
Circulaire economie is meer dan 
een hype en meer dan een 

kwestie van alleen grondstoffen, 
reststromen en fossiele energie
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1. Wie ben ik en waarom ben ik hier?

2. Circulaire economie;  Waar gaat dat over? 

3. Wat is er aan de hand? 

4. Beleidsreacties

5. Circulaire Economie is vraagstuk van toekomstbestendigheid ; IIRC model

6. Wat vinden mensen van….

7. “Samen voor ons eigen”

8. Werken aan duurzame samenwerking

Programma
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Circulaire economie; Waar gaat dat over?

⚫ Het is een hype net als zure regen.

⚫ Het is iets van en voor Groen Linksers.

⚫ Dat hebben we met de club van Rome ook al gehad.

⚫ Slechts een kwestie van grondstoffen en fossiele 

energie….

⚫ Alleen mijn gebouw isoleren….
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⚫ Financieel Crypto currencies, 2% net zo rijk als rest van de 

bevolking, IIRC, true cost, blockchain ….

⚫ Intellectueel Smart: sensoren, robotisering, data-analytics, 

inbreuk (intellectueel) eigendom, lean/ geen verspilling,…

⚫ Sociaal- relationeel Migraties, twisten en claims van de buren; 

veranderende klantenvraag, verbinding met eigen regio, 

me-too…  

⚫ Natuurlijk Fossiele grondstoffen; olie & gas, CO2, reststromen,...

⚫ Materieel Gebouwen, installaties, transportmiddelen, eenmalig 

gebruik artikelen, bezit of gebruik,… 

⚫ Menselijk kinderarbeid, participatie, sociale inclusie, diversiteit, …

Wat is er aan de hand?  

Zie ook WEF: global risksreport Waar: global opportinutiesreport
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Rifkin, Raworth, Gunther Pauli, Michael 
Braungart, Thomas Rau, Piketty, Felber, Jan 
Jonker…
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Beleidsreacties
Mondiaal:

– VN: 17 Sustainable Development Goals; internet

– Klimaatakkoord Parijs

Regelingen: 

– GRI & IIRC; verslaggeving op waarde-soorten

Europa/ Brussel: 

– Richtlijn okt 2014, financieel en non financ. jaarverslag, voorbeeld Zeeman

– European Energie Directive

– Plasticzakjes verbod

Nederland:  

– Regeerakkoord, Energie-akkoord, maart 2018: 5 transitieagenda’s, 1 jan 2019: 

omgekeerde bewijslast 50kwh maatregelen aantonen.

– Provinciaal: Circulaire Economie beleidsnota 

– Regionale en gemeentelijke uitvoeringsagenda’s; Amersfoort  2 wethouders 
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Bron: IIRC

Circulaire Economie is vraagstuk van toekomstbestendigheid = 

Balans tussen 6 waarde-soorten voor tal van stakeholders



Business Impact-analyse op alle waardesoorten
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Wat vinden mensen in de omgeving van ….
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Lokale betrokkenheid
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Slimme samenwerking lokaal 
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Smart; technologiegebruik
Ketensamenhang

Werkgelegenheid
Participatie/Sociale inclusie
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Installaties
Transportmiddelen
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Organisatie

PERCEPTIE OMGEVING VAN ERVAREN INVLOED & EFFFECTEN OP WAARDESOORTEN
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Wat vinden mensen in de organisatie van ….
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Logistieke middelen
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PERCEPTIE INTERNE ORGANISATIE VAN ERVAREN INVLOED & EFFFECTEN OP WAARDESOORTEN
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Opdracht in strategisch planningsproces. 

Ieder heeft functionele rol: Algemeen directeur, Productieleider, 

Commercieel manager, HRM manager, Inkoop manager, Manager 

financiën, Hoofd R&D.

Wat?

Kom in MT tot keuze van 2 vraagstukken die in de begroting van het 

komend jaar moet worden toegekend en projectmatig worden opgepakt.

Welke overwegingen spelen een rol? 

Hoe doen we dat?

Stel: MT vergadering van middenbedrijf



• Hoe krijgen we gemeenschappelijk inzicht in situatie?

• Hoe prioriteren we (dialoog of dispuut)?

