
ir. Hans Bilsen
Business Developer en 
Innovatie Manager
 

Regiofestival 25 september 2018
Circulaire Bouw: het achterliggende businessmodel 

http://www.clearbrains.nl


       Introductie
> Wat is circulaire economie in de bouw?
> Wat zijn kansrijke businessmodellen?
> Enkele voorbeelden in de Cleantech Regio.
> Wat zijn urgente eisen en wensen?
> Discussie en matrix

Agenda



Er is animo voor…



Waarom willen we circulair?
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DRIE BELANGRIJKE REDENEN:

Circulaire 
Bouw

Eindige grondstoffen

Banen en economische ontwikkelingen

Milieu



transitie

       
> bezit
> product
> volledig intergraal
> kostprijs
> aanneemsom
> ketenpartners
> aanbesteden

       
> gebruik
> service
> demontabel in pakketten
> total cost of ownership
> lease of concessie
> mede ondernemers en overheid
> permanent projectontwikkelen

Van lineair naar circulair 



Een circulair gebouw

> legomanier
> bouwpakketten uitneembaar
> een eigen bouwproces per pakket
> investeringsmodel
> anders aanbesteden
> bouwer blijft eigenaar en verantwoordelijk
> etc



Kansrijk businessmodel 1
       Koop-terugkoop-doorverkoop

> producent koopt na gebruik 
terug of door

> statiegeld regeling
> upcycle of downcycle

terug-
doorverkoopBouw

Twee keer geld verdienen



Kansrijk businessmodel 2

       Product-dienst combinaties
> gebouw als service
> bouwer blijft eigenaar
> onderhoud
> lease of concessie Bouw Beheer

Twee keer geld verdienen



Kansrijk businessmodel 3

volledig circulair
> bouw
> beheer
> hergebruik

Bouw

Beheer

Hergebruik
Drie keer geld verdienen



Kansrijke businessmodel 4
True Pricing

> sociale kosten opnemen
> milieukosten in model
> hogere prijs accepteren
> fair trade
> overheid

Vier keer geld verdienen

human capital

milieu

social impact



True Pricing



Voorbeelden in de Cleantech RegioE232
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Voorbeeld Ministek, Apeldoorn



Voorbeeld Ministek, Apeldoorn

  autarkisch
  all electric

  consortium van bedrijven voor 
bouw exploitatie en hergebruik

  tijdelijkheid en mobiliteit

  gebruik restgebieden



Voorbeeld Hertzberger Parc , Apeldoorn



Voorbeeld Hertzberger Parc , Apeldoorn

  hoofdstructuur handhaven

afbouw naar energie neutraal

vele partijen betrokken, multimodaal plan

cleantech campus



Voorbeeld 3D vergadercentrum Teuge 

 



Voorbeeld 3D vergadercentrum Teuge 

 

 printen op locatie

Hergebruik materialen techniek

CO2 reductie

primeur in Europa

totaal oplossing



Voorbeeld De Aardgasvrije Wijk 

 

De Cleantech Regio heeft de ambitie om in 2030 zo’n 30.000 
bestaande woningen van het aardgas af te krijgen. 

ik wil wel

not me

wat kost dat?
waardeloos

hoe moet dat?
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ik wil wel
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   Energy as a service

   hernieuwbare energie uit water, wind, 
zon en biomassa

 wijkgebonden aanpak

kasstroom financieren



Discussie

Wat is kansrijk
> welke focus is nu nodig?
> wat is de verwachting van de overheidsopdrachtgever?
> wat verwacht je van de markt?
> welke verdienmodellen het best?
> hoe samenwerking en keten te organiseren?
> hoe splitsing taken en verantwoordelijkheden?
> Wat is pas echt WAUW ?



Wauw

Onhaalbaar

Haalbaar

Wauw Matrix

Normaal

(Doen!)

(Is het haalbaar te maken?)(Niet doen!)

(Had er al moeten zijn!)

Wauw Matrix




