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Wie zijn wij? 
Wij zijn groep Technova_smartcirculair en wij zijn bezig met het ontwerpen van een duurzaam, 

circulair en opschaalbaar kantoorgebouw. Onze visie op het project is dat we een kantoorgebouw 

ontwerpen, dat als je binnenstapt in het gebouw het een verhaal verteld. Het verhaal van de 

bijzondere geschiedenis, maar ook de bijzondere duurzaamheid. Wij als groep zijn ook bezig met de 

toekomst. Komen er straks meer thuiswerkplekken? Dan kan de functie van heg gebouw veranderd 

worden. Dat is de circulaire gedachten. Ook qua materiaal gebruik denken wij aan de toekomst. Door 

een demontabel ontwerp te maken, kunnen wij een hele hoop materialen op een andere locatie 

hergebruiken. In het ontwerp kijken we ook naar de duurzaamheid van de toegepaste materialen en 

installaties. Kortom, het ideale kantoor van de toekomst.  
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Sociale media  
 

Een groot deel van onze marketing bestaat uit sociale media. Waar wij het meeste op doen is 

Instagram. Ook maken wij gebruik van het platform Linkedin. Op deze manier denken wij het beste 

de mensen kunnen bereiken. Instagram het meeste voor de doelgroep tot en met 30 jaar. Linkedin 

voor de bedrijven. Ik zal hieronder per platform uitleggen wat wij eraan gedaan hebben en wat het 

ons heeft opgeleverd.  

 

Instagram  
 

Als eerste zijn we begonnen met het aanmaken van Instagram. Ons account heet 

Technova_smartcirculair. Wij gebruiken dit platform om innovatieve ideeën te delen en om de 

volgers te informeren over ons project. Ook hebben we met meerdere bedrijven connecties kunnen 

maken. We hebben als doel voor ogen dat we straks een heel aantal volgers meekrijgen in ons 

project die ook op ons stemmen. Om dit doel te behalen maken we van verschillende Instagram 

functies gebruik. We gebruiken de standaard post om de volger te informeren over ons project of 

over een bijzondere installatie. In het verhaal laten wij wat meer van onze bezigheden achter de 

schermen zien. Als laatste gebruiken we een nieuwe functie van Instagram genaamd Reels. Hier kan 

je een korte video van maximaal 15 seconden uploaden. Dit gebruiken wij om grappige en informatie 

filmpjes te maken. Onze ervaring met leuke Reels filmpjes is dat deze al snel heel veel bekeken 

worden. Dat getal ligt vaak tussen de 1.500 en 2.000 weergaven per filmpje. Sommige zitten er iers 

onder, sommige zitten er iets boven. De hoogste uitschieter die wij gehad hebben heeft 12.500 

mensen bereikt. Ook gebruiken we de story’s voor leuke vragen enzovoort. Op deze manier willen wij 

interactie met onze volgers. Wat wij ook belangrijk vinden is om onze volgers een keuze te geven. Je 

hebt minimaal 2 aspecten nodig om te kunnen kiezen. De meeste mensen willen misschien wel 

duurzaam gaan leven, maar weten niet hoe. Door onze grappige reels op Instagram proberen wij 

onze kijkers doelmatig te informeren.  

 

Linkedin 
 

Via Linkedin kunnen wij heel goed connecties maken met interessante personen en bedrijven. Omdat 

Linkedin een stuk zakelijker is als Instagram hebben wij ervoor gekozen om het Linkedin account ook 

uitsluitend informatief te houden en verder geen humor toe te voegen. Door middel van ons account 

kunnen bedrijven ons vinden en kunnen wij informatie uitwisselen/ontvangen. Op deze manier 

hopen wij een nog beter project neer te kunnen zetten.  

 

 

 

 

 



 

 
5 

 

Artikelen  
 

Ook zijn er met betrekking tot het project Smart Circulair een aantal artikelen uitgekomen. Deze zal ik 

hieronder beschrijven. Het voordeel van deze artikelen is dat het een goede vorm van promotie is. 

We verschijnen bij de mensen en we hopen dat deze mensen ons zullen blijven volgen.  

