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Samenvatting
Dit verslag geeft de uitkomsten weer van een quickscan van tools en initiatieven (vooral op het
gebied van chemische stoffen) die mogelijk relevant zijn voor de positionering van Safe-byDesign. Safe-by-Design is een opkomende beleidsbeweging die erop is gericht veiligheid zo
vroeg mogelijk als ontwerpeis mee te nemen in product- en procesontwikkeling, om eventuele
risico’s voor mens en milieu te voorkomen. Hoewel de aandacht voor Safe-by-Design vrij
recent is, kent de bredere ambitie om veiligheid eerder mee te wegen in chemische innovatie al
een langere geschiedenis. Het doel van deze quickscan was om aanpalende initiatieven nader
te karakteriseren: wie zijn de betrokkenen? Wat beoogt het initiatief? Hoe zijn de processen in
het veld georganiseerd? En worden de doelstellingen bereikt?
Het onderzoek bouwt voort op eerdere verkenningen naar substitutie, safer chemicals en green
chemistry die zijn uitgevoerd als onderdeel van een bredere omgevingsanalyse van Safe-byDesign door het RIVM. Deze verkenningen brachten een breed scala aan initiatieven aan het
licht. Een selectie van relevante tools en initiatieven uit deze verkenningen is in de quickscan
verder uitgewerkt.
De quickscan vond plaats op basis van bureauonderzoek. Aan de hand van eerdere
verkenningen is een longlist van 131 tools en initiatieven opgesteld. De longlist legt een
heterogene verzameling van initiatieven bloot: databases, principes, handleidingen,
rekentools, benchmarks en samenwerkingsverbanden. De longlist is teruggebracht tot een
shortlist van 10 initiatieven door toepassing van drie selectiecriteria:
1. Het initiatief speelt zich af ‘aan de voorkant’ (in een vroeg stadium van technologische
innovatie);
2. ‘Design thinking’ (multidisciplinair, creatief, iteratief, oplossingsgericht
ontwerpdenken) speelt een rol in het initiatief;
3. Het initiatief heeft betrekking op (chemische) veiligheid.
Voor elk van deze 10 initiatieven is een fact sheet vervaardigd met een beknopte beschrijving
en een korte reflectie op het initiatief. De fact sheets zijn in hoofdstuk 2 integraal opgenomen.

Bevindingen en reflectie
De quickscan maakt duidelijk dat er veel tools en initiatieven ‘in de omgeving’ van Safe-byDesign zijn. Alleen al op het gebied van chemische stoffen levert een snelle zoektocht vele
tientallen databases, handleidingen, rekentools, benchmarks en samenwerkingsverbanden.
Safe-by-Design is een van de bewegingen binnen dit complexe krachtenveld van initiatieven
die allemaal op eigen wijze een bijdrage leveren aan de omslag van het beheersen naar het
voorkomen van gezondheids- en milieurisico’s op verschillende deelterreinen zoals chemische
stoffen, nanotechnologie, biotechnologie en procesveiligheid. De verhoudingen en
ontwikkelingen in dit krachtenveld beïnvloeden hoe dan ook de perceptie van Safe-by-Design
en bepalen de beweegruimte. Het is daarom wenselijk om zich – ondanks de complexiteit en
veelvormigheid – een beeld te vormen van de omgeving.

4

Quickscan van tools en initiatieven voor Safe-by-Design

De quickscan (en eerdere verkenningen) bieden enige houvast in dat krachtenveld. Ten eerste
blijken bij nadere beschouwing in elk geval een deel van de initiatieven op het gebied van
chemische stoffen voort te bouwen op een kleinere verzameling gezaghebbende bronnen. De
quickscan was te beperkt om de precieze samenhang tussen de verschillende initiatieven vast
te stellen, maar het geeft wel aan dat de nadere verkenning van een ‘veld’ enig overzicht kan
bieden in de krachtsverhoudingen.
Ten tweede leek slechts een klein deel van de initiatieven uit de longlist gericht op ‘ontwerpen
aan de voorkant’. Het overgrote deel van de initiatieven richt zich nog altijd op de ‘achterkant’
van het innovatieproces: de productie, consumptie en emissie van chemische stoffen. Van de
initiatieven die de beweging naar de voorkant maken, is het overgrote deel gericht op
‘traditionele’ substitutie. De praktische invulling van wat ‘veilig chemisch ontwerpen’ precies
inhoudt zou een ‘niche’ voor de verdere vormgeving van Safe-by-Design kunnen zijn.
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1. Inleiding
Dit verslag geeft de uitkomsten weer van een quickscan van tools en initiatieven die mogelijk
relevant zijn voor de positionering van Safe-by-Design. Safe-by-Design is een opkomende
beleidsbeweging die erop is gericht veiligheid zo vroeg mogelijk als ontwerpeis mee te nemen
in product- en procesontwikkeling, om eventuele risico’s voor mens en milieu te voorkomen.
Hoewel de aandacht voor Safe-by-Design vrij recent is, kent de bredere ambitie om veiligheid
eerder mee te wegen in chemische innovatie al een langere geschiedenis. Het doel van deze
quickscan was om aanpalende initiatieven nader te karakteriseren: wie zijn de betrokkenen?
Wat beoogt het initiatief? Voor wie is het bedoeld? Welke motivatie zit erachter? Hoe ‘werkt’
het initiatief: hoe zijn de processen in het veld georganiseerd? In welke mate speelt
‘ontwerpen’ een rol? En welke indicaties zijn er dat het initiatief door de beoogde doelgroepen
wordt overgenomen en de doelstellingen worden bereikt?
Het onderzoek bouwt voort op eerdere verkenningen naar substitutie, safer chemicals en green
chemistry die zijn uitgevoerd als onderdeel van een bredere omgevingsanalyse van Safe-byDesign door het RIVM:
−
−
−

Over substitutie van gevaarlijke stoffen.
Leren van Safer Chemicals voor Safe-by-Design?
Leren van Green Chemistry voor Safe-by-Design.

Deze verkenningen brachten een breed scala aan initiatieven aan het licht. Een selectie van
relevante tools en initiatieven uit deze verkenningen is in de quickscan verder uitgewerkt.

Onderzoeksaanpak
De quickscan vond plaats op basis van bureauonderzoek. Aan de hand van de eerdere
verkenningen is een longlist van tools en initiatieven opgesteld. De toepassing van
selectiecriteria die in overleg met de opdrachtgever zijn opgesteld leidde tot een shortlist van
10 initiatieven. De longlist en de shortlist zijn verderop in dit hoofdstuk opgenomen. Voor elk
van de initiatieven op de shortlist zijn fact sheets geschreven, die het initiatief nader
karakteriseren aan de hand van vooraf vastgestelde vragen. De fact sheets zijn in hoofdstuk 2
integraal opgenomen.

Aansluiting met DIRECT
Tijdens het onderzoek is samengewerkt met het RIVM-project DIRECT, dat mogelijkheden
onderzoekt voor duurzaamheidsbeoordelingen, inclusief veiligheid en circulariteit, in de
ontwerpfase. Het project is in 2019 gestart en duurt 2 jaar. In eerste instantie is er gekeken
naar bestaande beoordelingsmethodieken en tools. DIRECT bouwt hierbij voort op de kennis
en inventarisatie die in eerdere RIVM projecten is opgedaan en is ontsloten op
SustainabilityMethod.com. Er is een raamwerk opgesteld met relevante impacts,
randvoorwaarden van het model en aspecten van de probleemdefinitie. Circa 35
beoordelingsmethodieken zijn in kaart gebracht met dit raamwerk. Verder onderzoekt DIRECT
de praktijk van beoordelingen in de ontwikkelingsfase aan de hand van drie casestudies.
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DIRECT en de quickscan kunnen elkaar versterken: waar DIRECT zich vooral richt op
beoordelingsmethodieken, verkent de quickscan een breder scala aan initiatieven.

De longlist
De longlist is samengesteld op basis van tools en initiatieven uit aanpalende gebieden zoals
green chemistry, safer chemicals, substitutie, inherently safer design en circular design (zie
figuur 1 voor een overzicht van aanpalende gebieden).

De verkenning van die gebieden leidde tot een lijst van 131 tools en initiatieven, ingedeeld
naar werkveld (in bijlage A is een beknopt overzicht van de lijst opgenomen. De onderstaande
link geeft toegang tot het volledige Excelbestand met een korte beschrijving van de tool en de
link naar het initiatief.

Longlist
quickscan.xlsx

De longlist laat een heterogene verzameling initiatieven in alle aanpalende gebieden zien, met
een uiteenlopend karakter: databases, principes, handleidingen, rekentools, benchmarks en
samenwerkingsverbanden.
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Selectiecriteria
De shortlist is opgesteld op basis van de volgende afwegingen: ten eerste is besloten om vooral
te kijken naar initiatieven rond chemische stoffen. Nanotechnologie en biotechnologie zijn
werelden op zich, met een heel andere invulling van ‘veiligheid’, en (in het geval van nano) een
enorme verzameling instrumenten, waar binnen het RIVM ook al veel onderzoek aan verricht
wordt. Een focus op de chemie in de quickscan is overzichtelijker en efficiënter. Het verdient
zeker de aandacht om verbanden tussen initiatieven op de verschillende gebieden te
verkennen, maar dat zou voor deze quickscan te ver voeren.
Ten tweede zijn drie selectiecriteria op de initiatieven uit de longlist toegepast:
1. Het initiatief speelt zich af ‘aan de voorkant’ (in een vroeg stadium van technologische
innovatie)
2. ‘Design thinking’ (multidisciplinair, creatief, oplossingsgericht ontwerpdenken) speelt
een rol in het initiatief;
3. Het initiatief heeft betrekking op (chemische) veiligheid.
‘De voorkant’ wordt ruim geïnterpreteerd: het gaat om onderzoek of productontwikkeling in
een vroeg stadium van chemisch onderzoek en innovatie in bredere zin; dus niet alleen
wetenschappelijk onderzoek, maar ook productinnovatie in de industrie. Volgens deze
invulling spelen substitutieprocessen zich ook (deels) ‘aan de voorkant’ af (zie onderstaande
afbeelding).
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Om een breed overzicht van mogelijke tools te maken zijn verschillende typen instrumenten
uit de lijst gekozen: er is een onderscheid gemaakt tussen instrumenten die gebruik maken van
rekentools (zoals de DIRECT tools) en instrumenten die dat niet doen, en tussen instrumenten
die heel sector- of stoffenspecifiek zijn en meer generieke tools. De definitieve selectie is tot op
zekere hoogte intuïtief: de verschillende tools en initiatieven zijn om de meest uiteenlopende
redenen allemaal op een bepaalde manier interessant en relevant. Uiteindelijk zijn díe tools en
initiatieven gekozen waar naar de indruk van de auteurs de meeste energie en drive uit sprak.

Uitwisseling met DIRECT
Tijdens het onderzoek is een aantal instrumenten uit de longlist van de quickscan langs de
‘meetlat’ van DIRECT gehouden. Hoewel DIRECT zich vooral richt op de categorisering van
beoordelingsmethoden en daarmee een andere blikrichting heeft dan de quickscan, heeft het
gesprek over de betekenis van verschillende aspecten bijgedragen aan de ontwikkeling en
operationalisering van de DIRECT criteria. De scoring van het ‘instrument’-deel van de groslijst
kan mogelijk als input voor DIRECT dienen. Omgekeerd zijn diverse DIRECT-criteria toegepast
bij de quickscan.

De shortlist
Deze overwegingen leidden tot de volgende shortlist:
Instrument / initiatief

Rekentool?

Domein

1

ACS GCI Green Chemistry Design Principles

Combinatie

Chemie

2

GreenScreen for Safer Chemicals

Combinatie

Chemie

3

IC2 Alternatives Assessment Guide

Combinatie

Chemie

4

BizNGO Chemical Alternatives Assessment Protocol

Combinatie

Chemie

5

Circular Design Guide

Nee

Circular design

6

Oekotex Standard 100

Nee

Chemie

7

The SIN list

Nee

Chemie

8

Green toxicology

Nee

Chemie

9

UseTox

Ja

Chemie

10

Design for Managing Obsolescence

Nee

Circular design

Van deze 10 initiatieven combineren 4 instrumenten rekentools met meer algemene
benchmarks of overwegingen, 1 instrument is een rekentool (UseTox), en 5 instrumenten zijn
dat niet. 8 instrumenten zijn gericht op substitutie, toxicologie of ontwerp van chemische
stoffen, en 2 hebben betrekking op ontwerpen in het algemeen (de Circular Design Guide van
de MacArthur Foundation en het proefschrift ‘Design for Managing Obsolescence’).
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Opbouw van de fact sheets
Voor elk van deze 10 initiatieven is een fact sheet opgesteld met beknopte antwoorden op de
volgende vragen:
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Wat is het initiatief? (titel, weblink, type instrument, domein en korte beschrijving)
Hoe actueel is de tool?
Wat beoogt de tool?
Op welke motivatie speelt het in?
Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig
initiatief / commerciële tool)
In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord
‘ontwerp’ voor? Is er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het
producten terug naar de ontwerptafel?)
Voor wie is de tool bedoeld?
Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?

Daarnaast bieden de fact sheets een korte reflectie op het initiatief, mede aan de hand van de
algemene thema’s die uit de eerdere verkenningen naar voren kwamen:
−
−
−
−

Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
‘Werkt’ het instrument?
Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?

De fact sheets zijn in het volgende hoofdstuk integraal opgenomen. Hoofdstuk 3 schetst
vervolgens de meer algemene bevindingen die uit de quickscan naar voren komen.
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2. Fact sheets

Fact sheet #1: ACS GCI Green Chemistry Design Principles
https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/principles/12-principles-of-greenchemistry.html#articleContent_columnbootstrap_0

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

Website

Bewustwordingsinstrument
(deels rekentools)

Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
Het doel van green chemistry is chemische producten en processen zo te ontwerpen dat de
productie en emissie van gevaarlijke stoffen wordt verminderd of zelfs geheel voorkomen.
Green chemistry gaat uit van 12 ontwerpprincipes:
1. Prevent waste: Design chemical syntheses to prevent waste. Leave no waste to treat
or clean up.
2. Maximize atom economy: Design syntheses so that the final product contains the
maximum proportion of the starting materials. Waste few or no atoms.
3. Design less hazardous chemical syntheses: Design syntheses to use and generate
substances with little or no toxicity to either humans or the environment.
4. Design safer chemicals and products: Design chemical products that are fully
effective yet have little or no toxicity.
5. Use safer solvents and reaction conditions: Avoid using solvents, separation agents,
or other auxiliary chemicals. If you must use these chemicals, use safer ones.
6. Increase energy efficiency: Run chemical reactions at room temperature and
pressure whenever possible.
7. Use renewable feedstocks: Use starting materials (also known as feedstocks) that are
renewable rather than depletable.
8. Avoid chemical derivatives: Avoid using blocking or protecting groups or any
temporary modifications if possible. Derivatives use additional reagents and generate
waste.
9. Use catalysts, not stoichiometric reagents: Minimize waste by using catalytic
reactions. Catalysts are effective in small amounts and can carry out a single reaction
many times. They are preferable to stoichiometric reagents, which are used in excess
and carry out a reaction only once.
11
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10. Design chemicals and products to degrade after use: Design chemical products to
break down to innocuous substances after use so that they do not accumulate in the
environment.
11. Analyze in real time to prevent pollution: Include in-process, real-time monitoring
and control during syntheses to minimize or eliminate the formation of byproducts.
12. Minimize the potential for accidents: Design chemicals and their physical forms
(solid, liquid, or gas) to minimize the potential for chemical accidents including
explosions, fires, and releases to the environment.

