
Met steun van Vlaanderen Circulair

Een initiatief van
POM West-Vlaanderen

Cobot
Plastiq

handleiding voor leerkracht



inhoud 01

Inleiding

Wat is circulaire economie?

  Algemeen

  Inspirerende circulaire principes

  Extra bronnen

Nieuwe Materialen

  Kunststof

  Textiel

Past Circonopoly binnen de eindtermen (2010 - 2023)?

Hoe start ik mijn les?

  Klasgesprek

  Speluitleg

  Antwoorden quiz

Wat hebben de leerlingen geleerd?

01

03

08

10

11

15

03

04

08

08

09

11

12

13



Beste leerkracht, 

Leuk dat je ervoor hebt gekozen om samen met jouw klas aan de slag  

te gaan met Circonopoly, een educatief spel dat je leerlingen onderdompelt  

in de circulaire economie. Dit document is een aanvulling op het online spel  

(www.circonopoly.be) en bevat heel wat bijkomende informatie en bronmateriaal.  

Je kan het gebruiken ter ondersteuning van je les, als inleiding of om na het spel de  

opgedane kennis en ervaring van de leerlingen te evalueren.

Deze handleiding bevat:

 Een inleiding tot circulaire economie

 Een inleiding tot Circonopoly

 Lessuggesties rond circulaire economie

Als leerkracht ben je vrij om een eigen invulling aan het thema te geven.  

Deze handleiding is slechts een aanzet tot vragen en onderwerpen die gebruikt kunnen  

worden tijdens de les.

Succes!

POM West-Vlaanderen
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algemeen

Circulaire economie of kringloopeconomie is een economisch systeem waarbij afval zoveel  

mogelijk wordt vermeden. Het basisprincipe is dat alles van waarde zoveel mogelijk wordt  

behouden en dat er niets verloren gaat. Materialen en grondstoffen worden zo lang mogelijk 

ingezet op een duurzame manier.

Vandaag leven we nog grotendeels in een lineaire economie. Grondstoffen worden verwerkt 

tot producten, die op hun beurt worden verbruikt en daarna afgedankt, met een berg afval tot 

gevolg. Dit systeem is niet houdbaar op lange termijn. Eerst en vooral blijft de vraag naar eindige 

grondstoffen stijgen, waardoor ze steeds schaarser worden. Bovendien zijn we in Vlaanderen erg 

afhankelijk van de invoer van grondstoffen uit het buitenland. Terwijl we nochtans zelf over veel 

afgedankte producten beschikken die waardevolle grondstoffen en materialen bevatten. Dankzij 

het verwerken van onze eigen, reeds bestaande grondstoffen, kunnen er heel wat jobs gecreëerd 

worden. Tot slot brengt de ontginning, het transport en de verwerking van grondstoffen een hoge 

energiekost en dus een hoge CO2-uitstoot met zich mee.

(bron: Vlaanderen Circulair)

Circulaire economie kent verschillende principes, hierboven geïllustreerd in een schema.  

Hoe kleiner de cirkel, hoe meer de waarde van materialen wordt behouden. In de technische 

cyclus (rechts), waar we in Circonopoly op focussen, proberen we eerst producten te herstellen 

en te hergebruiken vooraleer we ze recycleren. Of we kiezen voor herbestemmen, waarbij zoveel 

mogelijk materialen of onderdelen van een product verwerkt worden tot een nieuw product.
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inspirerende circulaire principes

Naast voor de hand liggende keuzes, zoals tweedehands producten kopen of recycleren, kan je 

op heel wat andere manieren aan circulaire economie doen. Als bedrijf kan je er bijvoorbeeld voor 

kiezen om andere grondstoffen of materialen te gebruiken voor je product. Of je kan je ontwerp 

of de manier waarop je je product verkoopt, aanpassen.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden overlopen we hieronder enkele circulaire principes.  

Op de website van de conceptontwikkelaar Switchrs is een leeg canvas te vinden, zoals hieronder. 

(https://switchrs.com/tools/circular-design-map/)

afval als grondstof

W.R.YUMA

Is een start-up die zonnebrillen maakt uit plastic afval, zoals  

afgedankte autodashboards of de binnenkant van een koelkast. 

