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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	star
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Module 3 
Cashflow- 

optimalisatie: 
pricing

In	deze	Module	gaan	we	aan	de	slag	met	de	
vragen:	‘Hoe	prijs	ik	mijn	PaaS	propositie?’	
Hoe	zorg	ik	voor	een	stabiele	kasstroom	en	
transparante	prijsopbouw	voor	mijn	klanten?	
Ook	bieden	we	je	in	deze	module	praktische	 
tips	voor	het	meenemen	van	je	klant	én	 

van	je	financier.	

In deze module leer je:

	 	wat	jouw	gemiddelde	servicekosten	zijn	en	de	ruimte	 
die	je	hebt	voor	tegenslagen;

	 	hoe	jij	jouw	gebruiker	kunt	betrekken;
	 	hoe	jij	je	gebruiker	en	financier	mee	kunt	nemen	in	jouw	
propositie.

Fit for Circular Finance Training | p. 3 van 14

Module 3



De tijdspanne	tussen	de	benodigde	investering 
van	werkkapitaal	en	het	genereren	van	winst	door	
inkomende	kasstromen	–	zoals	we	in	de	vorige	module	
ook	al	zagen	-	vormt	een	probleem	voor	financiers.	

Een	kernvraag	van	een	bankier	is:	welke	ruimte	er	
is	in	de	kasstroom	(na	kosten	en	investeringen)	
om	aan	de	financieringsverplichtingen	(rente-	en	
aflossingsbetalingen)	te	voldoen?	

Eén	manier	om	daarop	in	te	spelen	is	via	pricing,	door	
een	solide	en	transparante	prijsopbouw	te	maken.

Door de ogen van de financier ‘Er zit een spanningsveld 
tussen een te lage prijs en  
een te hoge prijs. Met een  
lage prijs trek je meer 
mensen aan, maar voor 
bepaalde producten ook 
meer mensen die mogelijk 
frauderen. Met een hoge  
prijs verlies je weer een 
gedeelte van de markt.
— Julie Munneke-Trump, Founder Tiny Library
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Een	wezenlijk	verschil	met	circulaire	diensten	
t.o.v.	bekende	lease-constructies,	is	dat	de	
gebruiks-fee	voor	circulaire	diensten	wordt	
bepaald	op	basis	van	Total Cost of Ownership 
(TCO)	verspreid	over	een	termijn	die	langer	is	dan	
de	economische	levensduur	tot	een	maximum	
van	de	technische	levensduur	inclusief	verlenging	
door	upgrades,	reparaties	en	her-markten.	
Deze	TCO	bestaat	dus	uit	productkosten	(al	dan	
niet	afgeschreven),	kosten	voor	het	monitoren	
van	producten	over	hun	gehele	levenscyclus,	
retourlogistiek,	onderhoud,	reparaties	en	
refurbishment.	Al	deze	kosten	verlagen	de	marge	
(het	%	winst)	per	klant.	

Voor	een	gezond	businessmodel	moeten	deze	
kosten	dus	worden	gecompenseerd	door	inkomen	
(cashflow)	uit	additionele	product-gebruiks-
cycli.	Deze	waarde	is	precies	de	waarde	dat	een	
lineair	bedrijf	laat	liggen	en	waar	een	circulair 
businessmodel	munt	uit	slaat.	De	waarde	tussen	
de	economische	levensduur,	die	(veel)	korter	is	
dan	de	technische	levensduur	uit	een	product,	zie	
Figuur	3.1.

WINST UIT MEERDERE GEBRUIKSCYCLI

Figuur	3.1:	Een	circulair	bedrijf	haalt	waarde	uit	het	vullen	van	het	gat	tussen	
de	economische	en	de	technische	levensduur	en	verlengd	deze.

