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DOEL PRESENTATIE 

• Kennismaken met CIRCO aanpak en methodiek 

 

• Formuleren eigen uitdaging – CASE 

 

• Organiseren CIRCO TRACK met jullie! 



VISIE 

Circulaire Economie 
is het resultaat van 

Circulair Ondernemen 
begint met het ontwikkelen  

en marktintroducties van 

Circulaire Proposities 
ontwerp je op basis van 

Circular Design 
van producten, diensten 

en business modellen 

 



WAT DOET CIRCO? 

Identificeer 

kansen 

Ontwikkel circulaire 

Proposities:  

business model, product, 

service en process redesign 

Haalbaarheid 

& Roadmap 

 

• Bedrijven op weg helpen met 

circulair ondernemen 

• “Creating business through 

circular design” 

• 3 eendaagse workshops:  

• ‘Circo Track’:  

Circular Business Design 

Track 

• 10 bedrijven, 2pers. per bedrijf 

 

• Resultaat: circulaire propositie 

en Roadmap 



ENKELE DEELNEMENDE BEDRIJVEN 

(INMIDDELS > 360+) 



Interne marktplaats gebruikt staal 

 



Circulaire gevels 

 



Circulaire & biobased 

betonproducten 

 



CIRCO TRACK - 3 dagen 

Onder leiding van: 2 trainers + 1 expert / designer 

IMPLEMENT IDEATE INITIATE 



DAG 1 INITIATE 

•  Intro Circulaire Economie 

•  Kansen in keten in kaart  

 obv waardevernietiging en -creatie  

•  Products that Last: design strategieën,  

 business modellen  

•  Toepassen eigen case 

•  Selectie circulaire kansen  

•SMART Ambitie formuleren 

 



DAG 2 IDEATE 

•  Commerciële opties in beeld brengen  

•   Toepassen design strategieën creëren 

design oplossingen 

•Circulair business model uitwerken met 

activiteiten, klantinteractie en verdienopties  

•  Consequenties uitwerken voor product en 

service design  

•  Circulair business canvas (overzicht input) 

•  CE propositie: business model, product 

herontwerp, diensten en processen 

 

 



DAG 3 IDEATE 

•  Haalbaarheid toetsen 

•Roadmap opstellen: 

 implementatie: wanneer doe je wat  

(traditioneel) met wie (belangrijke circulaire 

 toevoeging)    

•  Circulair business canvas 

 

Resultaat:  

• Circulaire propositie: product, dienst  

en/of business model 

• Implementatie Road Map  

• Pitch training (intern en/of extern) 

 

 



Nieuwe business modellen 

Nieuwe businessmodellen: 

• Circulair ontmantelen, niet slopen: urban mining 

• Materialen terug leveren aan maakindustrie als grondstof + 

hoogwaardige eindproducten 







Goederen worden ook aangeleverd door burgers en 

vervolgens op zowel Marktplaats als in een fysieke omgeving 

te koop aangeboden. De inbrenger bepaalt zelf het door hem 

te ontvangen bedrag. UP-store ondernemers verdienen een 

percentage van de verkoopprijs 



1. Wat speelt er in je eigen markt i.r.t. 

• trends, circulariteit, duurzaamheid? 

• grondstoffen, recycling, afval? 

OEFENING 



1. IDENTIFICEER WAARDEVERLIES 

#valuehill 



WAARDEVERLIES 

Resource resilient UK, by Dustin Benton and Jonny Hazell, 2013 



WAARDEVERLIES IN TRACK:  CREEEREN VAN DE WAARDEKETEN 



VOORBEELD WAARDEVERLIES - 
SMARTPHONE 

Gebruiksfase: 

• Smartphones zijn onderhevig aan snelle 

technologische vooruitgang 

• Schade aan veelal dezelfde componenten 

• Mode; gebruikers willen de nieuwste! 

