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Moet er een  hbo-leergang circulaire economie kunststof en rubber komen?  (foto K&R) 

TEKST LEENDERT VAN DER ENT 

Nederland werkt toe naar een circulaire economie 
in 2050 en één van de prioritaire grondstofketens 

is die van de kunststoffen. Hiervoor is een transitie-
agenda opgesteld met daarin activiteiten die bijdragen 
aan een circulaire kunststofketen. “Hoe gaan we dat 

Op 25 juni organiseert het CE Onderzoek en Onderwijsplatform voor de rubber- en 
kunststofindustrie samen met kennis- en onderwijsinstellingen een inhoudelijke 
netwerkmiddag. Onderwerp: Makelen en Schakelen richting de circulaire economie. 
Het evenement introduceert zes programmalijnen die belangrijk zijn voor het circu-
lair worden van de rubber- en kunststofindustrie. Op de bijeenkomst kunnen aanwe-
zigen consortia smeden om zo uitvoering aan de programmalijnen te geven.

‘KENNIS MOET STROMEN’
  Platform CE Onderzoek en Onderwijs organiseert netwerkmiddag op 25 juni 

ONDERWIJS 

realiseren? Welke onderzoeken en toepassingen heb-
ben bedrijven daarvoor nodig?”, vraagt zich Klaas van 
der Sterren af als secretaris van het platform CE 
Onderzoek en Onderwijs voor de rubber- en kunststof-
industrie. Het platform is een initiatief van en wordt 
getrokken door NRK en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Samenwerking binnen 
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NRK 
De NRK behartigt de belangen van de rubber- en 
kunststofindustrie met een omzet van 13,5 miljard euro, 
driekwart van de bedrijven is mkb, de werkgelegenheid 
ongeveer vijftig duizend. De bedrijven leveren een grote 
variatie aan modules en (eind)producten voor toepassingen in 
de industrie, handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie en 
gebruik door consumenten. De export bedraagt ruim 65 
procent en die groeit de laatste jaren met gemiddeld drie 
procent.  Bij NRK zijn ongeveer vierhonderd bedrijven 
aangesloten die zijn geclusterd in negentien 
brancheverenigingen. Onder het motto ‘Rethink. Een nieuwe 
kijk op kunststof en rubber’ geeft NRK sinds 2000 prioriteit 
aan maatschappelijk verantwoord ondernemer en een gezond 
klimaat voor de ledenbedrijven. De visie is dat de bedrijven en 
producten moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling, aan 
het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide en 
moeten passen in de zich ontwikkelende circulaire economie.

Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG)

Naast het platform CE Onderzoek en Onderwijs is Rijkswaterstaat nog breder bij de kunststof- en 
rubberindustrie betrokken. Onder andere door het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof 
(KVG), samen uitgevoerd met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Doel van dit programma is 
stimulering van het gebruik van gerecycled kunststof verpakkingsafval in producten. In vijftien pilots zijn 
samenwerkende bedrijven in november 2018 begonnen met het vergroten van
de toepassing van recyclaat uit huishoudelijk verpakkingsafval in hun producten en verpakkingen.

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/programma-kunststof 
https://kunststofhergebruiken.nl 

het platform moet Van der Sterren’s vragen beant-
woorden. Hij vervolgt: “Circulariteit betekent bijvoor-
beeld dat je producten anders moet ontwerpen. Dat 
vraagt om nieuwe, andere kennis. Opleidingen en 
bedrijven moeten zich samen in die richting aanpas-
sen. De transitie heeft gevolgen voor opleidingscurri-
culum en voor de praktijk dus ook voor stages binnen 
bedrijven. We moeten onderzoek en onderwijs richten 
op de transitie naar de circulaire economie.”

