
OP WEG NAAR DE 
CIRCULAIRE AUTO

Hoe toeleveranciers in de automotive 
toekomstbestendig kunnen worden 

door circulair te produceren.



Bij de overgang naar de circulaire econo-
mie heeft de industrie bovendien goede 
papieren om een voortrekkersrol te spel-
en. Mooie kansen dus, en precies op het 
moment dat de auto-industrie zich op-
nieuw aan het uitvinden is. Onder meer 
vanwege veranderende consumenten-
behoeften, bijvoorbeeld op het gebied 
van connectiviteit. Of nieuwe concepten, 
zoals Car as a Service (CaaS).

Tegelijkertijd reageert de industrie op over-
heidsbeleid, vooral gericht op veiligheid 
en brandstofbesparing. Beide zorgen 
voor innovatie op het gebied van sterke 
en lichtgewicht materialen. Maar de groe-
iende consumentenvraag naar nieuwe 
technologieën en bedrijfsmodellen dwin-
gt de industrie tot verdere vernieuwing 
in auto-ontwerp, -gebruik en end-of-use-
strategieën. Hierbij moet hoogwaardige 
recycling en circulariteit centraal komen te 
staan. Gevestigde spelers worden gecon-
fronteerd met deze snel veranderende 
markt, waar vindingrijke nieuwkomers ze 
zomaar voorbij kunnen streven.

De noodzaak om circulariteit te omar-
men, lijkt op het eerste gezicht laag. Dat 
jaarlijks ruim tweehonderdduizend au-
to’s in Nederland voor meer dan 95 pro-
cent worden gerecycled , lijkt een goed 
teken. Maar er zitten wel een paar haken 
en ogen aan. Dit forse recycling percent-
age heeft met name betrekking op het 
staal. De uitdaging om naar een circulaire 
economie te bewegen bestaat dan ook 
vooral uit het hoogwaardig verwerken 
van complexe plastics bijvoorbeeld uit 
dashboards en textiel in de bekleding. 
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TOELEVERANCIERS VAN ONDERDELEN EN 
COMPONENTEN IN DE NEDERLANDSE AUTO-INDUSTRIE 
VORMEN EEN DYNAMISCHE EN INNOVATIEVE MIX.

Momenteel worden vooral deze frac-
ties vooral gedowncycled: hergebruik 
van materialen voor een laagwaardigere 
toepassing. Een deel wordt ‘thermisch’ 
gerecycled. Hierbij worden grondstoffen 
verbrand en de vrijkomende warmte als 
energie gebruikt. Daarbij komt dat een 
deel van de auto’s wordt geëxporteerd 
in plaats van in Nederland bij de sloop 
terecht te komen. Wat daarmee geb-
eurt, weet niemand. Innovatie op het 
gebied van recycling en circulariteit is 
dus noodzakelijk voor de auto-industrie 
om een positieve invloed te hebben op 
de consument en het milieu.

Om met succes te innoveren, moeten 
alle schakels binnen de gehele keten van 
de auto-industrie samenwerken. Zeker 
als je bedenkt dat (circulaire) innovatie 
vanuit toeleveranciers bepalend wordt.

In deze publicatie geeft ABN AMRO voor-
beelden van toonaangevende circulaire 
vernieuwers. Ook leest u aanbevelingen 
over hoe circulaire bedrijfsstrategieën 
de Nederlandse auto-industrie toekom-
stbestendig kunnen maken.



WAAROM CIRCULAIR 
PRODUCEREN?

Consumenten veranderen de auto-industrie

Door de opkomst van digitale technologie en 
sociale media hebben consumenten meer macht 
dan ooit. Slimme apparaten beheersen elk 
aspect van ons leven en consumenten bepalen 
steeds meer hoe en waar ze met bedrijven 
communiceren. Hun verwachtingen van de 
manier waarop bedrijven met ze communiceren 
zijn gestegen, waardoor bedrijven moeite 
hebben om bij te blijven.

Vliegwieleffect
Als gevolg van meer vertrouwen, gemak, en 
community-vorming onder consumenten, 
ontwikkelt de deeleconomie zich snel. Nieuwe 
dienstverleningsmodellen veranderen de 
vraag van consumenten en hoe ze producten 
gebruiken. Lagere toetredingsdrempels voor 
technologie leiden tot steeds snellere innovatie .

Auto’s slimmer, levenscyclus korter
Deze trends zullen de auto-industrie sterk 
raken. De groeiende invloed van consumenten 
zorgt nu al voor een transformatie in de functie 
en het gebruik van auto’s. Het worden steeds 
slimmere ‘apparaten’ die verbonden zijn met 
elkaar, het internet en de gebruiker. De auto-
industrie zal anders ingericht moeten worden 
om in te spelen op de kortere lifecycles voor 
producten en diensten. En op het gegeven 
dat auto’s steeds slimmer en technologisch 
complexer worden. Als gevolg daarvan zoeken 
autofabrikanten steeds vaker nieuwe manieren 
om onderscheidend te blijven en hebben ze 
meer contact met toeleveranciers om in te 
spelen op nieuwe consumentenbehoeften.
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Veranderende wensen van consumenten vragen om radicale innovatie op 
het gebied van auto-ontwerp, -gebruik en end-of-use-strategieën. Innovatie 
in auto’s is nu vooral nog het gevolg van overheidsbeleid (push), maar er 
vindt een verschuiving plaats doordat de consument steeds duidelijker laat 
weten wat hij wil (pull).

Beleidsgestuurde innovatie richt zich vooral op meer veiligheid (waar-
schuwingssystemen, sensoren) en op minder uitstoot (brandstofverbruik, 
lightweighting). En de consument? Die wil een smartphone op wielen: meer 
connectiviteit, diensten en functies.

De consumentvraag naar nieuwe businessmodellen voor mobiliteit 
(bijvoorbeeld autodelen of private lease), zorgt voor meer gebruik van 
auto’s en verkort hun technische levensduur.

VAN: NAAR:



De vraag van consumenten naar meer technische snufjes en hun behoefte aan nieuwe 
mobiliteitsmodellen leidt ook tot kortere product lifecycles van auto’s. Dit dwingt autofabrikanten 
om richting de circulaire economie te bewegen. Om aan deze eisen te voldoen, moet de auto-
industrie zich richten op: ontwikkeling van recyclebare materialen, design for disassembly, slimme 
systemen, levensduurverlenging, revisie en upgrading van onderdelen, terugname van auto’s en 
onderdelen, terugwinning van onderdelen, en recycling en upcycling van onderdelen.

Gevestigde leveranciers in de automotive- toeleveringsketen reageren momenteel op de 
beleidspush. Deze leveranciers lopen het meeste risico verrast te worden door de nieuwe 
consumentenpull waarmee de auto-industrie wordt geconfronteerd.

Vernieuwers herkennen en benutten de trends onder consumenten die van invloed zijn op 
de auto-industrie. Deze bedrijven maken ook gebruik van circulaire principes om waarde voor 
autofabrikanten én consumenten te creëren.
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Niet alleen beleidspush, maar ook snelgroeiende consumentenpull

De twee belangrijkste drijfveren voor verandering in de auto-industrie zijn overheidsbeleid 
en de vraag van consumenten. Overheidsbeleid heeft de auto-industrie altijd beïnvloed 
en gezorgd voor een push richting milieu- en veiligheidsbewustzijn. Traditioneel heeft 
veiligheids- en milieubeleid effect op het fysieke ontwerp en de innovatie van auto’s.

