
Duurzaamheidseisen…
bent u er klaar voor?

Lawine van duurzaamheidseisen dwingt fabrikanten tot circulaire producten

Terwijl ik dit artikel schrijf worden zowel in Europa als in Nederland warmterecords gebroken, woeden grote bos-
branden en is in Italië een ijskap op een gletsjer afgebroken. Volgens onderzoekers heeft dit allemaal te maken met 
de opwarming van de aarde. Om antwoord te geven op het tegengaan van de opwarming staan fabrikanten voor de 
opdracht om producten te leveren die intrinsiek van waarde zijn voor klanten en gebruikers, die op een eerlijke ma-
nier worden geproduceerd en die over de hele levenscyclus zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu. Een 
verantwoordelijkheid die onder meer door Europese en nationale regelgeving over duurzaamheid en circulariteit 
bij fabrikanten wordt afgedwongen. Maar ook door merkeigenaren, (toe)leveranciers, consumenten en gebruikers 
van de producten. Welke duurzaamheidsmaatregelen raken de maakindustrie en hoe kan je daar als fabrikant mee 
omgaan? 

De hoofdlijn is dat er steeds strengere eisen 

aan de duurzaamheid van producten worden 

gesteld. Vanuit collectief belang en de nood-

zaak om onder andere de CO2-emissies en 

zwerfafval te reduceren. Dit resulteert in wet-

telijke regels die worden opgelegd aan fabri-

kanten. We zien dat in Nederland I&W nadere 

eisen stelt over circulariteit en de afvalfase, 

terwijl EZK zich richt op energiebesparing en 

reductie van CO2-emissies. De overheid legt 

dus steeds dwingender regels op en intensi-

veert ook de controle op de naleving, onder 

andere met extra geld voor omgevingsdien-

sten om de handhaving op energiebesparing 

te intensiveren.

Een andere beweging is het maatschappelijke 

sentiment: meer consumenten en gebruikers 

van producten worden zich bewust van de 

eigen ecologische voetafdruk en willen de 

milieulast verkleinen van producten die zij 

aanschaffen. Gebruikers worden kritischer op 

wat ze wel en niet kopen. 

Verder zien we dat retailers en merkeigena-

ren inzetten op recycling en minder plastic 

gaan gebruiken. Zo is er bij Albert Heijn geen 

eenmalig plastic zakje meer te vinden op de 

groenteafdeling en word je verplicht om een 

plastic netje te kopen dat je meerdere keren 

kunt gebruiken. In bouwbestekken worden 

steeds vaker duurzaamheidsverklaringen – 

zoals BREEAM, CO2- en de MVO-ladder –aan de 

toeleveranciers gevraagd. De focus op minder 

plastic leidt ook tot een ongewenst fenomeen: 

goed recyclebaar plastic wordt vervangen 

door ander materiaal dat niet recyclebaar is en 

een grotere voetafdruk heeft, zoals papieren 

schaaltjes met een plastic coating.

Dé uitdaging voor fabrikanten van kunst-

stof en rubber producten is het maken en 

leveren van producten die passen binnen 

een duurzame en circulaire economie. Dat 

zijn producten met een lage CO2-druk en een 

lage milieuvoetprint. Producten dus die lang 

functioneel zijn, gerepareerd kunnen worden 

en gemaakt zijn van hernieuwbare grondstof-

fen met zo min mogelijk gevaarlijke stoffen. 

Alleen daarmee kan de fabrikant zijn plek op 

de markt behouden. 

UITEENLOPENDE 
 DUURZAAMHEIDSEISEN 
Zoals uit voorgaande duidelijk is, nemen 

wettelijke eisen toe waarmee ook de merk-

eigenaren en retailers worden aangezet 

tot afspraken over verduurzaming, zoals in 

het Plastic Pact. De derde factor vormen de 

gebruikers en consumenten: die hebben 

vaak op emotionele gronden een oordeel 

over de duurzame waarde van producten die 

zij gebruiken. Hierna bespreken we eerst de 

wettelijke trends en hoe die de markteisen 

sturen. Daarna wordt ingegaan op de mores 

van de gebruikers en consumenten en de 

impact daarvan op imago en reputatie van de 

fabrikant.

