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Welkom 
• Karin van Beurden, Lector Product Design
• Erik Goselink, Projectleider en Onderzoeker

Ontwerptools voor circulaire productontwikkeling
13.30 – 14.30 uur
• Introductie lectoraat
• Voorbeeldprojecten
• Discussie
• Rondleiding Fablab

Welkom



• Toegepast onderzoek
• Lectoraat: Lector + Kenniskring: 

(docent)onderzoekers, studenten

• Ca 40 lectoraten, 10 in technische domein:
• Nano, Mechatronica, Smart Functional Materials

(textiel), Ambient Intelligence, Lichtgewicht 
construeren

Lectoraat Industrial Design



Lectoraat Industrial Design

Brug tussen technische mogelijkheden en gebruikers.
Innovaties:

Vrij naar Wim Poelman

Lectoraat Industrial Design



Onderzoekslijnen:
1. Doelgroepgericht ontwerpen
2. Materialen en technologieën in Ontwerp
3. Duurzaam in Ontwerp
Hoofd van Saxion FabLab Enschede

Ca 15 onderzoekers, 12 fte

Lectoraat Industrial Design



3D metaalprinten 3D beton printen

2. Materialen in Ontwerp

zand printen

smart surfaces

Projecten 3D printen:
• RAAKproject Funcy: functionele

oppervlaktes
• EFRO Giettech-Go: zandprinten
• RAAKproject Konkreet: 3D betonprinten
• TFF project 3D metaalprint-biz2



Experience and
acceptance

Onderzoekslijn: Duurzaam in ontwerp

Experiments

Design for...
...Circulair economy
...Disassembly Biomimicry

Life Cycle Analyses

3. Duurzaam in Ontwerp



Image source: http://reversedconcepts.nl/

Ladder van Lansink 

3. Duurzaam in Ontwerp



Waarom?

• Wereldbevolking groeit
• http://www.worldometers.info/nl/

15 producten vs. 1500 producten
(complexer…)

• Eindige hoeveelheid grondstoffen
• Uitputting dreigt voor zilver, tin, wolfram, zink, 

lood, kwik, olie (polymeren)

> Ontwerpuitdaging! 

http://www.worldometers.info/nl/


ellenmacarthurfoundation



Products that last
Conny Bakker

TU Delft

Circo Workshop

Business Canvas
Model variant



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN

Sell more, sell faster

1. Classic long-life model

2. Hybrid model

3. Gap-exploiter model

4. Access model

5. Performance model

Product

Dienst

design framework



CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN

1. Classic long-life model

Product

Dienst

Miele wasmachine met lange levensduur

design framework



CIRCULAIRE ONTWERPSTRATEGIEËN

1. Product Attachment & Trust 

2. Product Durability

3. Standardization & Compatibility

4. Ease of maintenance & Repair

5. Upgradability & Adaptability

6. Dis- & Reassembly

Product

Component

design framework



Circular interior design

Saxion: Veel afgedankt 
meubilair wordt weggegooid.
Leferink: 
• Business modellen en bijpassende design 

strategieën
• Het ontwikkelen van een duurzamer (nieuw) 

product voor Leferink.
Lectoraat ID: Ervaring opdoen met de Circo methode.



Circular interior design

Resultaten : 
• kamerscherm/geluidsscherm uit afval van stoelen 

en tafels (tafelblad, schuim, textiel)
• Lamparmatuur gemaakt van onderstel bureaustoel
• Kapstok gemaakt van tafelblad



Ontwerptools

• Design for disassembly
• Design for recycling
• Levenscyclus analyse
• Biomimicry



