
juni 2017  |  de ingenieur 6  |  3  

P
U
N
T

nen mkb’ers terecht met dit soort vragen wanneer ze 
met circulariteit aan de slag willen?
In Duitsland heb ik kennis gemaakt met het Zentrum 
Resourceneffizienz, een gezamenlijk initiatief van het 
Federale Milieuministerie en de ingenieursvereniging 
VDI. Dat die laatste ermee aan slag is gegaan, ligt 
voor de hand. Kennis van ingenieurs is immers drin
gend nodig om producten en processen anders te 
ontwerpen, en om energie en materialen te bespa
ren. Die vereniging helpt bovendien om een inter
disciplinaire aanpak te bevorderen.
Ik pleit ervoor om ook in Nederland zo’n centrum 
voor grondstoffenefficiency op te richten. Primaire 
doel is het leveren van praktisch toepasbare kennis; 
een vraagbaak zijn voor de mkbbedrijven die met 
circulariteit aan de slag willen. Het centrum is niet 
 zozeer een onderzoeksinstituut, maar is er vooral om 
bestaande kennis te bundelen en praktijkvoorbeelden 
te verzamelen. Dat alles moet het centrum vervol
gens toegankelijk maken, zodat het kan helpen de 

beweging naar de circulaire economie 
een extra impuls te geven.
In navolging van het Duitse voorbeeld 
zou in Nederland het Koninklijk 
 Instituut van Ingenieurs (KIVI) een 

duidelijke rol kunnen vervullen,  
als organi satie die alle disciplines 

kan aanspreken en die niet is 
 gebonden aan een bepaald 

 specifiek eigenbelang. De 
 Nederlandse ingenieurs

gemeenschap laat daar
mee ook zien dat ze in 
de circulaire economie dé 
nieuwe grote opgave ziet 
en daarvoor haar vernuft 
en innovatieve vermo
gen wil inzetten.

Veel ondernemers willen best aan de slag met de circulaire economie, maar het ontbreekt hen 

aan praktisch toepasbare kennis. Een centrum voor grondstoffenefficiency moet in die leemte 

voorzien, vindt Yasemin Cegerek, oud-Kamerlid en voormalig parlementair rapporteur  

circulaire economie.

‘CREËER EEN VRAAGBAAK VOOR HET MKB’

Yasemin Cegerek was tot voor 
kort Kamerlid voor de PvdA en 
parlementair rapporteur circulaire 
economie.
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De circulaire economie heeft de toekomst; we kun
nen simpelweg niet doorgaan met de wijze waarop 
we nu produceren en consumeren. Zeker niet als we 
beseffen dat de wereldbevolking zal toenemen tot 
zo’n 9 à 10 miljard mensen en een groot aantal van 
hen het volste recht heeft op economische groei, 
met de bijbehorende toename van gebruik van 
grondstoffen. De natuur en de aarde zijn echter niet 
onuitputtelijk. En wat geeft ons land het recht om 
70 % van zijn grondstoffen uit het buitenland te 
 halen, wanneer we de opkomende landen dezelfde 
rechten willen toekennen? De optelsom is dat dit 
eenvoudigweg niet houdbaar is.
We hebben daarom dringend behoefte aan een 
drastische vermindering van het primaire grondstof
fengebruik. We moeten af van de wegwerpcultuur. 
Zo’n circulaire economie biedt enorme kansen voor 
innovatie en verduurzaming, en is uiteindelijk ook 
goed voor ieders portemonnee. Want het uitgangs
punt is dat we de waarde van een product zo lang 
mogelijk in stand houden, ook ver voorbij de 
 directe gebruiksfase.
Tijdens mijn rondgang langs bedrijven en 
koepel organisaties heb ik gemerkt dat de wil er 
is, maar dat het vaak ontbreekt aan praktische 
kennis. Waar te beginnen? 
Welke samenwerkingsver
banden zijn nodig? Wat is 
de slimste techniek om te 
gebruiken? Waar moeten 
de prioriteiten liggen? 
En vooral, waar kun