De wettelijke eisen richten zich op alle facetten 

van de levenscyclus van een product: van 

grondstof, via productie, tot gebruik en her-

gebruik. En van het ontdoen na gebruik via de 

afvalfase naar het opwerken van het materiaal 

tot nieuwe grondstof. Kortom: de levens-

cyclusanalyse.

In de grondstoffase is bescherming van natuur 

Door Erik de Ruijter
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en biodiversiteit belangrijk. Fossiele grond-

stoffen als olie en gas zijn risicovol. Dat geldt 

ook voor een rubberplantage waarvoor wel-

licht oerbos wordt gekapt. Met REACH wordt 

de veiligheid van de gebruikte stoffen gewaar-

borgd. Duidelijk is dat het aantal stoffen dat 

via REACH is verboden of waarvan het gebruik 

beperkt is, blijft groeien. Via de Arbowet en 

wet Milieubeheer (straks de Omgevingswet) 

worden eisen gesteld zodat de productie veilig 

en gezond is voor mens en milieu. Daarbin-

nen hebben energiebesparing en reductie 

van CO2-emissies een markante plaats. De 

focus op hernieuwbare grondstoffen helpt 

driedubbel: minder uitputting grondstoffen, 

minder aantasting van de biodiversiteit en 

verlaging van de CO2-uitstoot. Terwijl beleid 

op EU-niveau volop in ontwikkeling is, eist het 

Verenigd Koninkrijk nu al een percentage recy-

claat van minimaal 30% in verpakkingen. Als 

daaraan niet wordt voldaan geldt een heffing 

van 200 pond per ton. 

DRIE DOELEN STUREN TRANSITIE
Via de uitgebreide producentenverantwoorde-

lijkheid (UPV) stuurt de overheid de transitie 

in de gebruiks- en afvalfase van het product. 

Eerste doel is zorgen dat het product zo lang 

mogelijk in gebruik blijft door schade te 

repareren, onderdelen te vervangen en het 

tweedehands-gebruik te stimuleren. Als het 

product uiteindelijk wordt afgedankt dient 

het materiaal – doel 2 – beschikbaar te blijven 

voor nieuwe producten door recycling. 

Omdat in de praktijk geen enkele kringloop 

gesloten is, is het derde doel ook cruciaal: 

voorkomen dat het afgedankte product in het 

milieu komt en doorgaat als zwerfafval op 

land of in water. Onderzoek geeft steeds meer 

zicht op de milieu- en mogelijke gezondheids-

risico’s van zwerfafval. Na vele decennia van 

nonchalance en wegkijken is plastic soep tot 

een mondiaal probleem uitgegroeid. De aan-

pak van plastic soep moet tweeledig zijn: ver-

dere groei voorkomen en opruimen. Ondanks 

vele projecten zal het oplossen van het plastic 

soep-probleem nog vele jaren duren. Het is 

zorgelijk dat in de veel gebruikte levenscyclus-

analyses, waarmee de eco-voetafdruk van 

producten worden berekend er geen rekening 

wordt gehouden met de schade die ontstaat 

als het product verwordt tot zwerfafval. Dat is 

een gapend gat dat snel moet worden gedicht 

in de LCA.

CONCRETER EN DWINGENDER
Dat de transitie concreter en dwingender 

wordt, blijkt uit de aanstaande Europese 

aanscherping. In 2024 (eventueel 2025) wordt 

een nieuwe Europese richtlijn van kracht: de 

‘Corporate social responsibility directive’. Deze 

richtlijn stelt eisen aan de verslaglegging van 

grote, multinationale bedrijven met meer dan 

250 medewerkers en een jaaromzet boven de 

40 miljoen euro. Naast hun financiële jaarver-

slag moeten de bedrijven, zoals de merkeige-

naren, een niet-financieel jaarverslag – hun 

duurzaamheidsverslag – publiceren over 

milieuzorg, omgang personeel, mensenrech-

ten, omkoping en diversiteit. 

