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Waar gaat het Circulaire Economie Industrie Platform over ? 

Het platform is een online instrument 
beheerd door BusinessEurope. Het 
platform wordt gebruikt om continu 
nieuwe voorbeelden van innovatieve 
ideëen te tonen hoe industrie micro, 
en het midden- en kleinbedrijf (MKB) 
bijdragen aan de circulaire economie in 
Europa. 

Tegelijkertijd benadrukt het platform 
de uitdagingen binnen of buiten 
overheidsbeleid om waar bedrijven 
tegenaan lopen om circulaire 
initiatieven te starten of op te schalen. 
Het platform is daarmee een uniek 
bottom-up initiatief van kennis en 
expertise in het bedrijfsleven.

Circulaire economie 
industrie platform



Wat is circulaire economie? Waarom is meedoen met dit platform  
belangrijk voor uw bedrijf?Circulaire economie gaat over het 

minimaliseren van afval in onze 
samenleving en ervoor te zorgen dat 
de economische waarde van producten, 
materialen en grondstoffen zolang 
mogelijk behouden blijft. Dit kan 
verschillende vormen aannemen: van 
het verminderen van het gebruik van 
natuurlijke bronnen en energie tot het 
herontwerpen van producten zodat deze 
beter gerecycled kunnen worden. Het gaat 
ook om “industriële symbiose”, ofwel de 
samenwerking tussen bedrijven waarbij 
het afval van de een gebruikt wordt in het 
productieproces van de ander.

Om te laten zien wat uw bedrijf doet 
met circulaire economie. Door te laten 
zien in hoeverre het bedrijfsleven al in 
de transformatie betrokken is helpt u 
(Europees) beleid doeltreffender te maken.

Om problemen en obstakels aan te 
kaarten. Het in kaart brengen van 
algemene trends in barrières en 
obstakels die u en andere bedrijven 
ervaren helpt de aandacht van 
beleidsmakers te trekken.

Om uw stem te laten horen op 
toekomstig EU beleid. Door uw 
praktische ervaring te delen kan 
BusinessEurope zich sterk maken voor 
zakelijke inzichten om Europese doelen 
omtrent circulaire economie te halen.

Om uw netwerk te ontwikkelen. Het 
platform is een unieke manier voor u 
om in contact te komen met andere 
bedrijven op circulaire economie, of 
door gecontacteerd te worden door 
anderen naar aanleiding van uw 
voorbeelden op het platform. 

Om toegang tot het EU / Brussel debat 
omtrent circulaire economie te krijgen. 
Op basis van wat wij van u en anderen 
ontvangen is ons voornemen om 
zoveel mogelijk gerichte evenementen, 
consultaties en promoties omtrent het 
platform te organiseren.  

Het bedrijfsleven is volledig mee met de 
circulaire economische benadering. Dit 
omdat het zakelijk aantrekkelijk is dit te 
doen, en omdat toekomstige consumptie- 
en productiepatronen in de wereld zo’n 
grote uitdaging vormen dat deze niet 
opgelost worden door de manier waarop 
we deze patronen vandaag-de-dag 
organiseren.  Veel bedrijven in Europa 
hebben daarom al enige circulariteit 
aangebracht in hun bedrijfsvoering of zijn 
dit op termijn van plan.

Beleidsmakers en bedrijven 
moeten de komende 5 jaar 
gebruiken om een echte 
Europese markt voor secundaire 
grondstoffen en circulaire 
producten te ontwikkelen

Heeft u een interessant project voor  
het platform? 

U kunt uw voorbeeld van initiatieven en 
uitdagingen omtrent circulaire economie naar 
ons sturen via

Heeft u vragen?

Neem contact op met: 
industry4sust@businesseurope.eu

www.industry4sustainability.eu
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