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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 4
Dekking: assets

In	deze	module	gaan	we	aan	de	slag	de	waarde	
van	je	zogenaamde	‘assets’	–	het	onderliggende	
product	van	je	PaaS	propositie.	We	duiken	in	de	
term	marktwaarde	en	we	gaan	kijken	naar	de	
circulariteit	van	jouw	assets,	de	restwaarde	en	

de	opbrengstprestatie	van	de	assets.

In deze module leer je:

	 	hoe	een	financier	naar	jouw	producten	kijkt;
	 	het	verschil	tussen	lease	en	jouw	circulaire	dienstmodel	(PaaS);
	 	hoe	jij	de	marktwaarde	van	jouw	assets	kunt	schatten	en	
verhogen;

	 	hoe	jij	je	product	het	beste	kunt	aanpassen	aan	jouw	propositie.
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Circulaire	PaaS	modellen	lijken	in	de	
ogen	van	een	financier	erg	op	traditionele	
leaseconstructies.	Lease	is	een	vorm	van	
asset-based	financiering.	Kern	van	deze	
financieringsvorm	is	de	waardering	van	
de	fysieke	assets	(producten	of	machines)	
onderliggend	aan	het	service	contract	
als	onderpand	van	de	lening.	De	omvang	
van	de	financiering	is	afhankelijk	van	de	
marktwaarde	(of	liquidatie-waarde)	van	het	
product	en	de	terugbetaling	is	gekoppeld	
aan	de	afschrijving	van	de	assets.	Deze	
financieringsvorm	blijkt	echter	in	veel	
circulaire	contexten	niet	te	passen,	omdat	
circulaire	PaaS	modellen	op	een	aantal	
onderdelen	fundamenteel	anders	zijn:

Circulaire PaaS

	 	Focus	ligt	op	diensten	en	klant-ervaring;

	 	Contractportefeuille	is	de	kern	van	de	
waarde	(contract-based	of	cashflow	
based	financieren);

	 	Mogelijk	voor	assets	van	medium	
tot	lage	waarde	(bijv.	telefoons,	
consumentenapparatuur,	spijkerbroeken);

	 	Kans	voor	hergebruik	 
(d.w.z.	meervoudige	gebruikscycli	en	
stimulans	om	waarde	toe	te	voegen	in	elke	
extra	cyclus).

Traditionele lease

	 	Focus	ligt	op	het	product;

	 	Verkoopwaarde	van	de	assets	is	de	kern	
(asset-based	financieren);

	 	Typisch	voor	assets	van	hoge	waarde	
(bijvoorbeeld	auto’s,	schepen,	zware	
machines);

	 	Doorverkoopmogelijkheid	 
(d.w.z.	eenmalig	gebruik	en	doorverkoop	
van	asset	op	de	2e	hands	markt	zonder	
stimulans	voor	circulaire	activiteiten).

Door de ogen van de financier
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	 	Huidige	marktwaarde	product	bij	
desinvestering	of	verkoop;	

	 	Circulariteit	van	de	assets	en	restwaarde;

	 	Het	gemak	waarmee	het	onderliggende	
product	omgezet	kan	worden	in	cash	
(courante/niet-courante	assets);

	 	Grip	op	de	assets:	hoe	het	economisch/
juridisch	eigendom	van	de	assets	is	
gestructureerd	en	het	gemak	waarmee	
dat	eigendom	over	te	dragen	is	aan	een	
andere	partij	of	de	financier	(bank).

De	waarde	van	het	onderliggende	product	hangt	af	van:

Omdat	voor	circulaire	producten	de	specifieke	context	van	de	assets	van	
belang	is	en	de	circulaire	markten	nog	niet	zo	ver	ontwikkeld	zijn,	leidt	dit	
in	de	ogen	van	financiers	tot	een	onzekere	marktwaarde.	Echter,	circulaire	
bedrijven	voegen	waarde	toe	aan	producten	door	meerdere	gebruikscycli	voor	
hun	assets	in	te	zetten,	door	hun	gebruikte	assets	te	‘oogsten’,	te	upcyclen	en	
te	upgraden.	Assets	hebben	daarom	altijd	een	oogstwaarde	(voorheen	bekend	
als	restwaarde).	

Belangrijke	factoren	die	van	invloed	zijn	op	deze	oogstwaarde	en	dus	de	
onderliggende	marktwaarde	van	je	product	zijn:	terugkoopgaranties	met	
ketenpartners,	de	mogelijkheid	om	onderdelen/materialen	te	scheiden,	
grondstofprijzen)	en	natuurlijk	de	mogelijkheid	om	het	product	te	‘hermarkten’	
in	een	nieuw	contract.