Dat is een forse opdracht en vereist veel data. 

Om die gegevens te kunnen rapporteren zijn zij 

afhankelijk van hun toeleveranciers. Het door 

De Innovatiespin, ingevuld voor een bedrijfsproject met 

als doel de inzet van  recyclaat in nieuwe producten.
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de fabrikant aanleveren van data bij je produc-

ten wordt een belangrijke eis van merkeige-

naren. Ze gaan data vragen over de omgang 

met personeel en milieuzorg over klimaat, 

biodiversiteit, emissies naar lucht, circulaire 

economie en schoon water. Mijn conclusie is 

dat van Nederlandse toeleveranciers vooral 

data worden geëist over klimaat circulaire 

economie en omgang met personeel.

IMAGO EN REPUTATIE
Als we het hebben over imago en reputatie, 

dan kunnen we niet anders concluderen dat 

deze voor producten van kunststof en rubber 

onder druk staan. Kunststof heeft een slechte 

naam gekregen omdat het niet verteert in de 

natuur en daarmee schadelijk is. De onstui-

mige welvaartsgroei in de afgelopen decennia 

en het verlangen van mensen om steeds meer 

spullen te bezitten leidde tot consumentisme 

en dat stimuleert scherpe productprijzen. De 

unieke materiaaleigenschappen van kunststof 

en rubber hielpen producten in grote volumes 

en tegen scherpe prijzen op de markt te 

brengen. 

De andere kant van dat consumentisme is dat 

de gebruikstijd van vele producten steeds kor-

ter werd. Je kunt wel alles hebben, maar niet 

alles tegelijk gebruiken. Bij het opruimen om 

plek te maken voor nieuwe aankopen werden 

veel producten waarin kunststof is verwerkt 

weer snel afgedankt. Ook het streven naar 

gemak, comfort en hygiëne zijn belangrijke 

drivers voor het ontwikkelen van eenmalige 

producten en verpakkingen. Ook de mode 

werd kort-cyclisch: of het nu gaat om kleding, 

interieur of accessoires, sport- of huishoude-

lijke producten: je had het nog niet gekocht of 

het was al niet meer ‘in’. Het is een samenstel 

van ontwikkelingen die in belangrijke mate 

hebben bijgedragen aan zwerfafval op land 

en in water. En omdat kunststof producten 

veruit het meest zichtbare deel zijn omdat het 

licht is en dus wegwaait en drijft in het water, 

is kunststof het symbool geworden van het 

consumentisme en de wegwerpmaatschappij. 

Dat verklaart ook waarom de problemen van 

zwerfafval en plastic soep zo nauw verbonden 

zijn met plastic en rubber. 

We zien nu de grote omslag. Uiteraard zijn 

er nog kopers die veel en goedkoop kiezen, 

maar een groeiende aantal consumenten 

kiest bewust en wil weten hoe een product is 

gemaakt en wat de ecologische voetafdruk is, 

omdat zij zelf willen bijdragen aan het vertra-

gen en tegengaan van de klimaatverandering. 

OMGAAN MET DUURZAAMHEIDS
EISEN
Nu we de lawine van duurzaamheidseisen in 

beeld hebben is de volgende vraag ‘Hoe ga 

je daar als fabrikant mee om?’. Ieder bedrijf 

is uniek en geen marktpositie is gelijk. De 

eerste opdracht aan de fabrikant is dan ook 

het maken van een analyse van de duurzaam-

heidseisen – wettelijk en markttechnisch – én 

die van de consument/gebruiker, die invloed 

hebben op het bedrijf en het product. We 

starten weer met duurzaamheidseisen en 

bespreken daarna de uitdagingen rond imago 

en reputatie.

