
De BlueCity Circular Challenge is een accelerator-programma 
waarin multidisciplinaire teams van young professionals 
een schaalbaar product of service uit de reststroom van de 
deelnemende organisatie ontwikkelen. Onder begeleiding van 
verschillende experts gaan zij gedurende 6 weken aan de slag 
met het concept, ontwerp en een business case. Tijdens de 
feestelijke finale presenteren ze naast de business case ook een 
werkend prototype. Beide worden onder de loep genomen door 
een vakjury, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. Na de 
finale kan in het BlueCity ecosysteem het idee verder ontwikkeld 
worden door het team of je bedrijf tot (corporate) start-up of 
uitbreiding van je bedrijfs productportfolio. Ook kan één van de 
young professionals uit je team de case doorontwikkelen voor je 

bedrijf in loondienst.

De Circular Challenge in het kort

• Sta aan de wieg van circulaire productinnovatie en kansrijke 
 (corporate) start-ups
• Duik in het BlueCity ecosysteem en bouw aan een rijk circulair net- 
 werk, inclusief talentenpool en gelijkgestemde circulaire bedrijven
• Verkrijg free publicity en zet je reststroom en bedrijf in de 
 spotlight
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Reststromen die ‘vast’ zitten, maken wij los!
Het verwerken van reststromen is een kostbare en soms vervuilende taak. Door 
young professionals, bedrijven met reststromen en circulaire ambities, koplo-
pers, ontwerpers en impact investors uit het BlueCity ecosysteem samen te 
brengen, ontstaan nieuwe circulaire business cases. Alles in de Circular Challenge 
is gericht op prototypes uit reststromen maken, die na de finale als haalbaar en 
schaalbaar product naar de markt zal worden gebracht. Door deze prototypes 
ontstaat er een potentiële circulaire disruptors op de markt en maken we door 
innovatieve productontwikkeling vastzittende reststromen los. 

Voorbeelden van ingebrachte reststromen
linoleumvloeren, plastics, bakeliet, bagger, digistaat, roostergoed, eendenkroos, 
kalk- en ijzerslib, papieren toilethanddoekjes, groente- en fruit afval, ingezamelde 

kleding, etc.

In de media
De resultaten uit de Circular Challenge verschijnen geregeld in de media. O.a. de 
NOS, Trouw en het Financiële Dagblad hebben over de Circular Challenge en de 

daaruit voortkomende start ups geschreven. 

Deze deelnemers gingen je voor:
O.a. Nationale Nederlanden, Renewi, We Fashion, Forbo, Sodexo, PWC, Stedin, 
Woonstad Rotterdam, Voedselbank, Leger Des Heils x ReShare, Waterschap 
Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Noorderzijlvest,  
Provincie Zuid-Holland, Provincie Gelderland, Gemeente Rotterdam en diverse 
mkb-bedrijven.

Planq - circulaire designmeubels, met klanten als ABN 
AMRO, Tommy  Hilfiger en KLM.

Waterweg - klimaatadaptieve, waterpasserende tegels 
gemaakt van bagger uit de sloot. 

Forbo - young professional werkte in dienstverband 
verder aan de circulaire business case voor linoleum 
vloeren en ontwikkelde o.a. lampenkappen voor Ikea.

Succesvolle resultaten:

https://nos.nl/artikel/2199344-condooms-en-gebruikte-tampons-als-dak-zolang-het-maar-duurzaam-is?fbclid=IwAR2ZjS7xltaflzieB3RWHR9plOfpSN8e3P7ZqqMWny4-c-MnUNxBHLQB_nw
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/bagger-een-negatief-begrip-nee-hoor-eva-aarts-22-en-wies-van-lieshout-26-laten-zien-wat-je-er-allemaal-mee-kunt~b889d73a/
https://talenten.fd.nl/talents/202233/emma-raijmakers
https://www.planqproducts.com
https://www.bluecity.nl/blog/interview-waterweg/
https://www.bluecity.nl/blog/circular-challenge-2018-forbo/


Input vanuit uw bedrijf
De ureninvestering voor het bedrijf wordt geraamd op gemiddeld enkele uren 
per week. De contactmomenten bestaan uit een intake van een uur, aanwezigheid 
tijdens de kick-off en feestelijke finale, en twee inhoudelijke momenten tijdens het 
programma waarbij input van het bedrijf wordt gevraagd. Deze momenten vinden 
plaats in BlueCity te Rotterdam. Daarnaast is er een financiële bijdrage van € 16.500.

Circular Challenge jaarprogramma 2023 
• Bedrijven Editie | Maart 2023 (met o.a. De Efteling)
• Water Editie | Mei 2023
• Thema nader te bepalen | Sept 2023
• Thema nader te bepalen | Nov 2023
Min. 4 en max. 6 deelnemers per challenge. Iedere challenge wordt gethematiseerd.

Meer weten?  
Spar over circulaire business kansen voor je reststromen met Ruth Stijns

1.
Je organisatie heeft 

een reststroom en 
komt zelf niet tot een 

oplossing.

3.
In 6 weken  

van reststroom naar 
schaalbaar product

2.
We koppelen je aan 
een multidisciplinair 
team van young  
professionals.

Waarom meedoen?

• Circulaire productontwikkeling voor je bedrijf
• Recruit nieuw talent voor jullie circulaire bedrijfsvraagstukken
• Faciliteer beleidswijzigingen ten behoeve van circulariteit
• Communicatie: laat interne & externe stakeholders je ambities zien
• Start circulaire (corporate) startups

r.stijns@bluecity.nl 06-48 54 85 71

Het programma van de Circular Challenge wordt samengesteld door
Rik Winsemius en Pieter de Stefano.
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