
Driedaags ontwikkeltraject

Circulaire Economie is een systeem 

waarin hoogwaardige diensten worden 

geleverd en waar producten langer 

meegaan, slim worden hergebruikt en 

gerecycled. Voor offshore windparken 

vraagt dit om nieuwe ontwerpen én 

nieuwe business modellen. Hiervoor zijn 

vaak nieuwe samenwerkingen nodig. 

CIRCO biedt een driedaags 

praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om 

samen met ketenpartners, een eigen 

circulaire propositie in ontwerp en 

businesscase uit te werken. Zo worden 

samen nieuwe kansen ontdekt en wordt 

circulaire business in gang gezet. 

Deze track wordt in samenwerking met 

TKI Wind op zee georganiseerd. De 

uitkomsten van deze track kunnen onder 

meer worden gebruikt als input voor het 

MOOI-tendertraject.

Dag 1 Initiate Workshop

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de 

circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire 

waardeketen en ontdekken waar de grootste verspilling – en 

dus ook business kansen zitten. 

Dag 2 Ideate Workshop

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de 

circulaire businessmodellen en design strategieën. De 

kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en 

verder verkend. 

Dag 3 Implement Workshop

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid 

om de stap te maken naar de realisatie van 

circulaire producten, diensten en business-

modellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële 

haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de 

gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. 

Tevens leer je om te gaan met barrières.

Circular Business Design Track

Offshore wind

Data: worden nader gecommuniceerd, i.v.m. Corona situatie

Voor meer informatie en inschrijving: website CIRCO

Voor wie? 

Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners 

die een rol spelen gedurende de levenscyclus 

van offshore windparken. Van design – tot end of 

life.

Zaken die in de track aan bod zullen komen zijn:

• Ontwerp en materiaalkeuzes vanuit Circulair 

perspectief, met extra aandacht voor de end 

of life fase.

• Mogelijkheden voor Levensduurverlening

• Onderhoud en remanufacturing vanuit 

Circulair perspectief

• Recycling uitdagingen

• Organiseren van een (nieuwe) circulaire 

supply chain en reverse logistics

• Toepassing van schaarse materialen en 

borgen van leveringszekerheid

Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om 

circulaire business te ontwikkelen en word je op 

weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, 

met kennis, instrumenten en interactie met 

andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je 

zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een 

concreet plan om morgen mee te beginnen.

https://www.circonl.nl/agenda/workshop-track-offshore-wind/

