar,	toen	was	veel	drie	sterretjes,	tegenwoordig,	...	dat	doen	we	niet	

meer	tegenwoordig.	Eigenlijk	had	dat	maar	één	sterretje	moeten	zijn.	Het	is	altijd	een	stap	beter.	

Eigenlijk	zoals	die	A	tot	en	met	F-schaal,	weet	je	wel,	van	je	wasmachine.	Alle	wasmachines	zitten	nu	

in	A	plus,	plus,	plus	...	bij	wijze	van	spreken.	Er	worden	geen	G-classes	meer	verkocht.	Wat	moet	je	

dan?	Je	moet	die	schaal	weer	opnieuw	gaan	herdefiniëren.	Zo	werkt	dat	denk	ik.		

-	[vrouwenstem]	Zou	je	überhaupt	voor	een	ja	of	een	neen	moeten	stemmen	of	zou	daar	een	5-punt	

schaal	moeten	van	maken.		

-	L.	Een	percentage	kan	ook	effectief	zijn.	Je	zegt	bijvoorbeeld	zelf	,	OK,	we	hebben	afval	verminderd	

met	bij	voorbeeld	25%.	Dat	kan	ook	zijn.	Maar	daar	moet	ik	nog	over	nadenken.	Ik	heb	mijn	focus	nu	

meer	gelegd	op		het	wiskundige.		

-	[mannenstem]	Ik	denk	dat	als	je	kijkt	naar	het	andere	sheet	dat	met	name	betrekking	heeft	op	de	

parameters	van	circulariteit	op	het	vlak	van	...	De	‘subs’	waar	we	nu	mee	bezig	zijn	dat	dat	al	een	

aardig	beeld	geeft	aan	leveranciers	'wat	is	circulariteit	nu	eigenlijk?'	De	bewustwording.		Ik	denk	dat	

het	heel	waardevol	is.		

[verwarrend	tot	1:04:02]	

-	[vrouwenstem]	Zou	het	wat	zijn	om	deze	sheet	ook	te	toetsen	bij	'neen'	dan?	Wil	je	echt	weten	of	

die	werkt?		

[gelach	en	verwarring	tot	1:04:25]	

-	[mannenstem]	Neen.	Ik	zou	het	anders	zeggen.	We	zitten	te	overwegen	om	op	een	of	andere	

manier	gewoon	een	gesprek	aan	te	gaan	als	Spectrum,	even	los	van	jouw	afstudeeropdracht,	met	

leveranciers	van	armaturen	en	hoe	kunnen	we	dan,	bij	wijze	van	spreken,	het	thema	circulariteit	op	

een	hoger	plan	brengen?	In	het	kader	van	draagvlak	dingen	roepen	die	niet	voordelig	zijn	voor	jou	

maar	dingen	waar	we	allemaal	een	goed	gevoel	bij	hebben.	Laten	we	eens	gaan	wegen	op,	zeg	het	

maar,	snap	je	....	?	Daar	zitten	we	over	na	te	denken.	Zouden	jullie	daar	aan	mee	willen	doen?	Het	

kan	ook	heel	confronterend	zijn.		

-	[andere	mannenstem]	Laat	dat	confronteren	zijn	dan.		



	
	

	

 
 

-	[vrouwenstem]	Dan	kunnen	we	alleen	maar	verbeteren	toch?		

-	[mannenstem]	Mijn	verwachting	is,	als	je	grondhouding	is,	inderdaad,	circulariteit	dat	is	een	goed	
idee,	Thomas	R	[?]	die	heeft	een	goed	punt	en	eigenlijk	zijn	we	met	mekaar	geschikt	[?	1:05:20].	Als	
je	dat	als	basishouding	hebt.		

1:04:39050,	we	moeten	er	aan	voldoen,	2030,	we	hebben	een	probleem.	Hoe	kunnen	we	nu,	met	z'n	
allen,	circulariteit	een	stap	in	de	goede	richting	geven.	Door	met	mekaar	iets	te	[1:05:35	
onverstaanbaar]		

-	L.	Dat	was	ook	een	uitkomst	van	de	vragenlijst	dat	heel	veel	mensen	gewoon	eigenlijk	niet	weten	
wat	circulariteit	is.	Nederland	is	pionier,	België	is	een	groot	vraagteken	en	in	Frankrijk	begint	het	op	
te	komen.	Heel	veel	vrienden	of	familie	zeggen,	die	vragenlijst	is	heel	moeilijk,	ik	weet	er	eigenlijk	
niets	van	af.	Dat	is	wel	heel	jammer	omdat	want	tegen	2050	moeten	we	er	wel	zijn.		