Bron:	Fischer,	Achterberg,	and	Ballester	(2018),	The	Circular	Phone,
www.circle-economy.com/resources/the-circular-phone

Technical/Physical Lifetime

Value GAPEconomic Lifetime
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De	gemiddelde	kosten	voor	het	leveren	van	jouw	
diensten	aan	jouw	eindgebruiker	wordt	de	 
Average Cost of Service (ACS)	genoemd.	 
Kern	hierbij	is	het	identificeren	van	de	uitgaven	
die	jij	doet	per	klant.	Met	welke	afdelingen	komen	
bestaande	klanten	voortdurend	mee	in	aanraking?	 
Denk	aan	bijvoorbeeld:

	 	De	eerste	aankoop	of	productie	van	een	
product.	Deze	investering	moet	in	de	tijd	
worden	afgeschreven.

	 	De	initiële	verzendings-	of	installatiekosten	van	
het	product	zodat	de	klant	het	kan	gebruiken.

	 	Eventuele	vaste	maandelijkse	kosten	om	alle	
abonnees	te	bedienen:	verwachtte	reparaties	&	
onderhoud,	helpdesk.

	 	Kosten	voor	ontmanteling	en	retourlogistiek	als	
de	klant	het	abonnement	opzegt.

	 	Kosten	voor	het	monitoren	van	producten	over	
hun	levenscyclus.

Wat	zijn	jouw	gemiddelde	kosten	voor	
het	leveren	van	jouw	diensten	aan	jouw	
eindgebruiker?
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Om	een	stabiele	kasstroom	te	waarborgen	moet	
je	ervoor	zorgen	dat	de	gebruiksvergoeding	ten	
minste	de	kosten	voor	het	product	en	aangeboden	
diensten	dekt.	Het	weergeven	van	voorspelde	
kosten	zoals	in	de	vorige	vraag	uitgewerkt,	
zal	wederzijds	begrip	vergroten	voor	jouw	
verantwoordelijkheden	en	de	waarde	waarvoor	de	
klant	betaalt.

Elke	extra	gebruikscyclus	van	een	product	
met	geminimaliseerde	extra	kosten	voor	
reparatie/onderhoud	verhoogt	jouw	winstmarge.	
Communiceer	deze	economische	voordelen	van	
meervoudige	waarde-cycli	aan	financiers.	De	
mate	waarin	het	mogelijk	is	om	deze	meervoudige	
waarde-cycli	te	munten,	hangt	af	van	het	gemak	
waarmee	het	product	opnieuw	op	de	markt	kan	
worden	gebracht,	i.e.	het	hermarkten	van	het	
product:	het	potentieel	voor	hergebruik	van	
het	product	in	andere	contracten	wanneer	het	
contract	wordt	beëindigd.	Dit	hangt	weer	af	van	
de	(resterende)	economische	en	technische	
levensduur	van	het	product	en	de	capaciteit	van	
de	ondernemer	om	deze	aantrekkelijk	aan	te	
bieden.

Wat	zijn	jouw	gemiddelde	kosten	voor	
het	leveren	van	jouw	diensten	aan	jouw	
eindgebruiker?

Welke	economische	voordelen	haal	jij	
uit	meervoudige	waarde-cycli	van	jouw	
product?	

Stabiele kasstroom Meervoudige waarde-cycli
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Het	instellen	van	een	beloning	voor	de	staat	
waarin	het	product	weer	terugkomt	kan	een	
prikkel	zijn	voor	de	gebruiker	om	zorg	te	dragen	
voor	het	product.	Wanneer	producten	in	een	
zo-goed-als-nieuw	staat	terugkeren	kan	dit	
aanzienlijk	in	onderhouds-	en	reparatiekosten	
schelen,	met	een	stabielere	kasstroom	tot	gevolg.	
Een	vorm	van	beloning	kan	zijn	om	zorgzame	
gebruikers	die	op	tijd	betalen	een	korting	te	geven	
op	contractverlenging.

In	onze	nu	nog	lineair	ingerichte	economie	bestaat	
het	risico	dat	de	kosten	van	retourlogistiek	niet	 
opwegen	tegen	de	opbrengsten.	Een	extra	handeling	
van	een	persoon	die	een	reparatie	uitvoert	is	
vele	malen	duurder	dan	het	materiaal	waaraan	
gewerkt	wordt.	Je	kunt	deze	kosten	reduceren	
door	te	werken	aan	simpele	methodes	om	mensen	
zelf	te	laten	repareren	met	duidelijke	instructies,	
of	een	manier	ontwikkelen	voor	het	diagnosticeren	
van	het	probleem,	zoals	Fairphone	doet.