WETTELIJKE EN MARKTEISEN 
Aan wettelijke eisen en eisen van klanten is 

geen ontkomen aan. De uitdaging voor de 

fabrikant is dan ook om tijdig te anticiperen 

op de invoering. Ik geef een voorbeeld aan de 

hand van een concrete casus waarbij je klant 

een duurzaamheidsverslag opstelt volgens de 

EU ‘Corporate social responsibility directive’. 

Als fabrikant moet je data aanleveren over de 

CO2-last van het product. 

De CO2-last van het product is gedefinieerd in 

het Klimaatakkoord van Parijs. In dat akkoord 

worden drie soorten CO2 onderscheiden: die 

noemt men scope 1, 2 en 3.

Voor de CO2-last van je product heb je scope 1 

en 2 nodig. In scope 1 gaat het over de CO2-last 

van je eigen bedrijf, zoals brandstof en olie 

en in scope 2 over de producten die je bedrijf 

inkoopt, zoals warmte/koeling, de brandstof 

van ingehuurde vrachtauto’s en stadswarmte.

Om de CO2-cijfers te kunnen leveren is het 

dus nodig om je eigen inkoop (scopes 1 + 

2) te berekenen en die om te rekenen naar 

CO2-emissie. Dat levert je de cijfers op over de 

totale CO2-last van je bedrijf. 

De volgende stap is die CO2-last te specificeren 

naar het product. Daarvoor zijn cijfers over het 

energieverbruik bij de productie nodig. Naast 

die directe kosten, zijn er ook de indirecte 

energiekosten van bijvoorbeeld magazijn en 

kantoor. Samen leveren zij het energiever-

bruik dat omgerekend kan worden naar de 

CO2-last van het product. Mijn conclusie is dat 

het energieverbruik van het hele bedrijf in 

beeld moet worden gebracht om de klant de 

gevraagde CO2-last van het product te kunnen 

leveren. Dat vereist energieverbruiksmeters 

op de machines die samen met de gemeten 

algemene verbruikscijfers worden omge-

slagen over de productie. Om die cijfers te 

leveren is een digitaal systeem vereist.

De Transitiemakelaar organiseert in samenwerking met de NRK en Kunststof Magazine een 

viertal ééndaagse Masterclasses Bedrijfsprofiel en strategie voor directie- en management-

teamleden. Slim ondernemen is: de juiste uitdagingen kiezen en omzetten in gerichte actie. 

Uw eigen oplossingen. Een ééndaagse Masterclass met de focus op het aanscherpen van uw 

bedrijfsprofiel en strategie om te komen tot duurzaam en circulair ondernemen.

Beschikbare data en locaties:

28 september 2022  De duurzame kunststoffabriek van RPP, Nieuwleusen

18 oktober 2022  Vink Kunststoffen, Didam

15 november 2022  HAVAL Packaging, Gemert

7 december 2022  Hordijk Spuitgiet Verpakkingen, Zevenhuizen

Inloop vanaf 9.30 uur. De ééndaagse sessie duurt van 10.00 tot 17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.detransitiemakelaar.com

Masterclasses ‘Werken aan  maatschappelijk 
gewaardeerde producten’
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IMAGO EN REPUTATIE 
De uitdaging van de fabrikant is om de 

(maatschappelijke) waardering voor rubber en 

kunststof producten terug te winnen. Als fabri-

kant ken je de functionaliteit en het comfort 

van kunststof, maar hoe zit dat met je klanten 

en gebruikers? Hier ligt een grote opdracht 

voor de fabrikant om de milieubelasting van 

product zichtbaar te maken aan de gebruiker.

