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Circulaire economie is veel meer dan recycling

3. Hergebruik van een product. 

6.  Energie terugwinnen 
uit materialen. 

4. Reparatie, 
onderhoud en revisie 
van producten.

1. Zuiniger omgaan met grondsto�en 
door anders te denken over producten 
en productieprocessen. Is het product 
het beste antwoord op de behoe�e? 
Kunnen bij de productie minder of andere 
grondsto�en worden gebruikt?

2. Anders ontwerpen, 
door bijvoorbeeld vóór de 
productie al rekening te 
houden met hergebruik, 
reparatie en recycling.

Gebruik

1. Rethink 
en reduce

2. Redesign

3. Reuse

4. Repair en
remanufacturing

5. Recycling

Gebruik

R-strategieën 
re-use, repair en recycle

• Omvang
• Waardebehoud 

Milieudruk
• CO2
• Land
• Water
• Toxiciteit 

Leveringszekerheid
• Korte termijn
• Lange termijn

Input

Output

R3. Hergebruik 
van een product

R4. Reparatie en 
hergebruik van 
productonderdelen 

R5. Verwerken en 
hergebruiken van 
materialenR6. Energie terugwinnen 

uit materialen

R1. Afzien van 
producten of producten 
intensiever gebruiken

R2. Producten 
e�ciënter fabriceren 
of e�ciënter maken 
in het gebruik 

Innovatie in
• Productontwerp
• Technologie
• Businessmodel

De R-strategieën 
kunnen samengaan 
met innovaties in de 
vorm van:
• vernieuwende 
productontwerpen 
(design), 
• technologieën of 
• businessmodellen

De R-strategieën 
kunnen samengaan 
met innovaties in de 
vorm van:
• vernieuwende 
productontwerpen 
(design), 
• technologieën of 
• businessmodellen

7.  Afval storten en 
verbranden zonder 
energieterugwinning 
wordt zoveel mogelijk 
voorkomen.
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