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Levens verbeteren
met licht



Waarom is een
circulaire 
economie
relevant?

150%
150% prijsstijging voor grondstoffen 
tussen 2002 en 2010

3 planeten
In 2050 verbruik van natuurlijk kapitaal 
gelijk aan dat van 3 planeten

1 biljoen

In 2025 een wereldwijde potentiële 
netto besparing van $ 1 biljoen per jaar, 
alleen al op materialen



De

klant

“Ik ben niet geïnteresseerd in het 
product maar alleen in de prestaties. 
Ik wil licht kopen, niets anders. 

Thomas Rau, RAU Architects



Circular Economy 

Enablers

Business 
models

Design

Collaboration

Reverse 
logistics

Cycles
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Design

Slimme en duurzame 
producten die 
rekening houden met 
de toekomst en met 
wat er gebeurt na het 
einde van de 
levensduur

Samenwerking

Effectieve samen-
werking binnen de 
keten en de sector is 
vereist voor het 
grootschalig vestigen 
van een kringloop-
systeem

Reverse logistics

Philips Lighting past 
de principes van de 
kringloopeconomie 
toe voor verlichtings-
systemen en
-producten die het 
einde van hun 
levensduur bereikt 
hebben. 

Nieuw business
model

Unieke voorwaarden 
voor partnerschap-
pen en contracten 
zijn van toepassing 
voor een innovatief 
en fundamenteel 
veranderd model van 
dienstverlening

Onze weg naar circular services
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Een voorbeeld:
Schiphol
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The voice of the customer

Schiphol Group gelooft in de noodzaak 
van een circulaire economie .... we 
vinden het belangrijk om het goede 
voorbeeld te geven daar waar we 
kunnen ... Schiphol Group wil een 

onderdeel zijn van deze oplossing, en 
dit voedt ook onze missie om te 

innoveren. 
Schiphol Annual report, 2015
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Upgradeability is about future proofing a lighting solution
Maintenance is about lifetime reliability and technical lifetime extension
Modular is about standard building blocks and interfaces
Disassembly is about the ease of decomposing building blocks
Recycling is about the ease of decomposing towards homogeneous materials (C2C)

Modified Fixture

Circular Economy Ready Design

Improved Circular Features
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Teamwork met Best-in-class Partners

UseReturn
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Schiphol, Engie en Philips Lighting hebben in een 
samenwerking het Circular Lighting in de terminal op 
Schiphol uitgevoerd.

• 3700 LED armaturen, met 50% energie reductie
• Schiphol betaald voor het licht dat men verbruikt 
• Philips Lighting blijft eigenaar van de verlichting tot aan 

het einde van het contract
• Armaturen zijn geoptimaliseerd voor Circular Economy
• Philips en Engie zijn verantwoordelijk voor de  

performance, re-use en recycling
• Performance management

Circular Lighting maakt van 
Schiphol een van de meest
duurzame luchthavens in de 
wereld
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Jos Nijhuis, CEO Schiphol: "Het is de ambitie van 
Schiphol om een van de meest duurzame luchthavens in de 
wereld te worden. Met deze innovatieve, out-of-the-box 
oplossing, zetten we een nieuwe standaard die past bij het 
ambitieniveau van de luchthaven."
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Questions & answers
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Questions, remarks, discussion?

Please contact me on 
@maartenvernooij

Thomasleenders

@Leenders82

Thomas.leenders@philips.com

@maartenvernooij | @philipslightnl

Bedankt
voor jullie aandacht

London Eye, London, UK
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een partnership 
dat verder gaat dan duurzaamheid