Design for disassembly
RAAK project: Materialen in Ontwerp 2

Design rules:
• (de)montage-richting!
• Standaard gereedschap en 

bevestigingsmaterialen. 
• Klikvingers (2 schuine kanten)
• Modules



Design for disassembly

RAAK project: Materialen in Ontwerp 2

Saskia Dingelstad



Design for disassembly
RAAK project: Materialen in Ontwerp 2

Saskia Dingelstad



Design for recycling

Waste

Consumer

Industrial

Clean, sorted

Polluted

Recycling

Primary

Secondary

Tertiary

RAAK project: Materialen in Ontwerp 2

Niet verlijmen
Vermijd bepaalde
materiaalcombinaties (boekje)

Download link boekje

Monostroom materialen

https://hbo-kennisbank.nl/details/saxion_kenniscentra:27A723621B018DFDC12578BD00472890


Design for recycling

RAAK project: Materialen in Ontwerp 2

Download link boekje

Monostroom materialen

Design rules:
• Niet verlijmen
• Vermijd bepaalde
• materiaalcombinaties (boekje)

https://hbo-kennisbank.nl/details/saxion_kenniscentra:27A723621B018DFDC12578BD00472890


Life Cycle Analyses
Still from the story of stuff TFF project: Recycling of Polymer Materials

Gewicht materiaal, productietechniek, transport afstanden, energieverbruik,
Hoe afdanken etc. 



Life Cycle Analyses
Still from the story of stuff

Energy and raw materials
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TFF project: Recycling of Polymer Materials

Gewicht materiaal, productietechniek, transport afstanden, energieverbruik,
Hoe afdanken etc. 



LCA als beslistool
TFF project: Recycling of Polymer Materials



• RECIPE Pt
• CED MJ
• CO2 equivalants kg CO2 equivalants
• Eco costs Euro’s

Programma’s voor snelle scan:
• CES Edupack (Eco Tool), 
• Excel (met database in excel) 
• Modint Ecotool, 
• in SolidWorks

Meer de diepte in: SimaPro of Gabi.

Nieuw: social LCA

Verschillende indicatoren



Hoe deal je met recycling in 
een LCA?

Bonus (-/- impact) bij ‘end of life’

Of

Lagere impact bij ‘extraction phase’.



Case Wavin: 
Ontwikkel een dakgoot dat kan concurreren met een 
zinken goot.

Materiaalkeuze
• PP dikwandig met beugels
• PP met glasvezel
• geschuimd PVC met PMMA laag
• gerecycled geschuimd PVC met virgin laag

LCA als beslistool



• Ergonomische verbetering
– Observatie en interviews bij schilders
– Ontwerp: schetsen en prototypes
– Duurtest gebruik prototypes

• Alternatieve materialen en oppervlaktes
– Beleving
– Milieu-impact: berekening LCA 

Verbetering kwaststeel
in opdracht van Van Dams Kwastenfabriek



40

Biomimicry

De natuur als inspiratiebron!

BMMY stappen uit het spiraalmodel
1. Identificeer/destilleer: 

– welke [afgeleide] functie is noodzakelijk cq gewenst?

2. Bepaal het ontwerpprofiel: 
– interpreteer en vertaal deze functie naar een biologisch equivalent als 

ontwerpprofiel

3. Ontdek modellen en systemen in de natuur: ga erop uit! 
asknature.org

4. Bepaal welke ontwerpregels de basis moeten vormen van de 
nieuw te ontwerpen functie vervuller.

5. Voer de BMMYstrategiëen uit: 
– ontwikkel ideeën, concepten en oplossingen 
– voer deze uit op basis van de in de natuur gevonden modellen en systemen

6. Evalueer/vergelijk met BMMY Life’s Principles.



Biomimicry

www.asknature.org

Biomimicry

http://www.asknature.org/


People Creating Value: Ontwerp een doseersysteem
• Doseren Transporten, bewegen > Van A naar B brengen

• Vloeistof > principes, schuttersvis en darmstelsel

Biomimicry



Idee 1

• Schuttersvis



Idee 2

• Peristaltische beweging



Download link

Biomimicry

https://www.saxion.nl/wps/wcm/connect/f549ee3f-906e-488e-b64d-4c40ec28e3b8/Boekje+Biomimicry+24x180+incl+bijlagen.pdf?MOD=AJPERES
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?
Piet Hein Eek

Tell Don’t tell

Don’t
show

Show

Recycling

Acceptatie van gerecyclede
kunststoffen



introvert

extravert

individual group

BSR model from Smart Agent Market Response www.samr.nl

Acceptatie van gerecyclede
kunststoffen

Wie accepteert wat?



