
 
 

Klimaatvriendelijke, oogstrelende, circulaire ontwerpen voor bouw/infra en 
innovatieve energieconcepten. 

Stichting SMARTCirculair 
staat voor 

Opdrachtgever 
worden? 

SMARTCirculair is een initiatief 
van Stichting SMARTCirculair 

Uw contactpersoon 
Tanja Nolten 
Telefoon: 06 16342889 
tanja@smartcirculair.com 

 
 
 
 

 

 

  
  

"SMARTCirculair zorgt voor enorm veel energie, 
innovatiekracht en levert honderden young professionals 
op. 10% van het innovatiebudget zou Nederland moeten 
besteden aan de jeugd. Zij denken in kansen, hebben vrije 
geesten en komen met prachtige vernieuwende 
oplossingen die Nederland en de wereld groen en gezond 
maken."  
Anne-Marie Rakhorst, Duurzaamheid.nl 
 

 

Honderden jonge talenten ontwerpen voor u de circulaire wereld van morgen. Uw 
ontwerpopdracht zorgt voor energie, gedrevenheid, bewustwording, een steile leercurve 
en professionaliteit. SMARTCirculair levert een kweekvijver aan talent waarvan u 
profiteert. 
 
Heeft u een ontwerpopdracht voor een multidisciplinair studententeam bouw/infra dat 
graag willen deelnemen aan SMARTCirculair 20-21? Neem dan contact met ons op. 
 

 

SMARTCirculair studententeams komen met oplossingen die kunnen uitgroeien tot 
opschaalbare business cases voor binnen- en buitenland. Bekijk ons Track Record en het 
overzicht van deelnemende teams 2022. 

SMARTCirculair ontwerpcriteria 

1. SMART 
energieneutraal/energieleverend 

2. Natuurinclusief / Biodivers 
3. Circulair, biobased ontwerp 

flexibel, modulair en klimaatpositief 
4. Haalbaar en opschaalbaar 

(constructief en financieel) 
5. Communicatie & multimedia 

campagnes 

 

   



  
 

 

Heeft u een ontwerpopdracht voor een van onze multidisciplinaire studententeams 
bouw/infra die graag willen deelnemen aan SMARTCirculair 22-23?  
 
Wat vragen we aan opdrachtgevers? 

Heeft u een ontwikkelproject in portefeuille waar u de frisse ideeën van jonge 
professionals kunt gebruiken? Aan opdrachtgevers vragen we uw betrokkenheid bij het 
ontwerpteam. Dat betekent: 
• het organiseren van een kick off waarin de bijzonderheden en uw criteria voor de 

ontwerpopdracht besproken worden 
• dat u afspraken maakt over regelmatige terugkoppelingen waaronder de 

teampresentatie van de onderzoeken, conceptontwerpen, keuze van het ontwerp, 
doorontwikkeling van het ontwerp, materialen en systemen en eindoplevering 

• dat u de communicatie rondom het project helpt opschalen via uw 
communicatiekanalen  

• en natuurlijk is het voor uw team en voor ons belangrijk dat u aanwezig bent tijdens 
de SMARTCircualair finale 2023 

Aan opdrachtgevers vraagt het SMARTCirculair projectbureau een bijdrage van 6.000 
euro exclusief btw als bijdrage voor de maatwerk workshops, gastlessen, masterclasses 
en bedrijfsbezoek. En natuurlijk voor de marketing van uw bedrijf, de organisatie en de 
drie landelijke bijeenkomsten.  

  
Recycleboulevard Amsterdam 

 “Team Amsterdam, jullie hebben mij en mijn collega’s behoorlijk 
doen verbazen met de presentatie en onderbouwing. Kunnen jullie de 
bevindingen nogmaals presenteren maar dan voor een groep 
beleidsmedewerkers en projectleiders van de gemeente 
Amsterdam? Want wat ben ik trots op jullie en dat wil ik graag aan 
mijn collega’s laten zien.” 
Gerard Wiggers, opdrachtgever gemeente Amsterdam 

 
 

Gezamenlijk belang 

Het mooie van SMARTCirculair is 
dat u de denkkracht van een nieuwe 
generatie gebruikt. U krijgt een of 
meerdere ontwerpen voor uw 
circulaire bouwproject en u kunt 
ideeën laten toetsen door een 
denktank van studenten. Andersom 
kunnen zij aan de slag met het 
oplossen van concrete 
ontwerpvraagstukken, vaak in hun 
eigen leefomgeving.  

“Het mes snijdt dus aan meerdere 
kanten. Samen geven we een boost 
aan de circulaire economie, de 
klimaatagenda de energietransitie 
en de human capital agenda.” 

Tanja Nolten, initiatiefnemer 
Stichting SMARTCirculair 

 

 

 

 

 

 

NIEUWBOUW HERBESTEMMING RENOVATIE 


