Communicatieen beeldstrategie

Circulaire
Maakindustrie
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Introductie
Het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie
(UPCM) wil bedrijven ondersteunen bij de overgang
naar circulair werken.
Het uitgangsniveau van de bedrijven is hierbij zeer
verschillend. Lang niet alle (maak)bedrijven weten wat
circulair werken inhoudt. Sommige bedrijven werken
al (deels) circulair, maar beseffen dat niet. Andere
bedrijven moeten nog een eerste stap maken of
hebben moeite met vervolgstappen.
Design Innovation Group is gevraagd een
communicatie- en verbeeldingsstrategie te
ontwikkelen waarmee het uitvoeringsprogramma de
verschillende bedrijven kan benaderen.

Doel: bedrijven inspireren om
circulaire stappen te maken.
Deze communicatie- en verbeeldingsstrategie is
gemaakt op basis van inzichten uit interviews met
maakbedrijven. De vraag die centraal stond in deze
interviews was: Welk verhaal en beeld over de
circulaire economie spreekt bedrijven het meeste aan?
Het verhaal in combinatie met de beelden
vormt het communicatieplatform. Dit platform
geeft de verschillende partijen achter het
uitvoeringsprogramma de mogelijkheid om eenduidig
en succesvol met de doelgroep te communiceren.
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Concept

Uitgaan van fascinatie
voor techniek en
innovatie en duidelijk
maken dat circulair
werken stap voor stap
kan worden ingevoerd.
De sense of urgency zit hier in de technologie. Hier wil ik deel van zijn.
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1.

Doelgroep
definitie
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Doelgroep
We richten ons primair op (het creëren van) een
early majority. Maakbedrijven die nog niet zijn
begonnen en die de eerste stap nog moeten zetten
en maakbedrijven die al een stap hebben gezet en
nu verder willen gaan met circulair werken. Ze staan
open voor verandering en voelen de urgentie om
te veranderen. Ze maken zich (soms) zorgen over
klimaatveranderingen en staan welwillend tegenover
alle mogelijkheden, innovaties en kansen die de
circulaire industrie biedt. Ze hoeven niet zo nodig
voorop te lopen en wachten daarom liever nog even.
Tot de nieuwe werkwijzen verder zijn ontwikkeld, tot
het beginnen met de transitie gemakkelijker wordt,
tot … iemand ze het laatste zetje of steuntje in de
rug geeft. Early adaptors gebruiken we als
inspirerende voorbeelden.
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Sectoren
Wegtransport
samengesteld complex, lange levensduur
Machinebouw
samengesteld gemiddeld, middellange levensduur
Medische apparatuur
samengesteld complex, middellange levensduur
Bouwproducten
enkelvoudige producten, lange levensduur
ICT-hardware
samengesteld complex, (zeer) korte levensduur
Deze 5 sectoren zijn door het UPCM geselecteerd om als eerste de focus op te leggen. Dat betekent dat we binnen deze
sectoren aansprekende voorbeelden moeten zoeken. Binnen een sector gaat het om ketens. Voor een individueel bedrijf is het
lastig de omslag te maken. Als de hele keten meedoet, wordt circulair werken vanzelfsprekend.
6

Subdoelgroep
Binnen de maakbedrijven die we willen bereiken,
maken we onderscheid tussen drie types mensen.

Directeur
eigenaren

Innovatiemanagers
Technici

Business developers
Sales

Gedreven door
levensvatbaarheid onderneming.

Fascinatie voor techniek.

Relaties willen opbouwen.

Oplossingsgericht.

Resultaatgericht.

Optimaliseren.

Cijfergedreven.

Kennen het vak en de techniek.
Technisch onderlegd.
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Boodschap

“Fascinerende nieuwe techniek
en nieuwe businessmodellen.
Juist nu krijgt de maakindustrie
kansen om stap voor stap
op weg te gaan naar
circulair werken.”

