
Industrie
 

Verminderen van nieuw 
te winnen grondsto�en en 

verminderen/voorkomen van afval, uitstoot 
en lozingen, verbetering van recyclings-

methodieken en hergebruik 
en terugwinning van gebruikte 

materialen. 

Landbouw
 

Richt zich onder andere
op kringlooplandbouw, 

weerbare plant- en diersystemen
en geoptimaliseerde kringlopen,

met als doel de milieudruk
te verlagen.     

Retail en groothandel
 

Gaat het organiseren van
 retourlogistiek om te komen 

tot het sluiten van ketens; 
hoe halen we spullen terug. 

Het gaat om het vinden van de juiste partners in- en over de 
ketens om te komen tot samenwerkingsvormen die het sluiten 
van cirkels mogelijk maakt.

Overall 

Partners
Rabobank werkt nauw samen met BIP food en:

3 cases

CooLoo ontwikkelde een nieuwe 
coatingmethode voor het sto�eren van meu-

bels die minder belastend is voor mens en milieu. 
De coatings worden voor nagenoeg 100% 

gemaakt van reststromen 
(afvalmaterialen) die lokaal aanwezig zijn.

Auping ontwikkelde een geheel 
herbruikbaar matras dat comfortabeler en 

veiliger is dan hetbestaande. Daarnaast heeft 
Auping �nancieel voordeel door te voldoen aan 

de standaarden van de
Circulair Transition Indicator (CTI).

Fosfaat bedreigt de biodiversiteit van het 
oppervlaktewater. In Nederland wordt het via 
slib uit het afvalwater gehaald en vervolgens 

verbrand en gestort. SusPhos ontwikkelde een 
innovatieve manier om het fosfaat uit slibas te 

winnen, om zo in de industrie te hergebruiken.

Kennis

De Circulair Ondernemen Desk helpt bedrijven met 
strategische vraagstukken rondom circulaire 

businessmodellen. Dit zijn de resultaten door onze 
lokale Rabobanken met inzet van de 

Rabo Circulair Ondernemen Desk over 2021.

Rabo Circulair Ondernemen Desk 

Met welke vragen kun je bij ons terecht?

Kennis
•  Strategisch en inhoudelijk sparren 

over: circulaire kansen en uitdagin-
gen, plannen, het circulaire verdien-

-
cierbaarheid daarvan. 

•  Workshops en presentaties
•  Beleidsontwikkeling op Europees, 

nationaal en provinciaal niveau.

Vragen over 
de ontwikkeling van een idee naar een goed 
circulair businessmodel. Hoe kan dit business-

hiermee verder helpen?  

Vragen over 
de ontwikkeling van een circulair business-
model naar een goed verdienmodel en hoe 

Vragen over groeiuitdagingen
zoals hoe een bewezen technologie en 
aantoonbare marktvraag opgeschaald 
kan worden naar industriele schaal. En hoe 

Netwerk

> Opstartfase  > Ontwikkelingsfase > Opschaalfase

Financiering
•  Bancaire lening zoals Achtergestelde 

Innovatielening, Impactlening en Lease.
•   van bancaire en 

lease oplossingen t/m subsidies, Crowd 

zoals Shift Invest, Rabo Corporate 
Investments, Achtergestelde Lenings- 
verstrekkers en Regionale Ontwikke-
lingsmaatschappijen.

•  Katalysator van bij elkaar brengen van 

aanbevelingsbrieven voor het aantrek-
ken van kapitaal.

•  Binnen Rabobank: 
op gebied van Lease, Groenbank, 
Sectormanagement.

•  Externe kenniscentra: 
instellingen op het gebied van 
duurzaam verpakken, technische 
universiteiten, RVO etc.

 • Verbinden: 
in contact brengen met andere partijen 

partijen.

Meest gestelde vragen

Vragen per sector 

Financieringsvragen verdeeld per levensfase

Kun je ons in contact brengen 
met andere partijen voor 
subsidies of additioneel 
(risicodragend) vermogen?

Netwerk?

Welk circulair businessmodel 
past het beste bij ons?

Passend?

Hoe organiseer ik 
de retourlogistiek? 

Processen?

Denk eens met ons mee over pay 
per use oplossing voor ons pro-
duct.  Kan mijn product ‘as a 
service’ worden geïntegreerd in 
een businessmodel?

Pay-per-use?

Hoe kan ik mijn circulaire 
businessmodel het beste 
structureren tbv toekomsti-

Financiering?

Sparren over waardeketens, 
productontwikkeling, verpak-
kingen, technologie, markt-
vraag/marktontwikkelingen, 
grondstofverbruik?

Sparren?

Het 
hele jaar

open!

Neem 
 contact op 

met onze 
desk

circulair.ondernemen@rabobank.nl

circulair.ondernemen@rabobank.nl

idee circulair businessmodel businessmodel verdienmodel industriële schaal

Voor duurzame innovaties die een 
duwtje nodig hebben in de markt 

Voor de ontwikkeling van starters naar 
duurzame bedrijven

Duurzame koplopers die de stap 
willen maken naar opschaling  

FinancieringCases

Bedrijven

€270+ 

miljoen

Kennis

Industrie

Plastics

Maakindustrie

Textiel

Biobased

Groene chemie

Food

Start-up

Scale-up

Mature

Food & agri

Handel & horeca 

Netwerk

Financiering

Ondernemers benaderen ons met
een combinatie van vragen over:

350+

Industrie is veruit de 
grootste aanvrager

Grootste vraag is 
naar risicodragend 
kapitaal

Aanvragen

Desk

&

&

43%

33%

Bouw & vastgoed 5%

7%

Mobiliteit3%

Sectoren

Circulaire hoofdstromen

Ict & zakelijke
dienstverlening

8%

Lifecycle

48%
5%

48%

  
  

zoveel als 
in 2019!

3x

Top 3  Circulaire Businessmodellen

hergebruik
materialen biobased

sluiten
van 

kringlopen

Lees meer Lees meer Lees meer

https://www.rabobank.nl/kennis/d011142169-cooloo-timmert-aan-de-weg-met-100-circulaire-stoffering)
https://www.rabobank.nl/kennis/d011142169-cooloo-timmert-aan-de-weg-met-100-circulaire-stoffering)
https://www.rabobank.nl/kennis/d011208427-circulair-matras-levert-auping-comfortabele-voordelen-op
https://www.rabobank.nl/kennis/d011199982-susphos-brengt-fosfaat-uit-afvalwater-terug-in-de-keten
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