Veelgestelde vragen

Prestatieladder Circulair

1. Is het kwaliteitsplan voor de Prestatieladder Circulair in te passen in bijvoorbeeld een ISO 9001,
14001 of MVO-prestatieladder handboek?
Ja. De Prestatieladder circulair volgt de zogenaamde high level structuur, de basis inrichting die in
bovengenoemde richtlijnen is toegepast. Dit maakt het allemaal een stuk eenvoudiger voor een
kwaliteitsfunctionaris.
2. Wat is het verschil tussen circulair ondernemen en recycling?
Circulair ondernemen heeft te maken met de inrichting van de dagelijkse bedrijfsvoering binnen
een organisatie. De focus ligt daarbij op het ontwerpen en produceren van producten die zolang
mogelijk ingezet kunnen worden voor het doel waarvoor zij zijn ontwikkeld. Het voordeel hiervan is
dat het mondiale grondstofverbruik afneemt. Pas nadat alle stadia van reparatie, hergebruik,
functieverandering etc. zijn doorlopen komt het product in de recycling terecht. Recycling is er op
gericht nog bruikbare grondstoffen of energie te herwinnen uit producten die hun oorspronkelijke
functie verloren hebben.
3. Voor welke bedrijven is het certificaat interessant?
Eigenlijk voor alle bedrijven die een product of dienst in de markt zetten.
4. Hoe vindt de niveau indeling op de prestatieladder plaats?
Per niveau wordt een score (%) verlangd op telkens 7 thema’s. De laagste score is leidend voor
de niveau indeling. Die score wordt rekenkundig vastgesteld met een rekentool die wordt ingevuld
tijdens de beoordeling van uw bedrijf.
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5. Gaat het certificaat alleen over het kwaliteitsmanagement systeem van de organisatie?
Nee. Een groot gedeelte van het eisenpakket legt de nadruk op het product of dienst. Hier is het
van belang dat grondstoffen reductie wordt nagestreefd, circulaire product componenten worden
ingezet, product ontwerp plaats vind die gericht is op behouden van waardevolle componenten en
grondstoffen. Er wordt ook verlangt dat de productprestaties gemeten en gedeclareerd worden.
Als bijzonderheid komt daar nog bij dat de milieu impact van het product bepaald dient te worden.
Het product zelf mag dan ook gemerkt worden met het keurmerk.
6. Waarom wordt er zoveel aandacht gegeven aan het uitvoeren van pilots?
Dit heeft alles te maken met risico’s vermijden. Het hele plan kan in duigen vallen wanneer u een
productie run wilt starten en dan blijkt dat de toeleveranciers door andere prioriteiten niet in staat
zijn om u de toegezegde circulaire grondstoffen te leveren. Of dat u de mengverhoudingen van
vertrouwde recepturen moet aanpassen om een gewenste productkwaliteit te behalen. Dit soort
situaties kunt u niet gebruiken wanneer u op basis van een contract gehouden bent aan vaste
levertijden.
7. Hoe weet je nu zeker of je circulaire product beter presteert?
Als er wordt gekeken naar het milieugebied? Er wordt verlangd dat u de milieu impact van uw
circulaire product door middel van een LCA berekend en vastlegt in een EPD, de afkorting voor
een milieuverklaring. Daarna doet u er zeker verstandig aan om te kijken of uw product op zijn
minst net zo goed presteert als een overeenkomstig product geproduceerd volgens de principes
van de lineaire economie.
8. Waarom zou je al die moeite doen om circulair te ondernemen?
Deze vraag moet u voor uzelf wel goed beantwoord hebben. Voor Kiwa is het zonneklaar, dat er
iets grondig mis zal gaan wanneer alle wereldburgers in steeds toenemende doorgaan met het
kopen van producten die eenmaal worden gebruikt en vervolgens op de afvalhoop belanden. In de
dagelijkse nieuwsberichten staat elke dag wel een artikel over de schandelijke gevolgen hiervan.
Wanneer u dit begint in te zien dan gaat er langzaam aan wat knagen als u met uw zakje
plasticafval naar de container loopt of uw kast nog eens verder volstouwt met dingen die al bijna
stuk zijn wanneer u ze uit de verpakking hebt weten te krijgen.
9. Wat is voor mijn organisatie belangrijker een certificaat circulair ondernemen, een CO 2 bewust
certificaat of een PSO certificaat?
Door al die duurzaamheidscertificaten kan u als ondernemer soms door de bomen het bos niet
meer zien. Vaak hangt het ook een beetje af van wat uw stakeholders van uw organisatie
verlangen. Werkt u voor bijvoorbeeld ProRail dan krijgt u al snel de vraag om een CO2 bewust
certificaat te behalen. Heeft u een uitzendbureau die vooral veel personeel inzet bij bedrijven die
sociaal willen ondernemen dan zou u gevraagd kunnen worden om een certificaat PSO. Een
certificaat voor circulair ondernemen circulaire producten zal steeds belangrijker worden bij
aanbestedingen voor bouw- en grond weg en waterbouw projecten.
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10. Verzorgt Kiwa ook bijeenkomsten rond dergelijke vraagstellingen?
Als certificatie instituut leveren wij eigenlijk geen adviesdiensten. Wel kunnen wij heel goed uitleg
geven over de inhoud van certificatierichtlijnen. Daarna kunt u meestal ook zelf bepalen wat het beste
is voor uw onderneming. Wanneer u geïnteresseerd bent in een dergelijke uitleg dan kan een
bijeenkomst belegd worden. Dat is echter niet zonder kosten.
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