De beleidspush blijft groot, maar de pull van consumenten wordt steeds sterker als drijvende 
kracht achter verandering in de auto-industrie. Deze verschuiving van een beleidsgestuurde 
naar een consumentgestuurde industrie heeft grote gevolgen voor de hele 
automotive-waardeketen.
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Consument stuwt innovatie

Consumenten vragen om steeds meer diensten en de nieuwste technologie in hun 
voertuigen, waardoor auto’s ‘smartphones op wielen’ worden. Aspecten als veiligheid, 
zelfsturend rijden en infotainment hebben zo langzamerhand meer invloed op het 
koopgedrag dan merkimago, motorcapaciteit en betrouwbaarheid. Ook zijn consumenten 
bereid om meer te betalen voor deze functionaliteiten. 

Nieuwe technologie belangrijkste koopmotivatie
Deloitte publiceerde in 2014 een rapport over het koopgedrag van consumenten en 
concludeerde dat de beschikbaarheid van nieuwe technologie de voornaamste reden is 
om een andere auto te kopen.  Accenture deed vergelijkbaar onderzoek (2014). Hierin 
noemde 39 procent van de ondervraagden technologie als belangrijkste factor om 
een nieuwe auto op uit te kiezen. Nog geen jaar later kwam ook Auto Trader met een 
onderzoek: 77 procent van de respondenten zei de kleur van een auto minder belangrijk 
te vinden dan dat alle gewenste technologische functies erin zaten. 65 procent noemde 
nieuwe technologie zelfs als reden om van auto te wisselen. 

Van beleidspush naar consumentenpull
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Aantal ‘online’ auto’s groeit explosief
Fabrikanten spelen in op deze behoefte 
aan technologie. Zo geeft BMW in de 
Vision Next 100 zijn visie op toekomstige 
innovaties om hieraan te voldoen.  
Bovendien verschijnen er nieuwe 
spelers met steeds innovatievere 
oplossingen, zoals Dyson, Faraday 
Future, NVIDIA en Future Mobility 
Corp. Ongeveer 90 procent van de 
auto-innovaties in 2012 hadden met 
elektronica en software te maken. 
In de komende jaren stijgt het aantal 
auto’s met een netwerkverbinding 
jaarlijks met 30 procent.  Sommige 
deskundigen verwachten dat in 2025 
alle auto’s ‘online’ zullen zijn.

Consument zorgt voor nieuwe 
businessmodellen

Fabrikanten moeten aan de bak
Samen met de vraag naar nieuwe mobi-
liteitsoplossingen, groeit het aantal busi-
nessmodellen. Sommige hiervan zijn meer 
gericht op functionaliteit dan op bezit, zoals 
‘Mobility as a Service’, autodelen en pri-
vate-lease. Fabrikanten moeten daarom 
nadenken hoe je tijdens de levenscyclus 
van een auto waarde verliest én creëert.

Delen en leasen worden populairder
In Europa was het aantal deelauto’s in 
2014 bijna verdrievoudigd ten opzichte 
van 2012. Autodeelplatforms hadden in 

Van innovatie gefocust op beleid… ...naar innovatie gericht op consument

Consumentenvraag naar ‘connectivity’ in auto

Bron: Business Insider, 2015
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te lijken. ABN AMRO verwacht dat het 
aantal contracten tussen nu en 2020 
zal verdrievoudigen.

Intensiever gebruik deelauto’s
In Europa hebben auto’s van particulie-
ren een gemiddelde levensduur van een 
krappe tien jaar; 9,7 om precies te zijn.  
Bedenk daarbij wel dat ze 95 procent van 
de tijd stilstaan op een parkeerplaats , 
terwijl auto’s die worden gedeeld bijna 
34 procent van de tijd in gebruik zijn.  Hi-
erdoor gaat de laatste categorie korter 
mee. Huurauto’s hebben een gemiddelde 
verhuurtijd van acht uur per dag en rijden 
gemiddeld 11 kilometer per uur. Neem je 
dit als norm, dan hebben deelauto’s een 
geschatte levensduur van 6,2 jaar.  Dit 
cijfer daalt waarschijnlijk als autodelen 
populairder wordt.

Gevestigde fabrikanten spelen in op 
deze veranderingen. BMW biedt bijvo-
orbeeld al carsharing aan via zijn Reach-
Now-programma.  Ook General Motors, 
Daimler en Ford doen onderzoek naar 
delen en leasen in proefprojecten als 
Maven, Car2Go en Ford CreditLink.

2014 gezamenlijk ruim 2,2 miljoen leden.  
En dit aantal zal in de tussentijd alleen 
maar gegroeid zijn. Jongeren (18 tot 35 
jaar) zijn bezorgd over de stijgende kosten 
van autobezit. Vergeleken met andere 
leeftijdscategorieën, is 40 procent gene-
igd om zijn auto van de hand te doen als 
de kosten stijgen.  Je ziet dan ook dat deze 
groep auto’s gaat leasen, alsof het een 
abonnement voor hun smartphone is. 

Kijken we naar de autoverkopen aan con-
sumenten in Nederland, dan vallen twee 
dingen op. Enerzijds daalt de verkoop van 
nieuwe auto's aan particulieren. In 2015 
werden er zo’n 450.000 nieuwe auto’s 
verkocht, waarvan slechts een derde aan 
consumenten. De verkoop van nieuwe 
auto’s aan consumenten daalt al sinds 
2011 in een hoog tempo.

Anderzijds wordt private lease snel 
populairder. In 2015 werden ongeveer 
20.000 auto’s verkocht via private 
lease-contracten, twee keer zoveel als 
in 2014.  Deze overeenkomsten hebben 
steeds minder beperkingen, waardoor 
ze meer op abonnementen beginnen 

8

8

Meer gebruikers van dezelfde auto leidt tot kortere levenscyclus



Consumententrends bevorderen cir-
culariteit in de industrie

De consument wil meer innovatie en nieu-
we mobiliteitsmodellen, en stuurt autofab-
rikanten daarmee richting circulaire pro-
ductie. Circulariteit is gericht op: minder 
milieueffecten en afvalstoffen; meer inno-
vatie door betere vormgeving en nieuwe 
businessmodellen; een langere levensduur 
van producten en diensten als gevolg hiervan.

Zo herijkt deze nieuwe economie niet alleen 
de traditionele industriële modellen, maar 
ook de manier waarop we onze maatschap-
pij en bedrijven organiseren. In 2030 levert de 
circulaire economie Europa naar schatting 1,8 
biljoen euro per jaar  en 3 miljoen banen  op.

Eigenaarschap verschuift
Deze ontwikkeling veroorzaakt een ver-
schuiving naar andere businessmod-
ellen. Hierin bezit de consument het 
product niet meer zelf, maar verplaat-
st het eigenaarschap naar fabrikanten, 
leasemaatschappijen of dienstverlen-
ers. Dit vereist een betere samenwerk-
ing in de hele automotive-keten.

