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CREATING BUSINESS THROUGH  

CIRCULAR DESIGN 

CIRCO 



REVERSED CONCEPTS 

• Nieuwe producten en diensten 

• Efficiënter met grondstoffen en energie  

• Ondernemer;  

-  mobiele telefoon recycling 

- energydisplays 

- innovatieve isolatieoplossing 

• Adviseur 

 

  



CIRCO: ‘CREATING BUSINESS THROUGH CIRCULAR DESIGN’ 

AANLEIDING  



ONTWERP ALS VOORWAARDE 

• Theoretisch denkkader naar 

praktische werkwijze (McArthur 

volume III) 

• Fundamentele aanpassingen in 

ontwerp 

• Circulaire ontwerpprincipes vaak 

containerbegrippen 

aanleiding 



HARDNEKKIGE BOTTLENECKS 

PRAKTIJK 

Bij ontwerpers 

• Circulair ontwerp wordt niet gevraagd  

• Lastig beginnen met ontwerp 

- Nieuwe materie 

- Tegenstellingen in ontwerpuitdaging 

- Nieuwe randvoorwaarden 

- Gebrek aan schaal 

aanleiding 



HARDNEKKIGE BOTTLENECKS 

PRAKTIJK 

Bij mainstream marketeers 

• Circulaire businessmodellen lastig, kannibalisatie 

• Omarmen onderwerp niet 

 

Bij opleidingen 

• Niet uitgebreid in curriculum 

aanleiding 



CIRCO: ‘CREATING BUSINESS THROUGH CIRCULAR DESIGN’ 

CIRCO AANPAK 



CIRCO: CREATING BUSINESS 

THROUGH CIRCULAR DESIGN 

• Doorbreken van catch 22 

• Aan de slag met circulair design 

• Designer in de lead  

• Voor bedrijven www.clicknl.nl/circo  

• Met studenten www.circulardesigncases.nl 

• Design Classes  

circo aanpak 



CIRCO: CREATING BUSINESS 

THROUGH CIRCULAR DESIGN 

• CIRCO wordt georganiseerd door  

 

• In samenwerking met  

• CIRCO Is onderdeel van circulairondernemen.nl: 

 dé nieuwe community over circulair ondernemen en 

 ontwerpen, www. circulairondernemen.nl 

• Financiële ondersteuning van het ministerie van I&M 

 

circo aanpak 



CIRCO 

circo aanpak 



CIRCO DESIGN PROGRAMMA 

•  3 intensieve werksessies, flow / discipline in 

•  Circulair ontwerpproces, kennis en instrumenten 

•  Kruisbestuiving en interactie 

•  Contacten en directe relevantie 

•  Samenwerken tussen business en design 

• Overdraagbare instrumenten ontwikkelen 

• Circulaire ambassadeurs creëren 

circo aanpak 
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SESSIE 1: INITIATE 

• Deep dive 

• Introductie circulaire economie en 

circulair design 

 - Products that Last 

 - Circle Scan 

Resultaat 

• Inzicht in domein  

• Kansvolle circulaire opties 

circo aanpak 
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SESSIE 2: IDEATE 

• Geselecteerde kans uitwerken 

• Interactief toepassen 

 - ontwerpstrategieën 

 - businessmodellen 

• Ontwerper neemt voortouw 

Resultaat 

• Aanpassingen product (short term) 

• Nieuw circulair concept (long term) 

 

circo aanpak 



SESSIE 3: IMPLEMENT 

1 

 

2 
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• Concept realisatie 

 - technische haalbaarheid 

 - commerciële haalbaarheid 

 - gevolgen voor bedrijfsvoering 

 - circulaire impact 

Resultaat 

• Kennis en tools overgedragen en 

toegepast 

• Roadmap met concrete 

vervolgacties 

• Pitch 

 

 

circo aanpak 



CIRCO: ‘CREATING BUSINESS THROUGH CIRCULAR DESIGN’ 

DESIGN 

FRAMEWORK 



PRODUCTS THAT LAST FRAMEWORK 

• Studie TU Delft  

• Geeft invulling aan  ‘containerbegrippen’ circulair ontwerp 

• Startpunt ‘longer than average’ gebruik 

• 6 design-strategieën 

• 5 archetype businessmodellen 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

1. Product Attachment & Trust  

2. Product Durability  

3. Standardization & Compatibility 

4. Ease of maintenance & Repair 

5. Upgradability & Adaptability 

6. Dis- & Reassembly 

Product 

Component 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

1. Product Attachment & Trust  

Product 

Component 

Patek Philippe horloge en erfstuk 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

2. Product Durability 

Product 

Component 

Miele wasmachine met lange levensduur 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

3. Standardization & Compatibility 

Product 

Component 

Vitsoe universeel kastsysteem 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

