
 
      

 

 

  

Ontwerpwedstrijd SMARTCirculair versnelt de circulaire bouw 

 

 

 

 

De landelijke ontwerp/bouwwedstrijd SMARTCirculair voor mbo-studententeams 
gee? op energieke wijze richBng en inhoud aan de landelijke ambiBes voor 
verduurzaming van de gebouwde omgeving, energietransiBe en human capital 
zoals omschreven in het Klimaatakkoord. Voor hun opdrachtgevers ontwerpen 18 
mulBdisciplinaire mbo-studententeams de meest circulaire, energieleverende en 
natuurinclusieve gebouwen. Gebouwen die ook gerealiseerd worden!  
 
In 2018-2019 namen circa 200 studenten in 14 teams deel aan deze landelijke 
wedstrijd. Het enthousiasme van vorig schooljaar resulteerde erin dat we voor het 
schooljaar 2019-2020 verwachten dat er ruim 250 studenten deelnemen. Net als 
Ljdens de vorige ediLe verwachten we dat ook zij ons versteld laten staan door hun 
ambiLes, jonge energie en de natuurlijke wijze waarop zij circulair bouwen 
omarmen. Samen met de honderden bedrijven in de bouwkolom vormen zij een 
bron van inspiraLe en ontketenen ze een revoluLe in de bouw. 
 
Om SMARTCirculair verder te professionaliseren en uit te breiden vragen wij om uw 
financiële bijdrage. Wij geven concreet  invulling aan het Klimaatakkoord en het 
levert de Bouwagenda  veel exposure op als partner van SMARTCirculair: de 
aanjager van de circulaire bouw in Nederland. 
 
Doelen zijn: een versnelling van de ketensamenwerking in de bouw, versnelling en 
opschaling van biobased bouwmaterialen, meer innovaLe, kwaliteitssLjging en 
schaalvergroLng ten behoeve van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de 
energietransiLe, human capital en een excellente opleidings- en 
onderwijsinfrastructuur. 
 
Mogen we op u als ambassadeur van de teams en de circulaire bouweconomie 
rekenen? 

  

 

• Landelijke agenda 
SMARTCirculair 

•  
• 10 oktober 2019 

Landelijke Kick Off, 
centraal in Nederland 

Nov/dec 
Maatwerkworkshops 
voor deelnemende 
teams met bedrijven in 
de regio 

• 22 januari 2020 
Landelijke Excellence 
Dag, centraal in 
Nederland 

Mrt/april 2020 
Maatwerkworkshops 
voor deelnemende 
teams met bedrijven in 
de regio 

• 22 mei 2020 
Inleveren 3D-model en 
rapportages door de 
teams 

•  
• 25 mei 2020 

Start publiek voting 
campagnes 

•  
• 17 juni 2020 

Finale SMARTCirculair  
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Wat hebben we gedaan? 

De ontwerpwedstrijd is gestart in schooljaar 2018-2019. Gedurende het schooljaar 
hebben we per mulLdisciplinair team 5 tot 6 maatwerk workshops, gastlessen en 
masterclasses georganiseerd met bedrijven in de regio. In mei werden de 3D-modellen, 
rapporten en videopresentaLes ingeleverd zodat de jury onder leiding van Ruud 
Koornstra zich drie weken kon buigen over de resultaten terwijl met campagnes het 
publiek werd gesLmuleerd om via de website SMARTCirculair.com te stemmen op het 
voor hen meest aansprekende ontwerp. 
 
Het resultaat 

• Versnelde professionalisering van de studenten 
• Kwaliteitsimpuls onderwijs, integraLe leerlijnen, samenwerking met hbo/wo, 

prakLsch maken van leerdoelen, modernisering van onderwijs, adaptaLe nieuwe 
technieken door het onderwijs 

• Ontwerpen worden gerealiseerd 
 

Tijdens de finale pitchten teams hun projecten. En toen zagen we ook wat de wedstrijd 
betekende. De ontwerpen waren oogstrelend en zullen gerealiseerd worden. Maar op het 
persoonlijk vlak groeiden studenten uit tot ambassadeurs voor de circulaire economie. 
SMARTCirculair zorgde voor een kleine aardverschuiving door de verrassende, super 
circulaire ontwerpen en het aantal innovaLes die de teams in hun ontwerpen meenamen. 
Het zorgde voor een kwaliteitsimpuls van het onderwijs en adaptaLe van nieuwe 
technieken.  
 