Hoe actueel is de tool?
De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) introduceerde het begrip in
navolging van de Pollution Prevention Act uit 1990. Mede dankzij belangrijke voorvechters
van de beweging, zoals Paul Anastas (in de vroege jaren ‘90 werkzaam als beleidsmedewerker
van de EPA) en John Warner (in die tijd onderzoeker bij Polaroid) heeft green chemistry zich vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en tot op zekere hoogte in Europa ontwikkeld tot een relatief invloedrijke beweging binnen de chemie. Er worden wereldwijd
regelmatig congressen over het onderwerp georganiseerd,1 er zijn verschillende green
chemistry journals, 2 er verschijnen met enige regelmaat handboeken,3 en diverse
onderzoeksgroepen en -instituten in onder andere de VS, Canada en Australië zijn geheel aan
het onderwerp gewijd.4
Producenten en ontwikkelaars maken gebruik van de ontwerpprincipes om veiliger en
duurzamer te werken en kosten te besparen (zie bijvoorbeeld Pfizer’s Green Journey).5 Green
chemistry speelt ook een rol in chemisch onderzoek (zie de website van het Green Chemistry
Institute van de American Chemical Society)6 en onderwijs (zie bijvoorbeeld Beyond Benign).7

Wat beoogt de tool?
De twaalf ontwerpprincipes zijn erop gericht chemische producten en processen zo te
ontwerpen dat de productie en emissie van gevaarlijke stoffen wordt verminderd of zelfs
geheel voorkomen. Het gaat dus bovenal om ‘ontwerp aan de voorkant’ (en in mindere mate
om beheer en gebruik van chemische stoffen).
Veiligheid speelt een rol in verschillende principes van green chemistry (in ieder geval principe
3: Design Less Hazardous Chemical Syntheses, principe 4: Design Benign Chemicals, principe 5:
Use Safer Solvents and Reaction Conditions en principe 12: Inherently Benign Chemistry for
Accident Prevention). Veiligheid is dus – in ieder geval in theorie – een essentieel onderdeel van

1

De 24e jaarlijkse Green Chemistry and Engineering Conference is van 16-18 juni 2020 in Seattle, WA.
Zie bijvoorbeeld Green Chemistry en Green Chemistry Letters and Reviews.
3 Zie bijvoorbeeld Green Chemistry: An Introductory Text (3rd ed) van Mike Lancaster.
4 Zoals het Green Chemistry Institute van de American Chemical Society, GreenCentre Canada en het Centre for Green
Chemistry aan de Monash Universiteit in Australië.
5 https://www.pfizer.com/purpose/workplace-responsibility/green-journey
6 https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry.html
7 https://www.beyondbenign.org/about-green-chemistry/
2
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het gedachtegoed van green chemistry. Toch lijken initiatieven in de praktijk meer gedreven te
worden door duurzaamheidsaspecten dan door veiligheidsoverwegingen.

Op welke motivatie speelt het in?
Green chemistry combineert een positieve chemische filosofie met een praktische aanpak. Het
begrip verwoordt een optimistische en eenvoudige boodschap: green chemistry zorgt ervoor
dat er geen ongewenste gevaarlijke stoffen vrijkomen bij het ontwerp van chemische
producten en processen. Daarnaast bieden de twaalf ontwerpprincipes een concreet
maakperspectief om die feelgood-philosophy te verwezenlijken. De boodschap is: “green
chemistry maakt een betere wereld mogelijk – en zo doe je het!”

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Aanvankelijk is het begrip ontwikkeld met EPA-subsidies, in eerste instantie om green
chemistry als onderzoeksgebied te positioneren en (later) best practices te genereren en
verdere institutionele steun te verwerven. Green chemistry wordt inmiddels ondersteund door
onder andere de EPA, de American Chemical Society (ACS) en de Royal Society of Chemistry
(RCS) in het Verenigd Koninkrijk. Op basis van best practices wordt green chemistry ook
gepositioneerd als ‘verdienmodel’ (of kostenbesparingsmodel) voor producenten en
ontwikkelaars. De Green Chemistry and Commerce Council (GC3) bijvoorbeeld is een businessto-business forum dat zich ten doel stelt om green chemistry in bedrijven te mainstreamen.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
Ontwerpen speelt een belangrijke rol: de 12 principes worden ook ‘ontwerpprincipes’
genoemd. Het gaat erom vervuiling, verspilling en gezondheidsrisico’s al tijdens chemisch
ontwerp te voorkomen. Samenwerking tussen chemici, toxicologen en productontwikkelaars is
een essentieel onderdeel van green chemistry.

Voor wie is de tool bedoeld?
In de eerste plaats voor chemici in onderzoek en bedrijfsleven die een nieuw product of stof
ontwikkelen; ook voor aankomend chemici, en in mindere mate voor beleidsmakers en het
maatschappelijk middenveld.

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
Een combinatie van chemical engineering, toxicologie en industriële productontwikkeling. Dat
is volgens chemicus John Warner ook een belangrijke uitdaging: chemici worden nog
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onvoldoende opgeleid om na te denken over toxicologische eigenschappen, industrieel
ontwerp en effecten gedurende de levenscyclus.8

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Er is veel ondersteuning nodig; green chemistry is in feite een heel andere manier van chemie
bedrijven, die al tijdens de opleiding van chemici bijgebracht moet worden (inclusief
toxicologie, ontwerpdenken, levenscyclus-denken en multidisciplinaire samenwerking).
Daarnaast vraagt het berekenen van atom economy en E-factors om heel specifieke kennis.

Reflectie
Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
Green chemistry benadert chemische productontwikkeling nadrukkelijk als een ontwerpvraag,
waarbij duurzaamheid en veiligheid van meet af aan worden meegewogen. Het uitgangspunt is
dus vooral om te voorkomen dat schadelijke stoffen ontstaan. Dat vraagt om multidisciplinaire
samenwerking tussen chemici, toxicologen en productontwikkelaars in een vroeg stadium van
onderzoek.

‘Werkt’ het instrument?
Lastig te bepalen. Wel is duidelijk dat green chemistry in 25 jaar tijd stevig verankerd is als
vakgebied binnen de chemie. Daarnaast wordt green chemistry ondersteund door de Green
Chemistry & Commerce Council en door bedrijven als Pfizer en BASF, maar ook door ngo’s
zoals het International Persistent Organic Pollutants Elimination Network (IPEN).9

Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
Green chemistry richt zich vooral op chemisch onderzoek, al wordt het ook in
productieomgevingen gebruikt (vooral in vroege stadia van productontwikkeling).
Een veelgehoorde kritiek op green chemistry is dat de twaalf ontwerpprincipes vooral een
vergaarbak van ideeën uit de chemie zijn, en niet echt een specifiek ontwerpprincipe
belichamen. Aan hoeveel principes moet een chemisch proces of product voldoen om als green
chemistry te kwalificeren? Als bij het ontwerp van een proces of product slechts gebruik is
gemaakt van één van de twaalf principes (zoals het gebruik van hernieuwbare grondstoffen), is
het dan ook meteen green chemistry? En zo niet, waar ligt dan de grens?

8

John Warner geeft een heldere uitleg over de noodzaak om de opleiding van chemici te verbreden in dit filmpje van
Bioneers op Youtube.
9 http://ipen.org/sites/default/files/documents/IPEN%20Comments%20UNEA%20Green%20Chem%
20Sustainable%20Chem%2030%20June%202017.pdf
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Toch is die ruime definitie deels ook de kracht van green chemistry: het is feitelijk geen
‘instrument’ maar een mindset, geschraagd door een verzameling instrumenten die
gezamenlijk uitdrukking geven aan een gedeelde filosofie.

Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?
1. Kennis ontsluiten
Om de ontwerpprincipes toe te passen is veel kennis nodig van de fysisch-chemische en
structurele eigenschappen van chemische stoffen, hun (eco)toxiciteit, persistentie, bioactieve
eigenschappen, mate en wijze van gebruik, blootstellingsroutes en gedrag in het milieu. Het
doel van dit ‘instrument’ is niet zozeer om die kennis op zich te ontwikkelen, maar om
bewustwording te creëren van de typen kennis die relevant zijn: naast de functionele
eigenschappen van de chemische stof of het beoogde product worden ook de toxicologische
eigenschappen meegewogen. In de verdere uitwerking van elk van de twaalf principes wordt
wel heel veel kennis gegenereerd: verder onderzoek en toepassingen leiden tot nieuwe
instrumenten (bijvoorbeeld om atom economy of E-factors te berekenen), tot nieuwe
databases, benchmarks en best practices.

2. Samenwerking
Het toepassen van de ontwerpprincipes vraagt om het bijeenbrengen van verschillende
vormen van expertise: chemie, toxicologie en industrieel ontwerp. Toch wordt samenwerking
niet expliciet genoemd als een van de ontwerpprincipes. De beweging is vooral op chemici zelf
gericht: het is aan hen om andere vormen van expertise in hun eigen werk te integreren.
Toch wordt de noodzaak van transdisciplinaire samenwerking wel onderschreven. In een
commentaar ‘Toward designing safer chemicals’ in Science schrijven Julie Zimmerman en Paul
Anastas (2015): “to design more benign products, processes, and systems, […] one area perhaps
requires primary focus: transdisciplinarity. Research institutes, universities, industry, and
funding and regulatory agencies (among other stakeholders) must cultivate a research ecosystem
in which efforts are collaborative and knowledge is shared across disciplines, including
pharmacology, (eco)toxicology, chemistry, modeling, and biostatistics.”

3. Verantwoordelijkheid
Green chemistry is duidelijk gericht op de verantwoordelijkheid van chemici en producenten,
op meer doen dan het wettelijk minimum: ‘een betere wereld’ creëren waarin we wel de
lusten, maar niet de lasten van chemie hebben - al lijken kostenbesparingen en
imagoverbetering ook een rol te spelen in het enthousiasme voor green chemistry bij
producenten. De kracht is misschien wel dat ‘doing good’ en ‘doing well’ voor bedrijven samen
lijken te vallen. Daar zit meteen ook een valkuil: als de maatregelen ten koste gaan van de
winstgevendheid, zou het enthousiasme voor green chemistry snel kunnen verdampen.
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Fact sheet #2: GreenScreen for Safer Chemicals
http://www.greenscreenchemicals.org

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website, database,
software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Risicobeoordelingsmethode Ranking tool / benchmark

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)
Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
GreenScreen® is een methode om chemische risico’s te beoordelen en daarmee zorgwekkende
stoffen te identificeren en veiliger alternatieven te genereren.10 GreenScreen® wordt gebruikt
door bedrijven, overheden en ngo’s ter ondersteuning van productontwerp en -ontwikkeling,
voor de aanschaf van grondstoffen en materialen, en om (al dan niet wettelijk voorgeschreven)
alternatives assessments uit te voeren. GreenScreen® bouwt voort op de 12 principes van green
chemistry en de alternatives assessment-methode van het Design for the Environmentprogramma van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), waarin de
beschikbare data over de inherente eigenschappen van een stof (zoals toxiciteit en
gezondheids- en milieueffecten) uitgezet worden in een risicotabel. Die risicobeoordeling leidt
tot een benchmark die een eenvoudige vergelijking tussen verschillende stoffen mogelijk
maakt.
Hoe actueel is de tool?
GreenScreen® is in 2007 gelanceerd door Clean Production Action, een adviesbureau zonder
winstoogmerk dat zich ten doel stelt om oplossingen voor groene chemicaliën, duurzame
materialen en milieuvriendelijke producten te ontwerpen en leveren. Clean Production Action
is in 2001 opgericht en is gevestigd in Massachusetts, in de VS (volgens de website had Clean
Production Action in 2016 een vaste staf van zo’n 8 personen). Clean Production Action biedt
ook in 2019 online webinars, introductiecursussen en privétrainingen voor GreenScreen aan.11
Wat beoogt de tool?
De GreenScreen® bestaat uit drie stappen:
1. Assess and classify hazards,
2. Assign a GreenScreen benchmark score,
3. Make informed decisions.

10
11

https://www.greenscreenchemicals.org/learn/what-is-greenscreen
https://www.greenscreenchemicals.org/learn/training

16

Quickscan van tools en initiatieven voor Safe-by-Design

Step 1: Assess and Classify Hazards
The first step in assessing and classifying each of the 18 human health and environmental
hazard endpoints below is to research and collect data from all relevant sources, including
measured data from standardized tests and the scientific literature, hazard information from
the GreenScreen Specified Lists, and information derived from models and suitable chemical
analogs. The data and expert judgement are used to classify the hazard level for each of 18
human health and environmental endpoints according to the GreenScreen Hazard Criteria
e.g., bioaccumulation hazard criteria below. Hazard levels range from Very High (vH) to Very
Low (vL) and a data gap is only assigned after an exhaustive search has been completed and
no hazard classification can be made, even using modeling approaches. GreenScreen also
includes consideration of feasible and relevant environmental transformation products.
Once the classifications are made, the assessor assigns a level of confidence for each hazard
classification using the GreenScreen Guidance. The result is a GreenScreen hazard summary
table; an example shown below. GreenScreen can be used to assess single chemicals or more
complex mixtures and polymeric materials.

Step 2: Assign a GreenScreen Benchmarks™ Score
GreenScreen Benchmark™ Scores are unique to GreenScreen and are a major strength of the
method as they provide a standardized and straightforward way to compare and
communicate about chemical hazards. Each chemical evaluated under GreenScreen is
assigned a Benchmark between 1 and 4, with each increasing Benchmark defining
progressively safer chemicals. The Benchmark score is determined by analyzing specific
combinations of hazard classifications for the 18 endpoints included in GreenScreen. The
Benchmark criteria were developed to reflect hazard concerns that have been established by
governments nationally and internationally. An important value of GreenScreen is that
Benchmark-1, “Avoid - Chemical of High Concern”, clearly defines the criteria for chemicals
of high concern to human health and the environment consistent with global regulations like
REACH. Benchmark-1 chemicals include: carcinogens, reproductive, developmental and
neurodevelopmental toxicants, mutagens, persistent, bioaccumulative and toxic chemicals
(PBTs), very persistent and very bioaccumulative chemicals (vPvBs), and endocrine
disruptors.
Each hazard classification generated in Step 1 is used in applying the Benchmark Criteria to
determine the final Benchmark score. Only certain numbers and types of data gaps are
allowed for each Benchmark level, and it is possible that a Benchmark cannot be assigned at
all if the data are insufficient. In addition, Benchmark scores can be “downgraded” if a
feasible and relevant environmental transformation product is more toxic than the parent
chemical.