-	[mannenstem]	Maar	goed,	weet	je	wat	het	is,	op	het	moment	dat	je	met	z'n	allen	over	circulair	aan	
het	praten	bent,	in	jullie	geval	over	masten,	...	Eigenlijk	zou	je	daarvoor	een	soort	van	eigen	visie	
moeten	hebben	ontwikkeld	van	wat	doen	we	nu	met	circulariteit.	Dat	we	met	z'n	allen	een	bepaalde	
transitie	moeten	doorgaan	dat	betekent	ook	berdrijfsmodellen	veranderen.	Ik	zat	vorige	week	bij	een	
armaturenleverancier.	verkoop	jij	over	10	jaar	nog	wel	licht?	Ben	jij	niet	de	meest	efficiënte	inkoper	
van	aluminium?	Moet	je	nu	eens	luisteren.	Ik	verkoop	nu	wel	een	armatuur,	maar	dat	armatuur	moet	
ik	over	10	jaar	weer	terug	hebben.	Ik	produceer	ze	met	een	levensduur	van	10	jaar	met	een	
hoogwaardige	kwaliteit	en	dan	kom	ik	ze	weer	ophalen,	dan	ga	ik	ze	vernieuwen.	Dat	is	dan	
gebaseerd	op	die	LED-module	die	er	in	zit	die	eigenlijk	maar	een	levensduur	heeft	van	10	jaar.	Na	10	
jaar	moet	je	mij	afschrijven.	Inderdaad,	zo	moeten	we	denken.	Maar	hij	kijkt	eigenlijk	maar	2	jaar	
vooruit.	[weggelaten	1:0711]	OK,	ik	heb	nu	een	armatuur,	hoe	zorg	ik	er	nu	voor	dat	de	
componenten	die	ik	er	in	stop	er	zo	gemakkelijk	mogelijk	weer	uitgehaald	kunnen	worden?	Ook	nog	
uitbreidbaar.	Hij	denkt	circulair	maar	met	2	jaar	vooruit	in	plaats	van	een	langere	tijd.	Eigenlijk	zou	je	
voor	jezelf	een	visie	moeten	ontwikkelen,	als	bedrijf,	en	op	basis	daarvan	kijken	van	OK,	wat	zou	ik	
dan	van	die	visie	kunnen	aanbieden	aan	de	markt.		Dat	zou	eigenlijk	je	exercitie,	denk	ik,	moeten	zijn	
en	dan	zou	je	met	z'n	allen	het	gesprek	goed	kunnen	aangaan	want	dan	heb	je	allemaal	dezelfde	
basis.	Wat	denk	je	daarvan?		

[goedkeurend	gemompel]	

[weggelaten	tot	1:08:11]	

-	[andere	mannenstem]	Als	je	over	10	jaar	had	gezegd;	'Wil	jij	je	spullen	weer	komen	ophalen?'	'dat	
ga	ik	niet	doen,	daar	ben	ik	niet	op	ingesteld'.	Op	een	gegeven	moment	ga	je	daar	wel	over	
nadenken.	Dat	is	eigenlijk	ook	weer	'in	het	teken	van'.	Waarom	zou	ik	mijn	eigen	spullen	niet	
proberen	terug	te	krijgen?	Ik	ga	daar	een	systeem	voor	opzetten.	Ook	op	het	gebied	van	
[onverstaanbaar	1:08:32].	Nog	iets	kan	bereiden	[bereiken?	1:08:33]	voor	de	sociale	werkplaats.	Al	
denkende	...	Zo	moet	je	nog	stappen	gaan	maken.	Ik	heb	ooit	wel	eens	een	project	gedaan	een	jaar	
of	twee	geleden,	new	life.	New	life,	daar	komt	recycling	niet	meer	aan	te	pas.	Een	oude	lichtmast	van	
50	jaar,	haal	die	terug	en	die	ga	je	gewoon	een	nieuw	leven	geven	als	zijnde	lichtmast.	In	dit	geval,	
een	lichtmast	van	negen	en	een	halve	meter	lichtpunthoogte	is	uiteindelijk	een	lichtmast	worden	van	
6	meter	lichtpunthoogte.	En	die	is	weer	volledig	voorzien	van	een	nieuwe	deur,	sexy,	die	is	weer	
netjes	opgeschuurd	en	die	is	goed	onderzocht	of	het	aluminium	nog	steeds	dezelfde	sterkte	heeft	en	
weer	voor	de	volgende	25,	50	jaar	ingezet	kan	worden.		

