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Van afval
naar
grondstof
De Rabobank wil graag een bijdrage
leveren aan het circulair maken van
onze economie. De Circulaire Econo-
mie Challenge moet daarbij helpen.
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O nze economie moet circulair worden
om ervoor te zorgen dat er over 30
jaar nog genoeg voedsel,
grondstoffen en goederen zijn.

Rabobank Nederland en een aantal lokale
Rabobanken hebben daarom de handen
ineengeslagen en de samenwerking gezocht met
MVO Nederland en KPMG. Samen zijn zij de
uitdaging aangegaan om een aantal vooraf
geselecteerde bedrijven circulair te maken. De
Circulaire Economie Challenge, zoals het
ambitieuze project is getiteld, is inmiddels in
volle gang. Eind mei vond een eerste workshop
plaats waarin de deelnemers hun ideeën
omzetten naar concrete actieplannen.

 
ENERGIE De energie spatte er eind mei

vanaf bij de deelnemers van de Circulaire
Economie Challenge. Zij waren naar het nieuwe
kantoor van Rabobank Nederland aan de
Fellenoord in Eindhoven gekomen om hun

ideeën te pitchen. De deelnemers probeerden
de aanwezigen te overtuigen van hun ideeën om
hun bedrijf (of een deel daarvan) circulair te
maken. Jos Rooijakkers, directievoorzitter bij
Rabobank Eindhoven-Veldhoven, is enthousiast.
‘Fantastisch om te zien welke slagen er al in
korte tijd gemaakt zijn. Maar dat moet ook wel’,
legt hij uit. ‘Want de ambities liegen er niet om.
Het is de bedoeling om het komend jaar
minimaal tien bedrijven circulair te maken.’

 
HERNIEUWBAARHEID In een circulaire

economie staat hernieuwbaarheid centraal.
Zaken die nu nog weggegooid worden, worden
in zo’n economie hergebruikt. Jos: ‘Wat voor de
één afval is, is voor de ander grondstof. Zo
ontstaat uiteindelijk een kringloop waarin geen
materialen meer worden verspild.’ Deze manier
van denken en werken zorgt voor nieuwe
duurzame bedrijvigheid, een betere
concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.



'Dat komt onze welvaart en ons welzijn ten
goede. Als je meer dan een generatie
vooruitdenkt is dit het enige leefbare, werkbare
alternatief.’

 
Om deze ideeën om te zetten in daden,

hebben Rabobank Nederland en de lokale
Rabobanken Eindhoven-Veldhoven, De Kempen,
Dommelstreek, Het Groene Woud Zuid, Peelland
Zuid, Peel Noord en Helmond de koppen bij
elkaar gestoken. MVO Nederland en KPMG zijn
vervolgens aan dat rijtje toegevoegd. Die laatste
partner heeft onlangs een regio-scan
uitgevoerd. ‘Daaruit kwam naar voren dat er
veel kansen liggen binnen de (Brainport) regio.
Denk aan het bundelen van afvalstromen en het
gebruikmaken van elkaars reststromen. Ik denk
dat we als innovatieve regio een voorbeeldrol
kunnen pakken.’

 

VAN IDEE NAAR ACTIEPLAN Verder is er
bij elk deelnemend bedrijf een zogeheten
company-scan uitgevoerd. Die individuele
uitkomsten vormen de basis voor de
vervolgstappen. En hoe die eruit gaan zien werd
al voorzichtig duidelijk tijdens de bijeenkomst
eind mei. Zo mochten de deelnemende
bedrijven om beurten hun idee pitchen om het
vervolgens, aan de hand van een aantal
individuele sessies én groepssessies, te
concretiseren naar een actieplan.

Eind mei kwamen alle

betrokken partijen bij elkaar

voor een workshopdag in het

nieuwe kantoor van

Rabobank Nederland in

Eindhoven. Doel: van ideeën

een concreet actieplan

maken. Daarnaast was het

een mooie gelegenheid voor

alle deelnemers om elkaar te

ontmoeten en leren kennen.



‘Een lichtabonnement’
Het Eindhovense bedrijf
AAA-LUX is een van de
deelnemende bedrijven
aan de CE-Challenge.
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D
e start-up heeft duurzaamheid
al in het DNA zitten. De
fabrikant van led-schijnwerpers
voor hoge-mast-toepassingen
heeft een zeer duurzame lamp
ontwikkeld. Klanten van

AAA-LUX besparen daardoor al op
energieverbruik, CO2-uitstoot en
onderhoudskosten. De buitenverlichting van
AAA-LUX is onder andere te vinden in
sportstadions, vliegvelden en in de industrie.

 
‘Duurzaamheid staat bij ons inderdaad hoog

in het vaandel’, legt Wim van Velzen van het
bedrijf uit. ‘Maar we willen nog een stap verder
gaan. We willen dat onze lampen steeds langer
meegaan. En áls ze dan kapotgaan, dan willen
we ze kunnen hergebruiken.’

 
De onderneming heeft de afgelopen weken

goed nagedacht over de beste circulaire aanpak.
‘Wij willen de verantwoordelijkheid eigenlijk
niet meer bij onze klant neerleggen, maar bij
onszelf. Als het aan ons ligt, least een klant
straks licht bij ons. Als een lamp - met een
levensduur van gemiddeld 20 jaar -  het begeeft,
zijn niet zij, maar wij verantwoordelijk voor de
vervanging en de recycling van het product. Een
abonnementsvorm voor licht dus.’

 
Het is een nieuw businessmodel waar Wim

veel van verwacht. ‘In de printsector zien we
deze manier van werken al volop. Bedrijven

kopen zelden meer een kopieerapparaat, maar
betalen enkel voor de oplossing van hun vraag,
in dit geval het printen van documenten.’ Het
nieuwe businessmodel dwingt AAA-LUX om te
blijven innoveren. ‘We plukken er financieel
direct de vruchten van als onze lampen langer
meegaan.’ Van Velzen is blij dat hij heeft
besloten mee te doen aan de Circulaire
Economie Challenge. ‘Hierdoor zit er echt schot
in de zaak.’

DE UITDAGING

Wim van Velzen van de

Eindhovense start-up

AAA-LUX

presenteert

zijn plannen voor de

circulaire uitdaging.


