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Fors besparen vanuit een Total Cost of 
Usage-benadering



Van terugverdientijd naar Cashflow



Kennisontwikkeling: Circular Economy
Business Models

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation program under grand agreement No 730378



Interieur - tender 

- PvA, o.a. visie op C2C, retourregeling, onderhoud (10%)
- C2C footprint, minimumeis (30%)
- TCO/TCU (30%) : PRIJS= INVESTERING + ONDERHOUD -RESTWAARDE
- Esthetische wensen (30%)



Interieur – Resultaat

- Hoge kwaliteit en ergonomisch;
- Hoge mate van C2C gecertificeerde (o.g.) producten;
- Restwaarde  van 18% o.b.v Total Cost of Usage;
- Onderhoud



mosa

1. Product en Paspoort
Onderwerp

1.1 ProductProductnaamProduct omschrijving:
Product functie:Actieve postieve eigenschappen:

Specificatie teksten locatie:1.2 ProducentProducentProducent adres
Producent website

1.3 ProjectVoor welk project is dit dataformulier ingevuld?1.4 Dataformulier kwaliteit
Versie en datum:Opgesteld door:Locatie online:Locatie van vertrouwelijke informatie:

Kwaliteitsgarantie uitgevoerd door:

Wordt bijgewerkt:

2. Gebruik en Locatie
Onderwerp

Locaties en hoeveelheden in het gebouw:

Locaties

Hoeveelheid [m²]

sanitaire ruimtes

503,2

Hoe wordt het product geidentificeerd?

Bereikbaarheid van het product:

Bevestiging van product aan de omgeving:
Toelichting:

2.2 OnderhoudOnderhoudsinformatie locatie:

Stadskantoor Gemeente Venlo

Professor Gelissensingel, 5912, Venlo, Nederland

www.mosa.nl, http://www.mosa.nl/nl/producten/vloertegels/

Invoerveld

EPEA Nederland B.V.

EPEA materialen database

EPEA Nederland B.V.

v.1.0 - 14-10-2015

2.1 Locatie, hoeveelheden, identificatie, bereikbaarheid, bevestiging

Dataformulier Circularity Passport™   

Copyright 2015 EPEA Nederland - Circularity Passport TM
 is een beschermde merknaam van EPEA Nederland BV.

Meerssenerweg 358, 6224 AL Maastricht, Nederland

Koninklijke Mosa B.V.

http://www.mosa.nl/nl/services/downloadcenter/

Mosa Floor Tiles

Invoerveld

Te gebruiken voor uitvraag in het kader van Stadskantoor Venlo.

In te vullen door betrokken leveranciers en aannemers.

Keramische vloertegels voor binnengebruik.

Beschermen, schoonhouden, afwerken, decoreren

oppervlakten gemakkelijk bereikbaar

afhankelijk van gekozen bevestigingsmethode:

1. verlijmd: vastgezet, niet losneembaar

2. vastgezet in cement: vastgezet, niet losneembaar

3. reversible glue: vastgezet en losneembaarhttp://www.mosa.nl/nl/services/downloadcenter/reinigingsad

viezen/

Losstaand en mobielVastgezet en losneembaar
Vastgezet, niet losneembaar de gebouwsconstructie

Op produc:t: serienummer van fabrikant
Anders, namelijk:

Geen identifier aanwezig

Op verpakking: algemene naam

Op verpakking: specifieke code

Nee

Ja
Niet van toepassingNiet van toepassingNiet van toepassing

Niet van toepassing

Bijgesloten documentatie

Circularity Passports & restwaarde
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Healthy Building Network



1.1.1

Harde inverdieneffecten
Input ophalen harde inverdieneffecten,
-Water, energie & materiaal

➢ Overzicht best practices met behulp van literatuur & publicaties
➢ Vergelijking harde inverdieneffecten stadskantoor Venlo met 

verwachte effecten uit aanbesteding

1.1.2

Zachte inverdieneffecten
Input ophalen zachte inverdieneffecten,
-Productiviteit & ziekteverzuim

➢ Metingen in o.a. Stadskantoor Venlo
➢ Objectieve meting binnenklimaat
➢ Objectieve meting gezondheid en productiviteit
➢ Subjectieve meting: survey

Identificeren 
invloedrijkste waardes

1.1.3

Opstellen business case voor 
circulaire gezonde gebouwen

1.2.1

Factsheets voor MKB
Met MKB selecteren verdienmodellen
Ontwikkeling factsheets

1.2.2

Verkennen marktkansen MKB
Identificeren producten & services met positieve invloed op gezonde 
gebouwen?
Welke producten & services kunnen verbeterd worden?
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Sportzaal Zuid

BVO 1.200m2
Bouwkosten 1.2 mln/€
Ontwerp 2017
Realisatie maart 2018
Opdrachtgever Gemeente Venlo
Architect Quant
Adviseurs C2C ExpoLAB, Volantis



Sportzaal Zuid

Cradle to Cradle ambities gymzaal Zuid:
• Benut hernieuwbare energie;
• Gebruik gezonde & veilige materialen;
• Gezondheid.

