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Visie 

Circulaire Economie 
is het opgetelde resultaat van 

Circulair Ondernemerschap 
dat start met de ontwikkeling van marktintroducties van 

Circulaire Proposities 
die worden ontwikkeld, gebruik makend van 

Circulair Design 
van producten, services en business modellen.



Methode en tools  

• De methode en tools zijn gebaseerd op het TU Delft  
framework ‘Products That Last’. 

• Geeft invulling aan ‘containerbegrippen’ circulair ontwerp 

• Startpunt ‘longer than average’ gebruik 

• 5 archetype circulaire businessmodellen 

• 6 design-strategieën 

• Framework ‘Products that Flow’



Methode en tools  

• Nederland circulair in 2050 

• Product CIRCO Track: 3 daagse workshop voor maakbedrijven en hun keten 



Sectoren



Voorbeeld tracks



> 700 bedrijven 

> 300 creatieve profs



Waardering

"Circulair denken wordt zo wel 
heel eenvoudig! Heldere 
inzichten en duidelijke 
acties geformuleerd, dank 
daarvoor.” - Marjolein van 
Gelder, Forbo Flooring

“Deze CIRCO track heeft ons 
bedrijf geholpen om gerichter 
een nieuwe circulaire 
productlijn te ontwikkelen.” 
- Lars Kloem, Imagebuilders

Beoordeling 2020: 
Tracks  : gem. 7,9 
Classes: gem. 8,0

Hoogtepunten tracks 2020 

1 samenwerken in keten 
2 nieuwe kennis/inzichten 
3 systematische aanpak 
4 concrete plannen 
5 pitch

“Hoe je heel praktisch naar 
een circulaire economie toe 
kunt bewegen door een stip 
op de horizon te zetten en 
daar vanaf morgen naar toe te 
werken.” - Evert Bluemink, 
Hollander Techniek







Circular Business Design Track: 
Circulaire Zeeuwse bouw / infra / openbare ruimte

• 3 x eendaagse workshop 

• groepen van 10 verschillende (maak)bedrijven en 
ketenpartners (bv. opdrachtgevers) 

• deelname door beslissers 

Resultaat:  

• circulair product, dienst en/of business model  

• visie en actieplan per organisatie





Cases 



Cases 



Cases 



Cases 



Wat nu?  

• Provincie staat positief tegenover een track voor de bouwsector 

• Toetsen energie in de regio 

• Partners die willen aansluiten / Concrete opgaven waar methodiek is in te 
zetten 

• Activeren van 10 bedrijven 

• Andere initiatieven zijn ook welkom! 



DOE MEE! 
iris@circonl.nl 

CIRCOnl.nl 

VOLG CIRCO 
Twitter @CIRCOnl  
Facebook/CIRCOnl 
Linkedingroup CIRCOnl
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