In een LevensCyclusAnalyse (LCA) wordt het 

milieuprofiel van een product berekend. Zoals 

gezegd, exclusief de schade door zwerfafval 

en plastic soep. Een LCA is dus belangrijk 

maar onvoldoende om de maatschappelijke 

waardering terug te winnen. Om de gebruiker 

te overtuigen is meer nodig. Ik pleit voor de 

regel ‘Pas toe of leg uit’: leg uit wat je doet om 

zwerfafval te voorkomen. 

Zoals de risicoanalyse maken van de mate 

waarin je product tot zwerfafval kan verwor-

den. Als je voorziet dat het product of onder-

delen daarvan zwerfafval kan opleveren, kijk 

dan welke maatregelen jij kunt nemen om het 

zoveel mogelijk te voorkomen en te vermij-

den. Door preventie expliciet in je product-

ontwikkeling met je klant te bespreken. Door 

bijvoorbeeld regels af te spreken met je klant 

over hoe hij het verkoopt en terugneemt. Geef 

de gebruiker concrete instructies op welke 

wijze hij zich veilig van het product kan ont-

doen en zwerfafval voorkomt. Als je risico op 

zwerfafval ziet, zorg dan dat het product ook 

in de afvalfase veilig is voor mens en natuur. 

Voorkom dus blootstelling aan gevaarlijke 

stoff en die bij degradatie vrij kunnen komen.

En wat als het niet lukt? Als een product 

ondanks alle maatregelen een te hoog risico 

heeft  op zwerfafval, dan is de conclusie dat het 

niet verantwoord is het product op de markt 

te brengen. Dan is het zaak te onderzoeken 

of de gewenste functie op een andere manier 

kan worden ingevuld. 

Dat brengt ons terug bij de open communica-

tie. Die omvat wat je wel en wat je niet doet. 

De uitdaging is om in je propositie naar je 

klanten zichtbaar te maken waar je voor staat 

en dat ook uitstraalt in je communicatie. En 

naast de aandacht voor zwerfafval is de R-lad-

der een heel nuttige tool om je producten te 

redesignen en te scoren. 

Tot slot: afstand nemen van consumentisme 

vraagt ook om stil te staan bij de functionali-

teit en duurzaamheid van de producten die je 

maakt. Durf je nee te zeggen tegen producten 

die niet voldoen aan functionele eisen, die na 

ampel gebruik al kapot gaan of die onnodige 

verpakkingen hebben? Zijn engineering 

en productdesign gericht op het bij elkaar 

brengen van de technische en economische 

levensduur van je product? Dan voldoet je 

product net zo lang aan de kwaliteitseisen als 

dat het gebruikt wordt.

BENT U KLAAR VOOR DE  TOEKOMST?
De lawine aan duurzaamheidseisen neemt 

eerder toe dan af. Maak je klaar voor de 

toekomst door duurzaamheid en circulariteit 

in je hele bedrijf op de agenda te zetten, met 

elkaar in gesprek te zijn en acties te nemen. Een 

goed hulpmiddel hierbij is de Innovatiespin. 

Een tool om systematisch te onderzoeken wat 

in jouw situatie belangrijk is voor positieve 

maatschappelijke waardering van je bedrijf en 

producten. Aan de hand van 12 thema’s rond 

duurzaamheid en circulariteit scherp je het 

eigen bedrijfsprofiel aan en definieer je jouw 

(product)innovatieprojecten. Kies de thema’s 

om te werken aan maatschappelijk gewaar-

deerde producten. Doe het slim en in één keer 

goed. ■

Het werkboek ‘Werken aan maatschappelijk gewaardeerde producten’ 

kost € 20,00 (inclusief btw), exclusief € 4,95 verzendkosten en is te bestellen 

via erik@detransitiemakelaar.com. Vermeld in de mail uw bedrijfsnaam en 

postadres. U krijgt het werkboek per post toegestuurd en ontvangt per mail 

de factuur.

De R-ladder maakt de circulaire economie in 6 stappen inzichtelijk. (Bron: PBL/rvo)
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