Het plastic wordt eerst omgevormd tot 3D-printmateriaal en 

daarna gebruikt om zonnebrillen te printen. 

(www.wryuma.com)

Businessflow: Een gewone zonnebril wordt gemaakt uit  

onbewerkte materialen, bijvoorbeeld ontgonnen aardolie, en 

daarna verkocht via winkels aan particulieren. Is de zonnebril 

kapot, dan belandt hij bij het restafval (rode flow). Bij W.R.YUMA 

worden de grondstoffen uit afgedankte producten hergebruikt, 

met als resultaat de circulaire zonnebril.
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HNST jeans

Zijn gemaakt uit de katoenvezels van gerecycleerde jeans.  

De oude jeans worden regelmatig via grote inzamelcampagnes 

verzameld. Zo wil het bedrijf de katoenteelt, dat enorm arbeidsin-

tensief en milieuvervuilend is, efficiënter inzetten. 

(www.letsbehonest.eu/)

ECOVATIVE

Is een bedrijf dat producten maakt uit mycelium, een materiaal 

afkomstig uit cellen van zwammen. Een van de toepassingen is 

verpakkingsmateriaal, als natuurlijke vervanger voor piepschuim.

 (www.ecovativedesign.com)

b

b

Jeans van H
N

ST Jeans
Ecovative m

ycelium
 verpakking

gebruik van natuurlijke materialen

PIÑATEX

Is een stof gemaakt uit de bladeren van de ananasplant.  

De bladeren zijn een bijproduct dat overblijft na de oogst.  

Ze worden verwerkt tot vezels, die op hun beurt gebruikt  

worden voor het maken van een stof voor schoenen, tassen  

en bekleding voor meubilair. 

(www.ananas-anam.com)

a

P
iñatex leder
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Businessflow: Het klassieke businessmodel (rood) volgt opnieuw het take-make-waste principe, 

waarbij grondstoffen worden ontgonnen, verkocht aan bedrijven en verwerkt tot verpakkingen. 

Verpakkingen die, eenmaal de particulier het product heeft gekocht, in de vuilnisbak belanden. 

Ecovative gebruikt voor de productie van haar verpakkingen hernieuwbare grondstoffen, die  

na gebruik gecomposteerd kunnen worden en zo opnieuw als voedingsbodem dienen voor de 

productie van nieuwe grondstoffen.

Figuur 2: B
usinessflow

 Ecovative, bron: Sw
itchrs

herstelbaar of modulair maken

fairphone

Is een smartphone die bestaat uit vervangbare onderdelen of 

modules. Is er een defect, dan kan het toestel gemakkelijk hersteld 

worden door slechts een klein onderdeel te vervangen.

(www.fairphone.com)

a

Fairphone
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Businessflow: Een gewone smartphone wordt gemaakt uit onbewerkte materialen en verkocht 

via winkels, die het toestel op hun beurt verkopen aan particulieren. Is de smartphone kapot, dan 

gooien we ze weg. Bij Fairphone kan de gebruiker via de webshop kapotte onderdelen inwisselen 

voor nieuwe en zo de levensduur van de smartphone aanzienlijk verlengen.

Figuur 3: B
usinessflow

 Fairphone, bron: Sw
itchrs

huren in plaats van kopen

bundles

Biedt toestellen zoals koffiemachines, wasmachines en vaatwas-

sers aan via een abonnement. De klant koopt dus geen apparaat 

meer, maar betaalt maandelijks een bedrag voor het gebruik 

ervan. Het bedrijf blijft eigenaar en is daarom verantwoordelijk 

voor het onderhoud en de herstelling. 

(www.bundles.nl)

a

Fairphone
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Businessflow: Bij een gewone koptelefoon worden materialen verwerkt tot het product, waarna 

het verkocht wordt via de winkel en uiteindelijk op de afvalberg belandt. Bij Gerrard Street betaal 

je via een abonnement voor het gebruik van je koptelefoon. Je kan op elk moment stukken  

vervangen. Kapotte onderdelen worden opnieuw gebruikt.

Figuur 4: B
usinessflow

 G
errard Street, bron: Sw

itchrs

gerrard street

Abonneer je je met een maandelijks bedrag op een koptelefoon. 

