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WAARDEVERLIES



LINEAR BUSINESS

#valuehill



CIRCULAR BUSINESS



WAT DOET CIRCO?

• Twee producten: Track & Class

• Bedrijven op weg helpen met 
circulair ondernemen

• 3 workshopdagen

• 8-12 bedrijven, 2p per bedrijf

• Resultaat: 

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

• Stappenplan



Online omgeving



ENKELE DEELNEMERS (INMIDDELS >1000)
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Kansrijke thema’s - in de 
provincie Zuid-Holland

Bouw: nieuwbouw, transformatie van panden en bouwhubs 

in de regio

Circulaire bedrijventerreinen

Maritiem: kansen in de scheepsbouw

Maakindustrie: Circulaire economie Smart Inductry (CESI). 

Toolkit zodat ondernemers de eigen stand van zaken zien 

op het gebied van Smart industry en circulaire economie

Biomassa, natuurinclusieve landbouw en coöperatieve 

grond





Interne marktplaats gebruikt staal



Circulaire gevels



Circulaire & biobased betonproducten



Remanufacturing & refurbishment





AAN DE SLAG



VIJF STAPPEN IN SNELKOOKPAN

1. Identificeer waardeverlies van een (jouw?) 
product

2. Kies een kans

3. Pas circulaire business modellen toe

4. Pas circulaire design strategieën toe

5. Wat ga je hier morgen mee doen?



VOORBEELD WAARDEVERLIES: MOBIELE 

TELFOON

• Ecologische waarde

• Economische waarde

MOBIELE TELEFOON

Gebruik

• Smartphones zijn onderhevig aan snelle 
technologische vooruitgang

• Schade aan veelal dezelfde componenten

End-of-life

• Niet gebruikt product blijft in kast

• Groot deel in vuilnisbak  / container



STAP 1: IDENTIFICEER WAARDEVERLIES

• Kies een (jouw?) product

• Identificeer momenten van waardeverlies,
ná het aankoop-moment

• Schrijf op, op formulier



VOORBEELD KANS BIJ MOBIELE TELEFOON

• Hoe zorg je ervoor dat je telefoon 
langer wordt gebruikt?

• Hoe kan je de waarde van het 
product / component / materiaal 
vergroten?

• Hoe kan je het product / component 
/ materiaal terugwinnen en weer 
inzetten? 

Focus op langer gebruik

• Maak telefoon upgradeable

• Claim/organiseer de “next life” (2e hands) markt

Focus op end-of-life

• Zamel afgedankte telefoons in, voor 
hergebruik van product, componenten of 
materiaal. Verlaag zo je kostprijs, verhoog de 
binding met je klant



STAP 2: KIES EEN KANS OM UIT TE WERKEN

• Kijk door je oogharen naar de momenten van
waardeverlies (stap 1)

• In welk waardeverlies zie je de grootste kans voor nieuwe 
business?

• Schrijf die op



OntwerpstrategieënBusinessmodellen



STAP 3. PAS BUSINESS MODELLEN TOE

Met welke business modellen

kun je jouw kans max. verzilveren?

• Classic long-life model

• Hybrid model

• Gap-exploiter model

• Access model

• Performance model

VOORBEELD Mobiele Telefoon: Gap 
exploiter

• Koop telefoon terug na gebruik

• Refurbish

• Verkoop ‘m op “next life” markt



STAP 4. PAS DESIGN STRATEGIEËN TOE

Mobiele Telefoon

• Attachment & Trust: Laat gebruiker ‘m 
personaliseren

• Upgradability; voorzie in upgrades door 
upgradeable componenten

• Ease of maintenance en repair; vervang 
eenvoudig kapotte onderdelen

Welke design strategieën leiden bij jouw 
kans tot maximaal waardebehoud?

1. Attachment & Trust

2. Product Durability

3. Standardization & Compatibility

4. Ease of maintenance & Repair

5. Upgradability & Adaptability

6. Dis & Reassembly



Waar zou je morgen mee aan de slag

kunnen?

Wat is dan je eerste actie?

ROUTEKAART VOOR REALISATIE



WELKE THEMA’S & VRAAGSTUKKEN?


