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Welkom bij deze Fit for Finance training! Wij zijn vereerd je hier te hebben!  
Je bent hier bij het juiste adres om je circulaire dienstmodel, ook wel bekend  
als Product-as-a-Service, naar een volgend financierbaar niveau te tillen!

Het leertraject bestaat uit 6 modules, waarbij iedere module is opgebouwd uit  
1) zelfstudie & vragen voorbereiden en 2) Live Q&A sessies met de trainers. 

Iedere week wordt een nieuwe module gedeeld. Aan het einde van die week heb je 
de mogelijkheid om je vragen te stellen in de Live Q&A sessies met de trainers en 
andere relevante mentoren. Ze behandelen zowel live als vooraf ingediende vragen. 

Voor een optimale leeropbrengst, raden we aan gedurende de training gemiddeld 
minimaal 2-3 uur per week aan zelfstudie te investeren.

START GUIDE

Hulp nodig? Neem contact op met: 
Elisa Achterberg: elisa.achterberg@circularfinancelab.nl 
Hilde Sijbring: hilde.sijbring@circularfinancelab.nl

Tip!

We raden je aan om module voor module te leren. 
Ook al denk je dat sommige delen niet op jou van 
toepassing zijn, kunnen ze je toch extra inzicht 
geven in dit leertraject. 
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Module 2 |  Financiering van je  
circulaire businessmodel

 Waarvoor heb je financiering nodig?
  Kunnen strategische (keten)partners 

bijdragen?
  Welke financieringsvorm past er  

het beste bij?

Module 3 |  Cashflow optimalisatie: 
Pricing

 Kies een goede prijs opbouw
  Onderwijs je klant: waar betaalt de klant 

voor?
  Onderwijs je financier: welke externaliteiten 

neem je weg?

Module 1 |  Kies een strategisch 
startpunt

 Voegt jouw bedrijf echt iets toe? #Refuse.
 Kies een slimme circulaire strategie 
 Breng je circulaire netwerk in kaart
 Sla munt uit meervoudige waarde-cycli

Module 5 |  Maak je propositie zo 
robuust mogelijk: Contract

 Flexibel of vast 
 Verantwoordelijkheden en verzekeringen
 Grip op contract & contractwaarde

Module 6 |  Comfort: klantportefeuille  
& ketenpartners

  Klantportefeuille (B2B/B2C, spreiding, 
volume) 

 De rol van de waardeketenpartners
 Afsluiting: De belangrijkste asset ben jij! 

Module 4 |  Maak je propositie zo 
robuust mogelijk: Assets 

 Marktwaarde (tweedehandsmarkt)
 Circulariteit van de asset en restwaarde
 Opbrengstprestatie van de asset 

DEZE TRAINING IN VOGELVLUCHT

We starten vandaag hier!
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Module 1 
Kies een 

strategisch 
startpunt

In deze module gaan we een strategisch 
startpunt bepalen. Ook als je al begonnen 

bent met je PaaS model, is gebleken dat het 
doorlopen van deze stappen waardevol is voor 

het (h)erkennen van toekomst strategieën om je 
bedrijf nóg slimmer en circulairder te maken.

In deze module leer je:

 wat jouw beste circulaire business strategie is; 
 de belangrijkste strategie: #refuse, te omarmen;
 waar de gaten en kansen liggen in jouw circulaire netwerk.
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In de lineaire economie halen we grondstoffen  
uit de grond, voegen er bij elke stap 
waarde aan toe door er halffabricaten en 
vervolgens producten van te maken. Na 
een relatief korte levensduur gooien we de 
producten weg waarbij we de waarde die is 
toegevoegd in één klap wordt vernietigd en 
we vervuilen het milieu daar ook nog eens 
bij. Het verdienmodel dat daarbij past: zoveel 
mogelijk bijna kapotte producten verkopen. 

In de circulaire economie doen we dit anders. 
Circulaire bedrijven houden producten zo lang 
mogelijk zo hoog mogelijk op de Value Hill, zie 
Figuur 1. 

Circulaire bedrijven richten zich enerzijds 
op het sluiten van de materialenkringloop: 
producten terugnemen en ze opnieuw 
inzetten, soms door ze eerst op te knappen 
(refurbishment/remanufacturing) of de 
productevn helemaal terug te brengen 
tot grondstof (recycling). Recycling is de 
minst efficiënte stap, aangezien hierbij de 
langste reis over de Value Hill moet worden 
gemaakt. Circulaire bedrijven richten zich 
echter niet alleen op het sluiten van de 
kringloop, maar ook op het versmallen van 
de materialenkringloop door producten te 
ontwikkelen die met minder, hernieuwbare en/
of afbreekbare materialen worden gemaakt 
en zo worden ontworpen dat ze ‘remontabel’ 
zijn; makkelijk uit elkaar te halen, reparabel 
en aangepast kunnen worden aan een nieuwe 
functie (‘adaptabel’). 

