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CIRCULAIRE ACCOUNTING

Verkennen van een Nationaal 
onderzoeksprogramma voor business-, 

reken- en impactmodellen.

Bijeenkomst 16.05.19 - TNO Utrecht (NL)

Geschiedenis

Grondstoffen akkoord (September 2017)
Transitie-agenda’s (Januari 2018)
Klimaat akkoord (Juni 2019?)
Missie-gedreven Topsectoren en –
Innovatiebeleid (26.04.19)
Integrale Kennis en Innovatieagenda’s (iKIA’s) 

DE TRIPLE-TRANSITIE OPGAVE
Drie omvangrijke klussen 2018 – 2050 (?)

(A) Klimaatopgave: radicale CO2 reductie, 2030 – 2050;

(B) Energietransitie: naar 23% duurzame energie in 2023;

(C) : Circulaire Economie: 50% minder ‘virgin’ in 2030; 
100% in 2050.
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DEFINITIE CE

De Circulaire Economie (CE) streeft naar  een 
economisch systeem gericht op het organiseren van de 
maximale herbruikbaarheid van producten, onderdelen  
en grondstoffen. Streven is waardebehoud (door het 
minimaliseren van waarde-vernietiging). Dit impliceert 
het ontwerpen van een systeem gebaseerd op re-design, 
onderhoud, her-gebruik, refurbishment en 
substitutie. Ideaaltypisch zou het moeten leiden tot een 
restoratief en regeneratief systeem.
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Accounting

§ Boekhoud-rekenmodellen: raken de kern/basis van 
accounting (basisconcepten);

§ Management accounting rekenmodellen: zijn gericht 
op de interne besluitvorming door het management;

§ Financial accounting rekenmodellen: zijn gericht op 
het rapporteren van bedrijfsprestaties aan de externe 
stakeholders.
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Lastige vragen

vWat is de impact van de CE-ontwikkeling op de 
betekenis van waardecreatie in gangbare business 
modellen?

vWat betekent het organiseren van waardebehoud
voor gangbare rekenmodellen?

vHoe wordt de toenemende druk om impact (CO2 
reductie, SROI etc. ) te verdisconteren, gealloceerd?
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PROGRAMMA

10.00 - 12.30 uur: Key-notes: Hans Stegeman, Paul Hurks, Koos Wagensveld & 
discussie (Auditorium)

12.30 - 13.45 uur: Lunch
14.00 - 15.00 uur: Drie parallelle workshops Koos Wagensveld, Cecile van 

Oppen en Marleen Jansen Groesbeek (Kantine TNO)
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.30 uur: Drie parallelle workshops om de contouren van een nationaal 

onderzoekprogramma ‘Circulaire Accounting’ te verkennen 
door Naomi Montenegro Navarro, Jessica Doorn en Frank 
Berkers (Kantine TNO)

16.30 - 17.00 uur: Plenaire afronding: aanzet onderzoeks-agenda en vervolg? 
(Auditorium)

17.00 uur: informeel drankje (Kantine TNO)