9

CIRCULAR STRATEGIES & 
PRINCIPLES
• Recyclebare materialen  - Ontwikkel 

veilige en lichtere materialen die her-
bruikbaar en minimaal milieubelas-
tend zijn. De kunststoffen uit bijvoor-
beeld een dashboard komen dan ook 
weer terecht in een nieuw dashboard.

• Design for disassembly - Ontwerp 
modulaire eenheden die je aan het 
einde van de gebruikscyclus makkelijk 
demonteert en hergebruikt. Vermijd 
bijvoorbeeld lijm- en lasverbindingen.

• Slimme systemen  - Creëer intelli-
gente en verbonden systemen, zodat 
je auto’s beter monitort en traceert. 
Benut de inzichten over het gebruik 
als inspiratie voor productverbetering.

• Levensduurverlenging - Peri-
odieke onderhouds-, reparatie- en 
upgrade-diensten garanderen bli-
jvende functionaliteit en een lange 
levensduur van de auto. Onder-
houd verwordt van kostenpost tot 
een investering in het wagenpark. 

• Revisie en upgrade  - Constante aan-
voer van gereviseerde en verbeterde 
vervangingsonderdelen ondersteunt 
blijvende – en verbeterde – function-
aliteit. Dit houdt de kosten beperkt en 
de gebruiker tevreden.

• Terugname - Benut de restwaarde 
van auto’s of gebruikte onderdelen 
beter. Door zelf verantwoordelijkheid 
te nemen voor de terugname ervan.

• Terugwinning - Breng herbruikbare 
onderdelen en componenten aan 
het einde van de gebruikscyclus ter-
ug in de toeleverketen, voor verder 
gebruik in de industrie.

• Recycling & upcycling - Maximaliseer 
hergebruik van materialen binnen de 
industrie. Verwerk ze tot grondstof 
voor hoogwaardige onderdelen.

De auto van de toekomst 
wordt alleen maar minder 
circulair! De zoektocht naar 
lightweighting schaadt de 
circulariteit. Nieuwe, versterk-
te kunststofcomposietmate-
rialen en toenemend gebruik 
van lijmverbindingen werpen 
barrières op voor hergebruik, 
reparatie en demontage.
- Wim Simons, Timmerije

‘’
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Vision for the Dutch automotive sector, 2006

Verhoging toegevoegde waarde door 
leveranciers van engineering services 

wereldwijd

Gevolgen voor toeleveranciers in de 
auto-industrie

Fabrikanten moeten besparen en 
willen technologisch bijblijven 
De principes van de circulaire economie 
die voor de hele waardeketen in de 
auto-industrie van belang zijn, hebben 
dus ook gevolgen voor toeleveranciers. 
In deze overgangsperiode moeten 
autofabrikanten zich aanpassen om bij 
te blijven. En om hevige concurrentie te 
voorkomen van disruptieve spelers die 
hun markt overnemen. 

Bovendien zetten stijgende productie- 
en garantiekosten de fabrikanten onder 
druk om efficiënter en goedkoper te 
produceren. Volkswagen wil bijvoorbeeld 
tussen nu en 2018 zo’n 5 miljard euro 
besparen.  Het Back in the Race-plan 
van PSA (Peugeot-Citroën) mikt op een 
kostenverlaging van 1.100 euro per auto 
die in 2018 van de band rolt.  

Toeleveranciers worden kennisbron
Autofabrikanten kunnen deze uitdagingen 
niet in hun eentje aan. Ze zullen voor hun 
behoefte aan innovatie steeds meer op 
toeleveranciers leunen, om zo toegang te 

houden tot technologie en knowhow op 
het gebied van R&D en engineering.

Hechtere banden in de keten
Diversificatie en specialisatie zijn voor 
fabrikanten noodzakelijk om de vereiste 
innovatie te leveren. Een mooie kans voor 
toeleveranciers om waarde toe te voegen. 
Momenteel ontwikkelen en monteren ze 
ongeveer 65 procent van de gemiddelde 
waarde van een voertuig. Naar verwachting 
loopt dit aandeel de komende tien jaar op 
tot zo’n 80 procent.  Leveranciers moeten 
dus intensief gaan samenwerken en de 
banden aanhalen met autofabrikanten en 
andere spelers in de waardeketen.

Volgen toeleveranciers de principes van de 
circulaire economie, dan kan dit ze helpen om:

• efficiënter met fabrikanten samen te werken;
• aanzienlijke waarde te creëren tijdens 

de overgangsfase van de auto-industrie; 
• hun activiteiten toekomstbestendig te 

maken.

Consumentenbehoeften 
vragen om nieuwe busi-
nessmodellen die de tradi-
tionele automotive-keten 
radicaal veranderen. We 
moeten de auto volledig 
opnieuw ontwerpen en de 
keten opnieuw organiseren.
- Jan-Paul Kimmel, CLAUT

‘’
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Kijken we naar het huidige landschap van 
de automotive-waardeketen, dan zien we 
een mix van twee soorten toeleveran-
ciers: gevestigde partijen en proactieve 
vernieuwers.

Gevestigde leveranciers reageren op 
beleidspush

Autofabrikanten bepalen momenteel 
voor een groot deel welke onderdelen en 
componenten hun toeleveranciers moet-
en maken. Ook spelen ze een grote rol in 
hoe dit wordt gedaan.

Dit is vooral het resultaat van de beleids-
push. Juist gevestigde leveranciers lopen 
het meeste risico door de consumen-
tenpull die op de auto-industrie afkomt. 
Stemmen ze hun productiesystemen niet 
af op nieuwe, circulaire materialen en pro-
cessen en richten ze zich niet op cocreatie 
en samenwerking met fabrikanten? Dikke 
kans dat ze in het nieuwe model de boot 
missen. Ze ontwikkelen dan namelijk niet 
de oplossingen waar de markt om vraagt.

Vernieuwers creëren waarde door 
consumentenpull

Proactieve leveranciers binnen de auto-in-
dustrie herkennen de pulltrends onder 
consumenten en profiteren ervan. Deze 
bedrijven maken al gebruik van de cir-
culair-economische principes: ze werken 
samen om waarde voor fabrikanten te 
creëren. Deze vernieuwers zijn vaak nieu-
wkomers of spelers uit andere bedrijfstak-
ken die niches in de industrie veroveren. 
Ze moeten blijven voortbouwen op de uit-
gangspunten van de circulaire economie en 
dieper integreren in de automotive-toelever-
ingsketen. Resultaat: een auto-industrie die 
meer circulair produceert en inspeelt op de 
behoeften van de consument.

Zomer 2015: Polyscope, leverancier van 
polymeren in de autoindustrie, zet samen 
met een aantal partners, CLAUT op, een 
innovatief mobiliteitsplatform. Reden: 
een complexe automotive-toelevering-
sketen die wordt gereguleerd én gedom-
ineerd door de gespecificeerde eisen van 
autofabrikanten.

Langer leven en beter einde voor 
deelauto’s
Met financiering uit een inno-
vatiefonds en subsidies van de pro-
vincie Limburg ontwikkelt CLAUT een 
programma om 250 tot 500 auto’s te 
delen. Deze krijgen zo een tweede, of 
zelfs derde leven. Bovendien worden 
ze aan het eind van hun gebruikscy-
clus goed verwerkt.