1.1 EEN CIRCULAIRE BEDRIJFSSTRATEGIE

Figuur 1.1a: De lineaire Value Hill

Figuur 1.1b: De circulaire Value Hill

Bron: Achterberg, E., Hinfelaar, J., en Bocken, N. M. P.,  
Master Circular Business with the Value Hill, September 2016
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Tenslotte richten circulaire bedrijven zich ook 
op het vertragen van de materialenkringloop 
door slimme oplossingen te verzinnen om 
bestaande producten langer mee te laten 
gaan, bijvoorbeeld door ze als een dienst in 
de markt te zetten, waarbij de functie van het 
product wordt verkocht en niet het product 
zelf, zie Figuur 2.

Eén belangrijk circulaire strategie dient hier 
nog aan toegevoegd te worden: #refuse.  
Dit is de hoogste trede op de R-ladder en 
wordt tot de meest circulaire strategie 
gerekend. In deze strategie wordt een product 
overbodig gemaakt door van zijn functie af te 
zien of door de functie met een radicaal ander 
product te leveren. 

In de drie fasen op de Value Hill zijn verschillen- 
de circulaire business strategieën toe te 
passen. Deze zijn samengevat in figuur 1.2 en 
vindt je uitgebreider beschreven in Appendix A. Bron: Achterberg, E., Hinfelaar, J., en Bocken, N. M. P., Master Circular Business with the Value Hill, September 2016,  

https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/334/2021/07/20160901WOR-Master-circular-business-with-the-value-hill.pdf
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Figuur 1.2: Bedrijfsstrategieën op de Value Hill
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1.2 #REFUSE Sla deze stap niet over!

Voordat we beginnen met het vormgeven van jouw  
beste financierbare circulaire business strategie, 
is er 1 vraag die uiteindelijk de grootste impact maakt: 
Heeft jouw bedrijf bestaansrecht?

Als je echt impact wilt maken in deze wereld is er moed 
nodig om deze vragen eerlijk te beantwoorden. Als jij deze 
vraag hartgrondig met een ‘ja’ kunt beantwoorden dan ben 
je op de goede weg!

Hebben we dat wat jij aanbiedt of wilt aanbieden echt nodig?  
Voegt het echt iets toe dat ons leven verbetert, dat innovatief is,  
dat echt een verschil maakt?

Je kunt hier  

je antwoord 

invullen.
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Stap 1: Positioneer je huidige bedrijfsactiviteiten op 
de Value Hill. Tot welke categorieën behoren ze? Welke 
bedrijfsactiviteiten liggen het dichtste bij je huidige?

Stap 2: Positioneer je ketenpartners op de Value Hill. 
Welke relaties bestaan er al? Zijn dat goede relaties? 
Hebben jouw ketenpartners dezelfde (circulaire) doelen?

Stap 3: Identificeer gaten en kansen in je circulaire waarde 
netwerk. Welke relaties en samenwerkingen zijn er nodig 
om circulariteit te verhogen?

Stap 4: Formuleer je toekomstige circulaire business 
strategie. Welk businessmodel en welke partners  
zijn relevant voor je toekomstige strategie? Kies een 
circulaire strategie (zie appendix A) die haalbaar is  
en goed aansluit bij de kernactiviteit van je bedrijf.

1.3  ZET JEZELF OP DE VALUE HILL EN ONTDEK JOUW CIRCULAIRE GATEN EN KANSEN

NB. Een voorbeeld-uitwerking van deze oefening met Fairphone 
vind je op de volgende pagina. Op de pagina’s erna kun je per stap  
je eigen antwoorden invullen.
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Voorbeeld Fairphone: positionering op de Value Hill

Stap 1  Positioneer je huidige 
bedrijfsactiviteiten op de Value  
Hill. 
Fairphone is verantwoordelijk voor 
het ontwerp, de verkoop en de 
logistiek van de Fairphones. Verder 
biedt Fairphone een online self-
repair service aan voor onderdelen 
die kapot zijn.

Stap 2  Positioneer je 
ketenpartners op de Value Hill. 
Welke relaties bestaan er al? 
Fairphone werkt nauw samen met 
mijnbouw bedrijven in Congo om 
toe te werken naar conflictvrije 
materialen. Het welzijn van 
fabrieksmedewerkers waar de 
Fairphones gemaakt worden is 
erg belangrijk. Fairphone werkt 
hiervoor nauw samen met de 
producenten. 

Stap 3  Identificeer gaten en 
kansen in je circulaire waarde 
netwerk. 
Op dit moment worden de meeste 
Fairphones nog verkocht. Dit 
betekent dat Fairphone de controle 
verliest over de telefoons. Het is 
onduidelijk hoeveel er ingeleverd 
zullen worden na gebruik. Hierdoor 
gaan er waardevolle grondstoffen 
verloren.

