Uitnodiging Marktinnovatiedag

specialists in the circular economy

Voor circulaire opdrachtgevers & leveranciers

LET’S ECONOMIZE
Aan

Doel
Om samen impact te maken en de circulaire economie op te schalen organiseert Ccreators regelmatig een Marktinnovatiedag. Het doel is het koppelen van leveranciers van
circulaire producten of diensten aan actuele projecten met een specifiek, circulair
vraagstuk.

Opzet
Betreft De marktinnovatiedag wordt tijdens één dagdeel georganiseerd. Diverse opdrachtgevers
Referentie presenteren hun vraagstuk en/of project en de aanwezigen maken kennis met elkaar. Ook
wordt het Bouwprogramma van C-creators gepresenteerd. Daarna wordt in diverse, kleinere
breakoutrondes dieper ingegaan op mogelijke oplossingen en is het streven matches te maken
tussen opdrachtgever en –nemer.
Datum

Terugblik
Eerdere marktinnovatiedagen waren succesvol, het is een inmiddels bewezen principe om
concreet circulaire producten uit de markt te koppelen aan de vraag van opdrachtgevende
partijen. Daarnaast vergroot het ieders circulaire netwerk en wordt nieuwe kennis over
circulaire bouwprojecten breed gedeeld met de aanwezigen en het netwerk.

Eerder aan bod kwamen:
Basisschool De Kameleon

Transformatie/nieuwbouw van een stempelschool

Cruquiusmuseum Haarlemmermeer

Nieuwbouw met zichtbaar circulaire uitstraling

Testlab Schiphol

Flexibele werk- en maakomgeving op de luchthaven

C-Bèta, circulaire hotspot

Circulaire renovatie van de oude loods

Scouting Brigitta

Nieuw circulair clubhuis

Schiphol IT

IT-gebouw

C-creators i.o. Rijnlanderweg 916 . 2132 MN Hoofddorp

c-creators.org

c-creators.org

Voor opdrachtgevers
Om voor voldoende en kwalitatief goede vraag te zorgen zoekt C-creators projecten &
opdrachtgevers die behoefte hebben aan innovatieve, circulaire en duurzame materialen,
producten of ontwerpmethodieken. Belangrijk daarbij is dat deze projecten gedeeld mogen
worden met leveranciers uit de markt en aan onderstaande voorwaarden voldoen:
• Het project moet een duidelijke ambitie hebben op het gebied van circulair en/of
duurzaam bouwen;
• Het project bevindt zich in de ontwerpfase met een duidelijk visie op materiaal, product en
ontwerpmethodiek;
• Binnen de periode van een jaar (of eerder) bestaat er een reële mogelijkheid en intentie de
geselecteerde circulaire oplossingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen;
• De opdrachtgever staat open voor partijen en/of producten waarmee een overeenkomst
of op de langere termijn een meer structurele samenwerking kan worden aangegaan.
Leveranciers
Als leverancier kan jij jouw circulaire product of dienst presenteren. Afhankelijk van
toepasbaarheid wordt je direct gekoppeld aan een opdrachtgever.
Eerdere vraagstukken en gezochten oplossingen richtten zich op:
- Demontabele interieursystemen (wand,
Circulaire materialen voor binnen- en
vloer, modulair)
buitenafwerking, isolatie
- Constructiesystemen
Duurzame energieopwekking
- Flexibele installatie- /gevelsystemen
Gebouwintegreerde
- As a service toepassingen voor
ecosysteemdiensten (waterbuffering,
modulebouw, gevels, installaties
waterhergebruik, biodiversiteits- Herbruikbare /donormaterialen
diensten)
- Donormaterialen
Meubilair
- Biobased, recyclebare bouwmaterialen
---

Over C-creators
C-creators is een stichting zonder winstoogmerk en is initiator van het Bouwprogramma in de MRA. Dit
bouwprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met Cirkelstad, TNO en EIB, met als doel de adoptie
van circulariteit in de bouw te vergroten en op te schalen. De projecten waar C-creators aan werkt vind je
op deze pagina: https://c-creators.org/zoek/projecten
Contact: info@c-creators.org