Drie focusgebieden
CLAUT richt zich in de ontwerpfase, 
gebruiksfase en aan het eind van de 
gebruikscyclus op respectievelijk:

1. modulaire productie en herfabricage;
2. nieuwe businessmodellen;
3. zorgvuldig hergebruik van de auto-

materialen.

Toekomstplannen
Om kennis te verspreiden, wil CLAUT 
samenwerkingsverbanden aangaan 
met onderwijsinstellingen als het vmbo 
en Open Labs. Het platform is daarnaast 
van plan om leaseprogramma’s en ge-
renommeerde bedrijven in het initiatief 
op te nemen, bijvoorbeeld chemiepro-
ducenten. Ook buiten Limburg probeert 
CLAUT uit te breiden.

CLAUT: EEN BOTTOM-
UPINITIATIEF DAT VOOR 
VERANDERING ZORGT

OP WEG NAAR DE CIRCULAIRE AUTO



2
CIRCULAIRE KANSEN VOOR 
DE NEDERLANDSE
AUTO-INDUSTRIE

De grootste kracht van de Nederlandse au-
to-industrie ligt in maakwerk: onderdelen en 
componenten. Nederland telt zo’n 300 automo-
tive-toeleveranciers, die ruim 30.000 mensen 
werk bieden.  Nederlandse bedrijven zijn sterk in 
materiaal- en procesinnovatie, nieuwe mobilite-
itsoplossingen en oplossingen met opkomende 
technologie voor de drie belangrijkste fasen in 
de levenscyclus van een auto:

1. Ontwerp en productie
2. Gebruik en onderhoud
3. End-of-use

Per fase geven we een aantal voorbeelden, 
waarbij we de reacties van gevestigde partijen 
en nieuwkomers vergelijken.

ONTWERP EN PRODUCTIE

De ontwerp- en productiefase van een auto is 
een belangrijk proces met enorme gevolgen 
voor de bredere toeleveringsketen. De 
belangrijkste elementen hierin zijn:

• materiaalkeuze voor de onderdelen en 
componenten;

• het auto-ontwerp, waarin de onderdelen en 
componenten moeten worden geïntegreerd.

Recyclebare materialen

Gewichtsreductie staat permanent op de agenda 
van de auto-industrie. Beleidsdruk om de uitstoot 
te verminderen, zorgt voor een doorgaande trend 
in lightweighting. Deze trend heeft aanzienlijke 
gevolgen voor het materiaalgebruik. 

Gevestigde leveranciers zetten in op materialen 
als aluminiumlegeringen envezelversterkte com-



posieten. Hiermee bewijzen ze de circular-
iteit geen dienst. Het gebruik ervan result-
eert namelijk in complexere materialen, 
verminderde recyclebaarheid en hogere 
ecologische kosten op lange termijn. Ver-
nieuwers zoeken actief nieuwe circulaire 
polymeren en materialen die hoogwaar-
dige recycling mogelijk maken en minder 
milieubelastend zijn. Denk in Nederland 
aan organisaties als TenCate, DSM, Cor-
bion, CLAUT, IAC Group, NPSP en TNO. 
Internationale voorbeelden van dergelijke 
innovatieve bedrijven zijn Heinz, DuPont 
en Solvay Specialty Polymers.

Design for disassembly

Gevestigde leveranciers ontwikkelen 
meer gestandaardiseerde platforms 
voor auto’s. Vooral omdat kostendruk, 
veiligheidsvoorschriften en beleid op 
het gebied van CO2-reductie veel inv-
loed hebben op het ontwerp van voer-
tuigen. Dit raakt ook de productie van 
componenten en onderdelen. Bijvo-
orbeeld door het gebruik van lijm- of 
lasverbindingen. Vernieuwers maken 

veelal gebruik van circulaire oplossin-
gen. Bijvoorbeeld in initiatieven als 
de TU/ecomotive Nova en de visie 
van BMW Mini. Ze zijn gericht op een 
betere modulariteit en herconfigu-
reerbare onderdelen en component-
en, die je makkelijk verwisselt en met 
minimale inspanningen aanpast. In-
ternationale voorbeelden: Volvo, OS-
Vehicle, Altran eMOC en Strati EV.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Autofabrikanten willen dat hun product 
ook in de nieuwe businessmodellen 
tijdens de volledige levenscyclus zijn 
waarde voor de consument behoudt. 
Daarom zullen ze leveranciers 
steeds vaker om slimme systemen, 
levensduurverlengende oplossingen en 
upgrades van auto-onderdelen vragen.

Slimme systemen

Gevestigde leveranciers bieden sen-
soren en computertechnologie om de 
betrouwbaarheid te optimaliseren, veil-
igheid te vergroten en – onder beleids-
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De composietmengsels in de 
huidige materialen en onder-
delen kunnen niet worden ge-
recycled, terwijl er met herge-
bruikt materiaal eenvoudige 
oplossingen bestaan. Er 
bestaat een sterkte hang naar 
het gebruik van ‘virgin’ ma-
terialen, terwijl dit vaak hele-
maal niet nodig is: kwaliteit 
en performance zouden hierin 
leidend moeten zijn.
- Jan-Paul Kimmel, CLAUT

‘’

Vergeleken met een nieuw 
product, kost een gereviseerd 
onderdeel tot 85 procent 
minder grondstoffen en 80 
procent minder energie. 
Daarom gebruiken we nu 
schroeven in plaats van lijm 
of lasverbindingen.
- Gunnar Magnusson, hoofd 
herfabricage Volvo in 
ReMaTecNews mei 2015

‘’
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druk – uitstoot te verminderen. Vernieu-
wers ontwikkelen oplossingen in reactie 
op veranderende consumentenbehoeften. 
Innovaties als geavanceerde sensoren en 
zelfrijdfuncties verbeteren niet alleen het 
gebruik van de auto drastisch, maar maken 
autodelen en proactief onderhoud ook mak-
kelijker. Onder de vernieuwers bevinden zich 
NXP, TomTom, Sioux en Mind. Tesla is een 
belangrijke Amerikaanse voorloper. Ook in-
ternationale techbedrijven als Google, Intel, 
NVIDIA en TE Connectivity zijn de automo-
tive-arena ingestapt. 

Levensduurverlenging

Gevestigde leveranciers zijn vooral ge-
dreven door de wisselwerking tussen on-
derhoudskosten en de economische lev-

ensduur of afschrijving van de auto. Maar 
in nieuwe dienstverleningsmodellen neemt 
het autogebruik toe. Voertuigen hebben dan 
vaker onderhoud nodig en moeten meer pe-
riodieke upgrades ondergaan om hun (econ-
omische) levensduur te verlengen.  Vernieu-
wers bieden in Nederland een all-in-one 
service voor hun leasediensten, zoals Busi-
ness Lease Group. Hierdoor kunnen ze 

3D-printen is de meest trendy 
industriële revolutie van dit 
moment. Maar wij willen er 
ook een duurzame revolutie 
van maken. Vandaar dat we 
ons ABS-filament hebben 
geïntroduceerd, gemaakt van 
autodashboards.
- Refil Website

‘’
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de kosten beter managen, de bezettings-
graad van voertuigen vergroten en de fleet 
verkleinen. Ondernemingen als ProDrive 
en TomTom leveren telematics-oplossingen 
om fleet-eigenaren hierbij te ondersteunen. 
In het buitenland gebruiken bedrijven als 
BMW, Bosch en IBM big data en Internet of 
Things voor sensortechnologie. Hiermee is 
voorspellend onderhoud mogelijk, waar-
door bepaalde technische problemen zich 
niet meer hoeven voor te doen.