Step 3: Make Informed Decisions
GreenScreen is used to support informed decision making about the use of chemicals in
products and processes. The Benchmark scores provide a high level indicator and the
Hazard Summary Table provides specific information on relevant hazards -- all of which is
supported by an in-depth report. All of this supports better decision making and knowledge
for product design and development, chemical and material procurement, risk management,
workplace safety, and more.
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Op welke motivatie speelt het in?
GreenScreen richt zich vooral op het vervangen van zorgwekkende stoffen door veiliger
alternatieven: “to get ahead of customer demands and regulations.” De insteek is vergelijkbaar
met die van green chemistry. Aan de ene kant is er een heldere, positieve filosofie die iedereen
aanspreekt: het creëren van non-toxic environments. Tegelijkertijd is het ‘verkoopargument’
naar bedrijven dat de GreenScreen op een eenvoudige manier helpt bij het voldoen aan
wettelijke verplichtingen (zoals het doen van alternative assessments). Elke stap in de goede
richting (vervanging van een schadelijke stof door een minder schadelijke stof) is winst. Ook
hier lijkt het om de synergie tussen ‘doing good’ en ‘doing well’ te gaan.

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Clean Production Action is een non-profit adviesbureau. Clean Production Action werkt samen
met bedrijven bij de toepassing van de GreenScreen. Licensed GreenScreen® Profilers en
GreenScreen Consultants (externe adviesbureaus met expertise in toxicologie en chemie die
thuis zijn in de methode) doen GreenScreen assessments op consultancy-basis.12

12

https://www.greenscreenchemicals.org/assess/gs-professionals
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Clean Production Action biedt ook betaalde trainingen aan voor individuen en groepen die de
GreenScreen methode in hun bedrijf willen leren toepassen.13

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
GreenScreen richt zich op de vervanging van schadelijke stoffen door veiliger alternatieven.
Het gaat dus om chemisch productontwerp. Het gaat wel voornamelijk om de vervanging van
bestaande stoffen, dus wat later in het innovatieproces (niet zozeer om fundamenteel
chemisch onderzoek).

Voor wie is de tool bedoeld?
Vooral voor chemische producenten, maar ook voor overheidsinstellingen en ngo’s (de aanpak
is vergelijkbaar met green chemistry: de positieve filosofie spreekt alle partijen aan, en het
specifieke aanbod is toegesneden op de behoeftes van de betreffende partij:
−
−

−

Voor de industrie: voldoen aan wettelijke verplichtingen, kostenbesparingen,
imagoverbetering;
Voor de overheid: eenvoudiger naleving mogelijk maken, implementatie van
regelgeving bij producenten (al is het niet duidelijk in hoeverre Clean Production
Action tegelijkertijd om de tafel zit met regelgevers zoals de EPA of de Massachusetts
Department of Environmental Protection om te adviseren over de totstandkoming van
regelgeving);
Voor ngo’s: inspraak / invloed op de industrie (dit vindt vooral plaats door het BizNGOinititiatief van Clean Production Action. BizNGO is een samenwerkingsverband van
bedrijven, milieuorganisaties, overheidsinstellingen en universiteiten gericht op het
gebruik van veiliger chemicaliën in de economie).14

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
GreenScreen is een diepgravende analyse van chemische stoffen in het productieproces. Het
vraagt om een specifieke chemische en toxicologische expertise om de GreenScreen
assessment te doen (al kunnen daarvoor ook gecertificeerde consultants ingeschakeld
worden).

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Clean Production Action biedt trainingen voor professionals om de GreenScreen®-methode in
hun eigen bedrijf toe te passen.

13
14

https://www.greenscreenchemicals.org/learn/training
https://www.bizngo.org/
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Omdat de GreenScreen® uitgebreide expertise en significante investeringen in tijd en geld
vergt, is deze methode niet weggelegd voor kleinere bedrijven. De afdeling ecologie van de
State of Washington in de VS ontwikkelde daarom de Quick Chemical Assessment Tool (QCAT),
een vereenvoudigde versie van de GreenScreen®. QCAT stelt kleine bedrijven in staat om op
een snelle manier chemische alternatieven te vinden. Omdat QCAT veel minder uitgebreid is,
neemt het risico op ‘regrettable substitutions’, de vervanging van de ene schadelijke stof door
een andere, wel toe.

Reflectie
Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
De GreenScreen beweegt zich tot op zekere hoogte naar de voorkant, omdat de toepassing
mogelijk leidt tot alternatieven voor schadelijke stoffen. Het doel is dus om het gebruik van
schadelijke stoffen eerder in het proces te voorkomen. Maar het gaat vooral om substitutie, dus
vervanging van bestaande stoffen, en minder om ontwerp van nieuwe stoffen.

‘Werkt’ het instrument?
De GreenScreen website vermeldt bedrijven die gebruik maken van de GreenScreen,
waaronder Apple, Garmon Chemicals, Google, Klean Kanteen, H&M, Hewlett-Packard, Inc. en
Levi Strauss & Co.
De BizNGO Guide to Safer Chemicals vermeldt hoe Hewlett-Packard door toepassing van de
GreenScreen een reeks zeer zorgwekkende stoffen zoals ftalaten, gebromeerde
vlamvertragers, PVC, bisfenol A, beryllium en perfluorverbindingen (blz 37).15

Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
De GreenScreen gaat ervan uit dat de eigenschappen van stoffen bekend zijn. Maar van veel
chemische stoffen (vooral nieuwe stoffen) zijn de eigenschappen veelal onbekend. Dan is het
niet goed mogelijk om de stof te benchmarken (dit biedt ruimte om mogelijk zorgwekkende
stoffen bij gebrek aan data vooralsnog als veilig te bestempelen). De GreenScreen herbergt dus
– zoals alle hulpmiddelen voor substitutie – onzekerheden. De schijnbare eenvoud van de
benchmark lijkt daarmee de complexiteit (en onzekerheden) van de achterliggende analyse op
de achtergrond te plaatsen, hoewel de GreenScreen die complexiteit ook wel erkent:
“Evaluating the hazards of a chemical and benchmarking a chemical is a complex exercise. The
GreenScreen, for example, includes 18 different endpoints for hazard evaluation, including
carcinogenicity, reproductive toxicity, development toxicity, neurotoxicity, ecotoxicity, etc.
Those 18 endpoints are then translated into a single benchmark for each chemical, on a scale
of red to green. Completing a GreenScreen requires technical expertise. However, once a
chemical is GreenScreen assessed, it is easy to understand the result as the chemical will fall
into one of four benchmarks. A further challenge to GreenScreen assessments is the lack of

15

BizNGO Guide to Safer Chemicals (Version 1.0):
https://www.bizngo.org/static/ee_images/uploads/resources/guide_safer-chemicals_full.pdf
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hazard data for all endpoints for all chemicals. In fact, very few chemicals on the market have
comprehensive empirical data.
The Toxics Substances Control Act, the principal statute regulating industrial chemicals in the
U.S., does not require chemical producers to generate and disclose comprehensive information
on the hazards of and exposures to the vast majority of chemicals in commerce. Given this lack
of information, it is difficult to fully evaluate the hazard profile of chemicals, especially
chemicals manufactured in smaller volumes. These data gaps can be filled, at least in part,
through the use of chemical analogs (chemicals with similar molecular structures), modeling
data (computerized models to estimate hazards), and expert judgment. The GreenScreen
downgrades the hazard score of chemicals due to data gaps.”

Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?

1. Kennis ontsluiten
Uitgangspunt van de GreenScreen is dat bedrijven in staat gesteld worden om het gebruik van
chemische stoffen in beeld te krijgen en waar nodig te vervangen. Indien nodig helpen
adviseurs bij die zoektocht. Het is de bedoeling dat producenten een eenvoudig overzicht
krijgen waar de verbeterpunten zitten. Het is dus deels een bewustwordingsinstrument, en
deels een rekentool: producenten kunnen opgeleid worden om de analyse zelf te doen, of ze
kunnen tegen betaling gebruik maken van adviseurs. Hoe dan ook is een bepaalde mate van
samenwerking tussen chemici, toxicologen en productontwikkelaars noodzakelijk (en hoe dan
ook worden vragen rond ‘veiligheid’ opgepakt in de specifieke productiecontext).

2. Samenwerking
Samenwerking in de GreenScreen is vooral gericht op het adviseren van bedrijven. Daarbij
brengen de adviseurs specifieke kennis over de eigenschappen van chemische stoffen in.
Clean Production Action is ook initiatiefnemer van het BizNGO netwerk. BizNGO is in 2006
opgericht, en betrekt bedrijven uit verschillende sectoren: electronica, gezondheidszorg, retail,
bouw en schoonmaakmiddelen. Deelnemende ngo’s zijn onder meer: Health Care Without
Harm, Electronics Take Back Coalition, Healthy Building Network and the Investor
Environmental Health Network. Volgens BizNGO helpt de dialoog tussen bedrijven en ngo’s om
de zorgen over de gezondheidseffecten van chemische producten voor mens en milieu beter te
begrijpen en eerder te signaleren.

3. Verantwoordelijkheid
De visie achter de GreenScreen is duidelijk normatief: het uitgangspunt is om een non-toxische
omgeving te realiseren. Het verkoopargument voor bedrijven lijkt echter ook te zijn dat de
GreenScreen bedrijven helpt om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.
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Fact sheet #3: Interstate Chemicals Clearinghouse Alternatives Assessment
Guide (V.1)
http://theic2.org/article/download-pdf/file_name/IC2_AA_Guide_Version_1.1.pdf

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

pdf

Handleiding

Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
De Interstate Chemicals Clearinghouse Alternative Assessment guide (IC2 AA guide) richt zich op
het ondersteunen van alternatieven-afwegingen, om zorgwekkende stoffen in producten en
processen te vervangen door inherent veiliger alternatieven en daarmee de menselijke
gezondheid en het milieu te beschermen en te verbeteren. Het doel van de gids is om te
voorzien in heel brede en diverse behoeften van heel uiteenlopende partijen om geholpen te
worden bij dergelijke alternatieven-afwegingen, om daarbij een vorm te kiezen die het beste
bij hun behoefte past, en om vast te kunnen stellen welke criteria en data daar redelijkerwijs
bij betrokken moeten worden. Vanwege de brede beoogde toepassing, is de gids complex en
omvattend. Hij schetst niet één raamwerk maar drie (in de ‘framework module’). Daarbij
kunnen in elk van die raamwerken tot acht verschillende modules worden ‘ingeplugd’: hazard;
identification of alternatives; performance evaluation; exposure assessment; cost and availability;
materials management; social impact; life cycle. Daarnaast is er een module ‘stakeholder
involvement’. Deze modules kunnen vervolgens ieder op drie verschillende niveaus worden
doorlopen. Beoordelaars kunnen zelf het raamwerk, de modules en de niveaus kiezen die
passen bij de aard van de stof, het product of het proces.

Hoe actueel is de tool?
De eerste versie van de IC2 AA guide zag het licht in januari 2014. De versie die nu online staat
is versie 1.1, gedateerd januari 2017. Naar verluidt zijn vooral aanpassingen aangebracht in de
blootstellings-module, waardoor de gids beter aansluit bij the National Academy of Sciences' A
Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives. Tevens zijn in deze versie
commentaren verwerkt die van diverse (in totaal 18) collegae en gebruikers waren ontvangen.
Daarnaast is de gids geëvalueerd door een team van Toxservices, aan de hand van een ‘fictieve’
alternatieven-analyse van koper antifouling verf (ziehier).

Wat beoogt de tool – en wat doet de tool niet? (mede aan de hand van DIRECT criteria)
De gids beoogt een ‘passende’ afweging te bevorderen, op basis van de juiste criteria en data.
Deze criteria beslaan potentieel een zeer breed terrein (afhankelijk van gekozen raamwerk,
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modules en niveaus). In het maximale geval adresseert de afweging zowel humane veiligheidsen gezondheidsaspecten en mogelijke milieueffecten van de stof (incl. in proces en product), de
feitelijke ‘prestatie’ (performance, functionaliteit) van de stof (in proces en product), een breed
scala aan effecten die verband houden met duurzaamheid, uitputting, klimaatverandering en
kringlooptoepassing van de stof (en van het product), alsook sociale en economische effecten.
Tevens richt het de aandacht van de gebruiker op een verkenning van een breder scala aan
alternatieven.
Echter, het begrip ‘ontwerp’ komt in de gids vrij weinig voor (en betreft dan vaak nog het
‘ontwerp’ c.q. de bedoeling van een afwegingsmodel (‘the model is designed to …’). De gids lijkt
product (her-) ontwerp vooral te presenteren als een ‘herstelmaatregel’ voor wanneer een
chemische stof niet eenvoudig één op één is te substitueren.

Op welke motivatie speelt het in?
Interessant genoeg lijkt de gids vooral sterk in te spelen op de (kennelijke) behoefte van
overheden (met name de staten van de VS) om over een goede assessmentmethode te
beschikken en om daarin een zekere harmonisering te brengen zodat de betreffende staten
elkaars uitkomst ook kunnen accepteren (zie: ‘Interstate Chemicals Clearinghouse’). Daarnaast
worden echter ook kleine, middelgrote en grote bedrijven als doelgroep genoemd. Tevens
wordt het grote publiek genoemd, dat net als de andere partijen recht heeft op betrouwbare
data en informatie over chemische stoffen en op afwegingsmethoden.
Voor het overige is de gids tamelijk droog waar het gaat om het aanspreken van gebruikers op
hun motivatie of op wat voor hen aantrekkelijk of bezwaarlijk zou kunnen zijn.

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Het ‘Interstate Chemicals Clearinghouse’ is een samenwerkingsverband van staten in de VS,
waarvan experts vanuit acht lidstaten (California, Connecticut, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, New York, Oregon en Washington) deze gids hebben samengesteld, met
betrokkenheid van een universiteit en diverse andere min of meer betrokken publieke en
private partijen. In het bijzonder is technische expertise binnengehaald vanuit het Design for
the Environment (DfE) programma van de United States Environmental Protection Agency
(EPA). We zouden dus kunnen spreken van een publiek gefinancierd document, al lijkt het
woord ‘subsidiegedreven’ minder op zijn plaats.

Is de tool gericht op naleving/compliance of op supererogatie/meer doen dan het wettelijk
minimum?
De gids is zeker niet alleen gericht op naleving van bestaande wetgeving. Dat begint bij de
identificatie van de zorgstof waarop de alternatieven-afweging zich richt. Deze keuze wordt
‘buiten de orde van deze gids’ verklaard, aangezien er vele redenen kunnen zijn om een stof te
willen vervangen, waarvan een wettelijke er maar één is.
Ook waar het gaat om de ‘hazard’ identificatie, suggereert de gids alleen op ‘niveau 1’ om
gebruik te maken van ‘gezaghebbende lijsten’. Voor de hogere niveaus wordt verwezen naar
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de ‘Greenscreen’ en de ‘Expanded GreenScreen Evaluation’; beide gevaarsbeoordelingen die
verder kijken dan alleen naar wettelijke restricties en grenswaarden.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? /
is er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
‘Ontwerpen’ lijkt, zoals al eerder aangegeven, een beetje een ondergeschoven kindje te zijn.
Het wordt vooral gepresenteerd als ‘herstelmaatregel’ voor wanneer een chemische stof niet
eenvoudig één op één is te substitueren. Overigens laat dit (juist ook doordat eenvoudige éénop-één substituties van stoffen bij grondige analyses grote kans lopen door de mand te vallen)
onverlet dat men bij menige alternatieven-afweging terug naar de ontwerptafel zal moeten om
die afweging serieus te kunnen maken.