Creëer	een	competitieve	prijs	door	het	mixen	van	
nieuwe	en	gebruikte	producten	en	onderdelen.	
Door	nieuwe	en	hergebruikte	producten	en/
of	onderdelen	te	mixen	kan	een	competitiever	
‘product’	worden	aangeboden	en	kan	een	
breder	scala	aan	klanten	worden	bediend.	Extra	
inkomsten	worden	verdiend	door	het	product	in	te	
zetten	in	meerdere	gebruikscycli	en	het	draagt	bij	
aan	het	behoud	van	grondstoffen.

Hoe	beloon	je	zorgzame	gebruikers? Zijn	er	manieren	om	jouw	gebruikers	te	
betrekken	bij	het	reparatie	proces?

Is	je	prijs	competitief	genoeg	voor	de	markt	
waarop	je	je	richt?

Beloon de zorgzame gebruiker Maak reparatie makkelijk Competitieve prijs
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Terwijl	de	voordelen	die	horen	bij	het	circulaire	
dienstmodel	tegenover	traditionele	verkoop	
veelvuldig	zijn,	heeft	het	tijd	nodig	voordat	de	
markt	en	consumenten	het	model	omarmen.	Je	
publiek	moet	echter	voorgelicht	worden	over	
deze	voordelen.	Maak	duidelijk	hoe	jij	je	klant	
ontzorgt	en	welke	additionele	kosten	dat	met	zich	
meebrengt.	Transparantie	en	eerlijkheid	hierover	
is	essentieel.	

Vaak	wordt	de	prijs	van	een	dienst	vergeleken	
met	de	aankoop	van	hetzelfde	product.	Daardoor	
lijkt	het	op	het	eerste	gezicht	een	duurdere	keuze.	
Waar	consumenten	geen	rekening	mee	houden,	
zijn	de	extra	kosten	voor	productonderhoud,	
reparatie,	logistiek	en	de	tijd	die	nodig	is	om	
afspraken	te	maken	(bijv.	de	fabriek	bellen,	het	
probleem	uitleggen,	beslissen	of	het	product	
moet	worden	gerepareerd	of	vervangen,	de	opties	
onderzoeken,	et	cetera)	voor	deze	aanvullende	
diensten.

Een	transparante	prijsopbouw	en	consumenten-
educatie	is	dus	essentieel.	Als	de	financiële	
voordelen	(en	andere	voordelen	zoals	het	
ontlasten	van	het	onderhoud	en	de	reparatie	
van	een	product)	niet	duidelijk	worden	
gemaakt	aan	de	eindgebruiker,	zullen	circulaire	
bedrijfsmodellen	alleen	worden	omarmd	door	een	
minderheidsgroep	van	early	adopters.	

Hoe	ontzorg	jij	je	klant?	Hoe	kun	je	je	
klant	meenemen	en	transparant	zijn	over	
de	additionele	kosten	dat	dat	met	zich	
meebrengt?

Onderwijs je klant | transparante prijsopbouw
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Maar	er	zijn	nog	meer	manieren	waarop	een	
circulair	bedrijf	extra	waarde	toevoegt.	Er	worden	
namelijk	diensten	toegevoegd	(die	kosten	met	
zich	mee	brengen)	die	normaal	gesproken	worden	
‘geëxternaliseerd’	naar	de	omgeving,	zoals	de	
milieuschade	van	het	lozen	van	afval.	Breng	deze	
verborgen	kosten	aan	het	licht.	Wees	transparant	
over	hoe	jij	hier	oplossingen	voor	biedt.	Wees	hier	
ook	eerlijk	over.	Een	goede	reputatie	is	cruciaal	
voor	het	opbouwen	van	geloofwaardigheid.	Laat	
zien	wat	er	in	jouw	bedrijfsmodel	verandert	als	die	
externaliteiten	wel	geprijsd	zouden	worden	onder	
het	motto	‘de	vervuiler	betaald’.	

