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Dutch Green Building Council 
- BREEAM-NL Keurmerk Nieuwbouw 2020

PRP | ReNtry
- Rendemint

MADASTER CIRCULARITY 
INDICATOR - Madaster & EPEA

CIRCULARITY CHECK
- Ecopreneur

CIRCULARITY CALCULATOR
- IDEAL&CO Explore

CIRCit NORDEN 
- Circularity Assessment tool

C2C 4.0 - Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute

CIRCLE ASSESSMENT
- Circle Economy

BCG 
- CIRCelligence

METABOLISM ANALYSIS
- Metabolic

IMPACT methode 
- TNO
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Het BREAAM-NL keurmerk 
beoordeelt circulariteit in de 
nieuwbouw a.d.h.v. indicatoren 
uit het Framework voor 
Circulaire gebouwen, zodat 
circulariteit toepasbaar wordt.

De PRP | ReNtry-module 
brengt de mate van 
circulariteit in kaart van een 
product, project of dienst, 
van de benodigde materialen 
en van de benodigde 
grondstoffen.

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.

Deze Scandinavische circularity 
assessment tool geeft een 
inschatting hoe circulair een 
concept is, dit is ook toe te passen 
op bestaande producten en om 
types producten met elkaar te 
vergelijken.

De certificering Cradle to 
Cradle 4.0 geeft een maat 
voor de circulariteit van een 
product op een getrapte 
schaal van ‘Bronze’ tot 
‘Platinum’.

De Circle Assessment past de 
Circular Gap methode toe op 
organisatieniveau om (delen van) 
bedrijven te analyseren in zeven 
sleutelgebieden van de 
circulaire economie. 

Met CIRCelligence analyseert 
BCG de materiaalstromen 
en waardestromen in het 
netwerk waarin een bedrijf 
zich bevindt en vult deze aan 
met kwalitatieve data om 
verandering mogelijk te maken.

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

In de next generation impact 
assessment wordt de IMPACT 
methode gebruikt om milieu-
impact en circulariteit te 
kwantificeren en daarmee 
o.a. toekomstige scenario’s
te berekenen.

Global Sustainable Enterprise 
System (GSES) - Circular footprint

Circulytics 2.0 
- Ellen MacArthur Foundation

website

Deze digitale tool meet de 
circulariteit van een 
organisatie als geheel, 
niet alleen per product of 
materiaalstroom.

GSES brengt de circulaire 
voetafdruk van een 
product, productieproces 
of keten in kaart als 
onderdeel van de totale 
duurzaamheidsprestatie.
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Alba Concepts meet de 
mate van circulariteit van 
een vastgoedobject op basis 
van de Building Circularity 
index en genereert een 
materialenpaspoort in 
samenwerking met Madaster. 

website

De PCDS geeft in een quickscan 
weer hoe circulair een product 
door de fabrikant is ontworpen. 
De scan focust zich enkel op de 
eigen invloedssfeer en niet op 
de gehele waardeketen.
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De CPI tool is een quickscan 
van het circulaire potentieel 
van industriële producten in 
de ontwerp- en ontwikkelfase.
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De CTI Tool berekent de 
circulariteit van bedrijven en 
bedrijfsonderdelen. Zowel 
een gratis als betaalde versie. 
Ontwikkeld door de WBCSD
en 26 bedrijven.

Circular Transition Indicators
- WBCSD

The C-Indicators Advisor
- The Circular Potential Indicator

Product Circularity Data Sheet 
(PCDS) - PDCS Luxembourg

Alba Concepts 
- Building Circularity Index

Betaald

Geschikt voor 
product of dienst

Geschikt voor 
organisatie

Geschikt voor keten 
of netwerk

Geschikt voor regio 
analyse

Link met
milieuprestaties

Leidt tot keurmerk
of certificering

Ontworpen voor
de bouw

Leidraad meten
circulariteit
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Wil je een breed
overzicht van circulaire 

indicatoren in de bouw? 

Wil je circulariteit in de 
bouw koppelen aan de 

milieuprestatie? 

Wil je weten of je 
grondstoffen 

beschikbaar blijven?

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 zeventien instrumenten weer 
die je daarbij kunnen helpen. Het zijn niet de enige 
instrumenten, maar het biedt een startpunt.

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).

HOE VER BEN JE 
MET CIRCULAIR?
17 tools waarmee je de circulariteit van 
producten en organisaties kan meten.

Mist er een instrument? 
Stuur ons een bericht

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/new/circulair-potentieel/
https://docs.madaster.com/files/Madaster_Circularity_Indicator_explained_v1.1.pdf
https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/
http://www.circularitycalculator.com/
https://circitnord.com/tools/circularity-assessment-tool/
https://www.c2ccertified.org/get-certified/cradle-to-cradle-certified-version-4 
https://www.circle-economy.com/tool/circleassessment/
https://www.bcg.com/capabilities/social-impact-sustainability/circular-economy-circelligence
https://www.metabolic.nl/consultancy/analysis/ 
http://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/circulaire-economie-milieu/roadmaps/circulaire-economie/impact-assessment/
https://www.metabolic.nl/consulting/analysis/
https://www.metabolic.nl/consulting/analysis/
https://gses-system.com/cirkelstad-circular-disclaimer/ 
https://albaconcepts.nl/building-circularity-index/
https://pcds.lu/wp-content/uploads/2020/11/20200214_Light_PCDS_v3.2s_FORM.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/circulytics-measuring-circularity/method
http://www.circulareconomyindicators.com/cpitool.php
https://ctitool.com/
https://www.metabolic.nl/consulting/analysis/
https://www.tno.nl/en/tno-insights/articles/new-method-helps-businesses-make-their-products-circular/
https://www.tno.nl/en/tno-insights/articles/new-method-helps-businesses-make-their-products-circular/
http://platformcb23.nl/images/downloads/2020/meten-van-circulariteit/20200702_Platform_CB23_Leidraad_Meten_van_circulariteit_versie_2.pdf
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/bepalingsmethode/ 
https://www.grondstoffenscanner.nl/#/
https://versnellingshuisce.nl/
https://hollandcircularhotspot.nl/
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