
Manifest platform CB’23 

 

Droom 

In de bouwsector werken de ketenpartijen als vanzelfsprekend aan circulariteit. Op basis van transparantie en 

vertrouwen in elkaar, heeft de bouwsector zich getransformeerd tot een community die streeft naar 

waardecreatie voor alle partijen in de keten. En heeft het, door met elkaar te leren, een optimum bereikt op 

het gebied van grondstof efficiëntie en het terugbrengen van de milieulasten. 

 

In 2023 zijn er bouwbrede afspraken beschikbaar die circulair bouwen tot norm hebben gemaakt en is een 

community ontstaan van partijen die elkaar weten te vinden om te leren en knelpunten op te lossen. Platform 

CB'23 is dan overbodig geworden als aanjager om de circulaire bouwcommunity verder te brengen. 

 

Visie 

De bouwsector gebruikt grote hoeveelheden primaire materialen. De winning, bewerking en het transport 

leiden tot een te hoge belasting van de aarde: De bouw in Nederland neemt naar schatting 50% van het 

grondstoffenverbruik voor zijn rekening. Daarnaast 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale 

waterverbruik. Bovendien heeft een groot deel van alle afval in Nederland betrekking op bouw- en sloopafval 

en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot. De sector kenmerkt zich verder door 

fragmentatie, waarbij de mate van wantrouwen tussen de verschillende partijen in de keten relatief hoog is. 

Om effectief bij te dragen aan de realisatie van een circulaire bouweconomie, zal niet alleen nieuwe kennis 

moeten worden ontwikkeld, maar  zullen ook sommige gewoonten, werkwijzen en methoden – soms 

ingrijpend  - aangepast moeten worden. Bouwbreed waar het kan, specifiek waar het moet.  

 

Het sleutelwoord daarbij is: Samen. Alleen kunnen we best onze eigen stapjes maken, maar de grote stappen 

én de benodigde transitie komen pas als we bereid zijn tot een open samenwerking. Kennis delen, in plaats van 

voor jezelf houden. Processen zo inrichten dat de volgende (in de) keten daar óók van profiteert. Daar gaat 

CB’23 bij helpen, door gezamenlijke belangen op te zoeken en afspraken te maken die leiden tot een 

eenduidige aanpak, zonder daarbij de uitkomst te willen uniformeren. Transparantie. En een gelijk speelveld.  

 

Wij streven ernaar met Platform CB’23 een netwerkorganisatie te creëren waar - door te verbinden en voor 

overzicht te zorgen - er gezamenlijk geleerd wordt en waar de afspraken gemaakt kunnen worden die voor de 

opschaling van circulair bouwen zo nodig zijn. 

 

Wat doet Platform CB’23:  Signaleren -> initiëren & verbinden -> kennisdelen -> afspraken maken 

We zien dat uit de vele bestaande initiatieven en projecten veel kennis voortkomt die beter gedeeld, 

hanteerbaar en toepasbaar gemaakt kan worden. Platform CB’23 voegt aan die bestaande structuren iets toe 

door: 

• het in kaart brengen en met elkaar verbinden van bestaande circulaire initiatieven binnen de GWW, 

woning- en utiliteitsbouw, 



• zodat communities ontstaan, die bouwbreed zijn als het kan en specifiek als het moet, waar alle betrokken 

partijen open en transparant kennisdelen, kennis ontwikkelen en belemmeringen signaleren  

• actieteams de praktijkervaringen van de communities vertalen in breed gedragen afspraken, zoals normen, 

of stapsgewijze reductie van primair grondstoffen gebruik. 

 

Vanuit deze activiteiten genereert Platform CB’23 steeds nieuwe aanknopingspunten voor op te lossen 

vraagstukken, die tot nieuwe activiteiten binnen het platform leiden. Voor zolang als daar behoefte aan is.  

 

Wat biedt Platform CB’23 

Platform CB’23 staat in het hart van de bouwketen via zowel betrokken publieke en private opdrachtgevers als 

betrokken kennispartners en bedrijven. Zij heeft directe links met onder andere de Transitieagenda Circulaire 

Bouweconomie en relevante departementen. Het platform heeft daarmee de potentie de relevante partijen en 

initiatieven te verbinden en volume te genereren  in de circulaire bouwsector.   

 

Deelnemen aan het platform betekent de kans om samen met pioniers, denkers en doeners en onder 

begeleiding van ervaren procescoaches in het diepe te springen. Om op basis van wederzijds vertrouwen in 

een circulaire toekomst gezamenlijk bestaande structuren, werk- en denkwijzen aan te passen om de 

transformatie op korte termijn mogelijk te maken.  

 

Wat we met elkaar leren van de activiteiten in Platform CB’23 wordt gedeeld op ons open digitale 

communicatieplatform.  

 

Voor wie 

Platform CB’23 is bedoeld voor alle stakeholders in de bouwsector, ongeacht hun kennis van of ervaring met 

circulair bouwen. We vragen wél de ambitie om bij te dragen aan de transitie. Dus ben je die 

• pionier die bereid is zijn praktijkervaringen te delen, 

• initiatiefnemer van een nieuw experiment, 

• denker of doener die een bijdrage wil leveren aan het realiseren van de droom van Platform CB’23, 

• of degene die wil ontdekken hoe de circulaire wereld eruit kan zien en wat zijn eigen rol daarbij kan zijn: 

 

Wees welkom! 
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