
 

ONTWIKKELEN VAN EEN 

CIRCULAIR BUSINESS MODEL 
Een circulair product of circulaire dienst vergt een bredere kijk op het business model van een bedrijf/organisatie. Terwijl een 

(traditioneler) lineair aanbod vaak ‘common knowledge’ is. Een circulair aanbod is dus gewoon altijd wat COMPLEX, of we dat 

nu willen of niet…. 

Want naast (financiële) toegevoegde waarde wordt er uiteraard ook ingezet op 

het creëren van sociale en ecologische waarde. Meervoudige waardecreatie 

dus. Voor organisaties en bedrijven bestaat de kunst er net in de juiste product-

dienstcombinaties (as-a-service, delen, poolen, leasen, pay-per-use, 

onderhoudscontract, etc.) te vinden. Bovendien moet het aanbod 

tegemoetkomen aan de diverse behoeftes van de gebruikers/klanten: prijs, 

gebruiksgemak, transparantie, zekerheid, gebruik i.p.v. eigendom, etc. Gelukkig 

neemt de vraag naar en de bereidheid om (zelfs meer) te betalen voor circulaire 

producten en diensten neemt toe. En spreken we bij Circulair meer en meer van 

lange termijn relaties met de klanten.  

Tot slot vraagt een circulair aanbod vaak om een samenwerking met nieuwe (circulaire) partners en leveranciers om een sterke 

waardeketen te realiseren. Soms met een totaal andere insteek (contractuele verplichtingen, betalingstermijnen, 

kapitaalsbehoeftes) dan voorheen. 

Sluiten van materiaalkringlopen is een schitterend uitgangspunt.  Het creëren van een sluitend en rendabel business model 

blijkt voor organisaties minstens een even GROTE UITDAGING.  

 

 
 

 

 

VIJF STRATEGIEËN OM NAAR EEN 

KRACHTIG CIRCULAIR AANBOD TE GAAN [© S&L] 

1 MEERVOUDIGE WAARDECREATIE als nieuwe normaal:  Maak een 

weloverwogen en duidelijke balans tussen milieu-impact, sociale 

rechtvaardigheid en de financiële rendabiliteit. Zo werk je aan model dat ook 

op lange termijn duurzaam blijft 

 

 

 

  

4 OPSCHALEN VAN DE  

CIRCULAIRE WAARDEKETEN : Circulariteit kan ver doorgetrokken worden en vele vormen aannemen: 

circulair aankopen, hergebruik, upgradebaar, recycleerbaar of afbreekbaar. Durf al van start te gaan met een light-

versie en continu te innoveren. Werk aan een product en een waardeketen die opschaalbaar is. Een must! 
 

5 MARKTSTRATEGIE : Je zet in op Circulair. Maar net zoals in de 

traditionele economie verkoopt een product – hoe circulair en hoe goed ook 

– niet vanzelf. Bepaal je go-to-market strategie. Al mag jouw marketing en 

sales strategie er gerust ook een hoek af hebben. 

2 Bouw UNIEKE PRODUCT-DIENSTCOMBINATIES 

(aan de juiste prijs): Ga op zoek naar een onderscheidende 

en klantgerichte aanpak voor het gebruik / de functionaliteit 

van je circulair product. Hanteer een logisch prijsmodel die 

voortbouwt op de circulaie logica: >> ‘value based’ of ‘Total 

Cost of Ownership’ (TCO). 

3 FINANCIERING :  

De financieringspistes zijn eindeloos. Zorg dat 

de financieringsvorm, -voorwaarden en -

duurtijd echt matcht met je business model. 

Analyseer de impact op administratie, 

contracten, risico’s, cash-flow, CAPEX / OPEX; 

> Wij helpen jou hoe je dit kan ondervangen.  

Meer weten? Bel Peter!  

0498/83 07 59 of 

peter@strategiesandleaders.com   

STRATEGIES AND LEADERS kan jou hierbij helpen 

mailto:peter@strategiesandleaders.com


 
 
 
 
 

CONCREET 
 
[ONTWIKKELEN VAN EEN CIRCULAIR BUSINESS MODEL MET STRATEGIES AND LEADERS] 

€ 1.150 excl BTW 

INCLUSIEF:  

> Uitwisselen van informatie i.f.v. het scherpstellen van je model en doelstelling; & analyse 

> 1 dag workshop met jouw team en S&L expert  

> Round-up rapport met verslag en aanbevelingen 

> Locatie (ons kantoor in Gent) 

 
 
 
 

 
 
 

 

STRATEGIES AND LEADERS  
 

Strategies and Leaders (S&L) is een adviesbureau dat bestaat uit een 

team van 8 ondernemers met een stevig engagement. Samen hebben 

we meer dan 100 jaar ervaring in het voortstuwen van strategische 

processen en de implementatie ervan. We hebben expertise en 

ervaring in alle aspecten waar de strategie kan ‘schuren’: 

productdesign, financiële strategie, teamontwikkeling, marketing & communicatie, sales, change processen etc. S&L 

gebruikt toegepaste methodieken die missiegedreven ondernemingen helpen hun ambitie, effectiviteit en impact te 

verhogen. Én we coachen de mensen aan het stuur in hun rol als leider. 

  

Strategies and Leaders werkt EXCLUSIEF VOOR MISSIEGEDREVEN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES  die radicaal kiezen 

voor duurzaamheid of maatschappelijke verandering. Daarom  hebben we VEEL ERVARING MET CIRCULAIRE 

MODELLEN.  In onze aanpak werken we  mét i.p.v. vóór klanten. Onze adviezen zijn geworteld in een volledig begrijpen 

van onze klant en diens behoefte. Wat ons uniek maakt is dat we maximaal als een team werken en zo beroep doen op 

de expertise en ervaring van al onze collega’s.  

 >> Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 

 

 

 

Werkwijze en uitkomst:  

>  Triggeren, kritische vragen stellen, en waar nodig confronteren is hierbij onze job.  

> Er zijn geen taboes. Alles wordt in de balans gelegd. 

> Resultaatsgericht. Onderscheid hoofdzaak bijzaak 

> Inzicht in een sluitend en rendabel business model 

> Invulling van de 5 strategieën voor een sterk circulair aanbod 

> Aanbevelingen van Strategies and Leaders voor een succesvolle circulaire organisatie 

Bel vrijblijvend voor meer info  

Peter: 0498/83 07 59  

peter@strategiesandleaders.com   

 WWW.STRATEGIESANDLEADERS.COM 

Kantoor: Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent 

mailto:peter@strategiesandleaders.com
http://www.strategiesandleaders.com/