Bij de start ontvang je losse onderdelen, die je dan makkelijk in 

elkaar kan zetten tot een volwaardige koptelefoon. Dat maakt 

ook dat de onderdelen makkelijk te vervangen zijn. 

(www.bundles.nl)

b

G
errard Street koptelefoon



extra bronnen

EllenMacArthurFoundation biedt onder andere lesmateriaal aan (Engelstalig) dat nog dieper 

ingaat op de context en de begrippen die aangehaald worden tijdens Circonopoly. Meer info via 

www.ellenmacarthurfoundation.org

Vlaanderen Circulair biedt onder andere infografieken aan over dit onderwerp.  

Meer info via www.vlaanderen-circulair.be.
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De textiel- en kunststofindustrie zijn twee belangrijke sectoren in West-Vlaanderen. Vooral de 

streek rond de Leie is gekend voor haar vlas en linnen. Aan het begin van de 20e eeuw begon de 

textielsector aan een nieuwe opmars, toen de synthetische vezel en kunststof hun intrede deden. 

Tot op vandaag zijn deze zogenoemde Nieuwe Materialen zeer innovatief en behoren veel van de 

West-Vlaamse bedrijven tot de wereldtop.

kunststof

Kunststof is een materiaal gemaakt uit fossiele brandstoffen zoals aardolie of uit natuurlijke  

materialen zoals mais, cellulose, aardappelen … Het wordt gebruikt in verpakkingen, bouw, 

transport, elektronica en tal van andere sectoren. Kunststof wordt geproduceerd via chemische 

verbindingen en behoort dus tot de chemische sector.

Binnen de kunststoffen zijn er twee grote families:

Thermoplasten: kunststoffen die bij verhitting zacht worden en bij afkoeling weer hard.

 bijv. polyethyleentereftalaat voor petflessen, textielvezels, enz.

 bijv. polypropeen voor tapijten, auto-onderdelen, enz.

Thermoharders: kunststoffen die na verwerking niet meer om te vormen zijn.

 bijv. polyurethaan voor coatings zoals autolak 

(hierbij zijn krasvastigheid en steenslagbestendigheid belangrijke eigenschappen)

 bijv. fenolhars voor laminaat

Wil je verder aan de slag met kunststoffen? Het mobiel labo Plastic Moov leert je de  

kunststofsector op een praktische manier kennen: www.plasticmoov.be.

Meer info over de kunststofsector vind je op www.essenscia.be en www.plastiq.be  

(kunststofopleidingen).
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textiel

Textiel is een verzamelnaam voor alle flexibele materialen en producten die gemaakt zijn uit 

vezels. Deze vezels kunnen door de mens gemaakte kunststoffen zijn of uit de natuur komen 

zoals vlas en wol. De vezels worden verwerkt tot garens of nonwovens. De garens worden verder 

verwerkt tot weefsels, tapijten, breigoederen, vlechtwerken, touwen,… 

Enkele voorbeeldvragen: 

01     Interieurtextiel: tapijten, meubelstoffen, gordijnen, matrasbekleding, huishoudlinnen …

02     Technisch textiel: textielproducten voor maatschappelijke en industriële toepassingen, 

bijvoorbeeld in de agro-industrie (visserijgarens, grondbedekkingsdoeken …), de bouwsector 

(isolatie, zonnewering …), de medische sector (verbanden, chirurgenpakken …), de automo-

bielsector (autogordels, weefsel voor airbags …), de veiligheidssector (brandwerende mate-

rialen), in de sport (kunstgras, parachutes …) en nog vele andere aspecten in ons dagelijkse 

leven.

03     Textiel voor kleding

04    Textielveredeling: het wassen, bleken, verven, bedrukken en coaten van textiel, maar ook het 

vuilafstotend, krimpvrij of brandvertragend maken ervan.

05     Garenproductie uit bijv. polyester, polyamide, katoen, wol …

Meer info over de textielsector vind je op www.fedustria.be, www.cobot.be (textielopleidingen) en 

www.wildvantextiel.be (tewerkstelling in de sector).



past circonopoly binnen de eindtermen 
(2010 - 2023)?

