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Pilot

Afval als grondstof Aanpak

De KNVB gaf al snel aan met een pilot te willen 
starten. Het idee sloeg namelijk aan. Er is gekozen 
voor een pilot waarin slechts enkele afvalstromen 
werden aangepakt. Een belangrijk argument 
daarbij was met name de interne draagkracht bij 
alle leden van de KNVB. We vonden het namelijk 
goed om eerst te komen met een aantal concrete 
producten en resultaten, voordat we het breed 
uitgerold kon worden. Ideaology heeft de KNVB 
geadviseerd over verdere stappen, waarbij we 
specifiek werden gevraagd naar het maken van 
een innovatie roadmap. Hierin zijn ook nieuwe 
circulaire doelstellingen meegenomen.  

Het project ging van start met verkennend onderzoek over- 
en bij voetbalclubs. Tijdens het onderzoek hebben we onze 
kennis over circulariteit en duurzaamheid in het algemeen 
ingezet. De onderzoeksresultaten van de technische 
verkenning (specifiek kijken naar de context van voetbalclubs) 
vulden dit aan tot een goed vertrekpunt voor het creatieve 
proces. Tijdens het hele proces stonden de leden en hun 
omgeving centraal en hebben we continu geschakeld met de 
KNVB en de clubs in co-creatie sessies.

CIRCULAIRE SPORTCLUBS

KNVB gaat voor duurzame en toekomstbestendige 
sportclubs. Daarom hadden zij begin 2020 een 
mooie ontwerpuitdaging voor Ideaology: Hoe 
kunnen voetbalclubs tegelijkertijd circulair én 
financieel sterker worden? Een belangrijke rand- 
voorwaarde was dat deze nieuwe propositie een 
positieve ervaring bij zowel clubleden als vrijwilligers 
zou moeten opleveren. Daarnaast vond KNVB het 
belangrijk dat het ontwerp eenvoudig zou blijven en 
makkelijk te begrijpen is voor iedereen. Ideaology 
heeft toen het doel gesteld om het afval van de 
clubs meerwaarde te laten opleveren. Hoe we dat 
hebben gedaan? Dat lees je in deze onepager.  

De challenge

Ideaology heeft voor KNVB een circulair concept ontworpen 
waarin afval wordt ingezet als grondstof, waarbij de voordelen 
in financiële, energieke en zelfs fysieke vorm bij de club en 
haar leden terugkomen. Zo betaalt de club bijvoorbeeld 
minder voor circulaire sportproducten (zoals voetballen, 
hesjes en (goal)netten). Daarnaast is er in het plan een nieuwe 
inkomensstroom gecreëerd via een online clubwinkel waarin 
particulieren circulaire producten kunnen bestellen. Zo wordt 
voetbal toch net wat duurzamer. 
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Wil jij net zoals de KNVB met circulariteit aan de 
slag? Ben je benieuwd wat het voor jou kan 
betekenen? Neem dan contact met ons op via: 
info@ideaology.nl of 040-294132
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