Revisie en upgrading van onderdelen

Door beleidsdruk rond betere veiligheid, 
stellen veel autofabrikanten zeer speci-
fieke eisen aan auto-onderdelen. 

Gevestigde leveranciers produceren – 
als reactie op deze specificaties – voor 
het merendeel onderdelen met virgin 
materialen en nieuwe onderdelen. In 
de nieuwe mobiliteitsmodellen gaat 
het gebruik van voertuigen omhoog en 
de levensduur omlaag. De vraag naar 
gereviseerde en geüpgraded versies 
van auto-onderdelen zal daardoor sti-
jgen.  Vernieuwers werken actief met 
fabrikanten en andere partijen binnen 
de automotive-keten samen om ger-
eviseerde en verbeterde auto-onder-
delen te leveren op basis van herfabri-
cage. Voorbeelden: ACtronics en Perfect 
Green (No Risk Parts). Zij beperken het 
gebruik van nieuwe grondstoffen in het 
productieproces. Andere vernieuwers 
– zoals Rebbl – upgraden zelfs de hele 
auto door hem elektrisch te maken.

END-OF-USE

Consumenten willen nieuwe mobiliteits-
diensten en technologische innovaties. Dit 
vereist andere systemen om auto’s aan het 
einde van hun gebruikscyclus te verwerken.
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Terugname

Auto’s hebben een grote restwaarde aan 
het eind van de gebruikscyclus. Er moet-
en terugnameprogramma’s worden op-
gezet om deze waarde beter te benutten. 

Gevestigde fabrikanten hebben inruil-
programma’s voor voertuigen en onder-
delen. Ook verkopen of verhandelen ze 
tweedehands auto’s. Vernieuwers heb-
ben al terugnameprogramma’s voor auto’s of 
componenten zoals Tesla, Volvo en Renault. 
Hiermee nemen ze zelf de verantwoordeli-
jkheid voor de auto’s die zij produceren. Ook 
nadat zij gebruikt zijn.

Onderdelen terugwinnen

Nederlandse beleidsmaatregelen stimuleren 
de recycling van voertuigen door een vergoed-
ing te bieden. Terugwinning van onderdelen 
was altijd het domein van demontagebedri-
jven en is in Nederland goed ontwikkeld. 

Gevestigde leveranciers ‘oogsten’ op 
tweedehandsmarkten auto-onderdelen 
met voldoende waarde; zeker als ze in het 
laatste deel van de automotive-keten zit-
ten, rond het eind van de gebruikscyclus. 
Maar auto’s krijgen meer technologie, kor-
tere product lifecycles door nieuwe mo-
biliteitsmodellen en een beter modulair 
ontwerp. Daarom moeten ze met recy-
clers samenwerken om een meer circulair 
model op te zetten, waarmee je auto-on-
derdelen kunt reviseren en terugwinnen. 
Vernieuwers zetten programma's op om 
zelf auto-onderdelen om te ruilen en ter-
ug te winnen, zoals VEGE Benelux, Denso 
en Suez ReCharge. Ze demonteren ze ei-
genhandig en maken er nieuwe reserveo-
nderdelen van. In het buitenland zijn Re-
nault, Ford, Autocraft Material Recovery 
en Linder’s Inc. al zover.

Recycling en upcycling van 
onderdelen

Als onderdeel van het recyclingproces 
aan het einde van de gebruikscyclus, 
zijn er processen die ervoor zorgen dat 
auto’s door de shredder worden ge-
haald om metalen en andere materi-
alen terug te winnen. 

Gevestigde leveranciers kopen 
sloopvoertuigen in om ijzer, koper en al-
uminium terug te winnen en als schroot 
te verkopen. Innovatie zorgt voor nieu-
we circulaire polymeren en materialen 
in de auto-industrie. Zij moeten samen-
werken met de toeleveringsketen om 
meer kennis van nieuwe materialen en 
(elektronische) componenten te krijgen. 
Vernieuwers zien de waarde van alle 
grondstoffen die uit een voertuig komen. 
Ze herwinnen automaterialen voor in-
novatieve toepassingen en onderzoek-
en hergebruikkansen om de maximale 
waarde uit alle grondstoffen te halen. 
Nederlandse voorbeelden: ARN, Black 
Bear Carbon, Refil en Carglass. Interna-
tionale voorlopers: Umicore, Geo-Tech 
Polymers en GDE Recycling.

We moeten voor elk auto-
onderdeel een manier vinden 
om de waarde ervan te 
behouden. Bijvoorbeeld door 
hergebruik, remanufacturing 
of hoogwaardige recycling. 
Dit vereist gedurfde nieuwe 
strategieën.
- Martijn Lopes Cardozo, 
Black Bear Carbon

‘’
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VOORUITZICHTEN VAN DE 
NEDERLANDSE 
AUTOMOTIVE-
TOELEVERINGSKETEN

DSM is een Nederlandse multinational die actief is 
in healthcare, food en materials. Het bedrijf werkt 
nauw samen met de auto-industrie bij het ontwer-
pen van duurzame materialen voor de productie 
van componenten. DSM’s oplossingen voor de au-
to-industrie zijn gericht op kunststofverbindingen 
die auto’s milieuvriendelijker maken.

Wat doet uw bedrijf?

“We werken al meer dan 25 jaar met de auto-indus-
trie samen om betere, slimmere, veiligere, lichtere en 
nu ook steeds groenere onderdelen te ontwerpen. 
Onze oplossingen voor de auto-industrie zijn geba-
seerd op het eenvoudige, drieledige beginsel van 
People, Planet, Profit. In de automotive-markt – waar 
de uitstoot van koolstof en energie-efficiëntie het 
landschap steeds meer domineren – bieden we nu 
een aantal ‘Eco+’-oplossingen, waaronder bioplastics.”

Hoe ziet u de toekomst van de automotive 
toeleveringsketen?

“Er worden ieder jaar wereldwijd rond de 82 mil-
joen auto’s geproduceerd en dit aantal blijft maar 
stijgen. De prognoses voor 2030 spreken van een 
doorgaande stijging met een piek ergens rond de 
120-125 miljoen auto’s per jaar. Fabrikanten als VW 
en BMW investeren zwaar in elektrische voertuigen 
– ze steken het leeuwendeel van hun R&D-inves-
teringen in elektrisch rijden. Dat wil niet zeggen dat 
de ver brandingsmotor snel zal verdwijnen. Over 10 
tot 15 jaar zal 95% van de auto’s nog steeds een 
verbrandingsmotor hebben, hoewel veel kleiner 

Ralph Ramaekers 
Marketing Director 
Automotive bij DSM 
Engineering Plastics3



en met hybride mogelijkheden om aan 
de emissienormen te voldoen.

