
Hoe we samen de keuzes kunnen verbeteren 

die wij maken voor duurzaamheid

20 juni 2016



18 September  2020

✓ Ga direct bij binnenkomst in de zaal op een stoel zitten en blijf zitten. 

✓ Verlaat aan het einde van de workshop de ruimte onmiddellijk.

✓ Houd 1,5 m afstand tussen jou en de andere gasten en zoek een rustige plek 

op als het je te druk is 

✓ Hoest en nies in je ellenboog

✓ Was je handen regelmatig 

✓ Gebruik disposable bekers/glazen slechts 1 x

✓ Wijs elkaar vriendelijk op het naleven van deze regels.

Samen voorkomen we besmetting



Wie zijn wij? En wie zijn jullie?

Marlies van Tilburg

Sustainable logistics bij Royal SMIT

Dirk Heuker of Hoek

Business Line Manager Energy bij TKF



De doelstelling van deze workshop

Copyright : European Union

Copyright : Machtek

Meer inzicht krijgen in de dagelijkse praktijken waar organisaties in de energiesector tegenaan 
lopen bij het maken van duurzaamheidsbeslissingen met een focus op het grondstoffenpaspoort.

Na onze korte presentatie volgt de discussie.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-
economie/nederland-circulair-in-2050



Het grondstoffenpaspoort

“Vooralsnog zullen de 
uitkomsten vooral 
worden gebruikt om 
inzicht in de mate van 
circulariteit te 
vergroten. Alle 
betrokken partijen 
erkennen dat inzicht in 
circulaire prestaties een 
voorwaarde is om te 
kunnen sturen op 
impact.”

Bron: 
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nie
uws/netbeheerders-gaan-
grondstofpaspoort-gebruiken-om-
circulariteit-inzichtelijk-te-maken/

https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/netbeheerders-gaan-grondstofpaspoort-gebruiken-om-circulariteit-inzichtelijk-te-maken/


Praktijkvoorbeelden t.a.v. het 
grondstoffenpaspoort

100% gerecyclede transformator olie 100% gerecycled aluminium

Copyright : Interbaro Recycling B.V. Copyright : Interbaro Recycling B.V.

Theoretisch mogelijk.
Wat zijn de praktische uitdagingen?



Wat zijn de wederzijdse verwachtingen?

Voorbeelden ter discussie:
•R&D/Product development
‘Hoe ga je om met levensduur van producten 
versus de recylebaarheid?’
‘Praktische recylebaarheid/demontage mee 
laten wegen bij grondstoffenpaspoort?’

• Circular Business Model (CBM)
‘Hoe beïnvloeden we investeringskeuzes bij
recyclebedrijven?’
‘Er is al meer mogelijk dan we doen. Wat 
houdt ons tegen? Wat is er nodig om dit te 
doorbreken, want daar kunnen we van 
leren?’



Wat zijn de wederzijdse verwachtingen?

Voorbeelden ter discussie:
• Information Management
‘Hoe willen we informatie aangeleverd 
krijgen en actueel houden?’
‘Wat kunnen de netwerkbedrijven van 
leveranciers eisen zonder de marktwerking 
en innovatie te beschadigen?’
‘Hoe borgen we aan de ene kant 
geheimhouding en aan de andere kant 
transparantie en objectiviteit?’

• Tijdspad
‘Hoe zien we concreet het tijdspad tussen nu 
en 2030 voor ons?’



Dankjewel voor jullie aandacht en input
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