Gezond wonen/werken
Gezonde gebouwen
Circulair bouwen betekent ook, een gebouw ontwerpen dat ‘ademt’: door natuurlijke materialen toe te passen die
ervoor zorgen dat het gebouw lucht dicht en damp open is. Niemand wil graag in ‘een plastic zak met een tuitje’ wonen
of werken waar - als het ventilatiesysteem stagneert - schimmelgroei ontstaat, met alle gezondheidsrisico’s van dien.
Door te werken met biobased bouwmaterialen zorgen de teams voor een positieve CO2 balans en een gezond gebouw.

Jaar: ’19-‘20
Studententeams: 18
Aantal studenten: 250
Website: SMARTCirculair.com

Bewijs
• Circulair bouwen is geen utopie. Het kan en het moet worden opgeschaald zodat prijzen dalen en er een gezond
leefklimaat ontstaat
• Mbo-studententeams hebben bewezen tot grootse prestaties in staat te zijn. Zij tonen aan dat circulaire, gezonde
gebouwen, de gebouwen van de toekomst zijn
Willen we niet allemaal in een gezond eco-gebouw wonen en werken dat nauwelijks verwarming of koeling nodig heeft
en voorzien is van een systeem waardoor (regen)water hergebruikt kan worden?

SMARTCirculair jury ’19-‘20

SMARTCirculair
De bouw kan versneld verduurzamen met energieneutrale en -leverende, gezonde gebouwen die zorgen voor een
aanmerkelijke reductie van de CO2. Dat tonen studententeams uit heel Nederland aan in de ontwerpwedstrijd
SMARTCirculair.
Multidisciplinaire teams voeren ontwerpopdrachten uit voor hun lokale opdrachtgever die de intentie heeft uitgesproken
om te gaan bouwen. Dit zorgt voor de energie van de teams die nodig is om tot innovatieve, goed doordachte en vaak
oogstrelende ontwerpen te komen die zichtbaar maken dat groen bouwen goed is voor het klimaat, de regionale economie
en onze gezondheid. SMARTCirculair is een landelijke challenge met regionale impact.
Wij geloven dat in elke jongere iets groots schuilt. Dat ze beschikken over een grenzeloze inventiviteit en de aanjager zijn van
alles waar we in Nederland trots op zijn. SMARTCirculair '19 - '20 is de wedstrijd voor studententeams uw omgeving groener,
slimmer en cooler maken.

De jury staat onder leiding van nationale energiecommissaris Ruud Koornstra. Op 17 juni is de finale. Dan weten we welk
team de hoofdprijs van € 5.000 wint, de publieksprijs van € 1.000 heeft veroverd of een van de special awards ontvangt.
Partners: SMARTCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies:
Brabant / ‘Brabant geeft Energie’, Friesland, Utrecht, Overijssel en Zeeland, bedrijven in de circulaire bouwkolom en
landelijke partners. Zie de volledige lijst van partners op SMARTCirculair.com
Communicatiepartners: De jonge klimaatbeweging, DuurzaamBedrijfsleven, Vastgoedjournaal, P+, Platform
Bètatechniek, Stichting Techniekpromotie, Schooldomein, Bouwend Nederland, ‘Het groene brein’, Federatie Bioeconomie Nederland, ‘Leren voor Morgen’, MBO Raad
Contact
Tanja Nolten
BetterWorldSolutions
T. 06 16342889
E. tanja@smartcirculair.com

SMARTCirculair doelen

Ontwerpopdracht

SMARTCirculair biedt kansen om via een jaarlijks
terugkerende ontwerpwedstrijd de uitdagingen aan te
gaan waar we in Nederland voor staan:

In de nationale ontwerpwedstrijd SMARTCirculair strijden
multidisciplinaire studententeams om het meest CO2
vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire
ontwerp van een bouwproject.

•
•
•
•

De kansen om circulair te bouwen als bijdrage aan de
Nederlandse klimaatdoelen
De energietransitie naar een duurzame warmte- en
elektriciteitsvoorziening
De Human Capital Agenda want de spin-off van
SMARTCirculair is meer instroom in techniek
Bovendien, SMARTCirculair zorgt voor een
kwaliteitsimpuls van het mbo en zet de kracht van
techniekstudenten vol in de schijnwerpers. Dit draagt
bij aan het positieve imago en biedt de markt de
mogelijkheid om kennis te maken met honderden
high professionals

“Slimme Energie en Circulaire
Bouw: twee gescheiden lijnen die
onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn in deze challenge.”
Ed Buddenbaum
secretaris Topsector Energie
Vanaf 2018 hebben wij een uniek netwerk opgebouwd
van multidisciplinaire cross-sectorale jonge talenten die
graag aan de slag gaan met de vragen van morgen.

