
TEKSTNIVEAU KIEZEN

Gebruik onder ‘Start’ de lijstniveauknoppen om een 
tekstniveau te kiezen dat past bij jouw tekst. Kies uit:
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7

8

9

Basistekst
•Opsomming#1

• Opsomming#2
Tussenkop
NADRUK

Cursief#2
�Vinkjes
1.Nummering

Cursief#1

Tekstniveau omhoog Tekstniveau omlaag

MEER WETEN? P:010500aa - 
Presentatie-handleiding
Heb je hulp nodig bij het maken van je presentatie? 
Het communicatieteam kan je adviseren over de 
opbouw en insteek van je presentatie. De project- 
ondersteuning kan je helpen bij praktische zaken.

AFBEELDING INVOEGEN
Klik op het icoon om een afbeelding in te voegen van 
je apparaat (P:010500aa - Foto’s en afbeeldingen). 
Of selecteer het afbeeldingskader en ga naar 
‘Invoegen’ > ‘Afbeelding’ om stockafbeeldingen van 
Office 365 te gebruiken.  

DIA’S OPNIEUW GEBRUIKEN - DIABIBLIOTHEEK

Kies een dia uit onze diabibliotheek 
(P:010500aa-Presentatie-diabibliothe
ek) of selecteer een andere presentatie 
om dia’s opnieuw te gebruiken. 

1. Titeldia 1 foto

Gerwin Beukhof

Aan de slag met de impacttool
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5. Rapport - introductie 2 kolommen

Gerwin Beukhof

Ass. Sector expert 
maakindustrie

Adviseur duurzaamheid milieu
LBP|SIGHT 

• Aan de slag met 2 voorbeelden van circulaire interventie / ontwerpen

• Voorbeeld 1: Elektrische fiets met lease contract accu-pakketten

• Voorbeeld 2: Modulaire notebook

Introductie en inhoud
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• Eerst zoeken naar een bill-of-materials

• Waar bestaat het product uit?

Voorbeeld 1: Elektrische fiets met lease contract 
accu-pakketten
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• Als je de materialisatie van het product kent kun je dit gaan invoeren

• Soms zul je je moeten conformeren naar de datakwaliteit 
(versimpelen)

• Bijvoorbeeld restmetalen ‘koper’ aannemen

Invoeren van de gegevens
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• Als je de processtappen kent kun je inschatten wat de verbruiken 
zijn.

• Denk aan laswerk, snijwerk, ponsen, zagen of stralen

• In de meeste gevallen is de benodigde energie in het 
productieproces niet dominant in het totaal. Je kunt dan afdoen 
met een grovere schatting. Uitzonderingen hierop zijn 
producten die onder een zeer hoge temperatuur geproduceerd 
worden. Denk aan glas of asfalt

• Energiebehoefte van deelproducten (zoals staal) zijn al 
meegenomen

Productieproces
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- Als je gegevens weet over distributie kun je dit invoeren. Bij gebrek 
aan gegevens kun je uitgaan van ongeveer 150 km aan 
grondstoffentransporten en nog eens 150 km aan productdistributie.

Distributie



TEKSTNIVEAU KIEZEN

Gebruik onder ‘Start’ de lijstniveauknoppen om een 
tekstniveau te kiezen dat past bij jouw tekst. Kies uit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Basistekst
•Opsomming#1

• Opsomming#2
Tussenkop
NADRUK

Cursief#2
�Vinkjes
1.Nummering

Cursief#1

Tekstniveau omhoog Tekstniveau omlaag

MEER WETEN? P:010500aa - 
Presentatie-handleiding
Heb je hulp nodig bij het maken van je presentatie? 
Het communicatieteam kan je adviseren over de 
opbouw en insteek van je presentatie. De project- 
ondersteuning kan je helpen bij praktische zaken.

AFBEELDING INVOEGEN
Klik op het icoon om een afbeelding in te voegen van 
je apparaat (P:010500aa - Foto’s en afbeeldingen). 
Of selecteer het afbeeldingskader en ga naar 
‘Invoegen’ > ‘Afbeelding’ om stockafbeeldingen van 
Office 365 te gebruiken.  

DIA’S OPNIEUW GEBRUIKEN - DIABIBLIOTHEEK

Kies een dia uit onze diabibliotheek 
(P:010500aa-Presentatie-diabibliothe
ek) of selecteer een andere presentatie 
om dia’s opnieuw te gebruiken. 

3. Tekst en foto M

- Voor veel producten is het gebruik insignificant. Denk aan de 
gebruiksemissies van een bureaustoel. Bij een elektrische fiets is er 
echter wel sprake van een gebruiksemissie, namelijk het 
energieverbruik van het laden van de fiets

Verbruik
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• In de tool worden einde levenscenario’s aangenomen. Zo weten we 
bijvoorbeeld dat gemiddeld 94% van het staal wordt gerecycled. Het 
overige deel wordt verbrandt en gestort. 

• Je kunt hier ook andere scenario’s aannemen, zoals het volledig 
recyclen van de accu-pakketten in het geval van een 
statiegeldsysteem. 

Einde leven
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• Met het inzicht in de milieu-impact kun je beter sturen

• Bijvoorbeeld is duidelijk zichtbaar dat het grootste 
deel van de impact is gerelateerd aan de productie 
van de Li-ion batterij. 

• Hierop passen circulaire modellen zoals een 
lease-constructie, waarbij oude batterijpakketten 
worden ingenomen en gerefurbished worden 
uitstekend. 

• Daarnaast vooral impact in: klimaatverandering (CO
2
) 

en humane toxiciteit (gifstoffen)

• Ongeveer 4 ton CO
2
 bij productie en gebruik

Interpretatie resultaten
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• Met het refurbishen van accu-pakketten kun je tot wel 70% van de 
grondstoffen uitsparen. 

• Het refurbishen kost wel energie, wat leidt tot iets hogere emissies 
in productie

• Naar schatting kan er 47% van de impact worden gereduceerd!

• Daarnaast is de keten veel beter gesloten (tot 65%)

Vergelijken resultaten
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• Waar bestaat dit product uit?

• Uitgaande van standaard Macbook Air (11”)

Voorbeeld 2: Modulaire notebook!
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• Benodigde materialen veelal gelijk

• Modulaire ontwerp maakt het verschil

• Door upgrade mogelijkheid verleng je de levensduur

• Wel extra materiaal benodigd (!)

• In dit voorbeeld gaan we uit van 3 jaar levensverlenging en 
vervanging van het accupakket en de processor (i.v.m. snelheid)

Verschil in ontwerp
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Verschil in resultaten
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• Met circulaire interventie en ontwerpen kan veel milieu-impact 
worden voorkomen.

• De impacttool kan je op weg helpen om milieu-impact te leren 
begrijpen

• Het maakt zichtbaar waar de zwaartepunten liggen

• Het maakt het mogelijk om alternatieve ontwerpen door te rekenen. 
Je kunt spelen met: levensduur, (primair) materiaalgebruik, 
hergebruik en recycling. 

• Kijk ook eens wat biobased alternatieven doen voor 
energie-intensieve materialen zoals aluminium. 

Conclusie