12

Circonopoly past perfect binnen vakgebieden zoals economie, aardrijkskunde, natuurweten-

schappen, ondernemen (bijvoorbeeld mini-onderneming), burgerschap, industriële wetenschap-

pen, STEM … voor de 3e graad secundair onderwijs ASO en TSO. 

vakoverschrijdende eindtermen (www.onderwijsdoelen.be)

 Globaal: tijdens het spel moeten leerlingen samenwerken, exploreren en kritisch denken.

 Context 4 Omgeving en duurzame ontwikkeling: duurzaamheidsvraagstukken, duurzaam 

gebruik van grondstoffen en goederen en het zoeken naar duurzame oplossingen voor de  

leefomgeving vormen de rode draad van het spel.

 Context 6 Socio-economische samenleving: de leerlingen houden meer rekening met  

duurzaamheid bij het kopen van goederen en diensten.

 Technisch - technologisch: de businessmodellen tonen ook de technische aspecten, omdat  

het de volledige levenscyclus van een product weergeeft, van grondstof tot eindfase.

vakgebonden eindtermen

 Nederlands: verschillende vaardigheden komen in het spel aan bod. Zo wordt van de leerlingen 

verwacht dat ze discussiëren, luisteren en lezen.

 Economie: het doel van het spel (een circulair businessmodel maken) kan dienen als econo-

misch vraagstuk waarop de leerlingen kunnen werken.

 Wetenschappen (aardrijkskunde): circulaire economie is een oplossing voor de schaarste aan 

grondstoffen en de uitdagingen op het vlak van milieu.

leerdoelstellingen

 Industriële wetenschappen: tijdens het spel komen verschillende maatschappelijke vaardighe-

den aan bod, zoals probleemoplossend leren en kritisch denken.

 Wetenschapsvakken (biologie, fysica, aardrijkskunde): de leerlingen gaan op zoek naar oplos-

singen voor duurzaamheidsvraagstukken zoals de schaarste aan grondstoffen.

 Economie: circulaire economie is een belangrijk thema binnen duurzaam ondernemen. Aan de 

hand van een mini-onderneming of simulatiespel leren de leerlingen zelf in de praktijk hoe een 

economisch systeem in elkaar zit.

SDG’s 
(Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) 

  De belangrijkste SDG voor Circonopoly is SDG 12: verantwoorde consumptie 

en productie. Daarnaast zijn er ook linken te leggen naar SDG 8 “Eerlijk werk 

en economische groei”, SDG 9 “Industrie, innovatie en infrastructuur” en SDG 13 

“Klimaatactie”.
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De inleiding tot het spel bestaat uit twee onderdelen: een klasgesprek en de uitleg over het spel 

zelf (met video en quiz). Tijdens het klasgesprek kan je nagaan in hoeverre de leerlingen zelf bezig 

zijn met duurzaamheid en hoeveel ze af weten van het onderwerp. 

klasgesprek

Het veranderende klimaat is niet meer weg te denken. De manier waarop we leven en consume-

ren heeft hier een sterke invloed op. Alles wat geproduceerd wordt, brengt een CO2-uitstoot met 

zich mee. Daarnaast worden te veel producten te snel weggegooid, in plaats van ze te verwerken 

tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten.

Enkele voorbeeldvragen: 

01     Gaan jullie zelf bewust om met materialen, met jullie kledij? Hoe proberen jullie bij te dragen tot 

het milieu?

02    Welke materialen ‘verbruikte’ je vandaag al (plastic drankfles, blikje, verpakkingen, slijtage 

van schoenen/kledij …)?

03     Wat vind jij van de acties tegen klimaatverandering? Vind je dit nuttig of wat vind jij dat er 

moet gebeuren?

04    Kijk in het etiket van je trui, t-shirt of jas. Wat staat er in? Welke materialen zijn afkomstig 

van natuurlijke of synthetische grondstoffen?

  Synthetisch: polyester, acryl, polyamide, elastaan …

  Natuurlijk: katoen, wol, linnen, hennep, bamboe …

05     Welke aankopen deed je recent (gsm, games, koptelefoon, laptop, sportmateriaal, kledij, 

schoenen …)? Hoe schat je de levensduur ervan in?