Techgelderland.nl  

Het eerste artikel over het project staat in de Techgelderland met als titel: Ontwerpwedstrijd 

SmartCirculair, praktische ontdekkingstocht. Het artikel is een korte samenvatting van wat wij 

allemaal moeten doen. Ook wordt er veel over de visie van de teams vertelt. Onze visie zal ik 

hieronder citeren. ‘We kiezen voor een modern ontwerp met historische vormelementen, die 

herinneren aan de kazerne. Een gebouw dat een verhaal vertelt over toen en nu. Ons ontwerp 

combineert rechte en ronde vormen. In de binnenruimte werken we met glas en staal, de buitenkant 

bestaat uit glas en duurzaam hout uit Nederland, België of Duitsland. Verantwoord hout van zo dicht 

mogelijk bij de bouwlocatie. We gaan uit van naturel kleuren. Voor het hout is dat bruin en grijs. 

Voor het staal moeten we nog een keuze maken.’ Hieronder volgt de link van het artikel: 

https://www.techgelderland.nl/kiezen/ontwerpwedstrijd-smartcirculair-praktische-

ontdekkingstocht/ 

Smartcirculair.com  

Op de website van Smartcirculair zijn meerde artikelen te vinden over onze school in relatie met ons 

project. Het gaat niet specifiek om onze projectgroep maar meer over Technova algemeen. Ik zal de 

artikelen kort beschrijven en de link erbij vermelden voor het hele artikel.  

Het eerste artikel is: Technova team ontwerpt Kantoor van de Toekomst WFC Ede. In dit artikel staat 

kort beschreven wat het project inhoud, waar we het gaan uitvoeren en wie onze opdrachtgever is.  

https://www.smartcirculair.com/technova-team-ontwerpt-kantoor-van-de-toekomst-wfc-ede/ 

Het tweede artikel gaat over een masterclass van ITN op het Technova college. Wij hebben een 

masterclass gekregen over installaties. Dit hebben we in twee groepen live gedaan. Ze deelde hun 

kennis met ons en we kregen de kans op onze vragen te stellen. Ook hebben we goed advies 

gekregen betreft ons project.  

https://www.smartcirculair.com/event/itn-geeft-masterclass-installaties-aan-technova/ 

Het derde artikel is het zelfde als het artikel van de TechGelderland alleen dan op de website van 

Smart Circulair.  

https://www.smartcirculair.com/technova-studenten-ontdekken-de-circulaire-bouw/ 

  

https://www.techgelderland.nl/kiezen/ontwerpwedstrijd-smartcirculair-praktische-ontdekkingstocht/
https://www.techgelderland.nl/kiezen/ontwerpwedstrijd-smartcirculair-praktische-ontdekkingstocht/
https://www.smartcirculair.com/technova-team-ontwerpt-kantoor-van-de-toekomst-wfc-ede/
https://www.smartcirculair.com/event/itn-geeft-masterclass-installaties-aan-technova/
https://www.smartcirculair.com/technova-studenten-ontdekken-de-circulaire-bouw/
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Connecties  
 

Via de verschillende sociale media platformen hebben wij ook verschillende connecties kunnen 

maken. Deze connecties hebben ons een hoop opgeleverd en wij hopen dat deze lijn vooral door zal 

gaan. Niet alleen hopen we dat dit straks voor stemmen zorgt. Ook zijn er een aantal bedrijven die 

ons helpen met het project. Zo voorzien ze ons van informatie, maar ook kunnen we de producten 

van de bedrijven waar we anders nog nooit van gehoord hadden toe passen.       

 

 

Website  
 

Ook hebben wij een gratis website gemaakt op Jimdo: https://technovasmartcirculair.jimdosite.com/ 

Op de website hebben wij redelijk wat informatie verwerkt. Zo hebben wij ons Team op de website 

staan. Hier kan je vinden wie er precies wat gedaan heeft aan het project. Ook staan er foto’s op van 

ons project. Als laatste staan er nieuwtjes op van leuke dingen die wij hebben gedaan. Let er wel op, 

de website blijft zich ontwikkelen. Nadat wij de definitieve presentatie hebben gegeven en er 

gekozen wordt welk groepje er door mag willen wij meer specifieke informatie van het project gaan 

delen op de website. Ook zullen er verschillende updates worden uitgevoerd om de website zo 

interessant mogelijk te maken.  

 

https://technovasmartcirculair.jimdosite.com/

