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De software van Circular IQ 
meet de circulaire prestaties 
van producten en de 
materialen die erin zitten. 
Inkopers kunnen leveranciers 
op basis van een reeks 
circulaire kenmerken en 
criteria beoordelen.

De ReNtry-module genereert 
paspoorten voor producten 
en projecten op niveaus van 
item, component, materialen 
en grondstoffen. ReNtry meet 
zo het circulair potentieel.

Op basis van een 
materialenpaspoort 
bepaalt de Madaster 
Circularity Indicator het 
circulariteitsniveau van een 
gebouw tussen 0 en 100%.

De Circularity Check is een 
online self-assessment van 
ongeveer 60 vragen die een 
circulariteitsscore bepaalt 
voor een specifiek product of 
dienst.

De Circularity Calculator 
bepaalt een score van 0 tot 
100% voor de circulariteit 
van producten. De tool geeft 
inzicht en opties voor een 
nieuw productontwerp en 
businessmodellen.

Optimal SCANS is een 
systeem voor beoordeling en 
monitoring van producten, 
diensten en organisatie. 
Ontworpen om te helpen 
bij circulaire inkoop. 
Wetenschapelijk onderbouwd.

De certificering Cradle to 
Cradle geeft een maat voor 
de circulariteit van een 
product op een getrapte 
schaal van ‘Bronze’ tot 
‘Platinum’.

De Circle Assessment is een 
online tool voor (onderdelen 
van) bedrijven die een 
score oplevert op zeven 
sleutelgebieden van de 
circulaire economie.

Een Circle Scan brengt 
diverse waardestromen 
in kaart, zoals energie, 
materialen en producten 
binnen een organisatie, regio 
of keten. De scan identificeert 
zo mogelijkheden voor 
circulaire projecten.

Een Metabolism Analysis 
van een stad, regio, bedrijf 
of andere organisatie brengt 
stromen van materiaal, 
energie, water en afval in 
beeld en geeft zo richting 
aan mogelijke interventies.

De IMPACT-methode 
kwantificeert (onder andere) 
voor producten welke 
besparing gemaakt kan 
worden op het gebruik van 
grondstoffen en materialen 
tijdens het productieproces.

Grondstoffenscanner

Als bedrijf of organisatie ben je bezig 
met circulair ondernemen. Maar waar 
begin je? Waar in je productieproces 
zit de meeste circulaire impact? Hoe 
selecteer je een circulaire aanbieder? 
En kan je in een getal vatten hoe 
circulair je organisatie al is?

Om dit soort vragen te beantwoorden 
wil je kunnen meten hoe circulair een 
product, dienst, organisatie of keten is.

Dit overzicht geeft dertien 
instrumenten weer die je daarbij 
kunnen helpen. Het zijn niet de enige 
instrumenten, maar het biedt een 
startpunt.

Een laatste opmerking: we hebben in 
dit overzicht alleen tools opgenomen 
die zich richten op circulariteit in het 
bijzonder en niet op duurzaamheid in 
het algemeen (zoals LCA-tools).
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13 tools waarmee je de 
circulariteit van producten 
en organisaties kan meten.

Mist er een instrument? 
Stuur ons een bericht
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Blijven je
grondstoffen beschikbaar?
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Circulytics 
- Ellen MacArthur Foundation

Circular Transition Indicators
- WBCSD
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Deze digitale tool meet 
de circulariteit van een 
organisatie als geheel, 
niet alleen per product of 
materiaalstroom.

De CTI Tool berekent de 
circulariteit van bedrijven en 
bedrijfsonderdelen. Zowel 
een gratis als betaalde versie. 
Ontwikkeld door de WBCSD 
en 26 bedrijven.

€

https://www.circular-iq.com/nl/circular-home/
https://www.circular-iq.com/nl/circular-home/
https://docs.madaster.com/circularity
http://www.circularitycalculator.com/
http://www.circularitycalculator.com/
https://www.c2ccertified.org/get-certified/levels
https://www.circle-economy.com/tool/circleassessment/
https://www.circle-economy.com/circlescan/
https://www.metabolic.nl/consulting/analysis/
https://www.tno.nl/en/tno-insights/articles/new-method-helps-businesses-make-their-products-circular/
https://www.circular-iq.com/nl/circular-home/
https://www.rendemint.nl/nl/services/rentry 
https://docs.madaster.com/circularity
https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/
http://www.circularitycalculator.com/
http://www.optimalplanet.nl/scans/ 
https://www.c2ccertified.org/get-certified/levels
https://www.circle-economy.com/tool/circleassessment/
https://www.circle-economy.com/circlescan/
https://www.metabolic.nl/consulting/analysis/
https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/nieuwe-methode-helpt-bedrijven-om-producten-circulair-te-maken/
https://www.grondstoffenscanner.nl/#/
https://www.grondstoffenscanner.nl/#/
mailto:hallo%40circulairondernemen.nl?subject=vraag%20over%20Hoe%20Ver%20Met%20Circulair%21
https://hollandcircularhotspot.nl/en/
https://www.metabolic.nl/consulting/analysis/
https://www.metabolic.nl/consulting/analysis/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/circulytics-measuring-circularity 
https://ctitool.com/