Opgelet: de focus ligt bij deze vragen vooral op producten en materialen, niet op mobiliteit of 

andere thema’s.
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In een circulaire economie komen materialen terug in verschillende vormen. Hoe minder materiaal 

er verloren gaat, hoe beter. Daarvoor is ook een duurzaam ontwerp belangrijk (bijv. het modulair 

maken van producten om ze gemakkelijk te kunnen herstellen, ervoor zorgen dat producten een 

langere levensduur hebben …).  

01     Hergebruiken: Hoe kunnen we materialen en producten hergebruiken?

Antwoord: kringloopwinkel, online verkopen via 2dehands of Facebook, swap beurzen,  

kledingcontainer voor het goede doel, geefpleinen …)

02    Herstellen: Waar kan je materialen en producten laten herstellen?

Antwoord: schoenmaker, retouche- en naai-atelier, repaircafés …

03    Delen: Om producten en materialen optimaal te benutten, kunnen we ze delen of huren. 

Ken je concrete voorbeelden?

Antwoord: deelplatform Peerby, ceremoniekledij of verkleedkledij huren, schaatsen huren,  

bowlingschoenen huren …

04    Recycleren: Dit kan een manier zijn om afval te vermijden, maar enkel als het product 

niet meer in zijn bestaande vorm hergebruikt of gedeeld kan worden. Dit is bijvoorbeeld 

belangrijk voor (voedsel)verpakkingen en medische hulpmiddelen omwille van hygiënische 

en gezondheidsredenen. Vandaag kunnen niet alle materialen gerecycleerd worden, maar 

dit wordt voortdurend onderzocht en verder ontwikkeld. Bovendien kost de inzameling, het 

sorteren en de verwerking van producten energie en komt er dus opnieuw CO2 vrij.

05     Verbranden: Kunnen de grondstoffen of de producten niet meer opnieuw ingezet worden, 

dan worden ze verbrand. Hieruit wordt vaak nog energie opgewekt.

Als je al deze mogelijkheden van circulaire economie hoort, waarom wordt het dan nog te weinig 

toegepast? Wat zorgt ervoor dat het moeilijk is om over te schakelen naar een circulaire econo-

mie? Antwoord: het kost tijd en investeringen, vraagt veel veranderingen en een andere mindset 

van consumeren …
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speluitleg

Na een korte uitleg over het thema circulaire economie, kan het spel starten.

Nu is het aan de leerlingen om de switch te maken!

We spelen Circonopoly, een spel waarin we zelf circulair ondernemen ontdekken. In dit spel staan 

de leerlingen in de schoenen van een CEO van een sneakerbedrijf. Elk bedrijf is lineair opgesteld 

en past dus binnen de huidige wegwerpeconomie. Het is aan de leerlingen om het om te vormen 

tot een circulair bedrijf.

Aan het begin van het spel wordt een filmpje getoond met een korte inleiding rond circulaire  

economie. Ook het spel wordt erin uitgelegd. Daarna spelen alle teams een korte quiz over  

nieuwe materialen en circulaire economie. De resultaten van de quiz bepalen het startkapitaal.

Het spel duurt anderhalf lesuur tot 2 lesuren (75 tot 100 min.).

 

Het spel start nadat de leerlingen verdeeld zijn in groepjes van 3 à 4 personen. Het maximum 

aantal teams is 10. Elk groepje stelt een bedrijf voor dat sneakers produceert en verkoopt.

Dit product bestaat uit nieuwe materialen (textiel en kunststof).

  Elk team start met een lineair of klassiek businessmodel waarbij sneakers worden gemaakt uit 

fossiele grondstoffen en verkocht aan consumenten via retail (detailhandel). De consument gooit 

de sneaker op het einde van zijn levensduur weg, waarna het product verbrand wordt om energie 

op te wekken.

De uitdaging bestaat erin om van hun lineair businessmodel te evolueren naar een circulair 

businessmodel. Om dat te realiseren, moeten ze tijdens het spel investeringen doen op het ‘juiste’ 

moment.

  Bij aanvang van het spel krijgt elke ondernemer startkapitaal, bepaald door het resultaat van de 

quiz. Het team met de meeste juiste antwoorden krijgt een extra munt.