Er is een verschuiving van autobezit naar 
mobiliteit als dienst en de markt verand-
ert daardoor. Allerlei nieuwe, disruptieve 
spelers, zoals Google, NVidia en Faraday 
Future, betreden nu de automotive markt 
en ze maken de autofabrikanten behoorli-
jk nerveus. De grootste angst van autofab-
rikanten is om een hardwareleverancier 
te worden en het directe contact met de 
consument te verliezen. Autofabrikanten 
willen auto’s maken die meer services bie-
den en willen deelnemen aan carsharing 
om het rendement van auto’s te verhogen. 
We zullen meer kunnen doen met mind-
er auto’s, waardoor er minder auto’s zullen 
worden geproduceerd. Toch zijn er in deze 
krimpende markt nog veel verkoopkansen 
voor leveranciers. Bijvoorbeeld voor ons. Het 
aandeel van kunststoffen in auto’s zal naar 
verwachting groeien.

Fabrikanten zijn gericht op de technische 
specificaties van de materialen en vertrou-
wen op leveranciers om op de optimale 
manier aan de specificaties te voldoen. 
Aangezien ze niet specifiek om nieuwe 
materialen vragen, hebben we een uitge-
lezen kans om hergebruikte materialen te 
gebruiken. Bij fabrikanten als Ford lopen er 
programma’s om alternatieve materialen 
te gebruiken. DSM biedt ook oplossingen 
die een hoog percentage bouwstenen van 
hernieuwbaar materiaal bevatten. Maar 
de systeemkosten blijven een belangrijke 
factor. Alles draait om de kosten.”

Wat zijn de gevolgen voor automotive-
leveranciers?

“Het aantal kunststofonderdelen in voertu-
igen groeit voortdurend, vooral ingegeven 
door lightweighting en uitstootnormen. 
Kunststofproducenten als DSM krijgen 
een belangrijkere rol bij het innoveren in 
lichtere en meer circulaire materialen. Tier 
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1-leveranciers worden steeds meer sys-
teemspecialisten en belangrijke drijvende 
krachten achter innovatie.

Lichtgewichtcomponenten worden nu 
vaak gemaakt van thermohardende com-
posietmaterialen met koolstofvezels. Dat 
zijn dure materialen die moeilijk te recy-
clen zijn. Maar we hebben innovaties die 
zijn gericht op thermoplastische polyam-
iden. Ze leveren soortgelijke prestaties, 
maar zijn gemakkelijker herbruikbaar. De 
hoeveelheid elektronica in auto’s stijgt ook 
snel, waardoor warmtebeheersing steeds 
belangrijker wordt. DSM verricht ook veel 
innovatie op dat gebied. We ontwikkelen 
warmtegeleidende oplossingen ter ver-
vanging van metaal.”

Welke rol spelen innovatieve bedrijven 
die de automotive-arena betreden?

“Nieuwkomers als Tesla hebben circularite-
it hoog in het vaandel staan. Traditionele 
spelers zullen waarschijnlijk niet snel van 
mentaliteit veranderen. Alle disruptieve 
spelers – Google, Microsoft, Uber – komen 
met nieuwe businessmodellen die met 
big data te maken hebben. Onze rol als 
materiaalleverancier zal waarschijnlijk niet 
veranderen. DSM zal blijven zoeken naar 
nieuwe materiaaloplossingen voor nieuwe, 
innovatieve auto’s om te blijven inspelen 
op de behoeften van de autofabrikanten.”

Heeft u suggesties voor de huidige 
leveranciers in de automotive-keten?

“De auto-industrie zal in de komende 
jaren sneller en ingrijpender veranderen 
dan in de voorgaande decennia. Toch 
blijft milieuvriendelijke mobiliteit het 
hoofdthema voor de auto-industrie. 
Leveranciers moeten zich snel aan 
deze veranderingen kunnen blijven 
aanpassen om ertoe te blijven doen en 
te voorkomen dat ze de Kodak van de 
auto-industrie worden.”
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HET PERSPECTIEF VAN 
ACTRONICS – THIJS JASINK

ACtronics is een Nederlandse auto-
motive-leverancier met een hoofd-
kantoor in Almelo en vestigingen in 
heel Europa. Het bedrijf is al marktle-
ider in meer dan 23 Europese landen 
met zelfontwikkelde, innovatieve 
technologische oplossingen voor de 
automotive-keten, met gereviseerde 
en verbeterde elektronische com-
ponenten. De verbeterde producten 
worden op de aftermarket verkocht.

Wat doet uw bedrijf?

“De corebusiness van ACtronics is het 
reviseren van boordcomputers. Het 
bedrijf voorziet garages en dealers in 
heel Europa van kwalitatief hoogwaar-
dige, gereviseerde componenten en 
reserveonderdelen voor onderhoud 
en reparatie. ACtronics is zo succesvol 
door grondige, continu op pijl gehoud-
en kennis van alle automodellen en de 
uiteenlopende ECU’s daarin, waardoor 
we specialist zijn in het reviseren van 
deze componenten.

Het revisieproces van het bedrijf zorgt 
ervoor dat ieder product zowel op veel-
voorkomende fouten als op toekoms-
tige knelpunten wordt gecontroleerd. 
Fouten worden gecorrigeerd en elk 
product dat ACtronics reviseert, moet er 
als nieuw uitzien, als nieuw werken en 
een nieuwe levensduur hebben die de 
oorspronkelijke specificaties evenaart 

of overtreft. Zo is het bedrijf in staat om 
hun gereviseerde producten aan te bie-
den voor een fractie van de kosten van 
een nieuw product, samen met een ga-
rantie van twee jaar.”

Hoe ziet u de toekomst van de 
automotive-toeleveringsketen?

“Auto’s in privébezit zullen verdwijnen 
– hoewel niet volledig – en auto’s zu-
llen in de komende 10-15 jaar eigen-
dom van de fabrikanten blijven. In dit 
nieuwe model worden carsharing en 
autoverhuurbedrijven van fabrikanten 
overbodig. Het zal resulteren in mind-
er auto’s, die vanwege carsharing in-
tensiever zullen worden gebruikt. Fab-
rikanten als Mercedes, GM en Ford 
proberen al om de auto minder als 
een symbool van particulier bezit te 
presenteren, en meer als een dienst.

De impact op de automotive-keten is 
dat fabrikanten minder auto’s zullen 
verkopen, maar nauwer betrokken 
zullen zijn bij diensten in de aftermar-
ket. De samenwerking tussen keten-
partners en fabrikanten zal aanzien-
lijk toenemen. Er zullen nog steeds 
merkdealers en wereldwijde deal-
ers bestaan, maar garageketens en 
onafhankelijke garages zullen in de 
toekomst moeten sluiten als ze niet 
nauwer als specialist met fabrikanten 
gaan samenwerken.”

Wat zijn de gevolgen voor 
automotive-leveranciers?

“Op dit moment luisteren bedrijven in 
de toeleveringsketen naar de regels 
van de fabrikanten. Dit zal moeten 
verschuiven naar meer samenwerking 
met de fabrikanten, om gezamenlijk 
nieuwe oplossingen te ontwikkelen 
en te innoveren.

