
In 6 weken van reststroom naar
schaalbaar product

De BlueCity Circular Challenge is een
intensief traject van zes weken waarin
multidisciplinaire teams een waardeloze
reststroom van een deelnemende
organisatie transformeren in een circulair
product of service. Het product moet
rendabel en schaalbaar zijn. De meest
veelbelovende teams worden na afloop
verder begeleid om zich te ontwikkelen
tot een echte (corporate)startup.

Met de Circular Challenge faciliteert
BlueCity een aanwas van frisse,
aanstormende talenten die vervolgens
hun plek als startend ondernemer of bij
een van de deelnemende organisaties
vind. Op deze manier betrekken we

Tijdens een intensief traject van zes
weken gaan de teams aan de slag met
een concrete bedrijfsreststroom.
Uiteraard staan zij er niet alleen voor:
tijdens de challenge worden zij begeleid
door gerenommeerde ontwerpers,
circulaire pioniers en financieel experts bij
het vormgeven van hun concept. Aan het
einde van de rit presenteren zij een
prototype en een business case tijdens
een feestelijke finale aan het publiek en
een jury. In een natraject worden de
meest succesvolle teams verder begeleid.

young professionals en gevestigde
bedrijven bij de circulaire economie,
zorgen we voor innovatieve oplossingen
en bouwen we aan een rijk en gevarieerd
netwerk.
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De resultaten die de Circular Challenge
boekt halen ook de media. O.a. de NOS,
Trouw en het Algemeen Dagblad hebben
over de Circular Challenge en de daaruit
voortkomende startups geschreven.

Daarnaast draagt de Circular Challenge
zichtbaar bij aan de innovatie binnen de
deelnemende bedrijven en de branche.
Het gaat hierbij vaak om nieuwe
toepassingen van bestaande technieken,
die nog niet op deze manier werden
ingezet. Ook verbinden de deelnemende
organisaties zich expliciet met andere
gelijkgestemde organisaties en leent de
challenge zich bij uitstek voor ‘intern
ambassadeurschap’ om de circulaire
economie binnen de eigen organisatie te
benadrukken.

Deze organisaties deden eerder mee
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*Voor een compleet overzicht ga naar www.circularchallenge.nl

RESTSTROMEN
Afgelopen edities waren de reststromen
o.a. afkomstig van Forbo (linoleum),
Stedin (bakeliet), Waternet (groen uit de
grachten), Nationale Nederlanden (auto-
wrak), Gemeente Rotterdam (oude
tapijten), Sodexo (plastics uit de catering)
en de Voedselbank (groente & fruit).

SUCCESVOLE STARTUPS
Planq - circulaire designmeubels, met
klanten als ABN AMRO, Tommy
Hilfiger en KLM.
Waterweg - klimaat adaptieve,
waterpasserende tegels gemaakt van
bagger uit de sloot.
Flip the City - kroostegels gemaakt
van eendenkroos en zaden ter
bevordering van biodiversiteit.

https://nos.nl/artikel/2199344-condooms-en-gebruikte-tampons-als-dak-zolang-het-maar-duurzaam-is.html?fbclid=IwAR2CQpuoJEEvbceOun_TnYLKk5UTkK_gDb78kAkauSENux12Np4sLO9pA9w
http://www.tikkerdetik.nl/nl/productie/lopen-op-bagger-deze-vrouwen-gaan-ervoor-trouw-17-augustus-2020
https://www.ad.nl/rotterdam/toe-aan-andere-bestrating-vergeet-die-grindtegel-en-neem-een-exemplaar-van-eendenkroos~aed85bb2/
https://www.circularchallenge.nl/partners
https://www.planqproducts.com/
https://www.waterweg.co/
https://www.letsflipthecity.nl/


Deelnemende organisaties moeten rekening houden met een
contactpersoon die regelmatig overlegd met het team. Ook is
deze persoon tijdens drie plenaire momenten (online)
aanwezig om de reststroom toe te lichten en het team van
feedback te voorzien. De gehele urenbelasting ramen we op
zes dagdelen. Daarnaast moet de reststroom fysiek
beschikbaar worden gesteld en moet deze door het team vrij
te gebruiken zijn. Tot slot vragen we een financiële bijdrage
van €15.000, excl. BTW.

→  In 6 weken van reststroom naar schaalbaar product
→  Sta aan de wieg van innovatie en kansrijke corporate startups
→  Spar met circulaire koplopers, ontwerpers en financieel experts
→  Bouw aan een rijk circulair netwerk, inclusief talentenpool
→  Verkrijg free publicity en zet je bedrijf in de spotlight

Ontdek de potentie van
jouw reststromen!
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DE CIRCULAR CHALLENGE IN HET KORT:

INVESTERING

Bij vragen neem
contact op met Niels

Braamse via:

NEXT UP

Circular Challenge
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n.braamse@bluecity.nl
06-82719180
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