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Ontzinkingsfaciliteit Arrosso: Subsidietraject DEI+
1. Circo: principecoalitie ontzinken geleiderails met RWS
2. Roadmapping en financieringspad ontzinkingsfaciliteit en proeffaciliteit Arrosso
3. Subsidietrajecten DEI+ en E&I (Provincie NB)
4. Bemiddeling en ondersteuning



Urban Mining elektronica: Circo als startpunt
1. Circo: Brede keten betrokken op basis van momentum bij bedrijven (oa via Versnellingshuis)
2. Outlines pilots output circo vertaald naar twee pilotprojecten
3. Faciliteren  (totstandkoming) pilots (eventueel tijdelijk probleemeigenaarschap)
4. Validatie output
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Productgroep batterijen: Scoping en projectidee

Voorbeeldbenadering IISD

1. Verkenning: waar is (al) energie -> via regio’s en brancheverenigingen
2. Scoping: welke thema’s pakken we (wanneer) op: wellicht met Circo-track
3. Roadmapping en financieringspad
4. Pilotprojecten, fieldlab en programma (middel)lange termijn



Productgroep Zonnepanelen: in navolging van batterijen
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Verlagen Milieudruk

Leveringszekerheid

Waardebehoud

Voorbeeld CABRISS project circulaire PV

1. Verkenning: waar is (al) energie -> via regio’s en brancheverenigingen
2. Scoping: welke thema’s pakken we (wanneer) op: wellicht met Circo-track
3. Roadmapping en financieringspad
4. Pilotprojecten, fieldlab en programma (middel)lange termijn



Systeemwanden NeBiFa: Contextontwikkeling en demo’s

topdown

grass
root

UPCM
Realisatie

1. Circo track
2. Nu kapstok ontwikkelen voor NeBiFa in CE

- Kenniscomponent voor NeBiFa
- Demoprojecten voor inhoud & PR

3. Sector (en CE output) in de juiste ‘film’ helpen
4. Projecten legitimeren



CAAS: Legitimering en Validatie

Extraction

Recycle

Reuse/redistribute
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Refurbish

Manufacturing

Assembly

Retail

Add value Retain value

Pre-use Use Post-use

Repair/maintain Focus van het 
CaaS concept

1. Privaat initiatief
2. Nu context ontwikkelen voor pilot:

- Prévalidatie fingerprint
- positionering

3. Roadmapping (financiering)
4. Output legitimeren en dissemineren
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Concreet voor Branches
• Grondstoffenscanner
Digitale workshop voor leden met uitleg en toepassing van de scanner, duur 1 1/2 uur.
• Fingerprint
Voor een branchegroep uitrekenen van de fingerprint om zicht te krijgen op het potentieel en de 
juiste aangrijpingspunten. Samen met de branchemanager wordt een selectie van de SBI codes van 
de relevante ketens in beeld gebracht als basis van de berekening. De resultaten worden in gesprek 
doorgenomen.
• Innovatiescan
Een branchegroep de digitale innovatiescan in te laten vullen zodat ze zicht krijgen op hoe hun 
achterban hierin staat. Door het UPCM wordt een scan klaargezet, de uitnodigingen worden door 
de branchemanagers verstuurd. De resultaten worden in gesprek doorgenomen.
• CIRCO Track
Concreet aanbod voor een maatwerk track gericht op een cluster of keten.
• Kennisvragen / realisatievraagstukken
Hulp bij ontwikkelen van projecten en context, tevens ondersteuning bij financiering
Intakegesprek als startpunt



Concreet voor Branches
Ik wil mijn leden graag informeren over;

• Realisatieprojecten in opstart
Urban Mining
ZON PV
Batterijen

• Toolbox voor circulaire economie in de regio
Met behulp van een voucher een regionale analyse van een sector, alleen in samenwerking met 
een regionale of lokale overheid.

• Versnellingshuis
Loket voor ondernemersvragen die niet collectief of binnen UPCM initieel worden opgepakt


