Circulaire
bedrijfsmodellen
Limburg
Greenville gaat Limburgse ondernemers
bewust maken van het belang van
circulaire bedrijfsmodellen en tools
aanreiken aan startende en bestaande
bedrijven om zelf nieuwe bedrijfsmodellen
te implementeren.
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Project
GreenVille neemt op vraag van de provincie Limburg initiatieven om de circulaire economie meer bekend
te maken bij ondernemers. Uitgangspunten uit de circulaire economie kunnen hierbij meegenomen
worden bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen. Dit project maakt Limburgse ondernemers
bewust van het belang van circulaire bedrijfsmodellen en brengt hen tools bij om zelf nieuwe
bedrijfsmodellen te implementeren.
Inhoudelijk vertrekt het project van het ‘Business Model Innovation Grid’. Dit grid presenteert 9 «business
model archetypes» en is ontwikkeld door TU Delf en de universiteit van Cambridge. Het grid streeft naar
een circulaire economie in alle sectoren.
In een 1e stap inspireert het project ondernemers door goede voorbeelden te tonen. Het voorstel is om
3 maal per jaar een voorbeeldbedrijf te presenteren op een netwerkevent. Eénmaal per jaar wordt een
internationaal bezoek georganiseerd aan een toonaangevend buitenlands bedrijf of regio.
In een 2e stap begeleidt het project startende KMO’s bij het opzetten van een nieuw bedrijfsmodel.
Voor de begeleiding van startende KMO’s wordt naast het «Business Model Innovation Grid» ook het
Osterwalder Canvas gebruikt. Dit canvas laat toe om alle bouwstenen van een onderneming in kaart te
brengen.
In een 3e stap worden bestaande KMO’s begeleid bij het aanpassen van hun bedrijfsmodel. Hier komen
de praktijkvoorbeelden uit het «Business Model Innovation Grid» goed van pas.
Gedurende de projectperiode (2016, 2017, 2018) kunnen meer dan 1000 deelnemers genieten van
inspirerende events en worden 36 KMO’s (18 starters en 18 bestaande KMO’s) begeleid om te komen tot
een circulair bedrijfsmodel. Dit is één verbeterd bedrijfsmodel per maand. Voor de begeleiding wordt de
voorkeur gegeven aan internationaal georiënteerde bedrijven.
Het doel van het project is om te komen tot betere bedrijfsmodellen bij nieuwe, bestaande en bij
voorkeur internationaal georiënteerde KMO’s.

Doelgroep
Het project richt zich op twee doelgroepen. Enerzijds geeft het project startende KMO’s meer inzicht in
de opbouw en ontwikkeling van een bedrijfsmodel. Anderzijds zal het project ook bestaande KMO’s
inspireren en begeleiden bij het heroriënteren van hun activiteiten.

Over Greenville
GreenVille, gelegen in het gerenoveerde hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijnen in
Houthalen-Helchteren, is een incubator die focust op de circulaire economie.
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Voorbeelden
Circulaire Bedrijfsmodellen Limburg is een nieuw project en geen verderzetting van een bestaand
project. Qua aanpak sluit het wel aan op de werking van Cleantech Community Limburg dat sinds 2014
jaarlijks diverse events organiseert.

Bezoek Kopenhagen
Kopenhagen is ambitieus en wil in 2025 de
eerste CO2-neutrale hoofdstad van Europa zijn.
Om deze doelstelling te halen zijn de afgelopen
jaren tal van maatregelen ingevoerd. De zware
industrie is uit de binnenstad verdwenen met als
resultaat een verbetering van de luchtkwaliteit
en een haven die tot de schoonste ter wereld
behoort. Het fietsroutenetwerk is uitgebreid
waardoor 45% van de 1 miljoen Kopenhagenaars
dagelijks de fiets naar het werk neemt. Verder is
de Deense hoofdstad wereldleider in schone technologie, is het aanbod aan biovoeding erg uitgebreid,
kennen elektrische auto’s een lagere belasting en wordt recycling financieel beloond.
Om al deze initiatieven goed te begrijpen en inspiratie op te doen, ging Cleantech Community Limburg
ter plaatse een kijkje nemen. Samen met «State of Green», een overheidsinstantie in Kopenhagen met
als opdracht Denemarken tegen 2050 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, werd een uniek
programma opgesteld met bijzondere locaties en prominente sprekers.
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Thomas Rau
Thomas Rau werkt sinds 1990 als architect in
Amsterdam, waar hij het architectenbureau
RAU oprichtte.
Hij werd in Nederland uitgeroepen tot
Architect van het jaar in 2013 en ontving
een award voor zijn inzet om duurzame
architectuur te promoten.
Op dinsdag 21 april 2015 was architect
Thomas Rau te gast in Greenville, CentrumZuid 1111 in Houthalen-Helchteren op
uitnodiging van Cleantech Community
Limburg.
Project ‘Circulaire bedrijfsmodellen Limburg’ voorziet in een meer intense begeleiding van KMO’s door
begeleiding op maat. De ‘lessons learned’ worden hierbij steeds gedeeld met alle ondernemers.
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