Thijs Jasink
COO ACtronics
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Je ziet nu al dat nieuwe, innovatieve automotive-
leveranciers van zichzelf dichter bij de fabrikant 
staan dan de huidige leveranciers. Hierdoor 
stellen fabrikanten steeds vaker nieuwe eisen 
aan hun huidige leveranciers en vragen ze 
om nieuwe innovaties. Om in de toekomst 
mee te blijven spelen en te overleven, zullen 
leveranciers zich meer moeten specialiseren. 
Ze zullen uniek moeten zijn, over vakkennis 
moeten beschikken en specifieke innovaties 
en oplossingen moeten bieden. Zoals veel 
van de innovatieve leveranciers vandaag de 
dag al doen.”

Welke rol spelen innovatieve bedrijven die 
de automotive arena betreden?

“Bedrijven voor consumentenelektronica, 
zoals Samsung en Sony, en voor telecommu-
nicatie, zoals Vodafone en T-Mobile, bieden al 
nieuwe connectiviteitsdiensten in auto’s. Deze 
trend zet zich voort met bedrijven als Google 
en Apple. En met anderen die revolutionaire 
producten maken die de automotive-markt 
letterlijk beginnen te veranderen. Deze bed-
rijven beschikken over de infrastructuur voor 
internet, telematica, navigatie enzovoort. Ze 
werken aan innovaties binnen de auto-in-
dustrie. Ze willen hun kennis aan fabrikanten 
verkopen en transformeren de industrie als 
gevolg daarvan. Misschien bouwen of ontwik-
kelen ze uiteindelijk hun eigen auto.

De auto van de toekomst gaat richting een 
slim kantoor op wielen. Er is sprake van steeds 
meer connectiviteit, media, internetdiensten 
en infrastructuur om met de buitenwereld te 
communiceren.”

Heeft u suggesties voor de huidige 
leveranciers in de automotive-keten?

“Probeer toekomstbestendig te worden. 
Ga door met specialiseren, blijf innoveren 
en zorg er bovenal voor dat je dichter bij 
de fabrikanten komt te staan. Wees eerder 
proactief dan reactief.”
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HET PERSPECTIEF 
VAN ARN – JASPER 
IJSENBRANDT, PIETER 
KUIPER, ALZIRA SCHAAP, 
HECTOR TIMMERS

ARN is in 1995 opgericht door de Ned-
erlandse auto-industrie, vertegenwoor-
digd door RAI Vereniging, BOVAG, 
FOCWA Schadeherstel en STIBA. Het 
doel van ARN is het (optimaal) terug-
winnen en hergebruiken van onderdel-
en en materialen van voertuigen aan 
het einde van de gebruikscyclus. Met 
de groeiende vraag naar mobiliteitso-
plossingen speelt ARN een steeds be-
langrijkere rol bij de thema's ‘materiaal 
terugwinnen’ en ‘duurzaam onder-
nemen’.

Wat doet uw bedrijf?

“Als onderdeel van een netwerk van bijna 
driehonderd ketenpartners zorgt ARN 
voor de duurzame verwerking van auto’s 

aan het einde van hun gebruikscyclus. 
De wettelijke norm voor recycling en ter-
ugwinning van voertuigen is met ingang 
van 2015 vastgesteld op 95%. Deze doel-
stelling is behaald en wordt nog steeds 
behaald door de samenwerking van ARN 
en zijn ketenpartners. ARN zette in 2011 
een belangrijke stap in de goede richt-
ing door de PST-fabriek te openen, waar 
shredderafval van auto’s tot herbruikbare 
materialen wordt verwerkt.
 
ARN zorgt ook voor de gestroomli-
jnde inzameling en verwerking van de 
afvalstromen van garages. Voorbeelden 
hiervan zijn afgewerkte olie en koelvloe-
istof, banden en oude accu’s. ARN heeft 
een jarenlange ervaring opgebouwd. 
Die knowhow stellen we aan anderen 
beschikbaar door middel van consul-
tancy op het gebied van technologie en 
ketenbeheer in de recycling- en mobi-
liteitsbranche. Het in 2008 door BOVAG 
en RAI Vereniging opgerichte Institu-
ut voor Duurzame Mobiliteit is in 2013 
samengevoegd met ARN.”

Hoe ziet u de toekomst van de 
automotive toeleveringsketen?

“In 2025 zal het materiaalgebruik 
in auto’s zijn veranderd. Het is 
waarschijnlijk dat er in plaats van staal 
meer lichtere materialen gebruikt 
zullen worden, zoals aluminium en 
kunststoffen. Door de beleidspush 
op het gebied van CO2-reductie 
en lightweighting blijven andere 
materiaalinnovaties uit. Auto’s zullen 
sneller op de markt worden gebracht. 
Nu duurt dat nog acht jaar, maar dat 
wordt slechts een paar jaar – inclusief 
alle elektronische componenten. Auto-
ontwerpers zouden in hun ontwerpen 
graag meer rekening willen houden 
met hergebruik, maar bij de meeste 
ontwerpkeuzes geven veiligheid, 
gewicht en uiterlijk de doorslag.”

Jasper IJsenbrandt
ARN Business Sales 
Developer

Pieter Kuiper
ARN Senior Project 
Manager

Alzira Schaap
ARN Consultant

Hector Timmers
ARN Senior Project 
Manager



Wat zijn de gevolgen voor automotive 
leveranciers?

“Er zijn nog steeds mogelijkheden om het aan-
tal onderdelenstromen voor hergebruik te ver-
groten. Zo is het in Frankrijk nu verplicht dat ga-
rages actief gebruikte onderdelen aanbieden 
om onderdelen in gebruikte auto’s te vervangen.

Veel van de R&D gebeurt bij merken buiten Ned-
erland. Maar er is behoefte aan meer R&D binnen 
Nederland. Er ligt een grote kans voor leveranciers 
om het voortouw in de auto-industrie te nemen 
en nauwer samen te werken met fabrikanten die 
momenteel geen R&D in Nederland verrichten.

De tweedehandsmarkt voor voertuigen is 
aan het veranderen. Composieten en geavan-
ceerde elektronica in auto’s zijn in opkomst. 
Demontagebedrijven vrezen dat ze in de toe-
komst niet de technologische kennis zullen 
hebben om te blijven recyclen zoals ze dat 
doen. Ze hebben behoefte aan meer infor-
matie over de mogelijkheden tot hergebruik.

Er zullen waarschijnlijk gespecialiseerdere dien-
stverlenende bedrijven komen, sommige onder 
het merk van de fabrikant zelf. Deze bedrijven 
zullen zich bezighouden met specifieke taken, 
zoals auto-accu’s recyclen aan het einde van 
hun gebruikscyclus.”

Heeft u suggesties voor de huidige 
leveranciers in de automotive-keten?

“We zien een behoefte aan meer samenwerking 
tussen de leveranciers en de rest van de keten, 
van begin tot eind. Nauwere samenwerking 
is noodzakelijk om de waarde van producten 
en materialen in de recyclefase te verzilveren. 
Daarom streven we naar meer kennisuitwissel-
ing over recyclen en toepassingen voor herge-
bruik. Onze recente beslissing om deel te ne-
men aan de Automotive Campus in Helmond is 
een goed voorbeeld van deze ambitie. Idealiter 
zullen steeds meer leveranciers hergebruikte 
materialen gebruiken voor auto-onderdelen en 
componenten.”
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CONCLUSIONS

1. Circulariteit staat nog niet op de agenda
Circulaire kansen voor de auto-industrie ontstaan 
tegen de achtergrond van een veranderende 
vraag van consumenten. Zij willen connectiviteit 
en nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals het concept 
Car as a Service (CaaS). Tegelijkertijd reageert de 
industrie op overheidsbeleid dat vooral is gericht 
op veiligheid en brandstofbesparing (elektrisch 
rijden en minder gewicht). 