Praktisch
Deels is er voor de omslag fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek nodig, bijvoorbeeld om de vraag op te 
lossen hoe je thermoharders kunt recyclen. “Die fun-
damentele vragen pakken wij als platform in principe 
niet op. Dat laten we aan de topsectoren over. Wij con-
centreren ons op de toepassingsgerichte vragen. Wij 
zijn er om te kijken hoe we de keten in zijn dagelijkse 
praktijk zo kunnen faciliteren, dat deze klaar is voor de 
omslag. En dat kan, als mbo- en hbo-instellingen 
samen met de NRK-leden in de praktijk aan de slag 
gaan. Toegepast onderzoek, uitwisseling van studen-
ten, afstemming van het onderwijs op de actuele vra-
gen uit de bedrijven. Kennis moet stromen.” De eerste 
stappen heeft het platform al gezet met NRK als ver-
tegenwoordiger van de industrie. Maar aangezien het 
platform circulariteit niet vóór de bedrijven kan rege-
len en het mèt de bedrijven moet, is het nu tijd bedrij-
ven uit de sector zelf erbij te betrekken. “Op de middag 
over Makelen en Schakelen op 25 juni (zie kader) 
hopen we per programmalijn werkgroepen te kunnen 
vormen die samen stappen gaan zetten.” Van der 
Sterren heeft daar vertrouwen in omdat hij de kunst-
stof- en rubberindustrie kent als een actieve sector die 
duurzaamheid al jarenlang hoog in het vaandel draagt. 
“Kunststof staat in het middelpunt van het publieke 
debat. Bedrijven moeten en willen aan de slag om in 
dat debat antwoorden te kunnen geven.”

Lange termijn
Hij realiseert zich dat het omzetten van willen naar 
doen vaak niet gemakkelijk is. “De sector bestaat uit 
MKB’ers die tussen grote chemiebedrijven en grote 
afnemers in zitten. En als je wat kleiner bent dan is er 
minder gelegenheid om naast het werk van dag op dag 
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ook nog lijnen voor de langere termijn uit te zetten. 
Anderzijds moet elke bedrijf natuurlijk oog hebben 
voor het overleven op lange termijn. Dat weten de 
betrokkenen ook heel goed, maar de praktijk is hard-
nekkig. Daarom is het goed om te blijven bedenken: 
wie voorop loopt, is het best gepositioneerd voor de 
langere termijn.” De inzet om voorop te lopen zal altijd 
tijd vergen. “Kennis laten stromen gaat niet vanzelf”, 
weet van der Sterren. “De overheid realiseert zich dat. 
En omdat het een opgave met een breed maatschap-

pelijk belang betreft, zijn er dan ook allerlei regelingen 
beschikbaar om verandering op gang te brengen, zoals 
de KIEM-CE-regeling (http://www.regieorgaan-sia.nl/
onderzoeksfinanciering/KIEM-ce). Het zijn wortels aan 
stokken die bedrijven kunnen verleiden om mee voor-
op te gaan lopen.”
Waarmee is Van der Sterren tevreden als hij op 26 juni 
de balans opmaakt? “Ik zou heel blij zijn als ons sig-

‘Het zou zo mooi zijn als  
de markt het moment  

vóór kan blijven’
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Makelen en Schakelen in zes  
programmalijnen

In het platform KIEM Circulaire Economie (CE) Onderzoek en 
Onderwijs voor de rubber- en kunststofindustrie werken 
overheden, NRK en kennisinstellingen samen. Het platform 
moet samenwerking voor verduurzaming van Nederland 
versterken. Op 25 juni organiseert het platform samen met het 
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, 
onderdeel van NWO, een middag over Makelen en Schakelen. 
Bedrijven uit de sector zijn van harte welkom. 
Op zes thema’s moeten er actieve programmalijnen komen 
waarin bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk stappen 
voorwaarts zetten. De bijeenkomst is in de regio Utrecht en 
duurt van 13.00 tot 17.30 uur.
De thema’s komen uit de koker van de NRK-PE NL Stuurgroep 
circulaire economie:
1.  Voorkom uitval en zorg voor maximale benutting van 

materiaal;
2.  Verhoog de waarde en inzet van recyclaat;
3.  Beperk in het ontwerptraject waar mogelijk de inzet van 

meerlaags folies uit meerdere materialen door toepassing van 
monomaterialen;