• Hoe nemen we belangen mee in het proces. (eigenbelang, 

functioneel belang, organisatiebelang, maatschappelijk belang, 

…)

• Op welke wijze spelen welke waarden mee in de keuzen die 

het team maakt?

• Hoe nemen we besluiten over een aanpak?



Eigen belang

Belang voor organisatie

Wat is nodig om te weten wat speelt? 

• Holistisch gedeeld organisatie-kundig kader

• Dialoog over wat speelt nu en in nabije toekomst

Vragen stellen aan 

omgeving.

Belang voor afdeling
Vragen stellen over interne 

situatie.

Belang voor samenleving

Houding: Interesse in elkaars percepties



OK model als methode



Rapportage op waarde-soorten:



EVALUEREN

WAARNEMEN
Verbindend

vermogen
Professionaliserend

vermogen

Organiserend

vermogen

Verander

vermogen

ReflectieCommu-

nicatie
Netwerken  De mens

Stra-

tegie

O R G A N I S A T I E – A A N D A C H T S G E B I E D E N  

O M G E V I N G S (F) A C T O R E N

Waarde

creërend

vermogen

BEOORDELEN
Vraagstukken 

verzamelen, relateren, groeperen, 

definiëren, prioriteren

Oplossingsaanpak bepalen van 

geprioriteerde vraagstukken

&Oorzaakgericht onderzoek

Besluitvormingsgericht onderzoek

ONDERZOEKEN

BEÏNVLOEDEN
Implementatie opzetten/

Realisatieaanpak bepalen

Implementatie uitvoeren & 

beheersen/Realiseren

Lei-

ding

Orga-

nisa-

tiecul-

tuur
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Avans Hogeschool heeft vrijdag een integraal 
jaarverslag uitgebracht, naar eigen zeggen als eerste 
hogeronderwijsinstelling in Nederland.
Basis voor het integrale jaarverslag is het raamwerk 
van de International Integrated Reporting Council 
(IIRC), dat is ontwikkeld door beursgenoteerde 
bedrijven. In het jaarverslag koppelt Avans al haar 
activiteiten aan zes pijlers: financieel, geproduceerd, 
intellectueel, menselijk, sociaal/netwerk en kapitaal. 
Bron: www.accountant.nl

Aanleiding voor integrated reporting was de 
kredietcrisis. Investeerders en beleggers ontdekten dat niet alleen 
de financiën, strategie en governance doorslaggevend zijn, maar 
dat ook zachtere factoren een enorm risico kunnen vormen voor 
de continuïteit van de organisatie – denk bijvoorbeeld aan milieu, 
cultuuraspecten en het bonusbeleid of de 
arbeidsomstandigheden. Het doel ervan is dan ook 
dat organisaties op samenhangende wijze inzicht verschaffen in 
hetgeen voor alle stakeholders relevant is. Bron: 
www.adformatie.nl

Wie Googled op de term integrated reporting
krijgt inmiddels ruim 2 miljoen pagina’s als resultaat. In 
Nederland is ieder zichzelf respecterend accountantskantoor 
bezig met dit onderwerp.
Dus ja, integrated reporting is een blijvertje. Bron: 
www.adformatie.nl

Integrale jaarverslaggeving wordt de maat

Transparantie en integrale verslaggeving worden in 

steeds meer jaarverslagen de maat, verwacht 

Hoogendoorn. Nu lopen vooral grote bedrijven en 

ondernemingen die opereren op het snijvlak privaat-

particulier daarin voorop. Door de vraag vanuit de 

samenleving en de toegenomen mogelijkheden om te 

benchmarken zullen het mkb en andere organisaties 

weldra volgen, denkt de hoogleraar. Bron: 

www.executive finance.nl

http://www.avans.nl/jaarverslag-2015
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis
https://www.google.nl/search?q=integrated+reporting&oq=integrated+reporting&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60j69i59l2j69i61.4678j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=91&ie=UTF-8#q=%22integrated+reporting%22
http://www.executive/


