
CIRCULAIRE 
ACCOUNTING

HOE KUNNEN NIEUWE MANIEREN VAN WAARDEREN EN BOEKHOUDEN HET HERGEBRUIK 

VAN GRONDSTOFFEN EN ANDERE MATERIALEN BEVORDEREN?



LECTORAAT SUSTAINABLE FINANCE & 
ACCOUNTING

• Een lector en 7 docenten van de academies AAFM,  AFM,  ASIS en AI&I

• Wij doen onderzoek naar nieuwe vormen van accounting en het laten zien van andere 

waarden en waardecreatie dan alleen financiële.

• Wij doen onderzoek: grote en kleine projecten, Europees en lokaal.

• Naast onderzoek met docenten, doen wij onderzoek met studenten. Bij voorkeur in 

afstudeeratelier op bijzondere thema’s en onderwerpen die bij ons grotere onderzoek 

past.



IN JUNI 2021 AFGESLOTEN 
ONDERZOEK MET STUDENTEN: 
CIRCULAIRE ACCOUNTING

• Deelnemende organisaties:

• Heijmans

• Gemeente Rotterdam

• Strukton

• Dutch Green Building Council

• Sloop- en afvalbedrijven als

sector



NIEUWE
RONDE 
CIRCULAIRE
ACCOUNTING 
IN DE BOUW



WAT EN WAAROM 
EEN 
AFSTUDEERATELIER?

• Een groep van studenten die afstuderen op een bepaald 

(duurzaam) thema onder de hoede van een opleiding of 

een lectoraat, bij verschillende organisaties?

• Het gaat meestal om een nieuw vraagstuk/thema waar 

veel behoefte naar onderzoek is omdat het heel urgent 

is voor organisaties en sectoren.

• Urgent vanwege maatschappelijke uitdagingen en/of 

beleid en wetgeving

• Circulaire economie is zo’n onderwerp en wij doen 

onderzoek naar boekhouding en verantwoording.



OPZET ONDERZOEK EN BEGELEIDING

• Studenten gaan in duo’s aan de slag bij een organisatie.

• Begeleiding vanuit school:  docenten, lector en junioronderzoekers.

• Begeleiding vanuit organisatie.

• Peer review: elkaar helpen met feedback en delen van artikelen en andere informatie

• Per duo een verantwoordingsverslag



GASTCOLLEGES, KENNIS EN ONDERSTEUNING 

• Hoe doe je goed onderzoek? Wat is een goede onderzoeksopzet?

• Theorie over circulaire economie en accounting.

• Interviewtechnieken.

• Deduceren, combineren en analyseren.

• Schrijven verantwoordingsverslag.



ORGANISATIES DIE MEEDOEN

• Gemeente Schiedam en Volker Wessels

• Alba Concepts

• En we zijn nog met een aantal in gesprek, afhankelijk van het aantal studenten dat zich 

meldt.



VRAGEN?


