VIT is een samenwerkingsverband van Regio Twente, Oost NV, Kamer van Koophandel, Novel-T,
Industriële Kring Twente, VNO-NCW Twente en Werkplein Twente. In VIT-verband worden jaarlijks vier
(lunch)bijeenkomsten belegd over thema’s die van belang zijn voor de economische ontwikkeling van
Twente.

binnen het project Circles. Waar het bij dit project om draait?
“Kennis over de mogelijkheden van de circulaire economie delen
en verspreiden.” De website van Circles spreekt zelfs de ambitie
uit om van Oost-Nederland de koploper in de circulaire eco-

‘Het ‘circulaire
gedachtegoed’
leent zich voor
meer opleidingsrichtingen’

nomie te maken. De VNO-NCW-directeur ziet daarbij heel veel
toepassingsmogelijkheden, zoals in de metaal/maakindustrie.
“Op de Veluwe zit bijvoorbeeld een metalektrobedrijf dat veel
warmte produceert die nergens naartoe kan. Via Circles denkt de
eigenaar nu na of hij hier iets mee kan in zijn eigen bedrijfsproces óf dat hij de warmte kan delen met bedrijven bij hem op het
bedrijventerrein.”
Op ’n akkoordje gooien
Inmiddels is er toenemende belangstelling voor Circles, dat
operationeel is sinds eind 2016. Deelnemers hieraan kijken onder
meer op een andere manier naar het gebruik en hergebruik van
grondstoffen. Verder draaien er binnen Circles verschillende
pilots. Zoals met beddenproducent Auping, die de hele supplychain onder de loep neemt. “Ze kijken bijvoorbeeld of producten
dichterbij huis gekocht kunnen worden.”
Onderschrift

Zó kan ‘t ook
De circulaire economie betekent ook: andere toepassingen
bedenken. Zoals van bezit naar delen. Een voorbeeld? Wie een
nieuw kantoor bouwt, wil geen lampen, maar licht. Zelfs Philips

Met z’n allen kringloop van
grondstoffen maken
Grondstoffen worden producten. En producten worden daarna afval
of brandstof. Zo werkt het al vele jaren. Maar… hoe lang nog? Want
natuurlijke grondstoffen worden schaars en de afvalberg groeit. Ron
van Gent ziet met vele anderen de oplossing; de circulaire economie.
Oftewel, zo veel mogelijk afvalstoffen hoogwaardig hergebruiken.
Hierover vertelde hij onlangs tijdens een VIT-bijeenkomst.
TEKST | PARTNERS IN TEKST

FOTOGRAFIE | PARTNERS IN MEDIA, ERIC BRINKHORST

“Waarom willen mensen een nieuw mo-

toekomstbestendige maatschappij waarin

bieltje? Je kunt toch ook je oude mobieltjes

zo veel mogelijk wordt hergebruikt.”

inleveren en er nieuwe producten van
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toenemende schaarste aan grondstoffen
een steeds belangrijker rol. Daar moeten
we verstandig mee omgaan. Neem
bijvoorbeeld 3D-printers. Die zijn heel

‘ Producten
dichterbij huis
kopen’

stelt daarom nu op bijvoorbeeld Schiphol lampen beschikbaar,
waarbij men alleen voor het gebruik betaalt. De lampen blijven
dus eigendom van de fabrikant. Dat motiveert om ze zó te
produceren, dat ze langer meegaan. Bedrijven die andere
toepassingen willen ontwikkelen, krijgen hulp van Circles bij het
bedenken van hun nieuwe businesscase. “Daarbij kijken we wel:

Ron van Gent:
‘Zeg hardop dat je er
iets mee wilt doen.’

is het realistisch, realiseerbaar en betaalbaar”, aldus Van Gent.
Kringloopeconomie in opleidingen
Ook in de opleidingenwereld ziet hij het circulaire gedachtegoed

niet alleen bij hbo’ers Small Business of werktuigbouw; het kan

al terug. Een goede zaak, wat hem betreft. “We moeten onze

ook in het mbo en bij andere studierichtingen. Het ‘circulaire

jongeren opleiden met de kennis van morgen. En dat hoeft echt

gedachtegoed’ leent zich voor meerdere opleidingsrichtingen.”

Bedrijfsafval?
Of grondstof?

Simpele tips om te starten
De belangrijkste boodschap die de directeur ondernemers wil
meegeven? “Denk na. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Koop
en doe dus meer in samenwerkingsverband. Kijk bij elkaar in de
keuken en leer van elkaar. Ga anders denken en ga anders om
met je leveranciers en je grondstoffen. Dat kan ook betekenen

duur. Waarom zou je er allemaal eentje

dat je onder de loep neemt met wie en hóe je nu samenwerkt.

laten maken?” Ron van Gent noemt het

Mvo wordt circulair gedachtegoed

aanschaffen, als je hem net zo makkelijk

Het belangrijkste als je wilt beginnen, is echter: zeg hardop dat

als voorbeeld van bewust omgaan met

In zijn ogen is de circulaire economie dat

samen als bedrijventerrein of coöperatie

je er iets mee wilt doen. Bij brancheorganisaties, bij ons, op je

producten, een kenmerk van de circulaire

het bedrijfsleven in zijn productieproces-

koopt en gebruikt?”

bedrijventerrein. En maak connectie met Circles.”

economie. Het gaat de directeur van VNO-

sen goed nadenkt over de grondstoffen,

NCW Midden daarbij om bewustwording

materialen en energie. En over wat je

Waarnaartoe met je warmte?

www.kiemt.nl/programma/circles

binnen alle facetten van de samenleving.

daar verder mee kunt. “We hebben de

Over deze en andere onderwerpen denken

“Samen moeten we zorgen voor een

aarde in bruikleen en daarbij speelt de

VNO-NCW en zijn partners inmiddels na
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