4. Ease of maintenance & Repair 

Product 

Component 

iFixit wereldwijde repareer community 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

5. Upgradability & Adaptability 

Product 

Component 

Project Ara modulaire smartphone 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

6. Dis- & Reassembly 

Product 

Component 

Philips SlimSystem LED 

design framework 



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 

 Sell more, sell faster 

1. Classic long-life model 

2. Hybrid model 

3. Gap-exploiter model 

4. Access model 

5. Performance model 

Product 

Dienst 

design framework 



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 

1. Classic long-life model 

Product 

Dienst 

Miele wasmachine met lange levensduur 

design framework 



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 

2. Hybrid model 

Product 

Dienst 

Océ-Canon verkoop van cartridges 

design framework 



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 

3. Gap-exploiter model 

Product 

Dienst 
 

Taurus refurbished milking robots 

design framework 



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 

4. Access model 

Product 

Dienst 

GreenWheels autoverhuur door delen 

design framework 



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN 

5. Performance model 

Product 

Dienst 

Rolls- Royce leasing vliegtuigmotoren stuwkracht/uur 

design framework 



SUCCES = COMBINATIE 

Component Product 

Dienst 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

Classic long-life model + Product Durability 

design framework 



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN 

Access model + Ease of maintenance & Repair 

 

design framework 



CIRCO: ‘CREATING BUSINESS THROUGH CIRCULAR DESIGN’ 

LEERPUNTEN 



LEERPUNTEN PROCES 

• Kracht zit in combinatie 

• Design geeft variëteit aan oplossingen,                 

maar businessmodel blokkeert  

• Implicaties van ontwerp vergeten bij businessmodel 

 Iteratief proces 

visual 

Design of businessmodel leidend? 

leerpunten  



LEERPUNTEN PROCES 

• Products that Last inspireert, maar is geen aanpak 

• Veel ondersteuning nodig in proces 

• Meer instrumenten nodig om zelfstandig te 

doorlopen 

• Instrumenten in ontwikkeling: 

 - design-vragen 

 - businessmodel-vragen 

• Uitdaging voor komende tracks 

visual 

Instrumenten 

leerpunten  



LEERPUNTEN PROCES 

• Meerdere uitdagingen 

• In laatste sessie in roadmapping 

• Onderscheid tussen onderdelen; 

 - Bedrijf zelf oplost 

 - Elders belegd   

• Partners 

• Ander schaalniveau 

• Overheid  

Circle of influence 

leerpunten  



LEERPUNTEN DESIGN 

• Andere onderwerpen relevant 

• Roept nieuwe vragen op 

 - Reden voor eind van gebruik 

 - Oplossing bij eind van gebruik 

 - Onderscheid primaire en secondaire markt 

• Informatie vaak niet beschikbaar 

• Benaderen met bestaande informatie 

Vragen voor analyse 

leerpunten  



LEERPUNTEN DESIGN 

• Welke waardevernietiging ga je oplossen?  

• Circle Scan is startpunt indien 

 - Materiaal niet optimaal gebruikt wordt 

 - Economische waarde verloren gaat 

• Challenge onder druk in iteratief proces 

• Dwingt tot inventiviteit 

• Expliciet besluit om challenge te herformuleren 

 

Duidelijke design 

challenge 

leerpunten  



LEERPUNTEN DESIGN 

• Producten (vaak) langer bruikbaar bij 

aanpassen functionaliteit 

 - Telefoon met nieuwe camera 

 - Hockeystick die meegroeit met kind 

 - Fietsenrek met aanpasbare capaciteit 

• Flexibiliteit = modulariteit 

• Echter een grote technische uitdaging 

Toverwoord 

modulariteit 

leerpunten  



LEERPUNTEN BUSINESSMODEL 

• Brengt klantinteractie in beeld  

• Match met dienst- en/of communicatieelement 

• Verdienoptie of kostenbesparing 

 

 

Customer journey 

leerpunten  



LEERPUNTEN BUSINESSMODEL 

• Performance- en access model aantrekkelijk 

- zeer circulair  

- inkomsten uit diensten 

• Vraagt markt het wel? 

• Dienst buiten core van bedrijf 

• Wordt het geen stip aan horizon? 

 

 

Aantrekkingskracht 

van diensten 

leerpunten  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-Jgprm6scCFYm1FAodDlMNmQ&url=http://www.sevendays.nl/lifestyle/trendy-het-terras-op&psig=AFQjCNFNANXgPJFJkoU6Owc3Aid8qWaUIQ&ust=1441917163345099


1. CIRCO creating business through circular design 

 www.clicknl.nl/circo (info CIRCO project) 

 www.circulardesigncases.nl (students at work) 

 

2. Community en online platform 

 www.circulairondernemen.nl 

 

 

DOE JE MEE? 



CIRCO ACTIVITEITEN 

DOE OOK MEE! 




