
Van Groningen tot Vlissingen
• 16 SLIMCirculair studententeams
• 18 scholen
• 250 studenten

maken hun omgeving slimmer en cooler!
MBO

WO
HBO



Ontwerpcriteria
• SLIM energieneutraal of energie+
• Circulair ontwerp met natuurlijke bouwmaterialen
• NatuurINCLUSIEF/klimaatadaptief
• Economisch haalbaar en opschaalbaar
• Communicatie

Ontwerpcriteria



De kansen van SLIMCirculair ‘18-’19
voor onderwijs, bedrijfsleven en overheden

• Human Capital Agenda
MBO’s bruisen van energie

• Economie & Circulariteit
Regionaal
Nieuwe businessmodellen

• Klimaatopgave
(Veel) minder CO2 
Gezonde werk/leefomgeving
Klimaatadaptief

SLIMCirculair laat zien dat het kan



Opdrachten

• Multifunctioneel centrum
• Fieldlab / Living Lab
• Recycling Boulevard
• Eco community
• Herbestemming kantoor en

fabrieksloods
• Renovatie/uitbreiding van 

een school

SLIMCirculair zorgt voor een Kweekvijver van talent en is een magneet voor nieuwe instroom!



Agenda
• Kick off 10 oktober 2018 
• Maatwerk workshops met experts 

nov/dec 2018
• Excellence dag, 23 januari 2019

• Regionale workshops maart 2019
• Aanleveren 3D model met 

rapportages eind mei
• Finale 14 juni 2019



“Slimme Energie en Circulaire Bouw: gescheiden lijnen maar 
onlosmakelijk met elkaar verbonden in deze challenge.”
Ed Buddenbaum, EZK en secretaris topsector Energie



Proces



Wat die handige MBO’ers in hun schuurtje ontwikkelen kan
het verschil maken in de energietransitie.
Ruud Koornstra, juryvoorzitter

• De vakjuryprijs bepaald
het winnend ontwerp

• Het publiek kiest via online 
voting het meest aansprekende
ontwerp

Jury en prijzen

Maxime Verhagen Raoul Vleugels Sven Jense Pallas Agterberg



Eigentijds onderwijs

20 gedreven
docenten, gesteund
door hun
management, 
zien het talent!

Wat heb je nodig?
• Tijd
• Enthousiasme
• Vertrouwen
• Samenwerken
• Een open mind



SLIMCirculair.com
Tanja Nolten
tnolten@gmail.com
06 16342889

SLIMCirculair wordt mede
mogelijk gemaakt door:
• Provincie Brabant

Brabant geeft Energie
• Provincie Friesland
• Federatie Bio-economie

Nederland
• Leren voor Morgen
• Het groene brein

• 17 opdrachtgevers met lef
• Circa 50 actieve bedrijven

en organisaties

mailto:tnolten@gmail.com

