
De koninklijke metaalunie organiseert in 

samenwerking met CIRCO en Oost NL een 

class specifiek voor toeleveranciers in de 

maakindustrie. 

Fabrikanten van eindproducten zetten steeds meer 

in op levensduurverlenging van hun producten. 

Steeds vaker worden producten of onderdelen uit 

de markt retour genomen, leveranciers worden ‘re-

supplier’. De vraag welke waarde onderdelen nog 

hebben en wat daarmee nog mogelijk is, wordt 

steeds vaker gesteld. Is hergebruik mogelijk? Of 

refurbishing, remanufacturing? Welke specialist 

kan dit uitvoeren en is er een verdienmodel?

Fabrikanten van eindproducten zetten ook meer in 

op het verkopen van diensten in plaats van de 

producten zelf. Dit heeft invloed op de eisen die 

gesteld worden aan onderdelen / subassemblies. 

Ook zien we dat het aantal bedrijven dat (vrijwillig) 

werkt aan UPV (uitgebreide Producenten 

Verantwoordelijkheid) en Ecodesign (recht op 

reparatie) toeneemt. 

De expertise van toeleveranciers is hard nodig om 

invulling te geven aan levensduurverlenging, UPV 

en Ecodesign.

Welke kansen liggen er voor toeleveranciers? Wat 

betekent deze trend voor het ontwerp van 

onderdelen en de mogelijke business modellen? 

Tijdens deze class krijg je inzicht in de kansen voor 

je eigen bedrijf.

Programma

De CIRCO Class bestaat uit twee workshops van 3 

uur. Het programma ziet er als volgt uit:

Workshop 1: 9 november, 9.00-12.00hr

Tijdens deze eerste sessie duiken we in het 

gedachtengoed van de circulaire economie. We 

analyseren de huidige lineaire waardeketen. 

Vervolgens onderzoeken we samen hoe je tot een 

circulaire oplossing kan komen door de toepassing 

van circulaire ontwerpprincipes. 

Thuiswerkopdracht met eigen Case

Workshop 2: 16 november, 9.00-12.00hr

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag 

met de circulaire businessmodellen en 

ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de 

voorgaande workshop op en verkennen ze verder. 

In een aantal interactieve werkvormen verwerken 

we alle eerder verzamelde inzichten tot circulaire 

producten en diensten. Dit wordt uitgewerkt in een 

roadmap of een pitch. 
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Voor wie?

Alle (toe)leveranciers uit de maakindustrie.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bij 

voorkeur doet één persoon per studio / organisatie 

mee aan de Class om ruimte te geven aan zoveel 

mogelijk geïnteresseerden. 

CIRCO Online Class
Dagdeel 
9 november 9-12 uur Thuiswerkopdracht

Dagdeel 2
16 november 9-12 uur

Circulair ontwerp 
en business model

Businessmodellen en 
ontwerp strategieën 

Analyse van de  
Waardeketen



Online Class

De twee dagdelen van de Online Class zijn 

verdeeld in blokken: presentaties, zelf werken en 

online terugkoppeling en discussies. De trainers 

geven plenair uitleg over de theorie en vervolgens 

ga je zelf aan de slag, met ondersteuning van de 

trainers. De resultaten delen we vervolgens ook 

met de groep.

Wat feiten op een rij over de Online Class:

✔ We maken gebruik van de online platforms 

ZOOM en Mural, waardoor de CIRCO 

ontwerpmethodiek online toegankelijk is;

✔ Er is veel interactie met de trainers en de 

andere deelnemers ingebouwd en trainers 

kunnen meekijken met de gemaakte 

oefeningen;

✔ De techniek is niet ingewikkeld, en er is een 

helpdesk beschikbaar. Ook krijgen de 

deelnemers van tevoren een introductie.

✔ Ter voorbereiding van workshop 1 zullen de 

deelnemers een intake hebben en een 

introductiefilmpje ontvangen. Tussen 

workshop 1 en 2 is er een huiswerkopdracht.

FAQ 
Op www.circonl.nl/faq-online-track vind je de meest 
actuele en uitgebreide versie van alle veel gestelde 
vragen.

Waarom meedoen?

✔ Inzicht in en kennis over circulaire economie, 

businessmodellen en ontwerpstrategieën.

✔ Vergroot je (proces)kennis via tools en 

methodes om naar een circulaire toekomst te 

werken.

✔ Ontdek jouw rol in de circulaire economie en 

begrijp waar je staat in het proces.

✔ Beter aansluiten en in gesprek zijn met 

klanten/fabrikanten.

✔ Door je veel kennis, vaardigheden en tools 

eigen te maken, ben je beter geëquipeerd om 

een duidelijke rol te pakken naar alle partijen 

binnen en buiten de branche.

✔ Word deel van een groeiend netwerk van 

circulair professionals en zet de eerste 

stappen naar een circulaire toekomst.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €150,- ex. btw 

per deelnemer. 

Meer informatie

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met 

Margriet Bouma Bouma@metaalunie.nl

of

Matthijs Hess Spoelstra 

matthijs.hess-spoelstra@oostnl.nl

voor algemene vragen. 

Voor vragen over de CIRCO Class, neem contact 

op met de trainers:

● Marien Korthorst, marien@cirkeldesign.nl

● Linda Louwissen linda@circonl.nl

Aanmelden: https://www.circonl.nl/agenda-

overzicht/classes/
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