20 min inleiding tot circulaire economie Zie handleiding

5 min speluitleg Circonopoly www.circonopoly.be

50 min spelen van het spel Webapplicatie

25 min resultaten overlopen en extra duiding Zie handleiding



hoe start ik mijn les? 16

Tijdens elke ronde gebeuren 1 tot 2 investeringen en wordt er omzet gegenereerd. Elke investering 

heeft zijn kostprijs. Sommige investeringen beïnvloeden de omzet in die ronde positief, andere 

negatief. De circulaire punten verbonden aan een investering ontvang je eenmalig.

Heeft een team geen kapitaal meer door foute strategische keuzes of onvoorziene impact van 

evenementen, dan kunnen ze lenen om verder te spelen. Uiteraard wordt dit verrekend in de 

eindscore.

De meeste investeringen worden geïllustreerd met een voorbeeldcase uit de realiteit, behalve 

voor de hand liggende investeringen zoals het aankopen van zonnepanelen, lokale productie …

Tijdens de rondes verschijnen er ook ‘events’. Dit zijn gebeurtenissen die de teams positief of 

negatief kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt vanaf de derde ronde. Zo wordt er bijvoorbeeld een 

CO2-taks ingevoerd waardoor de leerlingen een boete moeten betalen, of stimuleert de overheid 

circulaire bedrijven waardoor bepaalde investeringen tijdelijk goedkoper zijn in aankoop.

De circulaire punten worden opgeteld doorheen het spel en worden weergegeven op een score-

bord. Op het einde van het spel wordt de restomzet toegevoegd aan de circulaire punten. Voor 

elke 3 munten komt er 1 circulair punt bij. Heb je op het einde bijvoorbeeld nog 6 munten over? 

Dan krijg je 2 extra circulaire punten na de laatste ronde. Het team met de meeste punten is de 

winnaar.

Benodigdheden

01    Eén tablet per team

02    Investeringskaarten  

(optioneel, maar wel aangeraden. Deze kan je verkrijgen of downloaden via de site)

03    Projectiescherm en projector

Let’s play the game!
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antwoorden quiz

De antwoorden van de quiz kunnen overlopen worden vlak na de quiz of na de volledige game. 

De afbeeldingen van het juiste antwoord is hieronder te vinden.

vraag 1 
In welke producten zit textiel verwerkt?

antwoord
zie foto

Textiel komt vaker voor dan je denkt. Dit gebeurt zelfs in sectoren 

waar je het niet onmiddellijk verwacht of die levensnoodzakelijk 

zijn. Voorbeeldproducten zijn airbags, brandweerpakken, kunst-

gras, touwen…  

vraag 2
Welke fotocollage past 

het best bij de kunststoffensector?

antwoord
zie foto 

Ook kunststoffen komen overal voor en is bijna niet weg te 

denken. Het komt voor in producten zoals elektronica, auto’s, 

sportmateriaal, speelgoed…  

vraag 3
welke schoen kan je het makkelijkst recycleren?

antwoord
zie foto

Tropas is een Belgisch merk dat ook sneakers maakt. De zool en 

bovenbekleding wordt aan elkaar genaaid, zodat de schoenen 

makkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden met het oog op 

recyclage. Er wordt enkel tijdelijke lijm gebruikt om het stikken 

te vergemakkelijken, geen permanente lijm. Na gebruik kunnen 

de schoenen teruggebracht worden naar het verkooppunt of bij 

Tropas zelf voor recyclage. 

(bron: www.tropas.shoes/sustainability) 
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vraag 4
Hoeveel procent van het totale aardolieverbruik  

wordt gebruikt voor de productie van plastics?

antwoord
zie foto

4% van het totale aardolie verbruik in Europa wordt gebruikt 

voor de productie van kunststoffen. Het grootste deel van het 

aardolieverbruik gaat naar de transportsector. Daarnaast is de 

energiesector ook een grote verbruiker van fossiele grondstoffen. 

(bron: www.plasticseurope.org/application/files/1715/2111/1527/Plastics_the_

facts_2017_FINAL_for_website.pdf) 

vraag 5
Met welke grondstof kan je op vandaag het  

meest circulaire textielproduct maken? 

antwoord
zie foto

Polyamide 6 (of Nylon 6) dat gebruikt wordt voor visnetten en 

tapijten is op vandaag het meest circulaire textielproduct. Dit 

betekent dat het materiaal gerecycleerd kan worden in een ge-

sloten kringloop en geen waarde verliest. Zo kan er met hetzelfde 

materiaal, steeds dezelfde hoogwaardige producten geprodu-

ceerd worden. Voor katoen is dit moeilijker, omdat de vezels van 

gerecycleerd katoen minder sterk zijn moet er steeds nieuwe 

katoen bijgemengd worden.