Onze wereld blijft alleen leefbaar als we de omslag
naar duurzaam maken. Circulair werken is hier een
onderdeel van. Hieronder verstaan we een manier
van werken waarbij we uitgaan van onder andere:
• duurzaam ontwerpen, bijvoorbeeld voor
demontage en reparatie.
• materialen en producten hoogwaardig
hergebruiken.
• terugwinnen van onderdelen of grondstoffen na
afloop van de levenscyclus van een product.
Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuwe technieken
en nieuwe manieren van produceren en consumeren.
Dat biedt de maakindustrie geweldige nieuwe kansen,
omdat zij over technische kennis beschikken. Kansen
die juist nu deze maakbedrijven een voorsprong
kunnen geven.
Een transitie maak je nooit in een keer. Het is
een proces van stap voor stap de mogelijkheden
ontdekken. Van prototyping en alleen de beste
practises breed uitrollen. De overstap wordt
makkelijker als alle bedrijven in de keten samen de
overstap maken.
Het platform Duurzame Maakindustrie helpt je om
stappen te zetten in deze fascinerende en technisch
innovatieve transitie.
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Boodschap
Per doelgroep

Directeur
eigenaren

Innovatiemanagers
Technici

Business developers
Sales

“Om op de lange termijn relevant te
blijven, moet je nu aan de slag.”

“Technisch gezien is circulair
een leuke uitdaging.”

“Circulaire business modellen
ontwikkelen is een nieuwe spannende
wereld vol kansen om te pakken.”

“Je kunt kwaliteitsproducten maken.”
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2.

Vaststellen
doel
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Doel

“Bedrijven
inspireren om
stappen te maken”
Het doel van de communicatie is bedrijven te
inspireren om stappen te maken op weg naar
circulair werken.
Kennis: Ik weet wat circulair werken inhoudt en
dat het fascinerende kansen biedt op het gebied
van techniek en businessmodellen.
Doen: Ik ga op zoek naar inspirerende voorbeelden
van mede ondernemers. Ik gebruik het advies en de
tools van Circulaire Maakindustrie om te zien wat
voor mij de beste stappen zijn op weg naar circulair
werken. Als individueel bedrijf of als onderdeel van
de keten.
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Subdoelgroep
Per type publiek.

Directeur
eigenaren

Innovatiemanagers
Technici

Business developers
Sales

Weten: De circulaire economie biedt
mijn bedrijf kansen om technisch te
excelleren of op een nieuwe manier geld
te verdienen (nieuwe businessmodellen).
Door nu een eerste stap te zetten, zorg
ik ervoor dat mijn bedrijf in de toekomst
relevant blijft (continuïteit).

Weten: Circulair werken is de motor
voor innovatie. De technische
uitdagingen zijn fascinerend. En
bieden de mogelijkheid om zich te
onderscheiden en te blijven ontwikkelen

Weten: Circulair werken biedt dankzij
nieuwe businessmodellen kansen voor
de toekomst. De overgang naar ‘product
as a service’ zorgt ervoor dat we op
langere termijn kunnen blijven verdienen
aan een product. Dit is goed voor de
continuïteit.

Doen: Ik ga uitzoeken wat voor mij de
beste stap is.

Doen: Ik ga op zoek naar inspirerende
voorbeelden van mede ondernemers.

Doen: Ik ga op zoek naar inspirerende
voorbeelden van ondernemers.
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3.

Verhaal
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Kernboodschap

“Maak de transitie
stap voor stap, in het
tempo dat past bij
jouw bedrijf of dat
aansluit bij de keten.”
Circulair werken is technisch fascinerend en
innovatief, het biedt bedrijven juist nu kansen om
een voorsprong te nemen en zo klaar te zijn voor de
toekomst.
Circulair werken biedt ook kansen vanwege nieuwe
businessmodellen (bijvoorbeeld product as a service).
Om mee te gaan in de circulaire economie hoef je
niet altijd in een keer ‘om’ te gaan. Maak de transitie
stap voor stap, in het tempo dat past bij jouw bedrijf
of dat aansluit bij de keten.
Belofte aan doelgroep
Wij helpen je stappen te zetten in de fascinerende en
technisch innovatieve wereld van circulair werken.
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Het verhaal
Stap voor stap op weg
naar een circulaire
maakindustrie.
Ontwerpen gericht op een steeds langere
levensduur. Designs die zich elke keer weer
kunnen aanpassen, zodat ze voor de gebruiker
relevant blijven. Geproduceerd met grondstoffen
die het milieu zo min mogelijk belasten, maar toch
de gewenste kwaliteit bieden.

