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• Meten hoe leden Brainport Industries bezig zijn 
met duurzaamheid

• Als basis voor invulling thema ‘Sustainable
Factory’  in programma ‘fabriek van de 
toekomst’

• Peilen draagvlak voor opzetten Living Lab 
Circulaire Economie op BIC

Doelen Survey Duurzaamheid / Circulariteit



1. Uitkomsten algemene vragen

Het palet bedrijven is divers..

Meeste bedrijven:

• toeleverende maakbedrijven in de high 
tech maakindustrie (TIER 1 en 2);

• tussen de 20 en de 100 werknemers, 
maar ook bedrijven (waarvan de 
meeste TIER 1) met meer dan 500 
werknemers. 



2. Uitkomsten vragen over motivatie om te ondernemen

MOTIVATIE om te ondernemen 
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2. Uitkomsten motivatie

• Positieve bijdrage aan de wereld is 
meest genoemde drijfveer om te 
ondernemen

• Relationele waarden worden 
daarvoor als meest waardevol / 
onderscheidend gezien

• Doelen vooral geformuleerd in 
termen van meer winst / omzet

• Duurzaamheid vooral gezien als 
middel, geen ‘corporate’ doel



1. Energietransitie

2. Circulaire economie

3. Uitkomsten vragen over duurzaamheid

Thema’s die nu spelen:

1. Energie

2. CO2 / klimaat

3. Hergebruik producten

4. Levensduurverlenging 

Verwachte thema’s:

1. CO2 / klimaat

2. Energie

3. Grondstoffen schaarste

4. Circulaire economie

Ethisch / sociaal ondernemen



3. Uitkomsten vragen over duurzaamheid

MOTIVATIE om te DUURZAAM te ondernemen 



3. Uitkomsten vragen over duurzaamheid

SUCCESFACTOREN voor duurzaamheid



• Bedrijven actief op duurzaamheid, 
vooral  op gebied klimaat en energie, 
grondstoffen (CE) komt op tweede 
plaats

• Succesfactor (duurzaam) ondernemen 
zit (naast productinnovatie) vooral op 
sociale vlak (relaties)

• Duurzaamheid bij meeste respondenten 
vooral gezien als middel en minder als 
expliciet bedrijfsdoel of missie

Conclusies survey algemeen



Toolkit Circulair Ondernemen 

in de Smart Industry



Duurzaamheid  vs. Circulaire Economie

Duurzaamheid

1. Brede focus als uitgangspunt (SDG’s)

2. Betere wereld / milieu voor volgende generatie 
(ecologisch)

3. Tegengaan ongelijkheid als uitgangspunt (sociaal)

4. Gericht op verduurzamen bestaand product / 
bedrijfsproces (eco-optimalisatie)

Circulaire Economie

1. Focus op grondstoffen, energie en sluiten 
loops

2. Economische focus: nieuwe 
businessmodellen (incl. 
consumentengedrag)

3. Gericht op aanpassen / innoveren 
product zodat het circulair/ duurzaam 
wordt (eco-design)

4. Impact meten aan de hand van 
meervoudige waarden (economisch, 
sociaal en ecologisch)

Ethisch / sociaal ondernemen



Nog geen 

circulariteit

Experimenten 

/ pilots met CE

Maatregelen 

om loops te 

sluiten

Integratie 

CE in beleid

Koploper op 

gebied CE 

Stap 1: Maturity level bepalen 

(zelfasessment)



Maturity level CE  ↓ CO2 / Energie Materialen (paspoort) Businessmodels Ketensamenwerking

1. Nog geen circulariteit Gratis CO2 calculator (Klimaatplein) Massabalans tool (Fontys)

Grondstoffenscanner (Min. EZ)

Circularity Check (Ecopreneur) 

Materiaalkeuze en design 

(EllenMcArthur Foundation)

Tool Meervoudige Waardecreatie 

(Fontys)

Verkennen Circulaire Strategieën 

(UM)

Partnerwaarde matrix (Saxion)

2. Experimenten / pilots 

met Circulaire 

Economie

Checklist Circulair Ondernemen:

CO2+Energie+Materialen (Fontys)

