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Wie is CIRCO? 
kennismaking 



• Sinds 2015 bewezen methodiek 

• Studie TU Delft  

• Invulling aan  ‘containerbegrip’ circulair ontwerp 

• Startpunt ‘longer than average’ gebruik 

• 5 archetype circulaire businessmodellen 

• 6 design-strategieën 

CIRCO in het kort  



Identificeer 
kansen 

Ontwikkel circulaire 
Proposities:  

business model, product, 
service en process redesign 

Haalbaarheid 
& Roadmap 

 

WAT DOET CIRCO? • Bedrijven op weg helpen met circulair 
ondernemen 

• “Creating business through circular 
design” 

• 3 eendaagse workshops: ‘Circo Track’ 

Circular Business Design Track 

• 10 bedrijven 

• 2p per bedrijf: € 500,-  

• Resultaat: Circulaire propositie: 
product, dienst 
en/of business model, en 

• Implementatie Road Map 



ENKELE DEELNEMERS (INMIDDELS 600+) 



WAT IS DE 

CIRCULAIRE 

ECONOMIE? 
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EXPONENTIËLE GROEI? 

antropoceen 



SCHAARSTE 



LINEAIRE BUSINESS 

#valuehill 



CIRCULAIRE BUSINESS 

#valuehill 



RECOVER  

& RECYCLE 

@2018 



VOORBEELD  
AUPING MATRAS 

Alternatief voor schuim: 

• Recyclebaar polyester 
(DSM). Monomateriaal 

• Matras blijft eigendom van 
Auping met service model 
(voor zakelijke markt als 
eerste) 

 



Enkele: 
• Keten samenwerking in ontwikkeling: 

Natuurmonumenten, lokale verwerkers, afnemers: van 
afval naar grondstof 
 

• Ontwikkeling lokale ‘Groene Hub’: verwerking groen-
restmateriaal tot grondstof, compost en energie 
 

• Nieuwe ‘vezelrijke’ producten op inkoop agenda’s van 
afnemers (waterschap en bierbrouwerij) 
 

 
 
 

 

Uitkomsten Track natuurvezels Zuid-Holland (jan 2020) 



1. in papier/karton en plaat-materiaal 
 
• Gebruik maken sterkte van vezels (& bindmiddel) 
• Bouwmateriaal: isolatie en ‘spaan’plaat 

• Vb. ECOR, NewFoss/Gramitherm, Ecoboard 
 

• Verpakkingen: papier en karton 
• Vb. Veezel, Vibers, NewFoss, … 

 
 
 

Mogelijke toepassingen natuurvezels 



2. in composiet producten 
 

• Pas op met mengen vezels en (Fossiele) Kunststof ivm recycling ! 
• Vezel versterkt Biobased plastics (thermoplast) 

• Vb. Bato plastics, Vibers, … 
• Vezel versterkt Biobased composiet (thermoharder) 

• NPSP 

Mogelijke toepassingen natuurvezels 



3. als voedingsbron voor bodem 
• scheiden & composteren 

• Wagro, … 
 

4. als energie- of eiwit-bron 
• Bioraffinage, pyrolyse, of pallets 

• Vb. Nettennergy, Grassa, … 
 

 
 

 

Mogelijke toepassingen natuurvezels 

Orgaworld: vergisting van voedselresten  



CIRCO TRACK - 3 dagen 

INITIATE 

Onder leiding van: 2 trainers + 1 expert / designer 

IMPLEMENT IDEATE 



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 (circulaire toevoeging)    

• Circulair business canvas 

 

Resultaat:  

• Circulaire propositie: product, dienst  

en/of business model 

• Implementatie Road Map  

• Pitch training (intern en/of extern) 

 
 



 

Wat gebeurt er met jouw product –  

nadat je het verkocht hebt?  

Wie verdient daar geld aan? 

 

Of: wat kost jouw groene afvalstroom je? 

Wat moet je doen om dat te kunnen 

verkopen? 

VRAAG 



WAAROM MEEDOEN? 

IN ELK MOMENT VAN 

WAARDEVERLIES 

SCHUILT EEN KANS VOOR 

NIEUWE BUSINESS 



VERVOLG: DOE MEE ! 

• CIRCO Track – Natuurvezels in circulaire producten  

 i.s.m. Kiemt, RCT Gelderland en Provincie Gelderland  

 Data: 25 maart, 8 en 15 april 

 

 

• Weet je nog anderen die mee kunnen doen? 



MINI-WORKSHOP CIRCULAIR ONDERNEMEN 

Enthousiast? Mail info@circonl.nl   Marien@Cirkeldesign.nl 

DANK! 

mailto:info@circonl.nl