Dit betekent niet dat je als bedrijf direct de
overgang hoeft te maken naar 100% circulair.
Benut de kansen die circulair werken nu al biedt,
zoek de samenwerking in de keten om zo tot een
versnelling te komen en bereid je stap voor stap
voor op de toekomst waarin circulair de norm is.

De circulaire economie biedt fascinerende
technische uitdagingen. Deze uitdagingen geven
bedrijven in de maakindustrie juist nu kansen om
een voorsprong te nemen, zich te onderscheiden
en zich te vernieuwen. Zo blijven ze ook in de
toekomst relevant.

Zo leer je elke keer bij. Wat werkt en wat niet?
Zo houd je controle over het proces en innoveer
je in het tempo dat past bij jouw bedrijf. Wil
je weten hoe jij circulaire stappen kan zetten?
Laat je inspireren door collega ondernemers die
al een of meerdere stappen gemaakt hebben.
En maak gebruik van de praktische tools en de
ondersteuning van Circulaire Maakindustrie.

De nieuwe businessmodellen die hierbij horen,
geven een extra impuls. Denk alleen al aan
‘product as a service’. Bedrijven hoeven het
hierbij niet meer alleen van het aankoopmoment
te hebben, maar kunnen aan de hele levensduur
van een product geld verdienen.
Belangrijk hierbij is dat circulair denken in de hele
keten het uitgangspunt wordt.
Want alleen als we het samen doen komen we
echt vooruit.

Notitie:
Communicatie wint aan kracht met concrete
voorbeelden. Deze zullen we per vakgebied
moeten toevoegen. Uit de interviews blijkt dat
vooral voorbeelden die passen bij de eigen
sector aanspreken.

15

Afzender

Circulaire
maakindustrie
Overweging
Een nieuwe afzender introduceren kost tijd en geld. Door de
deelnemende partijen zelf afzender te laten zijn onder een
gezamenlijke paraplu, hoeven we deze investering niet te maken.
Die paraplu moet dan een duidelijk thema of tagline zijn. De
partijen kunnen op deze manier gemakkelijker hun ‘eigenheid’
kwijt in het programma, terwijl toch een eenduidige boodschap
gewaarborgd blijft. Dit leidt tot een grotere acceptatie.
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Tagline
Drie opties