Voor wie is de tool bedoeld?
De tool is bedoeld voor ‘assessors’: iedereen die vanuit een zekere belangenpositie een
alternatieven-afweging wil maken. Mogelijke assessors zijn, aldus de gids: een producent,
verwerker of importeur; een publiek/private samenwerking; een consortium; een
overheidsentiteit; een onafhankelijke groep; of anderen.

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
De gids doet geen uitspraak over de benodigde deskundigheid. De suggestie is evenwel dat
iedereen er in principe mee moet kunnen werken, zij het niet tot op alle niveaus en wellicht
ook niet in de volle breedte. Naarmate men een meer uitgebreide en gedetailleerde
alternatieven-afweging (op de hogere niveaus) wil uitvoeren, is meer deskundigheid vereist of
zal men de hulp van een deskundige moeten inroepen.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
In ondersteuning is niet voorzien (al verwijst een deel van de modules wel weer naar andere,
afzonderlijke tools die soms gebruiksvriendelijk kunnen zijn en/of een vorm van
ondersteuning kunnen bieden). Of ondersteuning nodig is, zal afhangen van de beoogde
breedte en diepgang van de alternatieven-afweging en de al aanwezige, eigen expertise.

Wat is de impact? (voor zover dat is te achterhalen, bijvoorbeeld door analyses, nieuwsberichten,
jaarverslagen, etc.)
Het is niet eenvoudig te zeggen wat de impact van de IC2 AA guide is. Op internet is daar maar
in beperkte mate iets van te vinden.
Wel is nog op internet te vinden dat IC2 naast deze gids ook een ‘Chemical Hazard Assessment
Database’ heeft ontwikkeld, wat assessors moet helpen om al bestaande gevaarsbeoordelingen
terug te vinden. Op dit moment bevat deze database meer dan 100 beoordelingen.
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Fact sheet #4: BizNGO Chemical Alternatives Assessment Protocol
https://www.bizngo.org/alternatives-assessment/chemical-alternatives-assessment-protocol

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

pdf

Handleiding met stappenplan

Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
Het BizNGO Chemical Alternatives Assessment Protocol is een instrument voor bedrijven om
veiliger alternatieven voor zorgwekkende stoffen te identificeren die technisch en economisch
haalbaar zijn. Het protocol bouwt voort op werk van het Lowell Centre for Sustainable
Production, het Design for the Environment-programma van de EPA, het Toxics Reduction
Institute (TURI), het Interstate Chemicals Clearinghouse (IC2) en ChemSec. Het protocol heeft
zeven stappen:
−
−
−
−
−
−

Stap 1: Zorgwekkende stoffen zijn het startpunt voor de zoektocht naar alternatieven.
Stap 2 en 3: Een bedrijf moet weten waarom de stof in het materiaal of product zit om de
mogelijke alternatieven te kunnen bepalen.
Stap 4: Een chemische risicobeoordeling (hazard assessment) is cruciaal voor het bepalen
van een alternatief.
Stap 5: Na de risicobeoordeling kunnen de technische en economische prestaties van
alternatieven vergeleken worden.
Stap 6: Life-cycle assessment is nodig als de alternatieven significante wijzigingen in het
productieproces veroorzaken.
Stap 7: Het bedrijf heeft nu een of meer alternatieven geïdentificeerd die veiliger zijn voor
mens en milieu, en die technisch en economisch haalbaar zijn.

Hoe actueel is de tool?
De laatste versie van de handleiding (versie 1.1) is van 2012. De BizNGO Guide to Safer
Chemicals, eveneens uit 2012, beschrijft hoe verschillende bedrijven als Staples, HP en
Construction Specialties de tool hebben gebruikt om hun productieprocessen te vergroenen,
maar meer recente voorbeelden zijn niet op de website van BizNGO te vinden. De aandacht
lijkt nu uit te gaan naar nieuwere initiatieven zoals het Chemical Footprint Project.
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Figuur 1 - Stroomschema van het BizNGO Chemical Alternatives Assessment Protocol. Het schema bouwt voort op Lavoie
et al (2010): Chemical Alternatives Assessment, Environmental Science and Technology 44(24): 9244-9, en Rossi et al
(2006): Alternatives Assessment Framework, Lowell Center for Sustainable Production.

Wat beoogt de tool?
De tool ondersteunt bedrijven om chemische alternatieven te identificeren: “The BizNGO
Chemical Alternatives Assessment Protocol is a decision framework that promotes innovation for
safer chemicals. It gives companies a process for identifying alternatives to a chemical of concern,
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screening out alter-natives of equal or greater hazard, and selecting a safer alternative that is
technically and economically viable.”

Op welke motivatie speelt het in?
Het protocol speelt in op de behoefte van bedrijven aan praktische handvatten om veiliger
alternatieven te bepalen. Het protocol gaat er dus van uit dat de wens om te ‘vergroenen’ al
aanwezig is (al dan niet afgedwongen door regelgeving). De tool is gericht op meer doen dan
het wettelijk minimum, maar lijkt ook oog te hebben voor de praktische haalbaarheid van
substitutie.

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Dat wordt niet helemaal duidelijk. De tool is onderdeel van het bredere aanbod van BizNGO
(het wordt samen met de BizNGO Principles, Frameworks en andere substitutie-initiatieven
gepresenteerd). Het komt dus voort uit de samenwerking tussen bedrijven,
overheidsinstellingen, milieuorganisaties en universiteiten in BizNGO (geïnitieerd door Clean
Production Action). Het lijkt een vrijwillig initiatief. Er wordt niet vermeld waar de
financiering voor dit specifieke initiatief vandaan kwam. Mogelijk speelt het protocol een rol in
de acquisitie voor het advieswerk van Clean Production Action en gelieerde organisaties.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? /
is er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
Het gaat om alternatives assessment en niet zozeer om productinnovatie. Het stappenplan
nodigt bedrijven uit om de samenstelling van hun producten en productieprocessen te
wijzigen. Als hier sprake is van ‘ontwerpen’, dan gaat het vooral om de inrichting van het
productieproces.

Voor wie is de tool bedoeld?
Voor bedrijven: specifiek degenen die keuzes maken over het gebruik van chemicaliën. De tool
lijkt zich vooral te richten op grotere bedrijven die zich een uitgebreidere alternatives
assessment kunnen veroorloven.

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
Het stappenplan vraagt om vrij uitgebreide expertise op verschillende terreinen:
−

−

Voor stap 1 is kennis nodig van de chemische stoffen die gebruikt worden in het
productieproces. Die stoffen moeten vergeleken worden met bestaande lijsten van
zorgwekkende stoffen zoals de SIN List.
Stap 4 vraagt om een inschatting van de gezondheids- en milieurisico’s van de
gebruikte stoffen. Het protocol verwijst naar de GreenScreen of QCAT.
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−
−

Stap 5 vereist een vergelijking van de technische en economische prestaties van de
overgebleven alternatieven.
In stap 6 moeten mogelijke zorgen rond life cycle- of blootstellingseffecten in kaart
gebracht worden.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Het is niet ondenkbaar dat bedrijven hulp nodig hebben bij de verschillende stappen,
bijvoorbeeld voor de hazard assessments in stap 4 en de LCA studies in stap 6. Mogelijk is het
idee dat adviseurs vanuit of gelieerd aan BizNGO adviseren (het protocol doet daar geen
duidelijke uitspraken over).

Reflectie
Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
De tool helpt bij het kiezen voor chemische alternatieven in producten en productieprocessen:
mogelijk wordt daarmee milieu- en of gezondheidsschade voorkomen. Het gaat om substitutie,
dus vervanging van bestaande stoffen, niet om de ontwikkeling van nieuwe stoffen.

‘Werkt’ het instrument?
Dat wordt niet helemaal duidelijk: er worden in de BizNGO Guide to Safer Chemicals wel
voorbeelden genoemd van bedrijven die het protocol succesvol hebben toegepast om hun
productieprocessen te vergroenen, maar die informatie is vrij generiek (en dateert van 2012).

Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
Het instrument biedt alleen een stappenplan; voor de uitvoering van de stappen zelf zal in veel
gevallen extern advies noodzakelijk zijn. Het is dus meer een bewustwordingsinstrument van
de verschillende stappen die doorlopen moeten worden om een bewuste afweging van
chemische alternatieven te maken.

Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?

1. Kennis ontsluiten
Het protocol laat zien welke (uiteenlopende) soorten kennis nodig zijn om een goede afweging
van chemische alternatieven te maken: van hazard assessments en LCAs tot technische en
economische haalbaarheidsstudies.
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2. Samenwerking
Impliciet wordt samenwerking gesuggereerd door stappen te identificeren die samenwerking
met toxicologen, chemici en duurzaamheidsadviseurs vereisen. Er is echter geen expliciete
aandacht voor samenwerking in het protocol. BizNGO is overigens wel expliciet als
samenwerkingsverband georganiseerd: “BizNGO is a collaboration of leaders from businesses,
environmental organizations, government agencies and universities. Our mission is to promote
the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials in a way that supports
market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people. Established in
2006, BizNGO is a project of Clean Production Action.”

3. Verantwoordelijkheid
Net als bij de GreenScreen is de visie achter dit protocol normatief: het uitgangspunt is om
veiliger alternatieven te gebruiken. Op het voorblad van het protocol staat vermeld: “The
Business-NGO Working Group promotes the creation and adoption of safer chemicals and
sustainable materials in a way that supports market transitions to a healthy economy, healthy
environment, and healthy people.”
De insteek is pragmatisch: het protocol zoekt aansluiting bij de realiteit van chemische
productieprocessen in bedrijven. “The Protocol is both descriptive—describes best business
practice—and normative—describes how businesses should evaluate and select safer
alternatives. Thus it is a recommended decision framework from BizNGO based on business
practice.”
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Fact sheet #5: Circular Design Guide
https://www.circulardesignguide.com/

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

Website

Bewustwordingsinstrument

Circular design

Beschrijving in 1 paragraaf:
De Circular Design Guide is een verzameling van werkvormen, denkwijzen en inspirerende
voorbeelden die innovators moeten helpen om meer effectieve en creatieve oplossingen voor
de circular economy te bedenken. De website moedigt de lezer aan om een workshop te
organiseren aan de hand van een aantal geschikte werkvormen, methodes te verkennen die
helpen om circulaire innovaties te begrijpen, definiëren, maken en loslaten, of zich te
verdiepen in een van de aansprekende voorbeelden.
De Circular Design Guide is samengesteld door de Ellen MacArthur Foundation, een stichting
die zich ten doel stelt om de transitie naar de circulaire economie te versnellen, in
samenwerking met IDEO, een global design company die design thinking toepast om een
positieve impact te bereiken.
Hoe actueel is de tool?
Het copyright op de website is van 2017 en 2018. De individuele pagina’s vermelden geen
data, maar er is een actieve nieuws-sectie met recente nieuwsberichten: het laatste bericht is
van 23 september 2019.

Wat beoogt de tool?
De tool beoogt vooral innovators te inspireren om zelf met circulair ontwerp aan de slag te
gaan.

Op welke motivatie speelt het in?
De website zet circulair ontwerp vooral neer als kans, als business opportunity, en moedigt de
lezer aan deze kans toch vooral niet te missen. De introductiepagina stelt kortweg: “The next
big thing in design is circular.” Die wervende boodschap komt ook tot uitdrukking in de
vormgeving van de site: interactief, responsief, met veel aandacht voor visuele vormgeving en
met korte, wervende teksten.
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De website noemt haar eigen benadering a radical, restorative, regenerative approach to
business: “A new mind-set for business is emerging. It’s worth around a trillion dollars, will drive
innovation in tomorrow’s companies, and reshape every part of our lives. But making the shift
isn’t easy. That’s why we created this guide: to help innovators create more elegant, effective,
creative solutions for the circular economy. Solutions that are invaluable for people, give
businesses a competitive advantage, and are regenerative for our world.”

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Dat is niet helemaal duidelijk. De EllenMacArthur Foundation is een charity, een stichting, dus
maakt gebruik van giften van donateurs. IDEO is een ontwerpadviesbureau. Er is geen expliciet
voorstel voor samenwerking. Anderzijds is het lastig om de omslag naar ontwerpdenken te
maken zonder advies van de ontwerpers.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
De Circular Design Guide is sterk gericht op de rol van ontwerp, van design thinking in het
mogelijk maken van circulariteit. De website is ook duidelijk gemaakt door ontwerpers:
creatief, interactief, iteratief, responsief, met veel aandacht voor visuele vormgeving.

Voor wie is de tool bedoeld?
Voor innovators, breed opgevat: iedereen die ontwerpdenken wil toepassen om tot circulaire
innovaties te komen.

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
De website biedt een aantal aanknopingspunten om zelf een start te maken met
ontwerpdenken. Toch is het niet waarschijnlijk dat de innovators er zonder hulp van meer
ervaren ontwerpers (lees: de mensen van de MacArthur Foundation en IDEO?) zelfstandig uit
gaan komen.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Zie ook de vraag hierboven: de werkvormen en voorbeelden zijn bedoeld om zelf mee aan de
slag te gaan, maar het is de vraag hoe ver je komt zonder hulp van de ontwikkelaars.
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Reflectie
Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
Circulair ontwerpen richt zich op de omslag van lineair innoveren (make-take-waste) naar
circulaire innovaties. Dat betekent onder andere dat innovators al bij het productontwerp
nadenken over wat er met een product gebeurt tijdens en aan het einde van de levenscyclus.
Strikt genomen zou je kunnen zeggen dat er in een circulaire economie geen ‘voor-‘ en
‘achterkant’ meer is: al het afval zou weer als grondstof moeten dienen voor een nieuwe
productiecylus.

‘Werkt’ het instrument?
Moeilijk te zeggen. De website (en andere publicaties van de MacArthur Foundation) slaagt er
in ieder geval in om mensen te enthousiasmeren: het is lastig te ontkomen aan het gevoel dat
je dit niet mag missen, dat je ‘erbij wil zijn’.
Het is niet duidelijk in hoeverre de Guide de beoogde gebruikers ook daadwerkelijk in staat
stelt om circulair te gaan ontwerpen.

Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
Het wordt niet echt duidelijk hoe je circulair ontwerpen ‘doet’. De workshops/werkvormen op
de site zijn grotendeels varianten van welbekende werkvormen om creatief denken te
stimuleren. De case studies zijn vooral voorbeelden van meer traditionele benaderingen:
Corporate Social Responsibility, de overgang van fossiele naar biobased grondstoffen, de
overgang van product- naar servicebenaderingen, substitutieprocessen of uitfasering van
zorgwekkende stoffen.
Veel van de voorbeelden zijn ook niet circulair in strikte zin: het gaat veelal om efficiënter
ontwerp, ‘eerlijker’ ontwerp, verlaging van de uitstoot, maar er zijn veel minder voorbeelden
waar afval daadwerkelijk als grondstof voor een nieuw product dient.

Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?

1. Kennis ontsluiten
Kennis ontsluiten is hier vooral anekdotisch: bewustwording creëren door inspirerende
verhalen te vertellen. De Guide ontsluit ook kennis over methodes om ontwerpdenken in de
eigen innovatiepraktijk in te passen, maar de voorgestelde werkvormen blijven vrij
oppervlakkig.
Zoals we ook bij andere ‘enthousiasmerende’ benaderingen zien, is er (al dan niet bewust)
weinig aandacht voor de complexiteit die aan circulair ontwerpen ten grondslag ligt, de
koppeling en ‘vertaling’ van de meest uiteenlopende soorten informatie om tot een overwogen
keuze te komen.
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2. Samenwerking
De meest in het oog springende boodschap van de Guide is: ‘je hebt creatieve ontwerpers
nodig om de circulaire economie mogelijk te maken’.
Daarnaast pleit de Guide voor betrokkenheid van ‘users and stakeholders’ in alle fasen van het
ontwerpproces.

3. Verantwoordelijkheid
De circulaire economie richt zich op ‘een betere wereld’ waar vervuiling niet bestaat: het
einddoel is een eeuwige kringloop van grondstoffen in de biologische of technische cycli. De
Circular Design Guide sluit daar naadloos bij aan, maar de Guide probeert vooral te
enthousiasmeren: het streefbeeld wordt gepresenteerd als een geweldige kans.
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Fact sheet #6: OEKOTEX Standard 100
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

Label

Keurmerk en certificatie-schema

Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
‘Oekotex 100’ is een keurmerk (met de slogan ‘Confidence in textiles’), waarvan de criteria zich
richten zich op het deels uitbannen, deels beperken en deels aan maximumconcentraties
binden van stoffen in het eindproduct, zoals formaldehyde, zware metalen, pesticiden, fenolen
en brandvertragers. Het label wordt toegekend na toetsing door een
textielonderzoeksinstituut (waarop wordt toegezien door certificerende instellingen). Mede
vanwege het internationale en globale karakter van textielketens, hebben lokale (middenEuropese) keurmerkvereisten tot gevolg gehad dat Oekotex 100 is doorgedrongen tot alle
delen van Europa en zelfs de wereld.

Hoe actueel is de tool?
Het Oekotex label dateert van de jaren ’80 van de vorige eeuw en bestaat nog altijd. De criteria
worden steeds geactualiseerd en betreffen tegenwoordig ook de Annexen XVII and XIV van de
REACH Verordening en de ECHA-SVHC Kandidatenlijst.

Wat beoogt de tool – en wat doet de tool niet? (mede aan de hand van DIRECT criteria)
Het label beoogt om in de communicatie in de keten (tussen aanbieders en afnemers)
eenvoudig en betrouwbaar zichtbaar te maken dat een kledingstuk geen irriterende of
schadelijke stoffen bevat, door een min of meer onafhankelijke partij daarvoor criteria te laten
vaststellen en daarop te laten toezien.
Het Oekotex Standard 100 label is strikt gericht op chemische stoffen in de producten. Het
heeft nauwelijks tot niet betrekking op productie, op sociale aspecten (niet onbelangrijk bij
textiel), op circulaire aspecten et cetera. Overigens voert Oekotex andere keurmerken die wel
(meer) naar deze aspecten kijken.
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Op welke motivatie speelt het in?
Oekotex speelt in op motivaties van consumenten om gezonde (niet irriterende) en
milieuverantwoorde kleding aan te schaffen (al lijkt hier nauwelijks – bijvoorbeeld met
reclame – actief aan gewerkt te worden). Ook speelt het in op motivaties van aanbieders om op
deze consumentenbehoeften in te spelen en om in langere textielketens deze
kwaliteitsaspecten beter te kunnen beheersen. Tegelijk faciliteert het betrokken partijen om
compliant te zijn (en zelfs méér dan compliant, zie verderop), zonder zich te hoeven te
verdiepen in actuele (nationale en Europese) regelgeving (lagere compliance costs). Op de
achtergrond spelen echter ook andere motivaties, die hieronder beschreven worden.

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Oekotex is een commercieel certificatieschema, waar keuringsinstituten en certificerende
instellingen een nette boterham aan verdienen. Naast ideële, profilerings- en marketingmotieven en een behoefte om compliant te zijn, spelen bij ketenpartijen ook motieven die te
maken hebben met het opwerpen van toetredingsbarrières tot markten voor laagwaardige en
(te) goedkope producten of het tegengaan van al te scherpe prijsconcurrentie, respectievelijk
het zich (eenvoudig) een toegang tot die markten verschaffen.

Is de tool gericht op naleving/compliance of op supererogatie / meer doen dan het wettelijk
minimum?
Het antwoord op deze vraag is dubbel: het keurmerk is gericht op strikte naleving van de
Oekotex criteria, maar deze gaan verder dan het wettelijk minimum.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
‘Ontwerpen’ speelt nauwelijks een rol bij dit keurmerk. Hooguit bieden de Oekotex criteria aan
textielontwerpers een houvast bij de keuze van al dan niet toe te passen materialen en
hulpmiddelen.

Voor wie is de tool bedoeld?
Het keurmerk is bedoeld voor producenten en handelaren die een textielproduct op de markt
willen brengen.

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
Er is beperkte deskundigheid vereist om bij het ontwikkelen van een textielproduct te voldoen
aan de Oekotex criteria, deze staan concreet in factsheets beschreven. Wel zal er vaak sprake
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moeten zijn van indringend vragen stellen aan toeleveranciers om ervoor te zorgen dat men
aan de criteria voldoet.
Wel is er veel deskundigheid nodig bij de onderzoeksinstituten, die immers onafhankelijk
dienen te kunnen vaststellen dat aan de criteria wordt voldaan.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Keuringen door deskundige onderzoeksinstituten is inherent aan het certificatieschema.

Wat is de impact? (voor zover dat is te achterhalen, bijvoorbeeld door analyses, nieuwsberichten,
jaarverslagen, etc.)
Het label heeft wordt breed toegepast, met name door producenten en (tussen)handel. Rond
2003 waren er zo’n 24.000 productcertificaten (voor bepaalde tijd) verstrekt op aanvraag van
meer dan 5.000 textielproducerende bedrijven (gemiddeld voor 1 tot 5 producten per
producent). Slechts een aantal, maar wel belangrijke retailers is aangehaakt, waaronder C&A.
Bij consumenten is het label minder bekend; in positionering, reclame en voorlichting van
merken speelde het geen rol. Ngo’s staan enigszins kritisch tegenover het keurmerk vanwege
zijn sectorinterne karakter en de niet overmatig strenge, goed haalbare criteria.
Lohse and Lißner (2003, 65 – 72) vergelijken de criteria van het Oekotex label met die van de
EU- en ‘Nordic Swan’ eco-labels en constateren dat het Oekotex label makkelijker te realiseren
(‘easier to achieve’) is: de andere labels stellen iets minder, maar wel overwegend scherpere
eisen aan de samenstelling van het product, en veel meer eisen aan het productieproces. Toch
concluderen ze dat het label bijdraagt aan de substitutie van stoffen als bestrijdingsmiddelen,
zware metalen, formaldehyde, carcinogene kleurstoffen en gevaarlijke afwerkingsmiddelen, al
laat dit zich wegens ontbrekende gegevens niet verder kwantificeren. Aannemelijk is, zo
stellen zij, dat mede vanwege keteneffecten het label het meest effect heeft gehad ‘in
developing countries with less strict environmental legislation and weaker environmental market
opportunities’.

Reflectie
Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
Naast een sterke gerichtheid op compliance, helpt het keurmerk ook om geïdentificeerde
probleemstoffen waar nog geen wettelijk verbod voor geldt, toch uitgebannen te krijgen. In
wezen is ook het niet toepassen van een stof een beslissing aan de ontwerptafel – maar het
voert te ver om te beweren dat dit label een beweging ‘naar de voorkant’ bevordert.

‘Werkt’ het instrument?
Het instrument werkt zeker, zie hierboven bij ‘impact’ (maar dus niet zozeer waar het zou
gaan om versterken van ontwerpgerichtheid).
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Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
Precies dat: bedrijven zèlf ook laten uitzoeken wat er minder, beter of anders kan.

Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?

1. Kennis ontsluiten
Oektotex maakt voor textielbedrijven eenvoudig inzichtelijk hoe ze aan wettelijke
normeringen of verboden voor stoffen kunnen voldoen en hoe ze ook overige probleemstoffen
kunnen adresseren. Tevens maakt het daarmee voor andere ketenpartijen betrouwbaar
inzichtelijk of producten aan deze eisen voldoen. Qua stoffenproblematiek en qua oplossingen
gaat het hierbij om tamelijk basale kennis: het gaat om een rij textielrelevante stoffen, met als
regel: weglaten of onder bepaalde concentratienormen blijven.

2. Samenwerking
Het Oekotex keurmerk is bij uitstek een keteninstrument, gericht op communicatie en
waarborgen. Daarmee ontstaat duidelijke afstemming in een keten, waardoor partners
‘samenwerken’ aan de vermindering van schadelijke stoffen in textiel (als is dat niet per se het
werkwoord met de meest passende lading).

3. Verantwoordelijkheid
Gezien de motivaties en het verdienmodel die hierboven beschreven zijn, is het de vraag in
hoeverre ‘verantwoordelijkheid’ per se een rol speelt. Een ‘samenspel van welbegrepen
eigenbelangen’ kan misschien een betere aanduiding zijn.
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Fact sheet #7: SIN List
https://chemsec.org/sin-List/

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

Website

Stoffenlijst

Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
De SIN List is een lijst van stoffen die – naar het oordeel van de Zweedse ngo ChemSec (‘The
International Chemical Secretariat’) – op grond van de REACH criteria (art. 57; Carcinogenic,
Mutagenic or Toxic for Reproduction (CMR), Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT) of
‘evenzeer zorgwekkend’) aangemerkt kunnen worden als ‘zeer zorgwekkend’ (Substances of
Very High Concern - SVHC) en dus gereguleerd en vervangen moeten worden. De lijst bestaat
uit 919 stoffen, naar structuurovereenkomst grotendeels opgedeeld in 31 groepen (zoals
‘antimoonverbindingen’, ‘bisfenolen’, ‘glycolethers’, enzovoort). ‘SIN’ staat voor ‘Substitute it
now!’. De SIN List heeft als oogmerk om het reguleringsproces binnen REACH te versnellen en
handvatten te bieden aan bedrijven en anderen die proactief aan de slag willen.
De SIN List is een product van ChemSec. De Zweedse ngo heeft voor de SIN List een
adviescomité in het leven groepen van uiteenlopende, vooral Europese ngo’s. De lijst is
gebaseerd op gezaghebbende, openbaar beschikbare informatie en getoetst door onder meer
de Technische Universiteit van Denemarken.
Hoe actueel is de tool?
De eerste versie van de lijst (1.0) is gepubliceerd in 2008 en bevatte 267 stoffen. In 2009
werden 89 stoffen toegevoegd (versie 1.1), waarna in 2011 nog eens 22 hormoonverstorende
stoffen werden toegevoegd in aansluiting op het REACH criterium ‘equivalent concern’
(‘gelijkwaardig zorgwekkend’) (versie 2.0). In 2014 volgde een nieuwe update met 28 stoffen.
In de daaropvolgende jaren is het updaten doorgegaan, waarvan verslag wordt gedaan in een
‘update List’ op de ChemSec website.16 In het jaarverslag van 2018 wordt gemeld dat men
‘thorough groundwork’ heeft verricht om in 2019 een nieuwe update te kunnen lanceren. Op
dit ogenblik (oktober 2019) bestaat de SIN List uit 919 stoffen.

16

https://chemsec.org/business-tool/sin-List/sin-List-updates/
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Wat beoogt de tool?
De tool beoogt druk te zetten op de Europese Commissie en ECHA om het proces van het
identificeren en reguleren van SVHC’s te versnellen. Daarnaast beoogt het bedrijven inzicht te
verschaffen in welke stoffen op termijn voor regulering in aanmerking komen, zodat ze daar al
in een vroegtijdig stadium van hun productontwerp rekening mee kunnen houden
(“Substitution of chemicals is a complex task and it’s best to start developing new solutions well
ahead of legislation”).

Op welke motivatie speelt het in?
De SIN List speelt vooral in op maatschappelijke en politieke krachten (ngo’s, het Europees
Parlement), voor wie de lijst munitie vormt om de Europese Commissie of ECHA tot
voortvarendheid en steviger ingrijpen te manen. Daarnaast speelt het in op – en versterkt het –
de effecten die de REACH Kandidatenlijst heeft (de lijst van SVHC stoffen die op de nominatie
staan voor autorisatie of restrictie). Bedrijven vermijden stoffen die op deze lijst staan en/of
verwerken deze stoffen in hun interne ‘zwarte stoffen’-lijsten. Daarbij speelt de lijst ook
(enigszins) in op pro-activiteit bij bedrijven (zij het in de schaduw van wat er via regulering op
hen dreigt af te komen).

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidie gedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
De SIN List wordt gemaakt door ChemSec, een ngo en non-profit organisatie die is opgericht
door milieuorganisaties en die wordt gefinancierd vanuit ‘grants’ (schenkingen, toelagen) van
overheden en stichtingen. De grootste bijdrage komt van de Zweedse overheid. Bijdragen van
stichtingen betreffen veelal specifieke projecten. Er is kortom sprake van een typische (tegen
de staat aanleunende) ‘ngo’-drive.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
De eerder aangehaalde zin: ‘substitution of chemicals is a complex task’, geeft ongeveer aan in
welke mate ontwerpen bij de SIN List een rol speelt. Het biedt een overzicht van de stoffen die
men al bij de productsamenstelling zou moeten willen vermijden; en als de stoffen al in een
bestaand product zitten, verwijst de SIN List terug naar de ontwerptafel.

Voor wie is de tool bedoeld?
De tool is bedoeld voor uiteenlopende doelgroepen: voor (REACH) regulators (inclusief ECHA)
en beleidsmakers, voor instanties en ngo’s die op deze partijen druk willen uitoefenen, voor
bedrijven die deze stoffen al dan niet gebruiken, en voor partijen die willen weten of bedrijven
deze stoffen gebruiken dan wel daarvoor druk willen uitoefenen op bedrijven (ChemSec
vermeldt in dit verband ook expliciet beleggers en financiële analisten als doelgroep).
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Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
In beginsel is er geen deskundigheid vereist om met de SIN List te kunnen werken. Pas als je
wilt begrijpen waarom het precies is dat een stof op de lijst staat, waarom bepaalde stoffen
niet al op de Kandidatenlijst staan of als je daadwerkelijk op zoek wilt gaan naar vervanging,
heb je deskundigheid nodig.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Zie de vraag hierboven: eigenlijk spreekt de lijst voor zichzelf.