Met	de	ingang	van	de	Uitgebreide	Producenten	
Verantwoordelijkheid	(UPV)	per	januari	2023	
voor	onder	andere	textiel,	elektrische	apparaten	
en	verpakkingen	wordt	de	producent	ook	
verantwoordelijk	voor	het	inzamelen	van	zijn	
product	in	het	afval.	In	lijn	met	deze	wetgeving	
is	het	dus	van	belang	om	de	kosten	van	deze	
stappen	helder	in	kaart	te	hebben.	

Jouw	activiteiten	kunnen	ook	leiden	tot	een	
verbeterde	milieuprestatie	elders	in	jouw	keten,	
waardoor	het	soms	zinnig	is	om	bij	het	in	kaart	
brengen	van	milieuprestaties	de	hele	keten,	of	
cruciale	partners,	mee	te	nemen	in	plaats	van	
alleen	jouw	eigen	bedrijf	afzonderlijk.

Welke	verborgen	kosten	heb	jij?	 
Welke	milieukosten	voorkom	jij	die	jouw	
lineaire	evenknie	niet	betaalt?	In	hoeverre	
heeft	dat	invloed	op	jouw	keten?

Onderwijs je klant & financier | externaliteiten
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Een	financier	wil	graag	zien	dat	je	goed	inzicht	
hebt	in	de	markt	waarin	je	opereert.	Hoe	
moeilijk	het	is	om	toe	te	treden	tot	deze	markt	
(toetredingsdrempels),	wat	de	omvang	is	van	de	
markt,	het	aantal	concurrenten	dat	je	hebt	en	hoe	
groot	ze	zijn.	Hoe	meer	en	grotere	concurrenten	
er	al	actief	zijn,	hoe	meer	jij	moet	uitblinken	om	
de	potentie	te	hebben	klanten	van	gevestigde	
bedrijven	te	verleiden	over	te	stappen,	of	nieuwe	
markten	aan	te	boren.

In	de	circulaire	PaaS-context	gaat	het	om	de	
bestaande	markt	die	een	circulair	PaaS-bedrijf	
betreedt,	of	de	nieuwe	nichemarkt	die	wordt	
gecreëerd.	Maar	ook	de	bestaande	markt	van	het	
product	in	verkoopmodellen,	evenals	de	markt	van	
de	producten	die	worden	onderhouden.	Financiers	
hebben	de	neiging	om	een	circulaire	PaaS-
propositie	te	willen	vergelijken	met	de	traditionele	
lease/huur	markt.	

Dit	is	echter	een	valse	vergelijking,	want	jij	levert	
extra	diensten,	behoudt	eigendom,	schrijft	de	
producten	niet,	of	over	een	veel	langere	termijn,	
af,	en	hebt	andere	kerndoelen	dan	jouw	lineaire	
evenknieën.	Het	is	essentieel	om	deze	verschillen	
duidelijk	te	laten	zien.

Onderbouw	wat	jouw	marktpotentie	is;	de	
potentiële	marktvraag	(d.w.z.	kopers)	binnen	
een	bepaalde	markt	en	de	totale	opbrengst	die	
deze	verkopen	kunnen	genereren.	Circulaire	
PaaS-bedrijven	hebben	het	potentieel	om	
nieuwe	markten	te	penetreren	door	vergelijkbare	
producten	aan	te	bieden	in	een	servicevoorstel.	
!	Dit	is	voor	jouw	ketenpartners	mogelijk	ook	een	
interessante	reden	voor	samenwerking,	doordat	
hetzelfde	(duurzame)	product,	in	een	circulaire	
service	propositie,	een	grotere	markt	kan	
bereiken.

In	welke	opzichten	ben	jij	niet	te	vergelijken	
met	traditionele,	lineaire,	lease/huur	
markt?	Breng	de	verschillen	in	kaart.

Doe marktonderzoek en laat zien dat je niet te vergelijken bent met traditionele, lineaire, lease/huur markt
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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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De	Fit	for	Circular	Finance	Training	 
wordt	mogelijk	gemaakt	door:
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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 3 van de  

Fit for Circular Finance Training 
succesvol afgesloten! 

Op naar module 4...

EINDE VAN MODULE 3
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