Op weg naar een circulaire maakindustrie.
De industrie maakt het circulair.
Maak de maakindustrie circulair.
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Tone of voice
Algemeen
We schrijven voor een brede doelgroep van technici met
een MBO achtergrond tot hoog opgeleide ingenieurs. En
van ondernemers tot managers en techneuten. Wat hen
bindt is de voorliefde voor techniek. Dit stelt specifieke
eisen aan de tone of voice. Die moet begrijpelijk zijn, maar
niet simplistisch. Zodat we de ene lezer niet afschrikken
en de andere lezer niet vervelen.
Technische details zijn een belangrijk onderdeel.
Deze doelgroep is hierin bovenmatig geïnteresseerd. Hoe
werkt het nou precies? De taal is hierbij vergelijkbaar met
een vakblad. Voor de leek misschien wat ontoegankelijk,
maar voor de kenner een geweldige bron van nieuwe
kennis. Hierbij gebruiken we de volgende richtlijnen.
Notitie: Alle deelnemende organisaties hebben een eigen tone
of voice. Deze tone of voice zal in specifieke uitingen deels de
uiteindelijke copy bepalen.
Schrijf prettig zakelijk
De tone of voice is zakelijk, maar daarmee niet droog.
Dus geen lange zinnen. Geen ambtelijk taalgebruik.
Geen woorden als ‘voorts’, ‘hetzij’, ‘echter’. Vermijd
clichés. De taal is helder, actief, kort en krachtig. We
gebruiken woorden van deze tijd. Maar niet overdreven
hip of te veel spreektaal. Informatief, maar door de stijl
gemakkelijk leesbaar.
Niet: In het wezen van de maakindustrie is technische
gedrevenheid prominent aanwezig.
Wel: Fascinatie voor techniek is in de maakindustrie
heel normaal.
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Tone of voice
Ga uit van het positieve:
We schetsen geen doemscenario’s over stijgende
zeespiegels en steeds grotere tekorten. We dreigen
niet met een verslechtering van de bedrijfsresultaten.
We gaan uit van het positieve. We prikkelen de liefde
voor het vak. We gaan uit van het plezier van het
ontdekken van nieuwe kansen en nieuwe technieken
en inspireren om ook een stap te maken. Uiteraard
hoeft het geen eenzijdig succesverhaal te worden.
Ook van de fouten en verkeerde afslagen van andere
ondernemers kan onze doelgroep iets leren.
Niet: Als je als ondernemer de transitie naar circulair
niet maakt, dan is de kans groot dat je business verliest.
Wel: De circulaire economie biedt jouw bedrijf
kansen om zich te ontwikkelen.
Technische taal mag (met mate):
De doelgroep geeft aan dat de dingen moeten
‘kloppen’ en een (groot) deel is technisch gedreven.
Dat betekent dat zeker in voorbeelden technische
taal zeer functioneel is en jargon onvermijdelijk. Let
hierbij wel op. We maken geen gebruiksaanwijzing of
instructieboek. Het doel is om mensen te inspireren
stappen te zetten. Techniek en dus technische taal is
daar een onderdeel van.
Niet: Onze gevels verwijder je in een handomdraai
van de gebouwen.
Wel: Dankzij een innovatief borgsysteem zijn de
gevelelementen gemakkelijk te demonteren.
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Call to action
De call to action moet concreet zijn en in de eerste
plaats aanzetten tot het bekijken van inspirerende
voorbeelden. Hoe hebben andere ondernemers
circulaire stappen gezet en wat levert ze dat op?
Vervolgens willen we dat die ondernemers ook gaan
kijken hoe ze zelf stappen kunnen zetten.

CTA 1: Inspiratie. Ontdek hoe andere ondernemers
circulaire stappen zetten
CTA 2: Actie. Gebruik de praktische tools van
Circulaire Maakindustrie of vraag advies
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4.

Beeld
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Beeldconcept
Uitgangspunt
Het concept moet passen bij de doelgroep,
aansprekend zijn en onderscheidend.
Uit de interviews blijkt dat de doelgroep beelden
waardeert die technologie met mensen verbinden.
Voor de hoofdbeelden maken we portretten van
mensen (ondernemers) die een inspirerende stap
hebben gemaakt op weg naar circulair werken.
Deze portretten worden gemaakt in een omgeving
die een relatie heeft met de stap (techniek).
Beeldkenmerken
De beelden krijgen een aantal kenmerken.
Lichte uitstraling
De circulaire toekomst is positief. Dus gaan we
uit van beelden met veel licht. Fabriekshalen waar
het licht binnenvalt, witte werkplaatsen en zonnige
buitenlocaties.
Concentratie
De ondernemers poseren niet en worden niet recht
van voren geportretteerd. Ze hoeven ook niet in de
camera te kijken. Het gaat altijd om ‘actie’ foto’s.
De ondernemers worden ‘gevangen’ in een moment
van concentratie. Die concentratie verwijst naar de
fascinatie die ze hebben voor techniek en innovatie.
Andere mensen op de achtergrond mag. Het geeft
aan dat je het samen doet.

“Ondernemers
worden ‘gevangen’
in een moment van
concentratie.”
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Beeldconcept
Voorbeelden
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Beeldconcept
Voorbeelden
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Beeldbank
Uitgangspunt

“Elk beeld dat we gebruiken moet
van goede kwaliteit zijn.”