Checklist Circulair Ondernemen:

CO2+Energie+Materialen (Fontys)

Inspiratietool ‘Geld verdienen in de

circulaire economie’ (Fontys)

Opzetten plan voor pilot Circulair 

Businessmodel (MU)

Netwerkkaart Circulair Ondernemen

(Fontys)

3. Maatregelen om loops

te sluiten

Carbon Footprint Calculator (RUG) Leidraad Materialenpaspoort (UPCM) Quick Scan Circulaire 

Businessmodellen (Min. EZ)

Tekentool circulair stroomdiagram 

(Saxion)

4. Integratie Circulaire 

Economie in beleid

Greenhouse Gas (GHG) Emissions

calculator (GHG Protocol)

Life Cycle Analyses Tool (TU Delft) Business Model Template 

(RU/Saxion)

MOOC Organizing for Sustainability

(Saxion)

Infographic beïnvloeding 

consumentengedrag bij Product as 

a Service

The Boundary Tool for multi-
stakeholder sustainable business 
model innovation (UM)

5. Koploper op gebied 

Circulaire Economie

Greenhouse Gas (GHG) scope 3 

emissions calculator (GHG Protocol)

Product circularity data sheet (Ministry of 

Economy Luxemburg)

Voorbeeld Blockchain als digitaal 

materialenpaspoort (Polestar)

Maatschappelijke Impact Wizard

(Sociale Innovatie Fabriek)

MVO Prestatieladder (Foundation

Sustained Responsibility)

Integrated Reporting <IR> (Value 

Reporting Framework)

Database Business Supporting

Stakeholder Engagement Standard 

aa1000 (AccountAbility)

The Boundary Tool for multi

stakeholder collaboration (UM)  

https://www.klimaatplein.com/gratis-co2-calculator/
https://fecttoolkit.nl/mass-balance-calculator
https://grondstoffenscanner.nl/
https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/
https://www.circulardesignguide.com/safe-circular
https://fecttoolkit.nl/meervoudige-waardecreatie/
https://www.circularx.eu/en/tool/22/circularity-deck
https://businessmodellab.nl/tools/partnerwaarde-matrix
https://fontys.nl/Checklist-Circulair-Ondernemen.htm
https://fontys.nl/Checklist-Circulair-Ondernemen.htm
https://fecttoolkit.nl/geld-verdienen-in-de-circulaire-economie/
https://www.circularx.eu/en/tool/24/circular-business-model-pilot-plan
https://fontys.nl/Netwerkkaart-Circulair-Ondernemen.htm
https://www.groningenenergieneutraal.nl/uploads/fckconnector/04dc54a3-c718-4f9b-8201-fb73c0f4d474/3050080338
https://circulairemaakindustrie.nl/app/uploads/2020/06/UPCM-leidraad-materialenpaspoort-v1.pdf
https://fontys.nl/Quick-Scan-circulaire-businessmodellen-.htm
https://businessmodellab.nl/tools/circulair-organiseren
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool
http://idematapp.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Ffnj43s5v&data=04%7C01%7Cf.claessen%40fontys.nl%7C27a88bbb0fe84d4610c008d96ddfa434%7Cc66b6765b7944a2b84ed845b341c086a%7C0%7C0%7C637661629563208409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5OjspaJ169gSBfWJFwTAlyjDWd0QwiHhQFNw%2BwyZk2c%3D&reserved=0
https://fontys.nl/Infographic-HvA-PAAs.htm
https://www.maastrichtuniversity.nl/boundary-tool-multi-stakeholder-sustainable-business-model-innovation
https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
https://pcds.lu/
https://www.polestar.com/us/news/kindred-spirits-circulor/
https://impactwizard.eu/
https://www.mvoprestatieladder.nl/
https://www.integratedreporting.org/
https://www.circularx.eu/en/tool/26/business-for-sufficiency-database
https://www.accountability.org/standards/aa1000-stakeholder-engagement-standard/
https://www.circularx.eu/en/tool/25/the-boundary-tool


Dank voor uw aandacht!

Voor contact en meer informatie: fect@fontys.nl

mailto:fect@fontys.nl

