Verslag Ondersteuning op Maat Interior for Tomorrow
Interior for tomorrow [in4to] heeft meegedaan aan de eendaagse Circo Design Track voor
ontwerpers. Ze hebben op basis daarvan een paar concepten bedacht voor circulaire dienstverlening
rond/ met het interieurontwerpproces. (oa interieurbibliotheek of een circulair interieur
businessmodel).
Ze zijn deze verder gaan uitwerken, en zijn enthousiast maar zijn ook een beetje vastgelopen. Hoe
ontwikkelen ze het concept en de ideeën verder tot een circulair businessmodel en wie moeten ze
daarbij betrekken?
Met dit expertadvies zocht in4to in 1 of 2 sessies feedback en frisse inzichten levert op/voor de
circulaire concepten en ondersteunt bij de verdere uitwerking. Ook worden partners gezocht voor
samenwerking en als launching customers.
Uitvoering
Voor deze opdracht zijn er drie sessies geweest in maart, april en mei 2018.
In de eerste sessie (15 maart) heeft in4to hun situatie, plannen en ideeën nader toegelicht en heeft
Diana de Graaf het ondernemingsplan en de andere stukken doorgenomen.
In de tweede sessie (5 april) zijn we verder gegaan met een case over de inrichting van een
horecainterieur waarbij we hebben gekeken naar hoe de huidige, lineaire oplossing eruit ziet
(inventarisatie keten met materialen, levensduur etc). En vervolgens hoe de circulaire variant eruit
zou zien op basis van (verwachte) voordelen voor en wensen van de klant. Hieruit kwam naar voren
dat het voor in4to niet noodzakelijk of persé aantrekkelijk is om zelf interieur te gaan leasen aan een
klant. Wel kan in4to het proces faciliteren om circulaire voordelen te behalen en daarbij partners
inschakelen. De inzichten zijn door het bedrijf gebruikt om de visie en ambities aan te scherpen, voor
3 lagen van het interieurontwerp: spaces & surfaces, shapes en stuff. Diana heeft een tekst opgesteld
voor de oproep voor een partner in Breda en omstreken, die herbruikbare materialen voor opbouwe
en afwerking zou kunnen leveren.
In de derde sessie (24 mei) hebben we de uitgewerkte visie besproken, hebben we gekeken naar
bruikbare inzichten vanuit richtlijnen voor circulair inkopen en hebben we gebrainstormd over
uitbreiding van het netwerk. Daarbij heeft Diana ook enkele contacten ingebracht, onder meer bij
Velto Interstuhl, een groothandel in kantoorinrichting met circulaire ambities.
In de tijd erna is nog enkele malen contact geweest via email, voor uitwisseling van informatie en
checken van de voortgang.
Resultaten
Uit de Ondersteuning op Maat zijn de volgende concrete resultaten gekomen:
•
•
•

Opstellen tekst oproep materiaalmakelaar Breda, door In4To zelf geplaatst:
https://www.circulairondernemen.nl/uitdagingen/interior-for-tomorrow-zoektmateriaalmakelaar-omgeving-breda
Ondersteuning bij uitwerking circulaire visie & aanpak resulterend in pagina voor
website: https://www.interiorfortomorrow.eu/home/onze-werkwijze/
Leveren netwerkcontacten voor het pitchen van circulaire aanpak, resulterend in opdracht
voor inrichting circulaire showroom van 360byVelto (oplevering eind 2018)

Feedback
Via email heeft In4To de volgende feedback geleverd (oktober 2018):
“Dank je wel tot dusver, voor je ondersteuning en de leuke, interessante sessies! Wij zijn er met onze
circulaire businesscase nog lang niet, maar hebben door jouw feedback en als sparringspartner een
mooie stap kunnen zetten met onze circulaire ambities en contacten. Door jouw netwerk zijn we nu
betrokken bij een mooi circulair interieur initiatief in opdracht van 360byVelto. Dank daarvoor!!”

De Graaf & Co, Diana de Graaf
7 november 2018