-	[andere	mannenstem]	Is	dat	financieel	gesproken	iets	aantrekkelijks?		
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-	[mannenstem]	Neen.	Dat	is	financieel	niet	aantrekkelijk.	Het	was	eigenlijk	meer	een	speerpunt.	Een	
klant	van	ons	vroeg:	'Zouden	we	daar	eens	naar	kunnen	kijken	en	zou	dat	technisch	mogelijk	zijn?'		

-	[andere	mannenstem]	Maar	als	je	nu	weet	dat	dat	'new	life'	kan,	zou	je	dan	kunnen	ontwerpen	op	
new	life.		

-	[mannenstem]	In	dit	geval	kon	dat	natuurlijk	want	negen	en	een	half	[meter]	werd	zes.	Je	kan	niet	
van	zes	vijf	maken	bijvoorbeeld.		

-	[vrouwenstem]	Dan	moet	je	een	langere	[onverstaanbaar	1:09:45]	maken.		

-	[mannenstem]	Bijvoorbeeld.	Of	je	moet	andere	slimme	dingen	bedenken.		

[verwarrend	door	mekaar	gepraat;	gelach	tot	1:10:03]	

-	[mannenstem]	Maar	dat	soort	dingen	dat	zijn	wel	hele	mooie	projecten	en	trajecten	om	
[onverstaanbaar	1:10:10].	Dat	is	mooie	maar	kunnen	we	nog	een	stap	verder	gaan?	En	nu	staan	daar	
gewoon	60	lichtmasten,		die	krijgen	gewoon,	pats	boem,	50	jaar	nieuwe	levensduur	mee	zeg	maar.		

-	[andere	mannenstem]	Een	lichtmast,	als	die	al	eens	een	levensduur	heeft	gemaakt,	kan	die	dan	nog	
een	keer	zo'n	levensduur	maken?		

-	[mannenstem]	Ja.	Als	de	materiaalspecs	[?	1:1026]	gewoon	goed	zijn		

-	[andere	mannenstem]	Als	je	nou	die	specs	zodanig	maakt	dat	het	supermooi	aluminium	is,	met	de	
perfecte	legering,	kan	je	ze	dan	weer	omsmelten?	Of	werkt	dat	niet	zo?	Of	kan	dat	ook?		

-	[mannenstem]	Nou,	het	ligt	er	een	beetje	aan.	Maar	je	hebt	natuurlijk	wel	een	hele	specifieke	
eigenschap	in	die	legering	nodig.	Stekte?	Ja.	Maar	moet	het	gemakkelijk	afbreken?	Ja.	Het	moet	in	
vele	gevallen	botsveilig	zijn.	Het	is	natuurlijk	al	een	hele	unieke	legering.	Je	moet	een	onderscheid	
gaan	maken	in	meerdere	typen	legeringen,	afhankelijk	van	het	toepassingsgebied.	

-	[andere	mannenstem]		In	een	woonstraatje	daar	maakt	botsveiligheid	helemaal	niet	uit.		

-	[mannenstem]	En	in	een	vier-meter	paal	in	een	woonwijk,	dat	maakt	ook	niet	uit	want	die	hoeft	
niet	botsveilg	te	zijn.	Je	werkt	wel	met	één	standaardlegering.	Dat	is	weer	genormeerd.	Maar	goed,	
dat	zijn		waar	je	naar	kunt	kijken	maar	het	blijkt	na	50	jaar	...	In	dit	geval	wad	het	materiaal	nog	zo	
goed,	dat	kon	je	gewoon	volledig	opnieuw	inzetten.	Opschuren,	oppoetsen,	nieuwe	deur	er	in;	
[onverstaanbaar	1:11:19]	er	afzagen,	de	oude	deur	er	uitzagen	en	je	had	weer	een	nieuwe	mast.		