Reflectie
Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
Er zijn aanwijzingen dat bedrijven de SIN List daadwerkelijk gebruiken om zelf aanpassingen
aan het assortiment te plegen, én dat ze deze ook als keteninstrument inzetten (van hun
toeleveranciers eisen dat zij geen stoffen uit deze lijst gebruiken). Genoemd worden (bron:
Wikipedia): Sony Ericsson, Sara Lee, Skanska, Marks & Spencer, Dell en Carrefour.

‘Werkt’ het instrument?
Er worden de nodige testimonials, aanbevelingen en claims aangehaald op de website van
ChemSec (en ook op de Wikipedia pagina van de SIN List). Naast verwijzingen naar
bovengenoemde bedrijven, wordt verwezen naar de Europese Commissie (m.n. Commissaris
Potocnik) en de UNEP, naar de Dow Jones Sustainability Index product stewardship-criteria
(waarvan de SIN List ook een criterium is), en naar diverse overige overheden en ngo’s die de
lijst zouden gebruiken. Vast staat dat de SIN List goed bekend is en grotendeels gerespecteerd
(CEFIC heeft de lijst bekritiseerd als opererend buiten de wettelijke kaders van REACH).

Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
De SIN List kijkt alleen naar de criteria van art. 57 REACH (CMR, PBT (en vPvB – very
persistent and very bioaccumulative) en equivalent). Andere stofeigenschappen
(sensibiliserend, nano) blijven buiten beschouwing. Ook wordt niet gekeken naar overige
duurzaamheidsaspecten die aan stoffen kleven, en naar de bredere context (nut, noodzaak,
alternatieven, etc.) waarbinnen stoffen worden toegepast. Heel strikt genomen zou je kunnen
zeggen dat de SIN List het toepassen van chemicaliën als zodanig niet problematiseert.
Het is ook de vraag wat – nu de uitvoering van REACH enigszins op streek is, we zijn immers
ruim 10 jaar verder – de toegevoegde waarde van de SIN List is ten opzichte van de
Kandidatenlijst en het overige REACH instrumentarium. In een ‘Analysis of the SIN List’ van
ECHA (2017)17 wordt geconstateerd dat van de 900 stoffen op de SIN List er 270 al

17

Zie: https://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/sin-List_analysis_en.pdf/6248cac0-ffa8-5a14-ae5593ace7ee9017
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gereguleerd zijn of worden; er 280 ‘under scrutiny’ zijn (waarvan 230 door de Petroleum and
Coal stream Substances (PetCo) working group); er ongeveer 40 zijn die (na een eerste
beoordeling) lage prioriteit hebben gekregen, en ongeveer 200 niet geregistreerd zijn
(geïnterpreteerd als: niet of in zeer kleine hoeveelheden op de markt). Wat resteert is een
groep ‘of most interest in terms of identifying substances of potential concern’. Van deze groep
zijn één derde intermediates en/of brengen zij om andere reden weinig blootstelling met zich
mee. Bovendien heeft het grootste deel van deze laatste groep stoffen een CMR 1a/1b
classificatie onder CLP, waardoor ze niet in consumentenproducten mogen worden gebruikt.
Uiteindelijk zegt ECHA uit de SIN List 7 stoffen te identificeren waarvoor vervolgacties
gerechtvaardigd zijn.

Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?
1. Kennis ontsluiten
De SIN List maakt het voor niet-experts relatief gemakkelijk om op stofniveau concrete actie te
eisen van overheden en bedrijven. “U zegt dat het allemaal zo ingewikkeld en delicaat is? Hier
heeft u een concrete lijst met boosdoeners, verbiedt die dan!”

2. Samenwerking
De SIN List maakt het voor ketenpartijen eenvoudig om concrete eisen aan elkaar te stellen.
Datzelfde geldt voor het uitvaardigen van principes binnen bedrijven. Ook biedt ze een
handvat voor de eerdergenoemde maatschappelijke krachten om de handen ineen te slaan en
gezamenlijk druk uit te oefenen.

3. Verantwoordelijkheid
In wezen spreekt de SIN List overheden, beleidsmakers en bedrijven aan op hun
verantwoordelijkheid, zij het met een hulpmiddel dat niet zozeer problematiseert en tot zelf
nadenken stemt maar dat vooral aanzet tot dingen (niet) doen.
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Fact sheet #8: Green Toxicology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5380705/

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

Papers (pdf)

Bewustwordingsinstrument

Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
Het doel van green toxicology is het faciliteren van de Green Chemistry Principles (zie fact sheet
1) door risicobeoordeling van chemicaliën al in de eerste fasen van ontwikkeling toe te passen.
Green toxicology stimuleert voorspellende toxicologie, zodat er in een vroeg
ontwikkelingsstadium gestuurd kan worden op veilige chemicaliën en materiaal. In vroege
stadia is er nog weinig data en weinig testmateriaal beschikbaar, waar rekenkundige
methoden met bijvoorbeeld big data (in silico) of cellulaire testen (in vitro) bij kunnen dragen
aan de risicobeoordeling voor zowel milieu- als humane effecten. Bijkomende effecten zijn het
reduceren van dierproeven en chemisch afval. De uitgangspunten zijn gebaseerd op green
chemistry en green engineering en beslaan 7 basisprincipes:
1. Safety-by-Design (benign design): gebruik interdisciplinaire chemische kennis om
risico’s te voorspellen.
2. Test early, produce safe: door vroeg in de ontwikkeling te testen kunnen problemen
eerder worden ontdekt (in de farmacie wordt hiervoor ook wel de uitdrukking fail early,
fail cheap gebruikt). Snelle testmethoden zorgen voor kortere doorlooptijden van R&D,
maar faciliteren ook het voorkomen van regrettable substitutions.
3. Support the development of and use predictive test methods: early-stage testing is van
groot belang in de green toxicology en is nog onder ontwikkeling. Maar ondanks dat deze
testen (nog) niet altijd aan wet- en regelgeving voldoen, kunnen ze al wel worden gebruikt
om in een vroeg stadium alternatieven te beoordelen.
4. Avoid exposure and thus testing needs: door chemici en toxicologen samen te laten
denken over toxicologie en het productieproces kan blootstelling verminderd worden.
5. Make testing sustainable: door dierproeven te verminderen is er een afname in
grondstofgebruik, energiegebruik en (biohazard) afval, allemaal belangrijke factoren in
duurzaamheid.
6. Transdisciplinary education in toxicology: focust op het samenbrengen van chemische
en toxicologische kennis en specialisten.
7. Encourage the public and stakeholders to support the idea of green chemistry en
green toxicology
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Hoe actueel is de tool?
Green toxicology is een term die sinds 2014 gebruikt wordt om de ontwikkelingen binnen de
toxicologie in de richting van green chemistry te duiden. De term wordt door verschillende
universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven (oa Dow Chemicals) omarmd. De voorvechters
(Center for Alternatives to Animal Testing van de Johns Hopkins University en University of
Konstanz) beargumenteren dat veel tools die binnen de green toxicology gebruikt kunnen
worden reeds beschikbaar of binnen bereik zijn, maar er voornamelijk een cultuuromslag
nodig is.18

Wat beoogt de tool – en wat doet de tool niet? (mede aan de hand van DIRECT criteria)
Het green toxicology principe is erop gericht risico’s van chemische producten en processen
vroeg te bepalen en hier in het ontwerp rekening mee te houden. Het gaat dus helemaal om
‘ontwerp aan de voorkant’.
Veiligheid speelt een centrale rol in green toxicology en richt zich zowel op milieu- als humane
toxicologie. Door in de ontwerpfase al een risicobeoordeling te doen kunnen er grondstoffen
en energie bespaard worden, en worden afval en dierproeven verminderd. Dit zijn belangrijke
duurzaamheidsaspecten, maar de focus ligt op veiligheid.

Op welke motivatie speelt het in?
Green toxicology speelt in op de ontwikkelingen in de chemie, mede aangewakkerd door de
green chemistry principles, en verankert deze in een praktische toxicologische aanpak. Het
stimuleert interdisciplinaire samenwerking en moderniseert de toxicologische
risicobeoordeling. Daarnaast motiveert het bedrijven om mee te doen, door naast de
veiligheids- en duurzaamheidsaspecten ook de financiële voordelen van vroege
risicobeoordeling te benoemen. Green toxicology moet hét nieuwe paradigma van toxicologen
en ontwerpers worden om de mens en leefomgeving te beschermen tegen chemische risico’s
(NB de principes kunnen ook worden doorgetrokken naar nano- en biotechnologie).

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Green toxicology is voornamelijk ontwikkeld als ‘principe’ vanuit de wetenschappelijke hoek.
De tools en methoden die er onder liggen zijn ook grotendeels vanuit de wetenschap
ontwikkeld. Daarnaast wordt er veel gekeken naar de tools en methoden die binnen de
farmacie in gebruik zijn.

Is de tool gericht op naleving/compliance of op supererogatie / meer doen dan het wettelijk
minimum?

18

https://academic.oup.com/toxsci/article/161/2/285/4756477
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Het green toxicology principe is gericht op meer doen dan het wettelijk minimum, zoals ook in
de Green Chemistry principles. Echter richt het zich sterk op het eerder beoordelen van de
mogelijke risico’s om daar ook eerder op in te kunnen spelen, voordat dit wettelijk verplicht is.
In hoeverre er naar meer risico’s of eindpunten wordt gekeken is per beoordeling afhankelijk.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
is er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
Ontwerpen speelt een zeer belangrijke rol: green toxicology is gericht op voorspellende
risicobeoordelingen in de ontwerpfase.

Voor wie is de tool bedoeld?
De tool is gericht op toxicologen, maar ondersteunt de samenwerking met chemici en
productontwikkelaars om in onderzoek en bedrijfsleven een nieuwe stof of materiaal veilig te
ontwikkelen.

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
Een combinatie van chemical engineering, toxicologie en industriële productontwikkeling (net
als in green chemistry). Er ligt een sterke nadruk op data-analyse en modelering voor in silica
beoordelingen.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Om green toxicology goed in de praktijk te kunnen brengen is het van belang geschoold te zijn
in interdisciplinair samenwerken en in de technisch inhoudelijke aspecten van in silico en in
vitro risicobeoordelingen. Er is daarom ook veel aandacht om dit in het onderwijs te
integreren.

Wat is de impact? (voor zover dat is te achterhalen, bijvoorbeeld door analyses, nieuwsberichten,
jaarverslagen, etc.)
De impact van green toxicology is lastig te bepalen. Zoals gezegd geeft het principe vorm aan de
veranderingen in de chemie en toxicologie die door onder andere door duurzaamheid en big
data gestuurd worden. Om te bepalen in hoeverre green toxicology zelfsturend is, is het
wellicht nog te vroeg. Wel is duidelijk dat er aandacht voor de onderwerpen is (al dan niet
onder de noemer green toxicology) en de aanjagers zich tevens richten op onderwijs, waardoor
de impact over de jaren heen zal toenemen.

Reflectie
Green toxicology geeft vorm aan het ‘naar de voorkant’ halen van toxicologische
risicobeoordelingen in chemisch ontwerp. Door met voorspellende modellen en testen te
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werken kan in een vroeg stadium al een indicatie van de toxiciteit gegeven worden en kan daar
in het ontwerp rekening mee gehouden worden.
De achterliggende methoden, zoals in silico en in vitro analyses zijn grotendeels reeds
beschikbaar en gevalideerd binnen onder andere de farmacie. Tevens zijn er vele
ontwikkelingen op deze gebieden en op big data. Ook buiten de noemer green toxicolgy
worden deze methoden meer en meer toegepast. Maar het principe richt zich ook sterk op
interdisciplinaire samenwerking tussen chemici en toxicologen, wat nodig is om green
toxicology en green chemistry in de praktijk te kunnen brengen. Er zijn verschillende
bijeenkomsten georganiseerd en ook binnen het onderwijs wordt er aandacht voor gevraagd.
Green toxicology staat niet op zichzelf en richt zich op een cultuuromslag in de chemische R&D,
waarin (voorspellende) toxicologie een grotere rol moet gaan spelen. Het principe geeft geen
concrete stappen of tools, maar verwijst wel naar mogelijke methoden om green toxicology in
de praktijk te brengen. Logischerwijs richt het principe zich op toxicologie en zijn andere
aspecten van duurzaamheid en circulariteit niet opgenomen.
Green toxicology speelt sterk in op de thema’s kennisontwikkeling en samenwerking. Het
ontwikkelen van toxicologische kennis en dat beschikbaar maken binnen het ontwikkelproces
is het doel van green toxicology. Hiervoor is interdisciplinaire samenwerking tussen chemici,
procesontwikkelaars en toxicologen van belang. Dit uit zich via het gezamenlijk ontwerp. Qua
maatschappelijke verantwoordelijkheid hangt green toxicology sterk samen met green
chemistry, waaraan het ook de doelen en het inspelen op maatschappelijke
verantwoordelijkheid ontleent.
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Fact sheet #9: USETox ®
https://usetox.org/

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

Website

Rekentool met handleiding

Chemie

Beschrijving in 1 paragraaf:
Het USEtox® model karakteriseert humane en ecotoxicologische impacts van chemicaliën. Het
model geeft midpoint karakterisatie factoren die in Life Cycle Analyses (LCAs) toegepast
kunnen worden. Hiervoor wordt niet enkel gekeken naar de emissies en intrinsieke
stofeigenschappen, maar ook naar het gedrag van stoffen in het milieu, blootstelling en
effecten. Het model baseert zich hiervoor op verschillende datasets uit wetenschappelijke en
regelgevingsbronnen. Het model is gebouwd op basis van wetenschappelijke consensus en
beoogt niet om per se met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen mee te gaan, maar
juist om de consensus op te zoeken. Het model wordt door verschillende instanties, waaronder
de Europese Unie, de World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) en de
EPA aanbevolen.

Hoe actueel is de tool?
USEtox is in 2008 ontwikkeld en nog steeds actueel. In 2019 zijn er nog updates beschikbaar
gemaakt en is een summer school georganiseerd. Ook worden elk jaar de achterliggende data
vernieuwd. Via de website kunnen ook voorstellen voor verbeteringen worden gedaan,
waardoor er relevante updates zullen volgen.

Wat beoogt de tool – en wat doet de tool niet? (mede aan de hand van DIRECT criteria)
USEtox is geheel gericht op (eco)toxicologische aspecten en het bepalen van effect en
karakterisatiefactoren hiervoor. De karakterisatiefactoren die door USEtox berekend worden
kunnen vervolgens in LCAs, milieu voetafdrukken of andere beoordelingsmethodieken
gebruikt worden om daarin (eco)toxiciteit (beter) mee te kunnen nemen. USEtox is geen
model dat op zichzelf helpt in risicobeoordeling.
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Op welke motivatie speelt het in?
USEtox speelt in op de behoefte en noodzaak om in LCAs de (eco)toxicologische aspecten beter
mee te kunnen nemen. Hiermee richt het zich op veiligheid binnen een bredere
duurzaamheidscontext.

Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Achter de tool zit het USEtox team dat bestaat uit onderzoekers uit verschillende landen vanuit
de Task Force on Toxic Impacts. Dit valt onder het UNEP/SETAS Life Cycle Initiative. Het
USEtox team is ondergebracht bij een non-profit organisatie. De uitkomsten van het USEtox
model zijn geïntegreerd in verschillende LCA software pakketten (zoals OpenLCA en SimaPro).
Veel onderzoek is verricht in verschillende EU-projecten, waaronder Omniitox, PROSUITE en
TOX-TRAIN. Daarnaast werkt het USEtox team met sponsoren (oa UNEP en de American
Chemistry Council) en donateurs.

Is de tool gericht op naleving/compliance of op supererogatie / meer doen dan het wettelijk
minimum?
Het model is erop gericht om humane- en ecotoxiciteit goed mee te kunnen wegen in een LCA.
Afhankelijk van het doel van de LCA is dit waarschijnlijk meer dan het wettelijk minimum.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
Ontwerpen speelt geen directe rol. Wel wordt USEtox gebruikt om vervolgens veiligheid goed
mee te nemen in beoordelingen tussen alternatieven van producten (middels een LCA of
andere alternatieven beoordeling). Doordat USEtox karakterisatiefactoren in LCA software zijn
opgenomen worden deze indirect gebruikt bij productontwikkeling.

Voor wie is de tool bedoeld?
De tool is gericht op productontwikkelaars en anderen die LCAs voor producten uitvoeren,
veelal adviesbureaus. Er zijn tevens veel wetenschappelijke LCAs waarin het USEtox model
gebruikt wordt. In 2015 is hebben Westh et al een artikel gepubliceerd in The International
Journal of Life Cycle Assessment over USEtox en gebruikers verwachtingen en ervaringen19.
Hieruit blijkt dat circa 50% van de gebruikers academici beslaat en 15% adviseurs.

19

https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-014-0829-8
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Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
Chemische kennis over de producten en productieprocessen is noodzakelijk. Kennis over het
gedrag van de stoffen in het milieu en de effecten is ook nodig. Zolang deze nog niet bekend
zijn, zoals vroeg in een ontwikkelproces, kan deze informatie uit modellen gehaald worden. Uit
het onderzoek van Westh et al blijkt dat circa de helft van de gebruikers USEtox makkelijk te
gebruiken vinden en het zichzelf hebben geleerd.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Er is een zeer gedegen gebruikshandleiding bij de tool en een forum, waardoor het voor de
gebruikersdoelgroep makkelijk gemaakt wordt de tool te gebruiken.

Wat is de impact? (voor zover dat is te achterhalen, bijvoorbeeld door analyses, nieuwsberichten,
jaarverslagen, etc.)
De impact van USEtox in de praktijk is lastig te bepalen. Uit het onderzoek van Westh et al
bleek dat dit vooral in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en door adviseurs gebruikt
wordt. Daarnaast worden de (eco)toxicologische factoren binnen een LCA gebruikt. De
afweging van alternatieven is daarom niet enkel op veiligheid gericht, waardoor het niet
duidelijk is wat het uiteindelijke resultaat is van het gebruik van USEtox. Wel is duidelijk dat
het gebruik van USEtox heel belangrijk is binnen een LCA wanneer chemische stoffen een rol
spelen.

Reflectie
Op welke wijze helpt deze tool om de beweging ‘naar de voorkant’ te maken?
USEtox geeft vorm aan toxicologische risicobeoordelingen binnen een bredere
duurzaamheidsbeoordeling. LCAs zijn veelgebruikte alternatieve beoordelingsmethoden voor
producten en kunnen op verschillende momenten in de ontwikkelingsfase gebruikt worden. Er
komt steeds meer aandacht voor LCAs in early stage assessments, waardoor er verschuiving
‘naar de voorkant’ plaatsvindt. Het gebruikt van het USEtox model zorgt ervoor dat
toxicologische veiligheid beter is opgenomen in LCAs. Dus ondanks dat USEtox niet op zichzelf
staat en niet direct gericht is op ontwerp, is het heel belangrijk in een goede
veiligheids/duurzaamheids afweging.

‘Werkt’ het instrument?
Het instrument is zeer gedegen en wordt veelal in onderzoek en advies gebruikt. De invloed op
de uitkomsten van afwegingen is niet inzichtelijk.

Wat zijn de beperkingen van het instrument? Wat doet het niet?
USEtox heeft voornamelijk meerwaarde bij gebruik in LCAs, maar zal daarin altijd naast
andere duurzaamheidsaspecten worden beschouwd. Het toepassen van LCAs is in de vroege
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ontwikkelingsfasen van producten vaak lastig in verband met de benodigde data. Hier wordt
wel veel onderzoek naar gedaan en aan gewerkt.

Op welke manier spelen de 3 thema’s van kennis ontsluiten, samenwerking en
verantwoordelijkheid een rol?
USEtox wordt gebruikt om data (kennis) te genereren over toxicologische effecten en deze
data wordt, in de vorm van karakterisatie factoren, vervolgens gebruikt in afwegingen. Dit
wordt op een wetenschappelijke wijze gedaan. Hiermee draagt USEtox sterk bij aan het thema
kennisontsluiting. Op het thema samenwerking is USEtox voornamelijk gericht op het
integreren van USEtox data in LCA (software) en op het zoeken van wetenschappelijke
consensus over hoe (eco)toxiciteit het best meegenomen kan worden in LCAs. Op het gebied
van maatschappelijke verantwoordelijkheid hangt het doel en de invloed van USEtox sterk
samen met de LCA waarin dit gebruikt wordt.
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Fact sheet #10: Design for Managing Obsolescence: A Design Methodology for
Preserving Product Integrity in a Circular Economy
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A3f2b2c52-7774-4384-a2fd7201688237af

Waarom hebben we de tool geselecteerd?
Vorm
(pdf, website,
database, software)

Type tool
(rekentool, handleiding,
bewustwordingsinstrument)

Domein
(chemie, nano-, biotechnologie,
circular design)

Proefschrift

Bewustwordingsinstrument

Circular design

Beschrijving in 1 paragraaf:
In het proefschrift wordt een theoretisch kader gegeven over hoe er op een nieuwe manier
ontworpen kan worden waarin gefocust wordt op levensduurverlenging van producten. In de
circulaire economie bepaalt naast het sluiten van kringlopen ook de levensduur de
uiteindelijke materiaalefficiëntie. Circulair design staat naast eco-design en start met een
“ideale werkelijkheid” als stip op de horizon, waarna wordt beredeneerd hoe je daar kan
komen met design. In de levensduurverlenging wordt gekeken naar drie aspecten:
-

Langdurig gebruik: ontwerp voor emotionele en fysische houdbaarheid
Verlengd gebruik: ontwerp voor onderhoud, reparatie en upgrading
Terugwinning: ontwerp voor recontextualizing, refurbishment, remanufacturing

Hoe actueel is de tool?
Het proefschrift is in 2018 gepubliceerd.

Wat beoogt de tool – en wat doet de tool niet? (mede aan de hand van DIRECT criteria)
De beschreven methoden in het kader richten zich op circulair ontwerp en met name op
levensduurverlenging. Andere aspecten van circulariteit, duurzaamheid en veiligheid worden
benoemd, maar niet nader beschreven. De methode geeft dus geen invulling aan integraal,
circulair, duurzaam en veilig ontwerp, maar geeft wel richting aan deze problematiek door in
te zetten op minder producten en materialen.

Op welke motivatie speelt het in?
Het kader speelt in op de wens om meer circulair te ontwerpen, gericht op productontwerpers.
Daarnaast laat de methode ook zien dat er naast de intrinsieke motivatie om circulair te
ontwerpen ook goede business models zijn.
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Wat zit erachter? Wat is het verdienmodel? (subsidiegedreven instrument / vrijwillig initiatief /
commerciële tool)
Het kader is vanuit de wetenschap ontwikkeld. De schrijver heeft jarenlange ervaring als
productontwerper.

Is de tool gericht op naleving/compliance of op supererogatie / meer doen dan het wettelijk
minimum?
Het kader is gericht op meer doen dan het wettelijk minimum.

In welke mate speelt ‘ontwerpen’ een rol? (staat het in de titel, komt het woord ‘ontwerp’ voor? Is
er een referentie naar de vormgeving van product, verwijst het producten terug naar de
ontwerptafel?)
De hele methode is gericht op ontwerpen en productontwerpers.

Voor wie is de tool bedoeld?
Het kader is gericht op productontwerpers en productiebedrijven.

Welke deskundigheid is vereist om de tool te gebruiken?
Het kader geeft geen concrete tools, maar biedt inzichten in hoe levensduurverlening
teweeggebracht kan worden. Hiervoor is deskundigheid in productontwerp van belang en
zullen ook andere disciplines, zoals bedrijfskunde, noodzakelijk zijn.

In hoeverre is begeleiding / advies nodig / voorzien in het gebruik van de tool?
Het kader geeft handvatten om een ontwerpproces aan te passen en om dit goed in de praktijk
te brengen is het noodzakelijk om daar met een team aan te werken.

Wat is de impact? (voor zover dat is te achterhalen, bijvoorbeeld door analyses, nieuwsberichten,
jaarverslagen, etc.)
Het is onduidelijk wat de impact van de methode is.

Reflectie
Het kader geeft vorm aan het ‘naar de voorkant’ halen ontwerp door zich te richten op circulair
design, met de nadruk op levensduurverlenging. Door de levensduur van producten te
verlengen neemt de materiaalefficiëntie toe, maar wordt er ook een positieve impact op
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andere duurzaamheidsaspecten veroorzaakt. Daarnaast worden ook methoden voor
ontwerpen voor bijvoorbeeld recycling beschreven.
De beschreven methoden zijn gevalideerde (wetenschappelijke) methoden en de schrijver
heeft zijn praktijkervaring meegenomen in het opstellen van het kader. Het is onduidelijk of de
methode in de praktijk gebruikt wordt.
Het kader richt zich niet direct op veiligheid of andere duurzaamheidsimpacts, maar geeft hier
wel ruimte voor.
Het kader speelt in op het thema kennisontwikkeling door circulair ontwerp te verbreden met
levensduurverlenging en hierbij ook in te zetten op business models. Hiervoor is samenwerking
van belang. Dit uit zich via het gezamenlijk ontwerp (vanuit een productie bedrijf), maar
voornamelijk binnen het bedrijf zelf (met kennis over de gehele keten).
Op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid richt het kader zich op de motivatie
van product ontwikkelaars en productiebedrijven om bij te dragen aan een circulaire
economie, maar het kader laat ook zien dat er bedrijfsmodellen voor zijn.
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3. Bevindingen en reflectie
De quickscan maakt duidelijk dat er heel veel tools en initiatieven ‘in de omgeving’ van Safe-byDesign zijn. Alleen al op het gebied van chemische stoffen levert een snelle zoektocht vele
tientallen databases, handleidingen, rekentools, benchmarks en samenwerkingsverbanden op
die de enorme hoeveelheid kennis over de risico’s van chemische stoffen op verschillende
manieren ontwikkelen, koppelen en beschikbaar maken. Het is een heterogene verzameling:
sommige initiatieven bieden concrete rekentools voor specifieke toepassingsgebieden zoals
het USEtox® model, dat humane en ecotoxicologische impacts van chemicaliën karakteriseert
voor Life Cycle Analyses. Andere initiatieven implementeren een norm of standaard (denk aan
de Oekotex Standard 100 of de SIN List), of beogen nieuwe vormen van samenwerking. En
weer andere, zoals de eChemPortal of de OECD Substitution and Alternatives Assessment
Toolbox, zijn werelden op zich die elk weer een brede verzameling instrumenten en
kennisbronnen herbergen.
Voor nanotechnologie is de laatste vijftien jaar eveneens een omvangrijke verzameling
databases, instrumenten en handleidingen ontwikkeld met een heel eigen karakter - om van
andere domeinen als circular design, sustainability assessment of inherently safer design nog
maar te zwijgen.20
Safe-by-Design is een van de bewegingen binnen dit complexe krachtenveld van initiatieven
van uiteenlopende aard en reikwijdte die allemaal op eigen wijze, en met wisselend resultaat,
een bijdrage leveren aan de omslag van het beheersen naar het voorkomen van gezondheidsen milieurisico’s op verschillende deelterreinen (zoals chemische stoffen, nano-,
biotechnologie en procesveiligheid). De verhoudingen en ontwikkelingen in dit krachtenveld
beïnvloeden hoe dan ook de perceptie en bepalen de beweegruimte van Safe-by-Design. Het is
daarom wenselijk om zich – ondanks de complexiteit en veelvormigheid – een beeld te vormen
van de omgeving.
De quickscan (en eerdere verkenningen) bieden wel enige houvast in dat krachtenveld. Ten
eerste blijkt bij nadere beschouwing in elk geval een deel van de initiatieven op het gebied van
chemische stoffen initiatieven voort te bouwen op een kleinere verzameling gezaghebbende
bronnen. Zo bleek bijna de helft van de tools in de shortlist (de Green Chemistry Principles, de
GreenScreen, de Alternatives Assessment Protocols van IC2 en BizNGO en green toxicology)
zich vooral te baseren op vergelijkbare bronnen zoals het Design for the Environment (DfE)
programma van de EPA, het werk van het Toxics Use Reduction Institute (TURI) van de
University of Massachusetts Lowell in de VS, en het werk van Paul Anastas, John Warner, Joel
Tickner, Roger Sheldon, Julie Zimmerman en anderen rond green chemistry. De quickscan was
te beperkt om de precieze samenhang tussen de verschillende initiatieven vast te stellen, maar
de nu al geconstateerde samenhang geeft wel aan dat de nadere verkenning van een ‘veld’ enig
overzicht kan bieden in de krachtsverhoudingen tussen initiatieven.

20

Een vroege versie van de longlist van de quickscan is vergeleken met de groslijst van initiatieven van DIRECT. De enige
initiatieven die op beide lijsten voorkwamen, waren de GreenScreen en de OECD Substitution and Alternatives
Assessment Toolbox. Dit gebrek aan overlap doet vermoeden dat de groslijsten slechts het topje van de ijsberg van
mogelijk relevante tools en initiatieven zijn.
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Daarnaast werkt een groot deel van de initiatieven met lijsten van problematische stoffen;
sommige zijn in zichzelf een stoffenlijst (de SIN-list) of zijn er direct op gebaseerd (Oeko-tex);
andere maken gebruik van stoffenlijsten en/of verwijzen ernaar. Daarbij bepaalt de aard van
de gebruikte stoffenlijsten of het initiatief meer gericht is op compliance (wanneer wordt
verwezen naar lijsten van wettelijk gereguleerde stoffen) of op het zetten van een stap verder
(wanneer aanvullende afwegingen of bronnen worden betrokken).
Ten tweede leek slechts een klein deel van de initiatieven uit de longlist gericht op ‘ontwerpen
aan de voorkant’. Het overgrote deel van de initiatieven richt zich nog altijd op de ‘achterkant’
van het innovatieproces: de productie, consumptie en emissie van chemische stoffen. Van de
initiatieven die de beweging naar de voorkant maken, is het overgrote deel gericht op
‘traditionele’ substitutie. Uit de quickscan kwamen slechts enkele initiatieven naar voren die
zich expliciet richten op chemisch ontwerp, met de Green Chemistry Principles en green
toxicology als meest in het oog springende voorbeelden. Daarbij zijn green chemistry en green
toxicology eerder werkvelden of ‘bewegingen’ dan specifieke methodes. En in de shortlist staan
wel andere ontwerpmethodes zoals de Circular Design Guide van de Ellen MacArthur
Foundation, maar de concrete instrumenten uit die Guide zijn meer algemeen van aard, en
richten zich vooral op procedurele voorwaarden. Een goede, inhoudelijke beschrijving van wat
‘veilig chemisch ontwerpen’ precies inhoudt, is minder makkelijk te vinden.

