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WAAROM (MULTIDISCIPLINAIR) ONDERZOEK? 
Circulaire Economie 

 
 Vragen vanuit het werkveld: 
 
 
 Algemeen: 
 Data vertalen naar beleid 
 Zorgvuldiger onderbouwen van alternatieven 

 
 

 Willen weten wat (circulaire ontwikkelingen voor hen betekenen: 
 De sector 
 De keten of het netwerk  
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WAAROM (MULTIDISCIPLINAIR) ONDERZOEK? 
Circulaire Economie 

 
 
 Problematieken 

 
 De opdrachtgever weet niet precies wat zijn vraag is: 
 Er dient dus vooronderzoek gedaan te worden 

 De circulaire problematiek kan niet vanuit 1 organisatie opgelost worden 

 

 De technologie kan niet alleen de circulaire problematiek oplossen 
 We praten over diensteninnovatie 

 Het is een problematiek die multidisciplinair opgepakt moet worden 
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WERKWIJZE ‘ONDERZOEK’ 

•Inhoud: 
– Opdrachten op de thema’s vanuit vragen vanuit de markt (veelal met extra  financiering, 

inclusief co-financiering van bedrijven) met als doel context/inhoudelijke-kennis op te doen 

 

 

•Onderwijs: 
– Werkvormen vanuit het onderwijs, waarbij de studenten opdrachten voor het lectoraat/en 

bedrijven op inhoudelijke thema’s vanuit lectoraat doen, met als doel context/inhoudelijke 

kennis op te doen (afstudeeropdrachten, minor-opdrachten, 3 jaar opdrachten, extra 

punten studenten, e.d.) 

 

 

Rollen docenten in lectoraten: 
Onderzoek en publiceren 

Verbinding met het onderwijs en netwerken 

Projectleider/inhoud 
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Hoe organiseren we dat? 
 

•Bedrijfsleven, organisaties en overheden, bijvoorbeeld: 
– Metaalunie, Bouwen met staal: behoefte aan bedrijfsoverstijgende kennis  

– Bouwnetwerk:   behoefte aan structureren en transparant maken kennis 

– Verwerkers van reststromen:  behoefte vertalen technologie naar markt 

– Regio’s/samenwerkingen:  Waterpoort (West Brabant) 

– Gemeenten Tilburg, Den Bosch: behoefte aan ondernemerschap/commercie/retailkennis 

– MVO Nederland:   behoefte aan operationaliseren projecten/delen kennis 

 

 

•Studenten c.q. Opleidingen en lectoraten 
– Multidisciplinair vanuit opleidingen: Business Innovatie, Ondernemerschap en Retail,  

     CommerciëIe Economie Communicatie, Bedrijfskunde,  

     Juridisch, etc. 

– Opleidingen context/toepassing: Bouw, Milieu, Zorg, Welzijn, etc. 

– Lectoraten:    ‘Sustainable Finance’, ‘New Marketing’, ‘International  

     Business’, etc. 

– Hogescholen:   Circulaire Economie Lectorenplatform, etc. 
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BIJLAGEN 

• ‘ONZE’ OMGEVING 
 

• CIRCULAIRE ECONOMIE/’SUSTAINABILITY’ 
 

• ‘BUSINESS’ 
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Werkveld 
- bedrijven 

- belangenverenigingen 
- overheden 

Thematieken vanuit    
de omgeving c.q. regio  

en  
de maatschappij 

Expertisecentra 
 

Kenniskringleden 
Docenten 

 
 

 
Academies 
Opleidingen 
(onderwijs) 

 

 
‘Universities’ 

 
 

‘Onze’ omgeving 
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CIRCULAIRE ECONOMIE, Wat is dat? 
Het Groene Brein (2018) 

Voeg waarde toe als keten beheerder: 

 

• Waardeverdeling 

 

• Procesontwerp 

 

• Traceren en terugwinnen van stromen 
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‘Sustainable  & Circular’ 

•‘Sustainability’ richt zich op evenwicht in het huidige 
economische model 
 
 

•‘Circular Economy’ richt zich op een geheel nieuw economisch 
model 
 

In beide gevallen moet de (Europese) economie:  
-Transformeren; 
-Nieuwe kansen voor het bedrijfsleven creëren 
-Het concurrentievermogen versterken 
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‘Sustainable’ versus ‘circular’  

•‘Sustainability’ is gericht op respect voor:  
- De mens; 
- Het milieu; 
- De maatschappij. 

 
 

•‘Circular Economy’ is gericht op: 
- Maximaliseren hergebruik van grondstoffen/producten 
- Minimaliseren waarde verminderen (maximaliseren waarde 

stijging) 
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