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Geen dingen doen die 

onomkeerbaar zijn. Dat is wat 

Jaap Logge verstaat onder 

circulariteit. Het doel van Logge 

is om in 2025 alleen ‘gezonde 

materialen’ te gebruiken.

“Over tien jaar staan  
onze grondstoffen bij 
onze huidige klanten.”

Jaap Logge, mede-eigenaar Logge Circulair

Organisatie: Logge Circulair, www.loggecirculair.nl 

Contactpersoon: Jaap Logge (mede-eigenaar), LinkedIn

Product & sector: Interieurbouw, Kantoorinrichting | Land: Nederland

Logge Circulair

Omschrijving
Logge Circulair wil in 2025 marktleider 

zijn op het gebied van maatwerk in 

circulaire kantoorinrichting. Het bedrijf 

gebruikt alleen gezonde materialen 

en wil uiteindelijk alle producten weer 

terugbrengen in de materiaalkringloop, 

zodat er geen afvalstroom ontstaat. 

Het streven is om uiteindelijk alleen 

materialen te gebruiken die gerecycled 

kunnen worden. De start is gemaakt 

met de toepassing van ECOR: een 100% 

gerecycled plaatmateriaal. Logge geeft 

een 10% restwaarde op dit materiaal. 

Ook probeert Logge om betalen 

voor gebruik (in plaats van koop) te 

stimuleren. 

Aanpak
Logge Circulair is ontstaan vanuit een 

persoonlijke overtuiging van Jaap Logge 

dat de huidige lineaire economie zijn tijd 

heeft gehad. Om aansluiting te vinden 

bij de markt, is aangesloten bij de Green 

Deal circulair inkopen. 

Logge werkt volgens de bedrijfsfilosofie 

Rockefeller habits. Hierbij zet je een stip 

op de horizon en ga je vervolgens steeds 

een stap terug om concrete doelen te 

stellen. Dit is een goed hulpmiddel om 

circulaire ambities uit te werken. 

Logge zit het liefst zo vroeg mogelijk met 

de klant aan tafel om mee te denken over 

de kantoorinrichting. Dit levert goede 

ideeën op, die voor waardecreatie zorgen.  

http://loggecirculair.nl
https://nl.linkedin.com/in/jaaplogge/nl


FEITEN & CIJFERS

Deze uitgave is gefinancierd door Rijkswaterstaat

Over REBus en de Green 
Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen 

(GDCI) is een initiatief van MVO 

Nederland, NEVI, de Rijksoverheid, 

Duurzame Leverancier, PIANOo, 

Kirkman Company en Circle 

Economy. Verschillende pilots 

die uit de GDCI ontstaan worden 

mede gefinancierd door het 

Europese project REBus wat in 

Nederland wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat. Gezamenlijk 

zetten zij zich in om ondernemers 

en overheden te ondersteunen bij 

hun ambities op circulair inkopen.

Contactinformatie
>   E-mail: Circulair@rws.nl

>   Website: GDCI

Partners: ECOR

Aantal fte: 12 

Logge bestaat sinds 1996, Logge Circulair sinds april 2016

Missie: de wereld mooier, gelukkiger en beter maken

ECOR-platen:  
 > 100% biobased gecertificeerd

 > 10% gegarandeerde restwaarde

 > schone productie, 99% van het water wordt hergebruikt

Resultaten
Logge werkt met platen, gemaakt van 

restmateriaal, zoals oude kranten, 

afgedankte spijkerbroeken of meubels. 

Aan het eind van de levensduur geeft 

Logge een 10% restwaarde op de ECOR-

platen. Daarnaast is Logge ook bezig met 

andere duurzame materialen, die worden 

toegepast in onder andere bureaus, 

stoelen en kantoorinterieurs. Op de 

lange termijn wil Logge Circulair volledig 

circulaire producten produceren. 

Logge wil toegroeien naar betalen 

voor gebruik-constructies. Logge blijft 

dan eigenaar en verzorgt service en 

onderhoud. Zo blijft de waarde van de 

producten goed behouden en kan Logge 

de materiaalstroom borgen. 

Geleerde lessen
• Als producent is het interessanter  

om bijvoorbeeld bij de Green Deal 

circulaire gebouwen aan te sluiten  

dan bij circulair inkopen.

• Begin door gewoon te doen. 

• ECOR is een relatief nieuw materiaal  

is. Het is nog niet duidelijk hoe het  

zich houdt tijdens de verwachte 

levensduur van tien jaar. Daarom zijn 

de producten zo ontworpen dat de 

ECOR-delen makkelijk vervangbaar 

zijn, zoals het topblad van een kast. 

• Het (voor)financieren is nog lastig. 

Banken zien nog geen restwaarde in 

een tien jaar oud product

• Het inkoopproces verandert doordat 

Logge in een vroeger stadium aan  

tafel schuift en samen met de klant 

een ontwerp maakt.

“Circulair is nu echt onze 
core business.”

Jaap Logge, mede-eigenaar Logge Circulair