Een paar voorbeelden zijn:  het team uit Hengelo met een waterstofconcept dat verder 
uitgewerkt en getest wordt én het team uit Vlissingen die 477 ton CO2 opslaat in muren, 
vloeren en daken, o.a. met een economisch nieuw maar veelbelovend product voor de 
Zeeuwse economie: zeewierisolaLe.  
 
Het Scalda college uit Vlissingen besloot bovendien dit schooljaar circulariteit door alle 
opleidingen te weven en zet in op opdrachten waarin verschillende opleidingen en 
niveaus projectmaLg steeds vaker samenwerken. 
 
Voor meer resultaten verwijs ik u graag naar SMARTCirculair.com. 
 
 
 
 
 
 

 

• SMARTCirculair 
criteria 

• SMART Energie 
Systemen 

• Natuurinclusief / 
Biodivers 

• Circulair, 
klimaatpositief 
ontwerp 
flexibel, modulair en 
waar mogelijk 
gebruik maken 
van biobased 
bouwmaterialen 

• Haalbaar en 
opschaalbaar 
(constructief en 
financieel) 

• Communicatie & 
multimedia 
campagnes 

 

“Slimme Energie en 
Circulaire Bouw: 
gescheiden lijnen maar 
onlosmakelijk met 
elkaar verbonden in 
SMARTCirculair.” 

Ed Buddenbaum, EZK 
en secretaris 
topsector Energie   
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Jury 

De jury bestond uit: Ruud Koornstra (voorzieer), Pallas Agterberg (directeur Alliander), 
Fries Heinis (directeur Bouwend Nederland), Sven Jense (directeur Climate CleanUp) en 
Raoul Vleugels (directeur Werkstae architecten).  
 
Wat willen we de komende jaren doen? 

Aan de ontwerpwedstrijd SMARTCirculair doen waarschijnlijk 18 teams mee uit heel 
Nederland. De besprekingen met opdrachtgevers over de ontwerpopdrachten worden in 
het najaar ’19 afgerond voor (nagenoeg) en veel teams konden zich presenteren Ljdens 
de kick off op 10 oktober. De teams variëren van 5 tot 40 studenten dus in totaal 
verwachten we circa 250 te mogen begroeten op 22 januari 2020 Ljdens de landelijke 
excellence dag.  
 
OrganisaBe SMARTCirculair 

SMARTCirculair is een iniLaLef van BeeerWorldSoluLons om de circulaire bouweconomie 
te versnellen, een bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaatambiLes en meer 
instroom in techniekonderwijs te realiseren. In het najaar 2019 verwachten we de 
challenge om te kunnen zeeen in een sLchLng.  
 
BeeerWorldSoluLons combineert het creaLeve van een markeLngbureau met de 
professionele uitvoering van een evenementenbureau om onmogelijke doelen haalbaar 
te maken.  
 
Wij zijn er trots op dat sinds onze oprichLng 100% van onze projecten succesvol zijn 
afgerond en dat 85% van alle projecten minimaal één vervolg hebben gekregen.  
Door onze werkwijze en ervaring worden veel ambiLeuze ideeën werkelijkheid, die 
anders bleven liggen. 

 
Jury ’18-‘19 

"De finale was fantastisch. Ik 
heb enorm genoten. Een 
aantal innovaties zouden nu 
praktisch uitgewerkt moeten 
worden. Zoals de isolatie met 
zeewier en de 
waterstofoplossing uit 
Hengelo. Want als dit 
uitgerond kan worden is het 
baanbrekend. Laat de VNG 
zien dat het ook anders kan 
en laat de teams daar hun 
ontwerpen presenteren." 
 

Wim van Kampen, directeur 
eigenaar Van Kampen 
Beheer Voorschoten 
WVK MAKELAARS BV 
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Hoe ziet de financiering eruit? 