-	[andere	mannenstem]	Nou	goed,	het	model	van	Luisa	is	dan	niet	zover	doorgedacht	dat	je	allerlei	
rechtszaken	uit	kunt	sluiten	zeg	maar	[gelach].	Maar	het	is	ook	een	oefening	naar	wat	zijn	de	
mogelijkheden,	waar	loop	het	tegenaan.	Bij	wijze	van	spreken,	deze	discussie	is	ook	heel	waardevol.		
Maar	bij	wijze	van	spreken	ook,	jij	maakt	een	lijstje	en	jullie	kunnen	het	makkelijk	invullen	of	niet	
makkelijk	invullen,	dat	is	ook	informatie	waar	...	

-	[vrouwenstem]	Dat	is	heel	belangrijk,	dat	is	ook	inderdaad	in	jouw	vragenlijst	gezet	vanochtend.	
Hou	het	makkelijk.	Als	je	het	breed	wil	gebruiken,	dan	moet	je	het	inderdaad	ook	makkelijk	houden.	
Want	anders	dan	krijg	je	maar	een	hele	specifieke	kleine	groep	leveranciers	die	er	mee	overweg	kan.		

-	L.	Ja,	want	ik	merk	ook	wel,	voor	mij	is	dit	nu	heel	logisch	en	ik	ken	de	berekening	erachter	ook,	
maar	voor	hetzelfde	geld,	iedereen	kan	het	op	zijn	eigen	manier	interpreteren.	Er	komen	zeker	nog	
wel	opmerkingen	bij	om	het	gebruiksvriendelijk	te	maken.		

-	[vrouwenstem]	Wanneer	ga	je	ons	een	sheetje	toesturen?		



	
	

	

 
 

-	L.	Ik	streef	...	

-	[mannenstem]		Het	hangt	er	van	af	wanneer	jullie	weg	gaan.	

[gelach]		

-	L.	Ik	zal	proberen	tegen	woensdagavond	of	misschien	morgen	al.	Zou	dat	OK	zijn	...	

[onverstaanbaar	tot	1:13:17]	

-	[vrouwenstem]	We	skypen.		

-	L.	Ik	zal	het	zo	snel	mogelijk	doorsturen.		

-	[mannenstem]	Dat	zou	fijn	zijn.		

-	L.	Hebben	jullie	nu	nog	commentaar	of	...?		

-	[vrouwenstem]	Ik	ben	echte	heel	benieuwd	hoe	als	je	dat	in	gaat	vullen,	hoe	dat	uitpakt	en	hoe	...	
En	ook	inderdaad	...	Het	zou	eigenlijk	leuk	zijn	als	je	twee	armaturenleveranciers	...om	te	kijken	wat	
dan	het	verschil	is.		

-	[mannenstem]	Het	stond	niet	in	het	programma	om	[onverstaanbaar	1:13:59]	te	vragen.	Dan	weet	
je	dat	in	ieder	geval.	In	de	planning	...	Maar	als	je	daar	bepaalde	incentives	tegenover	stelt	willen	we	
best	wel	kijken	...	

[gelach]	

[vrouwenstem]	Ik	was	echt	bang	dat	het	een	enorme	...	We	zullen	het	zien.	Op	dit	moment	ziet	het	er	
wel	overzichtelijk	uit	vind	ik.		

-	[mannenstem]	OK	

-	[andere	mannenstem]	Ja	

-	[mannenstem]	Goed	

-	L.	Dit	is	'm.		

-	[mannenstem]	Dank	u	wel.		

-	[andere	mannenstem]	Graag	gedaan.		

-	L.	Ik	moet	jullie	super	hard	bedanken	voor	dit	gesprek.	Ik	stuur	het	document	zo	snel	mogelijk	door	
en	in	hou	jullie	ook	op	de	hoogte.		

[onbelangrijk	tot	einde]	