Circulariteit staat bij zowel kopers als fabrikanten 
nog niet op de agenda. Integendeel, nieuwe 
lichtgewichtmaterialen (vaak composieten) worden 
verlijmd of aan elkaar gelast, waardoor eenvoudige 
demontage en hergebruik onmogelijk is. Dit 
kan ertoe leiden dat auto’s in de toekomst juist 
minder circulair worden. Ook de huidige recycling-
richtlijnen in de Europese en Nederlandse auto-
industrie dwingen maar in beperkte mate om echt 
met circulariteit aan de slag te gaan.

2. Fabrikanten aan zet op weg naar 
circulaire auto’s
We zien dat consumenten steeds vaker 
mobiliteitsoplossingen verkiezen boven 
autobezit. Ze willen de nieuwste technologie, 
zonder de onvoorspelbare lasten die bij 
eigendom komen kijken. De snelle groei van 
Car2Go, Snappcar en Greenwheels laat zien 
hoe geïnteresseerd veel consumenten zijn in 
innovatieve modellen, zoals Car as a Service. 
Autobezit verschuift meer en meer van 
consumenten naar fabrikanten, leasebedrijven 
en dienstverleners. 

Maar deze modellen hebben belangrijke 
gevolgen: auto’s worden intensiever gebruikt 
en moeten altijd de laatste technische snufjes 
bevatten. Ze gaan dus korter mee: zowel 
technisch als economisch staat de levensduur 
onder druk. Daarom moeten autofabrikanten 
hun ideeën over circulariteit heroverwegen. 

Door modulair ontwerp, upgrades, onderdelen 
terugwinnen en materialen recyclen, kunnen de 



NIEUWE BUSINESSMODELLEN FINANCIEREN IN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE
De overgang van bezit naar gebruik vraagt ook om een nieuwe kijk op financier-
ing. Terugverdientijden en restwaardes veranderen hoogstwaarschijnlijk. Ook 
zorgt de verschuiving van eigendom voor juridische uitdagingen. Op dit mo-
ment financieren banken op basis van onderpand of verwachte kasstromen.

Nieuwe circulaire businessmodellen gaan hand in hand met:
• een groeiende vraag naar voorfinanciering;
• veranderende cash-flows;
• grondstoffen die als onderpand dienen. 

Zo moeten bijvoorbeeld bij een lease- of abonnementsmodel de productie-
kosten vooraf worden gefinancierd. Doordat het product niet wordt verkocht, 
is er geen directe – of slechts een beperkte – opbrengst. Deze vindt gespreid 
plaats, over een langere periode. 

ABN AMRO druk op zoek naar oplossingen
Wanneer – in gesloten ketens – de restwaarde van producten toeneemt, ont-
staat een grotere basis voor financiering. Deze ontwikkeling raakt dus de 
gehele automotive-keten: van onderdelenproductie tot nieuwe oplossingen 
voor de end-of-use-fase. ABN AMRO onderzoekt de financieringsbehoeften 
die hierbij horen en is actief op zoek naar passende oplossingen.

Voorwaarden: financiële transparantie en beleid op duurzaamheid
Het is wel noodzakelijk dat we als financier meer inzicht krijgen in het verd-
ienmodel van de spelers in de toeleverketen. En in de financiële prestaties 
van hun afnemers. En, niet te vergeten: in het beleid van alle partijen op het 
gebied van duurzaamheid en circulaire economie. 

Uit onderzoek van Deutsche Bank (2012) en Eccles, Ioannou en G. Serafeim 
(Harvard Business School, 2014), blijkt dat bedrijven met een actief duur-
zaamheidsbeleid beter scoren op winstgevendheid dan hun peers die dit 
niet hebben. Dit ondersteunt onze visie. Namelijk dat het belangrijk is om 
als toeleverancier in de automotive-industrie na te denken over de mogeli-
jkheden van een circulaire auto. 

Wens consument wint terrein op regelgeving
Regelgeving zal ook de komende jaren de overheersende kracht zijn in het 
automotive-speelveld. Maar de vraag van consumenten naar mobiliteitso-
plossingen (in plaats van autobezit) krijgt steeds meer tractie. Op middel-
lange termijn leidt dit tot een meer circulaire auto. Omdat die simpelweg 
uiteindelijk goedkoper is.
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kosten van nieuwe (geüpgradede) auto’s 
omlaag. Circulaire businessmodellen 
werken alleen wanneer autofabrikanten 
of dienstverleners verantwoordelijk 
blijven voor hun auto’s tot aan het einde 
van hun levensduur.

3. Ook leveranciers moeten zich 
aanpassen en circulair denken
Autofabrikanten kunnen al deze 
uitdagingen niet alleen aan. De 
behoefte aan innovatie zullen ze 
steeds meer bij hun toeleveranciers 
neerleggen. Hierdoor verzekeren 
zij zich van blijvende toegang tot 
technologie en knowhow op het 
gebied van R&D en engineering. 

De noodzaak om de vereiste innovatie 
te leveren, is een grote kans voor 
leveranciers om waarde toe te voegen. 

Volgen ze de acht principes van een 
circulaire economie (zie pagina x) dan 
kan dit proactieve leveranciers – de 
vernieuwers – stimuleren om:

• efficiënter en hechter met autofabri-
kanten samen te werken;

• aanzienlijke waarde te creëren in 
deze industriële overgangsfase;

• hun activiteiten toekomstbestendig 
te maken.

 
4. De Nederlandse auto-industrie heeft 
potentie om de overgang te leiden
Om succesvolle innovatie te stimuleren, 
moet de Nederlandse auto-industrie 
samenwerken met alle schakels binnen 
de volledige waardeketen. Innovatie 
van onderaf door leveranciers van 
onderdelen en componenten zal 
daarbij een cruciale rol spelen.

ZO WORDT U TOEKOMSTBESTENDIG

Traditionele, gevestigde fabrikanten staan voor de uitdaging van een snel 
en ingrijpend veranderende markt. Met hun innovatiekracht kunnen 
nieuwkomers hen links en rechts inhalen. 

Vernieuwers in de Nederlandse auto-industrie vertellen ons dat u als 
leverancier het volgende moet doen om toekomstbestendig te worden:

1. Leid: Wees proactief en voorkom dat nieuwkomers met nieuwe, circulaire 
bedrijfsmodellen uw zaken overnemen.

2. Innoveer: Investeer in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voeg 
meer waarde aan auto’s toe door circulaire strategieën toe te passen in 
deze drie fasen: 1) ontwerp, 2) gebruik, 3) eindgebruikscyclus. 

3. Specialiseer: Loop voorop in het maken van specifieke auto-onderdelen, 
of materialen die zijn ontwikkeld op basis van circulaire principes. Word de 
voorkeursleverancier van één of meer merken.

4. Werk samen: Intensiveer de banden met autofabrikanten en andere spelers 
in de waardeketen. Zet stappen richting gezamenlijke ontwikkeling en cocreatie.
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