
   

 
 

 

 

 
PERSBERICHT: Vooraankondiging Circularity Check   
 

Brussel, 30 januari 2018: Hoe circulair zijn de producten en diensten die je 
op de markt brengt? Ecopreneur.eu, de European Sustainable Business 

Federation, bereidt in samenwerking met MVO Nederland / De Groene Zaak 
en Circular IQ de lancering voor van een Circularity Check in de vorm van 

een gratis, gebruikersvriendelijke, online beschikbare vragenlijst. Heeft u 
belangstelling voor deze vragenlijst? Klik dan hier en meld u aan om na de 

lancering als een van de eersten aan de slag te kunnen 
 

Steeds meer bedrijven in Europa slaan de weg op van duurzaam en circulair 

ondernemen. In 2017 is er in de markt een grote vraag ontstaan naar het in kaart 
brengen van de circulariteit, met name van producten die worden aangekocht. Dat het 
thema circulair volop in de belangstelling staat blijkt onder andere uit Green Deals 
Circulair Inkopen in Nederland en Vlaanderen, een nieuw overheidsprogramma Circulaire 
Economie in Finland, het nieuwe EU Stakeholder Platform Circulaire Economie en een 
groeiende interesse onder Europese lidstaten.  
 

Maar wat is nu eigenlijk circulair? Hoe meet je grondstoffen-efficiëntie? En wat is de 
relatie met duurzaamheid? Dat zijn de vragen waarmee we in 2017 aan de slag gingen. 
Na een pilotronde met enkele grote partnerbedrijven en een tiental MKB-bedrijven ligt 
er nu een robuuste checklist, die klaar is om te lanceren.  
 
Op basis van ruim 30 vragen bepaalt de Circularity Check de circulariteit-score voor een 

bepaald product en/of dienst. Is het circulair, en zo ja in welke mate dan? Na de circulaire 
aspecten volgt een duurzaamheids check. Aan elke vraag wordt een score toegekend. 
Hoe meer hoge scores hoe beter. De uitkomst van de check is een % dat aangeeft hoe 

circulair je product/dienst is.  
 
De Circularity Check is vooral bedoeld als instrument voor zelfevaluatie door bedrijven, 
van MKB tot multinationals. We werken hard aan de voorbereiding van de lancering.  

 
• Klik hier als je een van de eersten wilt zijn die straks met de Circularity Check aan 

de slag kan 
 
 

OVER ECOPRENEUR.EU 

De European Sustainable Business Federation Ecopreneur.eu koerst op duurzaam 
economisch beleid op Europees niveau om de economische en maatschappelijke 
transformatie in Europa en daarbuiten te ondersteunen. Ecopreneur.eu streeft naar het 
openbreken van vastgeroeste structuren en brengt duurzame zaken naar Europese 
beleidsmakers. De in 2016 opgerichte federatie groeit snel en heeft nu zeven 
verenigingen uit verschillende lidstaten. Onder het dak van Ecopreneur.eu zijn meer dan 
2500 groene, circulaire en duurzame bedrijven vertegenwoordigd, vooral MKB, die 

streven naar het aanbieden van duurzame producten en diensten. MVO Nederland / De 
Groene Zaak is lid van Ecopreneur.eu.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLdUPleTUDD7c5cIud_IvKSg1hS2ucGnT2iFQVGuf86aDB5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLdUPleTUDD7c5cIud_IvKSg1hS2ucGnT2iFQVGuf86aDB5A/viewform
http://www.ecopreneur.eu/
http://www.mvonederland.nl/
http://www.mvonederland.nl/
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