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SOCIALE TRANSITIE ENERGIE
TRANSITIE

CIRCULAIRE
TRANSITIE

ABN-AMRO strives to bank for better
for generations to come…
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GROEIENDE WELVAART
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We 
overschrijden 
de grenzen van 
de planeet
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Grondstoffen 
worden 
schaarser



7



8

THE VALUE HILL

De lineaire 
economie

De circulaire 
economie
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§ bedrijven die werken met grondstoffen die volledig hernieuwbaar, biologisch 
afbreekbaar of herbruikbaar zijn

§ vormen de basis van de overgang naar een volledig circulaire economie

1. Circulaire inputs
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§ bedrijven of projecten die de input van gevaarlijke/giftige stoffen verlaagd of 
elimineert.

§ andere opties zijn oplossingen voor modulariteit, makkelijke disassemblage en 
reparatie om hergebruik te stimuleren en levensloop verlengende oplossingen.

2.   Circulair design
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3.    Deelplatformen
§ bedrijven en projecten die de capaciteit van gebruik gedurende de levensduur van 

producten/bezittingen optimaliseren (door delen en/of optimalisatie van onderhoud). 
§ delen is circulair wanneer het ervoor zorgt dat het gebruik van het product of bezit wordt 

geoptimaliseerd.
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4.   Levensduurverlenging
§ bedrijven en projecten die de levensduur van producten verhogen door te “re-usen”, 

refurbishen en / of remanufacturen
§ Doel is de levensduur van het product te verlengen
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5.    Product-as-a-service
Verbeteren van de circulariteit van een supply chain door producten als een service aan te bieden:

§ een aangepaste eigendomsstructuur, eigendom blijft bij de producent of leverancier;
§ verbeterde samenwerking en afstemming van belangen tussen partners in de waardeketen

(bv. het delen van kosten en opbrengsten);
§ verbeterde traceerbaarheid van producten en materialen.
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Waardeterugwinning – smartcrusher / Heinz

6.     Terugwinning van materialen en grondstoffen
§ waarde terugwinning van afvalstromen, hetzij materialen, warmte, bioafval of afvalwater. 
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7. Facilitators van de circulaire economie

§ Ontwikkelen van circulaire technologieën
§ Het creëren van kennisnetwerken 
§ Faciliteren van omgekeerde logistiek
§ Ontwikkelen van meetinstrumenten voor de circulaire economie
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WAT DOET ABN AMRO?
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2020
1 miljard
circulaire assets

100
circulaire deals

1 miljoen
ton CO2 besparing
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IMPACT BASED BANKING
maakt verduurzamingspotentieel inzichtelijk 
gecombineerd met financieel rendement 
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PRODUCT AS A SERVICE 
werken aan oplossingen voor dit verdienmodel met 
dedicaded team

Contains 
Product
in proposition

Contains 
Service

in proposition

NO 
Ownership

with user

Pay for 
Solution

rather than product

Return of 
Product

after use-phase
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GROENE 40
veertig toegewijde duurzaamheidsambassadeurs uit 
verschillende sectoren
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SUSTAINABLE ENVELOPPE
25 miljoen om nieuwe businessmodellen te leren te financieren, 
afwijkend van moderate risk profile
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BUSINESS INNOVATION WORKSHOP
tweedaagse actiegerichte workshop om circulaire 
verdienmodellen te ontwikkelen
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Vragen?

Sander van Wijk
Head of Sector Advisory

sander.van.wijk@nl.abnamro.com

Julia van Boven
Sustainable Finance Desk

julia.van.boven@nl.abnamro.com