De uitdaging

SMARTCirculair voor Partners
Landelijke challenge met regionale impact

Deelnemende
studententeams

“Ga helemaal los. Denk ongeremd, niets is te gek. Ben
eigenwijs en laat je niet gek maken door anderen die er ‘iets
van vinden’. Jullie kunnen de bouw positief veranderen.”
Ruud Koornstra, nationale energiecommissaris en
voorzitter van de SMARTCirculair ’19-’20 jury

Klimaatdoelstellingen
Nederland staat voor een enorme opgave:
43% emissiereductie en 27% energie-efficiëntie in 2023.
De bestaande bouw is verantwoordelijk voor 33% van de
landelijke CO2-uitstoot. Bijna 30% van de bouw
is gerelateerd aan (semi-)overheden en woningcorporaties.
De klimaatopgave en de toenemende krapte in de
woningmarkt zorgen voor een enorme kans om de CO2voetafdruk te verkleinen. Zowel voor de bestaande bouw als
de nieuwbouw.
Studententeams richten zich op het ontwerpen van een
nieuwbouw/infraproject, renovatie of de herbestemming
van een gebouw.

Nederlandse bouwopgave
SMARTCirculair.com
•
•
•

Er moeten 300.000 woningen per jaar energieneutraal
of energieleverend gemaakt worden
De Randstad breidt uit met 240.000 woningen in 4 jaar
Binnen 4 jaar moet meer dan de helft van de kantoren
groter dan 100m2 gerenoveerd zijn naar energielabel C

Human Capital Agenda
• 94.000 werknemers is het tekort in de bouw
• 58% van de vacatures is moeilijk in te vullen door een
tekort aan goed geschoolde medewerkers
• 70.000 vakmensen in de bouw- en installatiebranche
zijn in 2020 onvoldoende gekwalificeerd

“Ervaren dat studenten gemotiveerd zijn en zelf met
bijzondere en soms ook echt met innovatieve oplossingen
komen is fantastisch om mee te maken!”
Hilde Vorstermans, docent aan het Koning Willem 1
College Den Bosch

SMARTCirculair voor overheden

SMARTCirculair voor bedrijfspartners

SMARTCirculair sluit 100% aan bij uw klimaatdoelen, uw
circulaire ambities en uw Human Capital Agenda.
Klimaatdoelen
• Energieneutrale en energieleverende energiesystemen
inclusief smart building systems en systeeminnovaties
• Forse CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Het
Scalda team uit Vlissingen berekende in 2019 dat ze
met het ontwerp van een multifunctioneel centrum
voor de gemeente Veere 477,2 ton CO2 opslag in
wanden, vloeren en daken realiseerden.

SMARTCirculair geeft exclusief partnerschap aan
bedrijven. U komt direct in contact met honderden
studenten en dit aantal neemt toe als u meerjarig met
ons samenwerkt. Partnerschap biedt u volop voordeel:

Circulaire ambities
• De productie van biobased bouwmaterialen (uit de
provincie) kan opschalen; goed voor de regionale
economie en de prijsontwikkeling
• SMARTCirculair speelt in op het feit dat grondstoffen
schaars worden en dus hergebruikt moeten worden
• Nieuwe businessmodellen in de hele bouwkolom
• Gezonde, ademende gebouwen
• Bouwmaterialen zijn traceerbaar en blijven in de
kringloop
• Natuurinclusieve, modulaire en flexibele ontwerpen
waardoor gebouwen relatief eenvoudig aan te passen
zijn aan toekomstige wensen
• Klimaatvriendelijke ontwerpen die CO2 absorberen,
voorzieningen hebben die vogels en insecten
aantrekken en voorzien zijn van een systeem voor
regenwateropvang/hergebruik
• Veel regionale en landelijke media-exposure
Human Capital Agenda
• Integratie leerlijnen mbo, hbo en wo
• Triple Helix samenwerking waardoor bedrijven
vroegtijdig in contact komen met jonge professionals
• Kwaliteitsimpuls techniekonderwijs
N.a.v. de challenge ’18-’19 heeft het Scalda College
circulariteit doorgetrokken in alle leerlijnen
• De communicatie rond SMARTCirculair zorgt voor meer
(zij-)instroom richting techniek
• Toename startups

Economisch
• De bouwontwerpen zullen echt gerealiseerd worden en
u staat vooraan
• Meet & greet met honderden jonge, gepassioneerde
talenten voor wie circulariteit het nieuwe normaal is.
Deze studenten zijn gewend om samen te werken, te
argumenteren, over hun grenzen heen te kijken, af te
wegen en te presenteren.
• Mogelijkheid tot het geven van workshops, gastlessen,
masterclasses en bedrijfsrondleidingen
• Uw naam wordt verbonden aan landelijke en regionale
evenementen en communicatiemiddelen
• Triple helix samenwerking
• De innovaties die door jongeren bedacht worden
bieden u kansen voor nieuwe business modellen
Circulaire proeftuinen voor innovatie
• Er ontstaan 18 proeftuinen circulaire bouw met
mogelijkheden om nieuwe installaties, technieken en
materialen te testen met studenten. Kortom:
broedplaatsen voor slimme bouwinnovaties
• U verbindt uw merk aan duurzame circulaire,
klimaatbestendige, modulaire bouwprojecten met een
geringe CO2-footprint
• Het kabinet stelt 80 miljoen ter beschikking voor de
circulaire economie. En u staat vooraan
Exposure en imago
• Circulaire, MVO exposure in uw regio en landelijk,
zowel in de campagnes van de teams die u steunt als
landelijk opgeschaald door de organisatie
• Interviews, gepubliceerd in de community en in
persuitingen naar vak- en dagbladen
• Uw naam en logo worden vermeld in onze
communicatie-uitingen
• Exclusief: u adopteert een van de prijzen