Winnaar jaarverslag 2017





INTERVIEW‘Fatsoenlijk rekenen’. Dat is wat Volkert 
Engelsman, de nieuwe nummer 1 in de Duurzame 
100, doet. Er moet een prijs hangen aan vervuiling 
en uitbuiting zodat de consument weet wat een 
peer of appel ‘echt’ kost. Een complexe puzzel, 
waarmee Engelsmans bedrijf Eosta wereldwijd 
vooroploopt. https://www.trouw.nl

Met trots presenteren 
wij Stegeman Vollof! 
Vleeswaren verrijkt 
met 30% groente, tot 
65% minder vet, maar 
met de smaak die je 
van ons gewend bent. 
Zelf gratis een 
boterham Vollof
proberen? Kom op 8, 9 
of 10 november naar 
de Stegeman Vollof
pop-up lunchroom in 
Amsterdam!
https://www.stegeman
.nl/

Het zou zo simpel kunnen zijn: meer samenwerking in de keten 

levert aantoonbaar meer resultaat op. En toch komt dat concept 

onvoldoende van de grond. Daarvoor is een 

paradigmaverandering noodzakelijk, vindt hoogleraar Supply 

Chain Management Jack van der Veen van Nyenrode Business 

Universiteit.

Soms is Jack van der Veen snoeihard. Hij doet dat met de 

wetenschap aan zijn zijde. 

https://www.duurzaamgebouwd.nl/





Mogelijkheden voor bedrijvenpark/ waardeketens:

Van los zand tot eco-systeem:

1. Wij doen niets met elkaar

2. Tertiaire thema keuzen: 
- parkeren, 
- groenvoorziening,
- veiligheid

3. Secundaire thema keuzen:
- Energie
- Glasvezel
- Gemeenschappelijk inkopen

4. Primaire processen thema keuzen;
- Strategisch netwerk in samenhang tussen 

bedrijven.
- Ondersteunende organisatie; bestuur en 

parkmanagement



Een regionaal voorbeeld: IPKW nr 2 duurzaamste BT  

Bepaal belangrijke 

samenwerkingsthema’s  

- bedrijfsleven, 

- overheid 

- en onderwijsinstellingen.



Eindhoven bekend voorbeeld



Uw reacties….

De ganzen…..

Nabranders….



Roel Riepma 
OK-Adviseur en trainer 
 

Organisatie-kundig 
 

tel:   
 

+31 (0)6 55 32 57 18 
app:  ok-model.nl 
web:  organisatie-kundig.nl 
mail:  roel@organisatie-kundig.nl 
 

 



Bron: Het OK! model (2018)



Bron: Het OK! model (2018)



Diverse delen van de oogst zijn aan de armen voorbehouden (Lev. 19 : 9 – 10 ; Deut. 15 : 1-2).
In het derde en zesde jaar van de zevenjarige landbouwproductie kregen de armen een tiende van de gehele 
productie (Deut. 26 : 12).

In het zevende jaar , het Sabbatsjaar , als het land niet bewerkt mocht worden (een sabbat voor de aarde 
dus, ecologie avant la lettre), was wat er groeide voor iedereen ‘ zodat de armen van je volk te eten hebben 
‘(Ex. 23 : 10). Alle uitstaande schulden werden dan ook kwijt gescholden (Deut. 15 : 1-2).
“Schuldenlast is een vorm van slavernij “ ( Rabbijn Jonathan Sacks  ‘Leven met verschil ‘) . Periodieke 
kwijtschelding van schulden is nodig. Het stelt mensen in staat om opnieuw te beginnen.

Na 7 x 7 jaar is er een Jubeljaar, dit begint op Grote Verzoendag.
Ieder, iedere familie moet een aandeel in het land hebben. Maar in de loop van de tijd zullen sommigen zich 
vanwege armoede, misoogsten, of ander ongeluk gedwongen hebben gezien om hun land te verkopen. Ieder 
vijftigste jaar moet het land aan de oorspronkelijke eigenaar worden teruggegeven. 

Het Jubeljaar egaliseert opnieuw het speelveld voor degenen die gedwongen 
waren geweest hun handen of hun land te verkopen. Zo wordt de cirkel van 
armoede en afhankelijkheid doorbroken. Verzoening in de economie!
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Dashboard gewogen scores op waarde-soortpercepties omgeving en organisatie

Uitkomst OK! webapplicatie


