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circulaire principes het Vuilrak
Het Vuilrak hanteert een werkdefinitie en een zestal principes van waaruit wij naar concrete circulaire oplossingen voor uw
bedrijf of organisatie zoeken.

Werkdefinitie circulaire economie
Het is een economisch model waarin rekenschap wordt gegeven aan de impact van de hele keten op onze leefomgeving.
Zo heeft het model een voorkeur voor methodes die de consumptie van ruwe grondstoffen en energie reduceren door het
gebruik te optimaliseren, mensen te betrekken en verantwoordelijk gebruik te promoten.

Zes Principes
01

Hernieuwbare bronnen
Gebruik hernieuwbare bronnen [bronnen die zichzelf aanvullen], eventueel gerecyclede materialen,
voorkom het gebruik van virgin materials [grondstoffen die nog niet eerder zijn gebruikt].

02

Splitsbaar
Ontwikkel producten die na gebruik weer splitsbaar zijn in grondstoffen en andersoortige middelen,
voor jezelf [hergebruik] of een ander [handel].

03

Meervoudig
Zoek naar oplossingen en businesscases die meervoudig zijn te gebruiken en meervoudige waarde
opleveren zonder dat ze daardoor onbruikbaar worden.

04

Levensduur
Maximaliseer de levensduur en de toegevoegde waarde van producten, grondstoffen en energie in
de gebruiksfase.

05

Samen
Werk samen [tussen afdelingen, bedrijven, instellingen, wijken en steden] in ketens, op zoek naar
het efficiënt realiseren van gezamenlijke waarde.

06

Mensen
Betrek mensen, of het nu gebruikers, belanghebbenden, werknemers of mensen met een afstand
tot de economie zijn. Zij zijn het die jouw product of dienst uiteindelijk waarde geven.

Het toepassen van deze principes vergt vaak een aanpassing van bedrijfsprocessen en organisaties. De uitdaging kan zich
op verschillende manieren uiten; nieuwe businessmodellen, aangepaste organisatie structuren, nieuwe samenwerkingsvormen & partners en nieuwe merken. Wij begeleiden u graag in het gehele proces, van strategie tot uitvoering met professionals die gewent zijn om vanuit deze basis te werken.
Deze principes zijn gebaseerd op een veelvoud van bronnen die we in de loop der jaren zijn tegengekomen en in de praktijk hebben toegepast en door ontwikkeld. Kijk en lees onder andere hier verder; Ellen MacArthur Foundation, Nederland
Circulair, MVO Nederland en vele andere bronnen.
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