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SORTEER NU VOOR OP EEN CIRCULAIRE TOEKOMST
Met dit Championship uitvoeringsprogramma sorteert u voor op een circulaire toekomst. Uw
organisatie wordt één van de circulaire champions in uw sector. De internationale inzichten en te
ontwikkelen normen voor Circulaire Economie van ISO vormen hierbij het richtinggevend kader.
DOELSTELLING

Nederland en Europa willen in 2030 respectievelijk voor 50% en 45% op weg zijn naar een circulaire
economie, met als doel 100% circulariteit in 2050. Dit uitvoeringsprogramma heeft tot doel om
organisaties op weg te helpen met de transitie naar een circulaire economie.
UNIEKE PROGRAMMA EIGENSCHAPPEN
Het programma begeleidt organisaties bij deze uitdagende transitie en maakt hierbij gebruik van de
nieuwste internationale ontwikkelingen van ISO normen voor circulaire economie.
Dit programma zorgt ervoor dat organisaties kunnen voorsorteren op deze nieuwe en belangrijke
internationale standaarden. Door het uitvoerings-karakter worden business modellen en pilots in de
praktijk getoetst. De aantoonbaarheid van circulaire prestaties krijgt veel aandacht, zodat organisaties
hiervan kunnen profiteren in hun waardeketen.
En last but not least wordt bij de circulaire oplossingen tevens gekeken naar de waarde-toevoeging
voor de samenleving. Hierdoor wordt ook de verbinding met de VN Duurzaamheidsdoelen Agenda
2030 meegenomen.
DOELGROEP
Ondernemingen en organisaties uit de private en publieke sector die de ambitie hebben circulariteit in
hun bedrijfsvoering en ketenactiviteiten toe te passen.
Private sector: voor de private sector zijn dit ondernemingen die internationaal zaken doen (inkoop,
productie, verkoop/distributie, B2B, B2C) en die de aantoonbaarheid van hun circulaire prestaties
(bedrijfsvoering, producten, diensten en projecten) willen vergroten.
Publieke sector: voor organisaties uit de (semi) publieke sector ligt de nadruk op duurzaam en
circulair inkopen, om circulariteit zo concreet mogelijk te kunnen meenemen in tenders.

RESULTATEN
Het programma en de begeleiding zijn gericht op het bereiken van de volgende resultaten:
1. Beleid, strategie en implementatie profiteren van de nieuwste internationale inzichten en te
ontwikkelen normen voor CE, zoals de meetbaarheid van producten en diensten.
2. Performance laten zien en de mate van circulariteit van bedrijfsvoering en relevante producten,
diensten en projecten.
3. Kostenbesparingen realiseren door efficiënter om te gaan met grondstoffen en halffabrikaten.
4. Champion worden op CE gebied binnen de eigen sector.
5. Realiseren van één of meerdere circulair pilot-project(en); dit kan een product of een dienst
betreffen.
6. Deelnemers ontvangen uit de eerste hand informatie over de ontwikkeling en voortgang van de in
ontwikkeling zijnde richtlijnen en normen voor Circulaire Economie. Zij kunnen daarmee
voorsorteren op internationaal geaccepteerde afspraken.
7. Eénduidige begripsvorming en betere (interne en externe) communicatie over circulaire economie,
zowel qua effectiviteit als efficiëncy.
8. Versterken van samenwerkingsvormen in de waardeketens (en waar zinvol ook cross sectoraal).
DRIE PROGRAMMALIJNEN
Het CE Championship Uitvoeringsprogramma 2020 – 2025 bevat drie programmalijnen, die elk de
interne en externe samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen versterken:
1. Gemeenschappelijk programma.
2. Learning by doing in de waardeketen.
3. Implementatie van pilot(s) voor circulaire product(en) of dienst(en).
1 GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA
Diverse externe experts dragen kennis en expertise aan op het gebied van circulariteit in een viertal
gemeenschappelijke workshops. Daarnaast ligt de focus op het leren van elkaar door de uitwisseling
van ervaringen die de deelnemers in de eigen organisatie tegenkomen.
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2 LEARNING BY DOING IN DE WAARDEKETEN
De samenwerkingsmogelijkheden binnen de waardeketen en/of cross sectorale
samenwerkingsverbanden worden onderzocht. De deelnemers reviewen gezamenlijke projecten met
hun samenwerkingspartners en noteren kansen, ideeën en acties voor de stapsgewijze implementatie
van circulaire producten en diensten.
Doelstelling is om in het eerste jaar tenminste één pilotproject in de eigen waardeketen uit te voeren.
Het betrekken van samenwerkingspartners in de waardeketen (de toeleveranciers, klanten, business
partners) leidt tot een multipliereffect waarvan de gehele keten profiteert.
Het spreekt vanzelf dat de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord inkopen (de MVI-richtlijn
ISO 20400) een integraal onderdeel uitmaken van de beleidsinitiatieven op waardeketen-niveau
(upstream én downstream). De internationaal vastgestelde richtlijn voor de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van organisaties tenslotte, biedt het duurzame overall strategisch kader.
3 IMPLEMENTATIE VAN PILOT(S)
De focus ligt op het toewerken naar een gestructureerde vorm van inrichten en borgen van de
business activiteiten, zodanig dat de eigen organisatie ‘mature’ wordt om doelgericht bij te dragen aan
de circulaire economie in Nederland c.q. internationaal.
Dit betekent dat er wordt gekeken naar eigen beleid en interne samenwerking/werkwijze, business
modellen en kansen die de circulariteit positief kunnen beïnvloeden.
ISO CIRCULAR ECONOMY LEARNING PROGRAM
De implementatie-ervaringen van de deelnemers worden vastgelegd in een Circular Economy
Learning Program. Het Learning Program kan een belangrijke bijdrage leveren in het promoten van
circulaire economie, het delen van practices en het stimuleren van andere organisaties om de transitie
naar een circulaire economie in te zetten. Iedere deelnemende organisatie werkt mee aan één of
meerdere eigen casussen in het Learning Program.
UITWISSELING VAN BEST PRACTICES
Tijdens iedere gezamenlijke bijeenkomst hebben de deelnemende organisaties – aansluitend op de
themasessie –de gelegenheid ervaringen met elkaar te delen.
Door een themagerichte voorbereiding kunnen vragen, probleemstellingen, ervaringen e.d. van de
organisatie worden besproken met elkaar en de begeleiders en gastspreker(s). Het programma is
gericht op een continue vertaalslag naar de praktijk, daarbij profiterend van de nieuwste inzichten en
ervaringen van ISO, de deelnemers en de adviezen van begeleiders en gastsprekers.
CIRCULAR CHAMPIONS
Circular Champions is een social enterprise zonder winstoogmerk, opgericht door twee ervaren
duurzame ondernemers Hans Kröder en Lex Eschauzier. Wij ondersteunen kansrijke duurzame
initiatieven en reserveren daarvoor jaarlijks 5 % van de behaalde resultaten.
De initiatiefnemers van het uitvoeringsprogramma zijn beide ISO Circulaire Economie
normcommissie-experts en maken deel uit van de delegatie die Nederland internationaal
vertegenwoordigt bij de totstandkoming van de nieuwe internationale normen voor Circulaire
Economie.
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