Ontwerpeisen:
• Toepassen van een minimum van tien (10) C2C gecertificeerde 

materialen;
• De dakconstructie is ontworpen voor installatie van 

zonnepanelen;
• Er is voldoende natuurlijk daglicht;
• Verlichting is gestuurd op daglicht;
• Regenwater wordt apart opgevangen.



Sportzaal Zuid

• Programma van Eisen

• Aanbesteding:
• Architect + constructeur;
• Installatie adviseur;

• Pre-bid Meeting, C2C inspiratiesessie;



Tender ontwerpteam

G1. Budget
G2. Programma van Wensen
G3. Actieplan

-G3.1 Connectie met C2C geinspireerde basisschool; 

-G3.2 C2C zichtbaarheid en bewustwording
-G3.3 Toepassing C2C tijdens exploitatie
-G3.4 Input voor aanbesteding aannemer

G4. Kansen & risico’s



Tender aannemer

Vast budget (€2.010.000,-);

Gunningscriteria
- Programma van Wensen; 85pt
- Kansen & Risico’s. 25pt

110ptProgram of Wishes 
Renewable energy
• Use C2C certified Solar panels (Sunpower); 15pt
• Real-time monitoring of C2C achievements; 5pt
• Use heat recovery; 5pt
• Use of solar tubes in combination with daylight; 5pt
Healthy & safe materials
• Develop green demolition plan; 10pt
• Use material passports; 5pt
• Add 1, 2, 3 more C2C Certified materials; 15pt
• Apply at least for 5 C2C materials a residual value 

of 10% or more; 10pt



Resultaat binnen budget
Programma van Wensen
(Aannemer)

Hernieuwbare energie
• Gebruik C2C certified PV-panelen 

(Sunpower);
• Real-time monitoring;
• Warmteterugwinning;
• Optimaliseer natuurlijk daglicht 

intreding;
Circulaire materialen
• Ontwikkel groen demontageplan
• Gebruik materiaal paspoorten
• Voeg 1,2,3 C2C materialen toe
• Minimaal 5 C2C materialen met 

tenminste 10% restwaarde; 
Gezondheid
• Meet binnenklimaat o.a. fijnstof, VOCs, 

CO2, temperatuur

Programma van Eisen

• Toepassen van een minimum van 
tien (10) C2C gecertificeerde 
materialen;

• De dakconstructie is ontworpen 
voor installatie van zonnepanelen;

• Er is voldoende natuurlijk daglicht;
• Verlichting is gestuurd op daglicht;
• Regenwater wordt apart 

opgevangen.

Programma van Wensen
(Architect & installatie adviseur)

Hernieuwbare energie
• Geen gebruik van fossiele 

brandstoffen (o.a. gas);
• Tenminste 30% hernieuwbaar 

opwekken;
• Gebruik LED in de gymzaal;
• E-monitoring;
Circulaire materialen
• Toepassen van een minimum van 

vijftien (15) C2C materialen;
• Minimaal 2 C2C materialen met 

tenminste 5% restwaarde; 

Gezondheid
• Toepassen groene buitengevels
• Toepassen groene binnengevels
• Hergebruik van regenwater;
• Groene daken



Business model (BM):
- Lineair BM (‘status quo’ + optimalisatie);
- Circulair BM (energie, water);
- Circulair BM (materialen);
- Circulair BM (gezondheid, ziekteverzuim, productiviteit).

Onze aanpak is gebaseerd op ruim 10 jaar ervaring 
en kent een sterke financiële en technische basis 

Uitvoeren 
nulmeting

Formuleren 
circulaire visie

•Circ. mindset

Opstellen 
aanbestedings-

strategie

•Marktconsultaties

•contracteren

Uitwerken 
Circulair 
Ontwerp

•Techn. / Functioneel 
specificeren

•Betrekken 
toeleveranciers

•procesmanagement

Circulair 
Bouwen

•Materiaal paspoort

•Groen 
demontageplan

Gebruik End-of-use

• Financiële 
restwaarde 
materialen

• Monitoring



Confused…?“You don’t have to see the whole 
staircase, just take the first step” –

Martin Luther King



Waarom C2C/Circulair in Venlo?

• Economisch model

• Verantwoordelijkheid nemen

• Unique selling Point

• Innovatie stimuleren

• Breder economisch fundament





Doel: positieve impact



Minder slecht is nog niet goed!



The Venlo Region

C2C

Waardecreatie, 
kwaliteit
Innovatie 
platform, 

Kringlopen 
sluiten



Het gaat niet vanzelf!







Evolutie door innovatie
Gezondheid, Meerwaarde, Positief, 
C2C, Blue (rethink, upcycle)

Circularity (recycle, reuse)

 Sustainability (reduce)

Waarde/energie



Wat kan je als gemeente doen?
• Circulaire ambities bepalen
• C2C/Circulariteit in tenders
• C2C/Circulariteit als randvoorwaarde bij grondverkoop
• C2C/Circulariteit als toetsingscriterium 

objectiveren/concretiseren
• De juiste vragen stellen!
• BUSINESS CASES!
• Inspireren/verleiden/ontzorgen



Wij willen in Venlo  bouwen 
aan een positieve toekomst 
én business

Vragen?
C2C ExpoLAB

Kazernestraat 17
5928 NL Venlo (NL)

T: +31 (0)77 396 8007
www.c2cexpolab.eu
info@c2cexpolab.eu