(bron: www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/production-of-nylon-yarn-from-waste-materials en  

www.weekend.knack.be/lifestyle/mode/waarom-is-katoen-recycleren-zo-moeilijk/article-normal-597669.html) 
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Na afloop van het spel wordt het spelverloop doorgestuurd naar het e-mailadres van de  

leerkracht. Hierin staan de resultaten per ronde per team: de investeringen, het saldo en de  

circulaire punten.

Het is erg boeiend om nadien met de groep te onderzoeken wat geleid heeft tot winst of verlies. 

Door hierbij stil te staan, wordt duidelijk waarom de omschakeling van onze bedrijfswereld tijd 

vraagt en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een meer circulaire wereld. 

Deze vragen helpen je op weg:

 Welke kaart of investering was het interessantst? Wat was de beste investering die jullie gedaan 

hebben?

 Welke onvoorziene factor beïnvloedde je bedrijf positief/negatief? Wat lag aan de oorzaak van 

de positieve/negatieve gevolgen? (n.g. eerdere investeringen)

 Waarom werd er een uitsplitsing gemaakt tussen circulaire punten en financiële opbrengst? 

(om investeringen te kunnen doen, moet je bedrijf eerst rendabel zijn)

 Wat zou je achteraf anders gedaan hebben tijdens het spel?

 Welke beperkingen zorgden ervoor dat de omschakeling niet zo vlot verliep? Hoe zou dat in 

de realiteit zijn?

 Wat heb je geleerd over circulaire economie? Kan je een eigen definitie geven?

 Naast schoenen, wat zou je nog circulair willen maken? (bijv. smartphone, voedselverpak-

kingen, tipp-ex …)

 Hoe kan iemand met jullie opleiding een rol spelen in de circulaire economie? (productont-

werp, optimalisering recyclagesector, onderzoek van de levenscyclus van producten …

Tijdens het spel werden ongetwijfeld risico’s genomen, iets wat ondernemers die willen innoveren 

ook moeten doen. Innoveren is belangrijk om mee te zijn met de toekomstige ontwikkelingen en 

veranderingen van de maatschappij. Alleen moeten bedrijfsleiders daarbij vooruitziend handelen. 

Ze dragen immers naast hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu ook een verant-

woordelijkheid naar hun medewerkers en de financiële gezondheid van hun bedrijf. Een omscha-

keling vraagt een circulaire mindset, durf, tijd en financiële middelen.

Gelukkig zijn er al heel wat goede en inspirerende voorbeelden. Bovendien kunnen bedrijven de 

omschakeling stapsgewijs uitrollen en zijn er tegenwoordig ook tal van ondersteuningsmogelijk-

heden, partnerships en alternatieve financieringsvormen. 

Wie de overstap naar een circulair bedrijfsmodel aandurft, gaat voor een futureproof onderneming.
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BESLUIT

De evolutie naar een circulaire economie is noodzakelijk als we onze grondstoffen en 

 energiebronnen niet willen uitputten. (Dat kan op velerlei manieren: hergebruik, herstel, delen 

of recycleren.) Het welslagen van die transitie hangt af van verschillende factoren. De onder-

nemingen spelen daarbij een prominente rol. Een circulaire economie start namelijk met een zo 

circulair mogelijk bedrijfsmodel. De overheid kan bedrijven daarin stimuleren door het nemen van 

gunstige maatregelen voor wie inspanningen levert. Daarnaast is het consumentengedrag een 

belangrijke schakel. Dat bepalen de leerlingen voor een stuk mee. Zijn zij bereid om circulair te 

kiezen: lokaal kopen, duurzame levenskeuzes, afvalsortering, …?! 

Hopelijk inspireert het spel om hun eigen levenspatroon en koopgedrag bij te sturen, helemaal 

om te gooien en/of daagt het hen uit om zelf circulair te ondernemen!