Stap 4  Formuleer je toekomstige 
circulaire business strategie. Het is 
Fairphone’s ambitie om marktleider 
te worden als ontwerper van een 
duurzame telefoon, maar ook in 
het zorgdragen voor maximaal 
gebruik van de materialen na de 
gebruiksfase. Het unieke modulaire 
design van de Fairphone is de 
perfecte basis voor een circulaire 
dienst-model (PaaS), waarbij 
Fairphone dienstverlener wordt en 
eigenaar van de telefoons blijft.
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Stap 1: Positioneer je huidige bedrijfsactiviteiten 
op de Value Hill. Tot welke categorieën behoren ze? 
Welke liggen het dichtste bij je huidige?
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Opdracht: plaats jezelf op de Value Hill
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Stap 2: Positioneer je ketenpartners op de Value 
Hill. Welke relaties bestaan er al? Zijn dat goede 
relaties? Hebben zij dezelfde (circulaire) doelen?
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Stap 3: Identificeer gaten en kansen in je circulaire 
waarde netwerk. Welke relaties en samenwerkingen 
zijn er nodig om circulariteit te verhogen?
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Stap 4: Formuleer je toekomstige circulaire 
business strategie. Welk businessmodel en welke 
partners zijn relevant voor je toekomstige strategie? 
Kies een circulaire strategie (zie appendix A) die 
haalbaar is en goed aansluit bij de kernactiviteit  
van je bedrijf.
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Intermezzo 
GOED BEZIG, JE BENT BIJNA 

AAN HET EINDE VAN DEZE MODULE!
Maak even een speciaal 
theetje of koffietje, op je 

gemak, met aandacht. 
Dat heb je verdiend! 
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KEY LEARNINGS VOORBEREIDING LIVE Q&A SESSIE

Schrijf hier jouw highlights en key learnings uit deze module.

Heb je nog feedback voor ons om deze module beter te maken? Heel fijn! 
Stuur deze feedback naar elisa.achterberg@circularfinancelab.nl

Welke vragen zou je tijdens Live Q&A willen stellen?
Kijk voor de data van de Live Q&A sessies op  
www.circularfinancelab.nl/fit-for-circular-finance-training
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APPENDIX A. CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN

Value Hill category Business model Description

Circular Design 
(Uphill)

Circular product design Designing products with their end-of-life in mind by making them easy to maintain, repair, upgrade, refurbish or 
remanufacture

Classic long life Delivering longevity of a product with high levels of guarantees and services for a high price upfront.

Encourage sufficiency A high price per product can justify lower volumes

Circular materials Utilise input materials such as renewable energy, bio-based-, less resource intensive- or fully recyclable materials

Optimal Use 
(Tophill)

Life Extension Sells consumables, spare parts and add-ons to support the longevity of products

Repair & Maintenance Service Repairs, maintains and possibly upgrades products that are still in use

Product leasing  
(Product as a Service)

Delivers access to a product rather than the product itself so that the service provider retains ownership of the 
product. The primary revenue stream comes from payments for the use of the product and a single user uses the 
product at any given time.

Product renting  
(Product as a Service)

Delivers access to a product rather than the product itself so that the service provider retains ownership of the 
product. The primary revenue stream comes from payments for the use of the product and different users use the 
product sequentially.

Performance provider  
(Product as a Service)

Delivers product performance rather than the product itself through a combination of product and services, where 
no predetermined product is involved and the service provider retains ownership of the product. The primary 
revenue stream is payments for performance of the product, i.e. pay-per-service unit or another functional result.
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Value Hill category Business model Description

Sharing Platforms Enables an increased utilization rate of products by enabling or offering shared use/access or ownership through 
which, different users use the product sequentially.

Sell and buy-back Provides a product and agrees on repurchasing the product after some time.

Value Recovery
(Downhill)

Recaptured material supplier Supplies recaptured materials and components to substitute the use of virgin or recycled material

Refurbisher Refurbishes used products if necessary and re-sells them

Second hand seller Provides used products

Remanufacturer Provides products from recaptured materials and components.

Recycling facility Transforms waste into raw materials. Additional revenue can be created through pioneering work in recycling 
technology.

Network Organisation
(Cross-hill)

Recovery provider Provides take back systems and collection services to recover useful resources out of disposed products or by-
products

Process design Provides services around processes that increase the re-use potential and recyclability of industrial and other 
products, by-products and waste streams

Value management Provides services around managing information, materials, transparency, payments and governance in a circular 
value network. For example ICT solutions for smart contracts and payment systems, or consultancy on circular 
management systems.

Tracing facility Services to facilitate the trading and the marketing of secondary raw materials

Bron: Achterberg, E., Hinfelaar, J., en Bocken, N. M. P., Master Circular Business with the Value Hill, September 2016, https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/334/2021/07/20160901WOR-Master-circular-business-with-the-value-hill.pdf
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COLOFON

De Fit for Circular Finance Training  
wordt mogelijk gemaakt door:

Provincie Utrecht

Ontwikkeling Fit for Circular Finance Training: 

Circular Finance Lab 

Design: 

Positive Impact Design

© Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien 
van deze training berusten in beginsel bij de Provincie 
Utrecht. Deze training mag enkel gebruikt worden ten 
behoeve van de ondernemer zelf. Deze training mag 
niet door derden worden gebruikt voor commerciële 
doeleinden.
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Gefeliciteerd, 
je hebt Module 1 van de  

Fit for Circular Finance Training 
succesvol afgesloten! 

Op naar module 2...

EINDE VAN MODULE 1
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