
DRIEDAAGS ONTWIKKELTRAJECT
In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten 
geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim 
hergebruikt en gerecycled. Afval beland niet meer op de afvalberg, 
maar biedt grondstof voor nieuwe producten.
Dit vraagt om het (her)ontwerpen van producten, diensten en 
businessmodellen en dus om nieuwe ketens en samenwerkingen. 
CIRCO brengt ketenpartners bij elkaar en helpt ze op weg met een 
businesscase om circulair te ondernemen. 

● Je ontdekt samen met ketenpartners circulaire businesskansen voor je 
product of dienst. Je werkt één kans uit tot een concreet plan, dat op korte 
termijn te realiseren is.

● Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter 
uitvoerbaar.

● Je krijgt toegang tot actuele kennis en concrete tools die intern gedeeld en 
daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 

● Je krijgt inzicht in mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

 

In 3 dagdelen van oude windmolens
naar nieuwe grondstoffen
Windenergie zit in een stroomversnelling. Er is een 
steeds groter wordend aandeel energie uit wind. 
En tegelijkertijd naderen windmolens die 15 jaar 
geleden gebouwd zijn hun end-of-life. Op dit 
moment zijn de bladen van de windmolens nog 
lastig te recyclen. En worden windmolens nog niet 
circulair ontworpen. Volgens TNO betekent dat, 
dat er in Europa jaarlijks zo’n 4 miljoen ton 
composiet bladafval ontstaat alleen al aan 
windmolenbladen. Een groot probleem…

Wat als we nieuwe windturbines nu circulair gaan ontwerpen 
zodat zij aan het eind van hun leven wél zo hoogwaardig 
mogelijk ingezet kunnen worden? En dat we van het afval weer 
nieuwe producten kunnen maken? Het afval in nieuwe vorm 
kunnen toepassen in auto's, telefoons, computers en andere 
producten. Zodat windenergie ook écht duurzame energie 
wordt. Pak de kansen met jouw bedrijf & wees klaar voor de 
toekomst!

Wij richten ons op de totale keten van windmolens.

● Eigenaren van windparken, energiebedrijven;
● Ontwikkelaars en producenten van windturbines en windmolenbladen;
● Transporteurs van zee naar land;
● Havens/kades;
● Bedrijven die windmolens ontmantelen en verzagen;
● Verwerkers van het gedemonteerde materiaal,  recyclingbedrijven;
● Verwerkers naar halffabricaten;
● Producenten die met het halffabricaat duurzamere producten willen 

maken.

VOOR WIE?

WAT LEVERT DEELNAME JOUW BEDRIJF OP?

BEN JIJ MET EEN VAN DEZE VRAGEN BEZIG IN JE 
WERK?

● Hoe zorgen we dat bestaande windmolens en windmolenbladen niet op 
de afvalberg terecht komen?

● Hoe ontwerpen we windmolens op een circulaire manier?
● Hoe vervoeren en ontmantelen we de molens op een efficiënte manier?
● Hoe kunnen we (pyrolyse-)technieken inzetten om het scheiden van 

materiaal te verbeteren?
● Kunnen we het restproduct van de windmolens innovatief toepassen 

om jouw product te verduurzamen? 
● Kan ik (meer) duurzamere materialen toevoegen in mijn product?

CIRCULAIRE WINDMOLENS
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CIRCULAIRE WINDMOLENS

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit drie halve dagen waarop er fysiek en online 
contact met de trainers is. 

DAG 1 | INITIATE WORKSHOP | 30 MAART 2023 13-17 uur |  Purmerend

Na een kennismaking met de principes van circulaire economie en circulair 
ontwerpen ga je aan de slag om je keten in kaart te brengen en te onderzoeken 
waar eventueel waardeverlies omgezet kan worden in kansen voor je product of 
dienst. 
Zelf werken na deze ochtend of middag: Je selecteert de beste kans en formuleert 
een ambitie / Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire 
product (1 uur)

DAG 2 | IDEATE WORKSHOP | 18 APRIL 2023 13-17 uur | online

Je deelt je ambities met andere deelnemers, zodat zij nuttige input kunnen geven. 
Daarna ga je aan de slag met je circulaire businessmodel en het (her)ontwerpen 
van je product of dienst.

Zelf werken na deze ochtend of middag: Je brengt alle verandering in kaart en 
maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn

DAG 3 | IMPLEMENT WORKSHOP| 10 MEI 2023 13-17 uur | Purmerend

We bekijken de technische en commerciële haalbaarheid van je plan, de gevolgen 
voor je bedrijf en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières en 
bedenk je hoe je collega’s en management mee kunt krijgen in je ambities. Dit is de 
basis voor de laatste stap: het voorbereiden van een pitch.
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OVER CIRCO
Het CIRCO programma is onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma circulaire economie van 
het ministerie I&W. Het beoogt de transitie naa
een circulaire economie te versnellen. 

CIRCO heeft als doelstelling om voor het einde 
van 2023 maar liefst 4.000 bedrijven en 
creatieve professionals te hebben getraind. 
Daarvoor werken zij samen met partners die 
dezelfde opgave nastreven: Nederland circulair 
in 2050.
Meer info: www.circonl.nl

 