Onze revenu stream ziet er als volgt uit: 
• Scholen nemen graLs deel  
• Opdrachtgevers waaronder gemeenten en bedrijven betalen € 6000,- voor het team 
• Een aantal provincies verdubbelt dat bedrag: We hopen te mogen rekenen op 

bijdragen van de provincies Brabant, Friesland, Overijssel, Utrecht en Gelderland 
• We hebben een verzoek gedaan aan het Ministerie Binnenlandse Zaken/de 

Bouwagenda om het begroLngstekort te dichten en de wedstrijd te laten uitgroeien 
tot de circulaire hotspot van innovaLes in de bouw. 

• Verder zijn er een aantal grote bouwbedrijven en installaLebedrijven in Nederland die 
we vragen om partner van SMARTCirculair te worden in ruil voor exposure en het 
directe contact met Lentallen jonge talentvolle professionals in hun regio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat bieden wij 

SMARTCirculair is een iniLaLef van BeeerWorldSoluLons om de toepassing van 
hernieuwbare en circulaire bouwmaterialen duurzaam op te schalen. We zien kansen om 
met een jaarlijks terugkerende naLonale ontwerpwedstrijd de uitdagingen aan te gaan 
waar we voor staan. Denk aan: 
• De kansen voor 'circulair bouwen' als bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelen  
• We sluiten aan bij de TransiLe Agenda Circulaire Bouweconomie 2023 en delen de 

opgedane kennis graag met een zo breed mogelijk netwerk.   
• De studenten die meedoen zijn de ambassadeurs voor de circulaire economie van de 

toekomst 
• De kansen van de energietransiLe  

 

 

Ruud Koornstra reikt de 
hoofdprijs uit aan het 
Scalda team uit 
Vlissingen. Anne-Marie 
Rakhorst was onze 
onvolprezen dag-
voorzitter op 14 juni 
2019. 
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• Economische kansen 

- Gedurende de challenge werken studenten samen met bedrijven in de regio, dit 
zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs maar ook een inspiraLe boost 
voor bedrijven  

- Opschalen van circulaire en biobased producten en systemen die nodig zijn om 
huizen en gebouwen te verduurzamen waardoor de markt zich gaat openen en 
prijzen tot 50% kunnen dalen. Denk aan hernieuwbare / circulaire 
bouwmaterialen, biobased isolaLemateriaal voor gevels en daken en slimme 
energiesystemen 

- Studenten die over hun grenzen heen kijken, hebben geleerd om te communiceren 
en samenwerken. Ook met andere opleidingen zoals hbo en wo. 

- Bovendien zullen er nieuwe circulaire businessmodellen uit de challenge 
voortkomen voor bedrijven in de regio en voor startups 

- Klimaatakkoord stevige basis in onderwijs 
• Human Capital Agenda 

SMARTCirculair zorgt voor trots, energie en impact. MediacommunicaLe zorgt 
ervoor dat mbo-techniek regionaal en landelijk in de media komt. Zo ontstaat een 
magneetwerking die bijdraagt aan meer (zij)instroom en doorstroom in 
techniekopleidingen. 

• CommunicaLe 
De creaLviteit van de mediacampagne is een expliciet jurycriterium. In de regionale 
campagnes van de deelnemende scholen (circa 18 teams en 20 deelnemende scholen) 
zal ook het belang voor de provincie als basis voor energieneutraal en energieleverend 
bouwen aan de orde komen als onderdeel van de challenge.  

 
Deze unieke proposiLe biedt volop kansen voor regionale en naLonale media-aandacht. 
In de bijlage vindt u onder meer informaLe over het SMARTCirculair 
acLviteitenplan. Namens alle studenten, deelnemende scholen, bedrijven in de circulaire 
bouweconomie, onze mediapartners en vele anderen, hartelijk dank voor uw bijdrage en 
uw rol als acLeve ambassadeur. 
 
 
Tanja Nolten 
M. 06 16342889 
E.  tanja@SMARTCirculair.com 

 
 

 

Team Stadskanaal  

Het enthousiasme om te 
mogen deel te nemen 
straalde er vanaf tijdens de 
kick off op 10 oktober. Soms 
nog wat onwennig maar we 
weten dat er tijdens de 
finale in juni weer 
fantastische resultaten 
gepresenteerd gaan 
worden. 

 

Team Harderwijk 

 

Team Nijmegen 

 


