
Duurzaam en circulair 
ondernemen in de 
Achterhoek



Wie?



Waarom?

Vakantievoetafdruk is fors

Het raakt op

Wet- en regelgeving neemt toe



Vraag?
Wanneer geldt de informatieplicht energiebesparing?

Voor bedrijven en instellingen die per jaar verbruiken:

a. 50.000 kWH en 25.000 m3 aardgas

b. 100.000 kWh en 50.000 m3 aardas





Maar ook: 

Meer verwaarden in je eigen bedrijf

Inspelen op veranderende wensen 
en behoefte van klanten

Onderscheidend

Toekomstbestendig ondernemen





Wat is Circulaire 
Economie?
Van VERbruiken naar duurzaam 
Gebruiken.

Alleen grondstofgebruik

1. - Reduse

2. - Reuse

3. - Recycle

Ontwikkelen van een veerkrachtige, 
inclusieve en leefbare samenleving.

1. - Gesloten kringlopen

2. - Hernieuwbare energie

3. - Systeemdenken



7 pijlers circulaire 
economie
• Hoogwaardig gebruik 

materialen

• Duurzame energie

• Duurzame waterwinning

• Biodiversiteit versterken

• Maatschappelijke en culturele 
diversiteit

• Ondersteunen gezondheid & 
Welzijn

• Toegevoegde waarde op 
economisch, sociaal en 
ecologisch vlak



Vraagt anders 
ontwerpen en 
andere business-
en 
verdienmodellen
Voor gebruik

Gebruiksfase

Na gebruik



Hoe dan?

� Andere materialen

� Anders:

� - ontwerpen

� - bouwen

� - inrichten 

� - gebruiken 



Slimmer omgaan 
met van afval en 
energie



Vraag?
Een Nederlander gebruikt gemiddeld 120 liter drinkwater per dag?

Hoeveel spoelen we door het toilet?

a. 35 liter

b. 15 liter



Klimaat
bestendig en 
slim met water



Vervoers
bewegingen 
van gasten



Meer puur en 
lokaal



Soms net even 
anders doen



Altijd nieuwe 
inzichten,  
vragen en 
keuzes



Vraag

Hoeveel uitstoot heeft een mailtje van 1 MB?

• 5 gr CO2

• 20 gr CO2



7 pijlers handige 
leidraad om 
circulariteit te 
ontwikkelen

� Materialen continu op een hoogwaardige manier (her-)gebruiken

� Energie komt van hernieuwbare bronnen 

� Water duurzaam winnen en gebruiken

� Biodiversiteit structureel ondersteunen en versterken

� Maatschappij en cultuur versterken 

� Gezondheid en welzijn van mensen structureel ondersteunen 

� Geld is een middel om toegevoegde waarde te creëren: financieel, 
sociaal en ecologisch  



Kleine stappen 
grote impact
1. Wat wil je bereiken? Wat maakt 
jou blij?

2. Wat is dan nodig: welke 
veranderingen moet je doorvoeren, 
welke doelen stel jij jezelf?

3. Waarmee ga je nu beginnen?

Tijd

Effect

DOEL
Waar word je 

blij van?

MIJPALEN
Wat is 

daarvoor 
nodig?

ACTIE & DOEN
Waar kun je nu 
mee beginnen?

KANTELPUNTEN
Wat moet dan 

echt veranderen?



Begin …!

Kijk creatief naar de mogelijkheden in jouw bedrijf
� Kan je regenwater slim opvangen?
� Kan je meer zaaien, meer bomen of planten plaatsen?
� Kan je materialen hergebruiken?
� Kan je restafval uit keuken verminderen of gebruiken?

Weest kritisch nieuwsgierig op wat je inkoopt
� Download Beat de microbead en loop jouw schoonmaak- en 

verzorgingsproducten na op microplastics
� Stel vragen, daag je leveranciers uit om circulaire alternatieven aan te 

bieden

Daag je gasten aan om aan te sluiten
� Haal met een bakfiets als service het afval op, scheelt zomaar 30%
� Organiseer een fiets- of wandel challenge

https://www.beatthemicrobead.org/download-btmb-app/


Overheden 
begin

� Breng je sector met kansen en knelpunten onder de aandacht bij 
collega’s 

� Mobiliteit (laadpunten), 
� Energie
� Biodiversiteit
� inkoop

� Bed circulaire economie in 
� beleids- en uitvoeringsprogramma’s
� ontwikkel, toetsings en uitnodigingskaders

� Wordt launching customer en koop zelf circulair in
� Bebording
� Straatmeubilair

� Zet in op informeren, stimuleren en faciliteren



Maak gebruik 
van tools en 
instrumenten

� Keurmerken en labels als Green Key en Greenlabel

� Lees meer over circulaire economie bij MVO Nederland en 
kenniskaarten van het Groene Brein

� Laat je lokaal inspireren en ondersteunen bij Achterhoek 
onderneemt duurzaam

� Leer van de buren: Circulair Friesland en Impuls Zeeland