Indrukken uit de fact sheets
De vraag of de tool ‘werkt’ bleek een van de moeilijkst te beantwoorden vragen van de fact
sheets. Ten eerste kan een instrument op heel verschillende manieren ‘werken’ (bijvoorbeeld
door bewustwording te creëren, keuzes te vereenvoudigen of gedragsverandering af te
dwingen). Daarnaast is het op basis van online verkenningen moeilijk om vast te stellen of
beoogde doelgroepen het instrument gebruiken op de manier die de intitiatiefnemer voor
ogen stond. Verder zegt de zichtbaarheid van een initiatief niet zoveel over het uiteindelijke
effect ervan. Sommige initiatieven worden veelvuldig aangehaald zonder dat ze
noemenswaardig effect hebben, andere zijn relatief ‘onzichtbaar’ maar maken een groot
verschil. Tot slot kunnen instrumenten tot geheel onverwachte of onbedoelde resultaten
leiden. Sommige veelbelovende initiatieven sterven onverwachts een stille dood, andere leiden
op onverklaarbare wijze tot grote veranderingen. Een betere inschatting van de invloed of
effectiviteit van een initiatief vraagt om de vaststelling van criteria voor succes, en
diepgravender onderzoek waarin niet alleen zelfrapportages maar vooral ook de ervaringen
van gebruikers en kritische kanttekeningen centraal staan.
Ook de motivatie achter het initiatief is niet altijd duidelijk: is het een vrijwillig initiatief, of
toch commercieel? Wordt een instrument ontwikkeld omdat het nou eenmaal beloofd was in
de projectsubsidie?
De verkenning van initiatieven in de quickscan laat ook iets zien over de ‘marketing’ van
initiatieven. Substitutietools zoals de GreenScreen of het BizNGO Chemical Alternatives
Assessment Protocol proberen bedrijven ‘mee te krijgen’ met een positieve boodschap over de
mogelijke voordelen voor bedrijven. De Circular Design Guide is een voorbeeld bij uitstek. Die
aanpak werkt: bijna niemand is ongevoelig voor de drive die uit het initiatief spreekt.
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Maar door die nadruk op kansen (en het wat downplayen van uitdagingen) blijft de
complexiteit van substitutieprocessen vaak wat op de achtergrond. De vier benchmarks van de
GreenScreen onderstrepen de eenvoud en helderheid van de beoordeling. Toch blijkt bij
nadere verkenning van de initiatieven die complexiteit wel degelijk aanwezig te zijn. Dat kan
ook niet anders: complexiteit en onzekerheden zijn onlosmakelijk met substitutieprocessen
verbonden. Als tegenhanger van deze beweging maakt de IC2 Alternatives Assessment Guide
die complexiteit wel duidelijk: daarmee is het een realistische en praktische handleiding, maar
kan het (door zijn omvang en diepgang) potentiële gebruikers ook afschrikken.
Dit sluit aan bij een bevinding uit een eerdere verkenning van green chemistry: de
communicatieve kracht van green chemistry zit hem in de combinatie van een positieve,
inspirerende boodschap en een praktische aanpak. De algemene, positieve filosofie (green
chemistry zorgt ervoor dat er geen ongewenste gevaarlijke stoffen vrijkomen bij het ontwerp
van chemische producten en processen) krijgt vorm in twaalf min of meer samenhangende
principes; en die principes worden op hun beurt praktisch uitgewerkt in handleidingen en
rekenmodellen.

Veilig chemisch ontwerpen als mogelijke ‘niche’ voor Safe-by-Design?
Safe-by-Design gaat eveneens uit van een positieve filosofie (risico’s voor mens en milieu
voorkomen door veiligheid al zo vroeg mogelijk als ontwerpeis mee te nemen in product- en
procesontwikkeling). Maar het is nog niet geheel duidelijk wat dit in de praktijk betekent. De
praktische invulling van wat ‘veilig chemisch ontwerpen’ precies inhoudt zou een ‘niche’ voor
de verdere vormgeving van Safe-by-Design kunnen zijn.
Uit de quickscan komt geen in het oog springend initiatief naar voren dat praktisch uiteenzet
wat veilig chemisch ontwerpen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van chemische
stoffen behelst, en wat ervoor nodig is. De verschillende ‘onderdelen’ van zo’n aanpak zijn wel
voorhanden (in de vorm van databases, bewustwordingsinstrumenten en voorstellen voor
samenwerking), maar de samenstelling (specifiek voor veilig chemisch ontwerpen) ontbreekt.
Wat betekent veilig chemisch ontwerpen in de praktijk? Hoe ziet de onderzoeksaanpak eruit
van een chemicus, nanotechnoloog of biotechnoloog die Safe-by-Design werkt? Welke
methodes worden gebruikt? Welke specifieke kennis, vaardigheden en houding zijn vereist?
Met wie wordt samengewerkt? En welke achtergrondkennis is nodig?21
En hoe ziet de innovatiepraktijk eruit van een bedrijf dat Safe-by-Design opereert? Welke
innovatiekeuzes worden gemaakt (los van eventuele activiteiten op het gebied van Corporate
Social Responsibility, substitutie of stakeholderdialoog)? Welke achtergrondkennis,

21

Daarbij is het wellicht niet haalbaar om één generieke beschrijving van Safe-by-Design voor chemische stoffen, bio- en
nanotechnologie en procesveiligheid te geven. Hoewel de algemene gedachte achter Safe-by-Design in alle gevallen
hetzelfde is, zou de praktische uitwerking in een ‘ontwerpmethode’ voor elk van deze domeinen wellicht apart bepaald
moeten worden.
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meetmethoden, vaardigheden van medewerkers en samenwerkingsverbanden zijn daarvoor
nodig?22
Met het oog op de opmerkingen hierboven over de ‘marketing’ van initiatieven is het van
belang om ‘mindful’ te zijn ten aanzien van de uitdagingen van veilig chemisch ontwerp, zoals
de complexiteit, onzekerheid en onvolledigheid van risicogegevens, weerstand tegen
verandering en de onmogelijkheid van inherente veiligheid.23 Die uitdagingen zijn
onvermijdelijk, maar er is wel een zeker mate van vrijheid in de wijze waarop initiatieven zich
tot die uitdagingen verhouden.
Vanzelfsprekend is de praktische beschrijving van veilig ontwerpen slechts een onderdeel van
de verdere vormgeving van Safe-by-Design. Als ‘beweging’ omvat Safe-by-Design veel meer:
naast de praktische methode is ook aandacht voor de verdere ontwikkeling van de nodige
achtergrondkennis nodig, en de bereidwilligheid van actoren, en het politieke draagvlak. Maar
een praktijkgerichte blik kan wel helpen om duidelijk te maken wat Safe-by-Design zou
kunnen toevoegen aan bestaande benaderingen, door een werkwijze te ontwikkelen die
bestaande benaderingen zelf niet of onvoldoende bieden: de mogelijkheid om risico’s te
voorkomen door veiliger chemisch ontwerp.
De nadruk op veiliger chemisch ontwerpen kan Safe-by-Design ook onderscheiden van
‘reguliere’ maatregelen ter bevordering van veiligheid zoals regelgeving, Corporate Social
Responsiblity of stakeholderdialoog. Het benadrukt de vernieuwende elementen van het
begrip. Overigens zegt dit niets over de wenselijkheid of effectiviteit van reguliere
maatregelen: uit de eerdere verkenningen bleek dat ‘traditionele’ substitutieprocessen of
beheersmaatregelen altijd nog zeer effectieve veiligheidsbevorderende maatregelen zijn. Zo
zijn de SIN List of het Oekotex Standard 100 label zelf niet ‘ontwerpgericht’, maar blijken ze
wel invloed op productontwerp uit te oefenen door duidelijke randvoorwaarden te stellen.

22

De case studies die het komende jaar binnen DIRECT ontwikkeld worden, sluiten aan bij deze vraagstelling: ze zijn
bedoeld om meer inzicht te geven in mogelijke benaderingen van het probleem, de kennisbehoefte en praktische
uitwerking, en de rol die het RIVM daarin kan spelen. Alleen is DIRECT gericht op kwantitiatieve meetmethoden voor
veiligheid en duurzaamheid; Safe-by-Design vraagt om een combinatie van kwantitatieve ondersteuning (rekenmodellen,
meetmethodes, databases, etc.) en procedurele voorwaarden (houding, vaardigheden, samenwerkingsverbanden).
23

Een complicerende factor voor de ‘ontwerpbenadering’ van veiligheid (en aanverwante benaderingen die gericht zijn
op de omslag van beheersen naar het voorkomen van chemische risico’s) is dat veiligheid in ieder geval ten dele een
functie van gebruik is – in voldoende hoeveelheden is water ook een dodelijke stof. Inherente veiligheid bestaat niet. Het
gevolg is dat veiligheid slechts ten dele in de ontwerpfase bepaald kan worden (en dat op het juiste moment ook
keteninteractie zal moeten plaatsvinden). Het ontwerpproces kan er wel toe leiden dat bekende of te verwachten risico’s
voorkomen worden (bijvoorbeeld de vervanging van een schadelijke groep door een minder schadelijke groep aan een
molecuul, of de vervanging van zware metalen in een complex, of het terugdringen van oplosmiddelen door
(bio)katalyse). Maar ook dan nog wordt de veiligheid van (de omgang met) het eindproduct in de keten bepaald. Saferby-Design zou dan ook een nauwkeuriger benaming zijn voor het proces van veiliger chemisch ontwerpen.
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Bijlage A – Longlist van initiatieven
Werkveld
Stoffen - Ontwerp

Naam
ACS GCI - Green Chemistry Design Principles
Decision framework for chemical process design
Safer Chemicals Innovation Agenda (SCIA)

Stoffen - Substitutie

GreenScreen® for Safer Chemicals
Quick Chemical Assessment Tool (QCAT)
BizNGO Chemical Alternatives Assessment Protocol
BizNGO Guide to Safer Chemicals
ChemSec Marketplace
Design for the Environment Alternatives Assessments
DOZN
Ecovaluate - Sustainable Product Development & Alternatives Assessments
GHS Column Model for Chemical Substitutes Assessment
HSE COSHH Essentials
HSE Substance substitution
IC2 Alternatives Assessment Guide
KemI PRIO
NAS Framework to Chemical Alternatives
OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox
Pollution Prevention Options Analysis System (P2OASys)
Stockholm Convention Alternatives Guidance
TextileGuide
The SIN list
The Substitution Support Portal (SUBSPORT)

Stoffen - Informatie

Aggregated Computational Toxicology Online Resource (ACToR)
ATSDR Toxic Substances Portal
ChemAgora Portal
Chemistry Dashboard
ChemSpider
ChemView
Chemical Effects in Biological Systems (CEBS) database
ECHA Information on Chemicals
eChemPortal
ECOTOX
Danish (Q)SAR Database
Green toxicology
Haz-Map
IC2 Chemical Hazard Assessment Database
OSHA Occupational Chemical Database
OSHA Toolkit for safer chemicals
Pharos Chemical & Material Library / MaterialWise
PubChem
RISCTOX
ToxCast
Toxicological Profiles
TOXNET
TSCA Chemical Substance Inventory
ZINC15

Stoffen - Beheer

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)
IOMC Toolbox
UN Global Chemicals Outlook I en II
ISO14001
OEKO-TEX Standard 100
The Chemical Footprint Project
GC3 Retailer Tools for Safer Chemistry
Stoffenmanager
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Stoffen - Gebruik

chemHAT
Health care without harm: nurses safer chemicals tool kit
Safer Chemical Ingredients List (SCIL)
Safer Choice
GoodGuide
Cleaning Product Ingredient Safety Initiative

Samenwerking

BizNGO
Co-creation
Value Sensitive Design

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Responsible Care
Together for Sustainability
Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)

Nanotechnologie

Contol Banding Nanotool - LLNL
caLIBRAte - Nano Risk Governance
DaNa 2.0 - Information about nanomaterials and their safety assessment
EC4SAFENANO
eNanoMapper
EPA Guidance on Sustainable Nanotechnology
European Union Observatory for Nanomaterials
Exposure Scenario Library
GoodNanoGuide
Guidance on the protection of the health and safety of workers - nanomaterials at work
Guidance Working Safely with Nanomaterials and Nanoproducts for Employers and Employees
GUIDEnano
IRGC Nanotechnology Risk Governance framework
Labex SERENADE - towards safer and eco-designed innovative nano materials.
LICARA- assessment of benefits and risks of nanomaterials
NanoCommons
The Nanodatabase
NanoHUB
Nanomaterials-Biological Interactions Knowledgebase
Nanomaterials in the laboratory - DGUV
NANOREG Safe-by-Design
NanoRiskApp
NanoRiskCat
NanoSafer
NANOSOLUTIONS
PATROLS - Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment
Precautionary matrix for synthetic nanomaterials - FOPH
Stoffenmanager Nano
SUNDS – The Sustainable Nanotechnologies Project Decision Support System
The 5 principles of “design for safer nanotechnology" (Morose)

Biotechnologie

SafeChassis - Implementing and Assessing Safeguards for Lifestyle Engineering of a Versatile Industrial Chassis

Circular Design

Circular Design Guide
Cradle to Cradle
Creating safe and sustainable material loops in a circular economy (SSML)
Design for Managing Obsolescence: A Design Methodology
How is a circular business model created?
Makersite
Material Circularity Indicator
Technical tools and approaches in the design of sustainable plastics
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Sustainability
assessment

CCalC Carbon calculation tools
CO2-prestatieladder
Eco-Costs / Value Ratio (EVR)
Exergy analysis
Life Cycle Assessment (LCA)
Life Cycle Costing (LCC)
LiSET: A Framework for Early-Stage Life Cycle Screening of Emerging Technologies
Material Flow Analysis
Product Environmental Footprint (PEF)
ProScale
Smart SPP LCC-CO2-tool
Social Life Cycle Assessment (SLCA)

Procesveiligheid

Definition for Inherently Safer Technology in Production, Transportation, Storage,and Use
Dow Chemical Exposure Index
Dow's Fire and Explosion Index Hazard Classification Guide
Duurzame Veiligheid 2030
Inherently Safer Design
Inherent Safety Index (Heikkila - VTT)
INSET toolkit - INherent SHE Evaluation Tool
Integrated Inherent safety Index (Khan & Amyotte)
Mond Index
Process Plants: A Handbook for Inherently Safer Design (Kletz and Amyotte)
Prototype Index of Inherent Safety
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