De beeldbank moet flexibel zijn en langere
tijd inzetbaar
• De beeldbank moet niet te specifiek zijn.
• De beeldbank moet gemakkelijk zijn uit te breiden.
• De beeldbank moet voldoende variatie bieden.
De beelden moeten van goede kwaliteit zijn
We willen een serieuze zakelijk uitstraling. Beeld is
hierbij bepalend. Dat betekent dat elk beeld dat we
gebruiken van goede kwaliteit moet zijn. Niet alleen
technisch, maar ook qua compositie, kleur, etc.
Geen snapshots.
Opbouw beeldbank
Creëer onderscheid tussen dragende beelden en
ondersteunende beelden.
Dragende beelden (minimaal 5)
Eigen fotografie, conceptueel aansprekend.
Te gebruiken voor, landingspagina, voorzijde
brochure, posters.
Ondersteunende beelden
Bestaande fotografie of eigen fotografie.
Informatief en ondersteunend aan tekst. Te gebruiken
voor, vervolgpagina’s webomgeving en brochures,
presentaties. Hier is ook ruimte om bijvoorbeeld het
samenwerken nadrukkelijker in beeld te brengen.
Zelf zoeken
Do’s & don’ts.
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Beeldbank
Voorbeeld ondersteunende beelden
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Beeldbank
Don’ts

Do’s

• niet poseren

• niet donker

• niet conceptueel

• geen zwart wit

• niet clichématig

• wel concentratie

• wel licht

• geen details

• wel realiteit

• wel context

• geen kiekjes

• wel full colour

• wel kwaliteit

• wel verrassend
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Logo gebruik
De circulaire maakindustrie is de voornaamste afzender.
Deelnemende partijen kunnen zelf ook communiceren over
het uitvoeringsprogramma,waarbij ze refereren naar de
gezamenlijke paraplu van de circulaire maakindustrie.
Om eenheid uit te stralen zijn logo’s in monokleur opgemaakt.

Afzender: circulaire maakindustrie

Afzender: deelnemende partij

Optie 1: Circulaire maakindustrie los
Los logo. Eventueel aangevuld met de namen van de
deelnemende partijen in tekst. Gebruiken op plekken met
beperkte ruimte, zoals: presentaties.

Deelnemende partij ondersteunt
Toevoeging aan logo van deelnemende partij. Gebruiken als
partij zelf communiceert over de circulaire maakindustrie.

ondersteunt
de circulaire maakindustrie

mogelijk gemaakt door:
Min EzK, Min I&W, Metaalunie, FME, RVO

Optie 1: Circulaire maakindustrie met partijen
Logo aangevuld met logo’s van deelnemende partijen in
monokleur, liefst onderaan de uiting. Gebruiken op plekken
met meer ruimte, zoals: banners, posters, website.

mogelijk gemaakt door:
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5.

Voorbeelden
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Coverslide

Op weg naar een
circulaire maakindustrie.

mogelijk gemaakt door:
Min EZK, Min I&W, Metaalunie, FME, RVO
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Poster

Maak de maakindustrie circulair

Ga voor inspiratie en praktische tools naar maakindustriecirculair.nl

“Ik heb de designafdeling
uitgedaagd en we gebruiken
nu 17% minder grondstoffen”

mogelijk gemaakt door:
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Banner

Op weg naar een
circulaire maakindustrie.

mogelijk gemaakt door:
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Social media

Ik heb de designafdeling uitgedaagd en we gebruiken nu 17% minder grondstoffen. Ontdek hoe. #maakindustriecirculair circulair.nl/stap-voo...

Minder grondstoffen - circulair ontwerpen
Dries Verpoort ging de uitdaging aan en samen met zijn design team
hebben ze het grondstofgebruik....

Refurbishing heeft de levenscyclus van de kantoormeubelen van @AHREND
sterk verlengd. Ontdek de winst. #maakindustriecirculairstoffen. Ontdek hoe.
#maakindustriecirculair
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Homepage
Thuis

Tools

Wat is het?

Inspiratie

Over ons

Contact

‘‘Ik heb de designafdeling uitgedaagd en we
gebruiken nu 17% minder grondstoffen’’

Maak de maakindustrie circulair
Circulair werken biedt bedrijven in de maakindustrie juist nu de kans om te
innoveren, om zich te onderscheiden en om ook in de toekomst relevant te blijven.
De omslag naar circulair hoef je niet altijd in een keer te maken. Dat kan stap voor
stap. Ontdek inspirerende voorbeelden van collega ondernemers en zet vandaag al
concrete stappen met onze praktische tools.

Laat je inspireren door
Dave Hakkens Precious
Plastic machines.
Lees hier meer.
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