4.  Circulaire Economie/Corporate Social Responsibility voor 
toeleveranciers in de RKI: ondernemen, onderzoeken en 
concretiseren;

5.  Verhoog in de ontwerpfase de toegevoegde waarde van 
rubber- en kunststofproducten in hun gebruik;

6.  Moet er een HBO-leergang Circulaire Economie kunststof 
en rubber komen?

Netwerken van bedrijven en kennisinstellingen gaan samen 
deze programmalijnen uitwerken.

Kunststof en Rijkswaterstaat

Vanouds speelt Rijkswaterstaat (RWS) een belangrijke rol in de 
Nederlandse (water)infrastructuur. Maar sinds de vorming van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de rol van 
RWS verbreed. Rijkswaterstaat werkt nu bijvoorbeeld ook als 
uitvoeringsorganisatie voor de verduurzamingsopgave waar 
Nederland voor staat .Zie: . 
In vijf transitieagenda’s is uitgewerkt hoe we in Nederland in 
2050 de circulaire economie willen bereiken. Naast Biomassa 
en Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen en Maakindustrie 
vormen Kunststoffen het onderwerp van een Transitieagenda. 
Kennis & Innovatie / Onderwijs en Onderzoek zijn essentieel 
om circulariteit te bereiken.

 https://www.afvalcirculair.nl/

naal overkomt. Als er op de lijst van aanwezigen 
namen staan die we nog niet eerder hebben gezien. En 
vooral ook als die namen op de adreslijst van werk-
groepdeelnemers voor het uitwerken van de program-
malijnen staan.” Per programmalijn moet in de tweede 
helft van dit jaar een Plan van Aanpak opstellen. “In 
een eerdere poging kwam zo’n plan er nog niet”, aldus 
Van der Sterren. “Daarom hebben we nu thematrek-
kers benoemd die de verantwoordelijkheid daarvoor op 
zich nemen. Als zo’n Plan van Aanpak er eenmaal is, 
kan vanaf 2020 de uitwerking aan de orde komen.”

Nationaal proactief
Van der Sterren weet dat er op regionaal niveau vaak 
al goede netwerken van bedrijven en kennisinstellin-
gen bestaan. “Er zijn veel regionale voorbeelden van 
vruchtbare wisselwerking. Wij willen als platform zor-
gen voor het bovenregionaal delen van ervaringen, 
zodat regio’s van elkaars best practices kunnen leren. 
Bovendien willen we die samenwerking aanvullen met 
regie, de programmalijnen die een logisch praktische 
uitwerking zijn van de Transitieagenda Kunststoffen. 
Samenwerken, kennisdelen en vervolgens sturen op 
het nationale niveau.”
Dit schept volgens Van der Sterren de beste voorwaar-
den om het aantal stappen vooruit te denken dat voor 
Rethink Plastics nodig is. “Dit betekent niet alleen een 
hoger percentage recycling bereiken, maar misschien 
wel minder kunststof toepassen – liefst bij een gunsti-
ge winstgevendheid. Om dit te realiseren heb je inte-
grale ontwerpen nodig. Die gaan verder dan alleen het 
productontwerp; ze betrekken de hele keten in het 
denken. Recycling is in dat denken niet meer dan de 
laagste geaccepteerde trede voor herbenutting.”
Als de nood hoog is, neemt de motivatie om maatrege-
len te nemen opeens sterk toe. “Dat zie je bijvoorbeeld 
bij de bedrijven die verpakkingen voor eenmalig 
gebruik maken. Het is geruststellend dat er op zo’n 
moment veel verandering mogelijk blijkt. Maar het zou 
zo mooi zijn als de markt het moment dat komen gaat, 
vóór kan blijven. Dat werkt een stuk relaxter.”
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Klaas van der Sterren: “Kennis laten stromen gaat niet vanzelf.”
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