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Achtergrond of context van het rapport of product:    
Het lectoraat Building Future Cities van de Hogeschool Utrecht gaf opdracht voor een 
afstudeerproject over circular coworking spaces aan studenten Creative Business. 

Kernvraag:    
Wat kan Coworking Spaces helpen om circulair te worden? 

Opbrengst:    
Wat kan Coworking Spaces helpen om circulair te worden? Vijf studenten Creative Business (HU) 
zochten dit de afgelopen negen maanden uit. Het gezamenlijke onderzoeksproject resulteerde in het 
ontwerp van een toolbox, waarvoor vijf prototypes werden ontwikkeld. 

Voor het begrijpen van de omgeving en context van een organisatie is er een barrier assessment tool 
ontwikkeld. 

Voor traditionele modellen is een transition design playbook gemaakt, en een circular opportunities 
tool, die helpt bij het identificeren van materiaalstromen. 

Bedrijfsmodellen die circulariteit reeds in hun kern hebben, kunnen gebruik maken van de circular 
value mapping tool: hoe beoordeel je niet alleen de economische, maar ook de klant- en 
milieuwaarde van je bedrijfsmodel. En er is de circular matchmaking tool: met welke bedrijven kun 
je samenwerken als het gaat om circulaire economie? 

Het doel is dat zowel traditionele als circulaire Coworking Spaces hiermee hun circulaire 
bedrijfsvoering kunnen ontwerpen en/of verbeteren. De tools zijn samen te gebruiken, maar ook 
onafhankelijk van elkaar. De studenten Creative Business beogen om hiermee de transitie naar 
circulariteit te ondersteunen, voor bedrijven in het algemeen en voor Coworking Spaces in het 
bijzonder. 

Aan de basis van de toolkit liggen vijf onderzoekspapers van de betrokken studenten. Hun papers 
zijn: 

 Lisa-Marie Möllmann - A case study about the transformation of a co-working spaces 
 Mara Neldner - Identifying starting points for a circular transition within the operations of 

coworking spaces 
 Malou Appel - Exploring Institutional Barriers of the Circular Economy: On the examples of 

coworking spaces in Utrecht 
 Agnes Weber - An exploration of circular value propositions in the context of coworking 

spaces 



 

 Qendresa Rexhepi - An exploration of circular operational processes in the context of 
coworking spaces 
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