Kun	jij	de	marktwaarde	van	jouw	assets	verhogen	door	terugkoop-	of	
terugneem-garanties	af	te	spreken	met	jouw	ketenpartners?	
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Volwassen businessmodel 

In	product-markten	wordt	door	financiers	vaak	gekeken	naar	hoe	volwassen	
de	technologie	is	onderliggend	aan	het	product	(de	welbekende	TRL	niveaus).	
In	een	circulair	PaaS	model	gaat	het	meer	om	de	volwassenheid	van	het	
businessmodel	in	combinatie	met	de	circulariteit	van	de	asset.

De mate van circulariteit 

De	mate	van	circulariteit	van	de	asset	(mogelijkheid	tot	upgrades,	
aanpasbaarheid,	reparatiegemak,	modulariteit)	heeft	veel	invloed	op	het	
slagen	en	de	robuustheid	van	jouw	business	case.	Namelijk	de	potentie	om	
munt	te	slaan	uit	meervoudige	levenscycli,	de	winsten	nadat	het	product	is	
terugbetaald.

Hoe	volwassen	is	jouw	PaaS-markt?	Zijn	er	al	andere	circulaire	PaaS-
ondernemer	actief?	Hoe	circulair	zijn	de	producten	(zowel	design	als	
materialen)	in	jouw	markt	over	het	algemeen?	

Hoe	circulair	is	jouw	product?	Toon	aan	hoe	jouw	product	de	waarde	
van	meervoudige	levenscycli	kan	naleven.
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Het type asset 

Het	type	asset	zoals,	in	hoeverre	jouw	product	een	luxeproduct	is	of	juist	een	
basisbehoefte	vervuld,	kapitaalintensief	is	of	juist	niet,	bepaalt	een	deel	van	
het	risicoprofiel	van	een	circulair	PaaS-bedrijven.	Voor	een	luxeproduct	dat	
voor	sommige	mensen	alleen	tijdelijk	nodig	is	past	een	gebruiksvergoeding	
misschien	het	beste,	terwijl	voor	basisproducten	die	weinig	trendgevoelig	zijn	
past	een	lage,	vaste,	periodieke	vergoeding	het	best.

Hoe	goed	past	jouw	producttype	bij	het	PaaS	businessmodel?	 
Kun	je	dit	onderbouwen?	Hoe	verwacht	je	dat	jouw	markt	in	de	
toekomst	zal	ontwikkelen? In	hoeverre	ben	jij	in	staat	

om	je	product	aan	te	passen	
zodat	deze	zo	goed	mogelijk	
aansluit	bij	de	zakelijke	
propositie	en	de	toekomstige	
prestatieprognoses?	Kun	je	
hierin	stappen	ondernemen	om	
te	verbeteren?	Zo,	ja	welke?

Ken je product 

De controle	over	en	kennis	van	je	product	komt	de	business	case	ten	goede.	
Het	vermogen	om	het	productontwerp	en	de	circulariteit	van	het	product	
te	beïnvloeden	is	essentieel	om	deze	zo	goed	mogelijk	aan	te	passen	aan	
de	zakelijke	propositie.	Bij	PaaS-proposities	is	de	dienstverlener,	jij	dus,	
verantwoordelijk	voor	de	kosten	van	het	product	over	zijn	gehele	levenscyclus.	
Als	de	circulaire	prikkel	niet	wordt	gegeven	aan	degenen	die	er	de	meeste	
invloed	op	hebben,	bestaat	het	risico	dat	het	product	niet	voldoet	aan	het	
contract	en	de	toekomstige	prestatieprognoses.
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Monitoring 

Het	verzamelen	en	monitoren	van	gebruikers-	en	assetgegevens	(bijv.	slijtage,	
locatie,	etc)	op	afstand,	kunnen	de	kennis	van	onderpand	en	restwaarde	
vergroten.	Dit	kan	tevens	de	inzichten	over	de	levenscycli	en	financiële	
cycli	van	de	producten	verhogen,	waardoor	de	bijbehorende	milieu	impact	
duidelijker	wordt.	Dit	kan	op	den	duur	leiden	tot	accuratere	pricing.	

Monitor	jij	al	jouw	producten	in	omloop?	Hoe	kun	jij	lessen	trekken	uit	
het	gebruik	van	je	product?	Betalingsgedrag?	Levenscyclusbeheer?	
Slijtage	en	onderhoud?	Retourlogistiek?	

‘De lange termijn 
opbrengstprestatie van 
de asset is een van dé 
kernpunten waarom PaaS 
bedrijven zo interessant 
zijn. Niet alleen voor jou 
als ondernemer, maar  
óók voor financiers.’ 
— Hilde Sijbring, Co-founder Circular Finance Lab
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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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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 4 van de  

Fit for Circular Finance Training 
succesvol afgesloten! 

Op naar module 5...

EINDE VAN MODULE 4
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