 

End-of-life: 

• Niet gebruikt product blijft in kast 

• Groot deel in vuilnisbak  / container 

Waarde: 

• Ecologisch + 

• Economisch 



OEFENING 

2. Waar zie je in je eigen keten 

waardeverlies optreden, na het 

inzamelmoment, na het 

transactiemoment? 



Products that Last & Products that Flow 

• Resultaat studie TU Delft / Industrieel Ontwerpen  

• Focus: ‘longer than average’ gebruik 

• 5 circulaire businessmodellen 

• 6 circulaire design strategieën 

 

Products that Flow:  

• Nieuw boek  

• Geeft invulling aan circulair ontwerpen 

• Focus:  ‘fast-moving consumer goods’  

• 4 business opportunities + 5 circulaire design strategieën 



3. CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 

Products that Last 

1. Klassiek Duurzame Model 

2. Hybride Model 

3. Tussenbatermodel 

4. Toegangsmodel 

5. Prestatiemodel 

Product 

Dienst 

Lineair model: Sell more, sell faster 



3. Gap-exploiter model: variant 2nd hand trader 

Product 

Dienst 

 
Cat Reman herstelt materialen en onderdelen 

Technische levensduur nog niet 

over na eerste gebruik 

 

Omzet uit verkoop in secundaire 

markt, contact in primaire markt 

 

Gebruiksduur wordt verlengd 

 

Let op want terughalen en 

verkoop in volatiele secundaire 

markt vraagt nieuwe 

vaardigheden en kapitaal 

CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 



Product 

Component 

4. CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN  
Products that Last 

1. Hechting en Vertrouwen 

2. Duurzaamheid  

3. Standaardisatie en Compatibiliteit 

4. Gemak van Onderhoud en Reparatie 

5. Aanpasbaarheid en Opwaardeerbaarheid 

6. Demontage en Reassemblage 



2. Product Durability 

Product 

Component 

Economische levensduur niet bereikt 

door technische oorzaak 

 

Ontwerp om defecten te voorkomen 

 

Langer gebruik van product door 

technische aanpassingen 

 

Combinatie met classical long life, of 

hybride. Basis voor gap exploiter 

CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

Grachtenpanden 



MATRIX 

Dienst 

Product Component Materiaal 



Geen kans 
Business kans, niet per se 

circulair 

- + 

Kans op materiaalbesparing 

(sustainability), niet per se 

business 

Circulaire kans met 

business potentie en 

materiaal efficiency 
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Economische waarde 

KANS SELECTIE 



3. Aan welke Case wil je werken in de 

CIRCO TRACK? 

OEFENING 



COMMERCIEEL 

CREATIEF 

  

CIRCULAIR 

INTERACTIE IN TEAMS 



4. Welke ketenpartners wil je 

betrekken bij je uitdaging ? 

• tijdens de CIRCO TRACK? 

5. Welke collega’s wil je 

betrekken ? 

• in de CIRCO TRACK? 

 

OEFENING 



 

 

DOE MEE AAN EEN CIRCO TRACK! 
• Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!  

• CIRCO maakt nieuwe samenwerking mogelijk 

• Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en design-tools 

• Draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie 

• Je gaat gezamenlijk met branchegenoten en ketenpartners (10 partijen) 

aan de slag 

• Je krijgt zowel zicht op de voor je bedrijf realiseerbare circulaire 

plannen op korte termijn, als stip aan de horizon. 

• We zetten in op vernieuwing, innovatie.  

• In 2019 wordt 75% van de kosten betaald door het Ministerie van I&W. 

Kosten: € 500 ex btw p/bedrijf (2 pers.). 

• One-time-opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit 

te maken van een groep circulaire koplopers! 

 

Enthousiast? Mail thirza@circonl.nl 
 

 

KANS VERZILVEREN? 



 

DANK! 
 

CIRCOnl.nl 
 

 

VOLG CIRCO 

Twitter @CIRCOnl  

Facebook/CIRCOnl 

Linkedingroup CIRCOnl 

 

 

 
CIRCO is partner van  

Nederland Circulair! 

Circularondernemen.nl 

 
 