Functional

Body or food contact

Level of 
‘contamination’Identity

Welke product-material combinatie
Welke mate van (zichtbare) vervuiling.

Acceptatie van gerecyclede
kunststoffen



30 participants 3 products 18 samples

Acceptatie van gerecyclede
kunststoffen

Groep interviews



Conclusies
• Voor veel consumenten speelt recycling geen rol bij 

keuze voor een product, maar als ze er op gewezen 
worden vindt een aanzienlijke groep het wel van 
belang (dit kan snel veranderen)

• Of een product uit recycled materiaal gemaakt is, is 
voor de gemiddelde consument niet zichtbaar, om 
dat duidelijk te maken moet dat er bij verteld worden

• Rood en groen accepteren producten uit recycled
materiaal het snelst

• Maar vanuit een verschillende motivatie
• Veel consumenten geven de voorkeur aan �virgin�

materiaal voor producten die �dicht op je huid�
zitten (recyclaat = vies?)

Acceptatie van gerecyclede
kunststoffen
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Recycling

Acceptatie van gerecyclede
kunststoffen



Plastic Zwerfafval Project

Aanleiding:
• Mini-fabriek van FabLab Flevoland & Partners naar 

Enschede gehaald
• In samenwerking met gemeente aanbieden aan 

(basis)onderwijs.

Focus project:
• Jong (en oud) bewust maken van plastic recycle proces

Van afval naar grondstof >> Wat kunnen we zelf doen?



Doe-les:

Plastic Zwerfafval Project



Experience and
acceptance

Experiments

Design for...
...Circulair economy
...Disassembly Biomimicry

Life Cycle Analyses

Discussie!



Meer weten?

Links:
Gerecyclede kunststoffen, book of ideas
Biopolymeren, van plan(t) tot product
http://storyofstuff.org/
LCA in productontwikkeling (deel 1)
LCA in productontwikkeling (deel 2)
https://circonl.nl/

LCA data
http://www.ecocostsvalue.com/

Contact: e.a.goselink@saxion.nl
Kantoor: N1.16 (boven FabLab Enschede)

http://www.hbo-kennisbank.nl/record/27A723621B018DFDC12578BD00472890
http://www.hbo-kennisbank.nl/record/FD3331C1DC44B73EC12578BD0048B333
http://storyofstuff.org/
https://saxion.nl/wps/wcm/connect/a9fd020a-0f64-47d6-8db9-bf5ae18a5cde/LCA+in+productontwikkeling+-+deel+1.pdf?MOD=AJPERES
https://saxion.nl/wps/wcm/connect/11f0b419-0d10-4e84-b786-95aaf4648983/LCA+in+productontwikkeling+-+deel+2.pdf?MOD=AJPERES
https://circonl.nl/
http://www.ecocostsvalue.com/
mailto:e.a.goselink@saxion.nl


• Karin van Beurden
• Lector Product Design

• Erik Goselink
• Projectleider en Onderzoeker

• Contact: e.a.goselink@saxion.nl
• 088 019 6553
• N1.16

mailto:e.a.goselink@saxion.nl


Experiment Textiel studenten



Waar lijkt dit op?

http://webecoist.momtastic.com/2014/12/
31/natures-wisdom-9-brilliant-examples-
of-biomimicry-in-design/





3D Printen als een spin

https://www.behance.net/gallery/22536831/ROBOTIC-EXTRUSION(6-Axis-KUKAABS-3D-
Printing)


