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De afvalberg in Europa groeit en Desko
wil deze verslaan. De grote hoeveelheden afval afkomstig uit onze wegwerpmaatschappij en de wijze waarop het
wordt verwerkt, zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de
mens. Daarom neemt Desko als leverancier en producent van kantoormeubilair
de verantwoordelijkheid om grondstoffen en materialen opnieuw in de keten
te brengen. Door een circulaire kantooromgeving te creëren, draagt Desko
actief bij aan de oplossing voor afvalproblematiek, grondstoffenschaarste en
waardevernietiging.
Desko staat sinds 1952 garant voor kwaliteit en innovatie van producten en
diensten in de kantoorinrichtersbranche. Onze missie is, om onze klanten te
inspireren met een nieuwe manier van
denken en doen. Om deze missie te
laten slagen heeft Desko een circulair
interieurconcept ontwikkeld. Een drie
keer terugkoop programma waarbij de
levensduur van kantoormeubilair wordt
verlengd tot wel 21 jaar i.p.v. na 7 jaar te
verdwijnen op de afvalberg. Het is een
circulair interieurconcept waarmee Desko haar klant alle ingrediënten geeft om
duurzaam en innovatief bezig te zijn.
Desko kijkt eerst samen met de klant
naar de bestaande kantoorinrichting.
De klant kan kiezen op welke manier hij
met een circulaire aanpak aan de slag
wil. De klant kan meubilair kopen, leasen, huren, huurkopen met een (vooraf)
afgesproken gegarandeerde restwaarde.
De grote kracht van Desko is de neutraliteit in het aanbod. Desko kan met ieder
merk of leverancier een circulaire inrichting tot stand brengen zonder daarbij
afhankelijk te zijn van eigen productie.
Uniek in Nederland!

AFVAL BESTAAT NIET
Desko vindt namelijk dat het vervangen
van “het oude“ niet moet resulteren in
weggooien. Vanuit deze visie, streven wij
ernaar om zoveel mogelijk meubels te
hergebruiken. Door het revitaliseren en
hermodelleren van meubels geven wij
ze een tweede en derde levenscyclus.
En we kijken of de onderdelen van een
meubel waarvan de levensduur ten einde is nog op een andere manieren kan
worden ingezet.
EIGEN PRODUCTIE
Desko produceert onder eigen regie circulair kantoormeubilair, waaronder de
Duo werkplek van gebruikt staal dat al
een leven achter de rug heeft. Om de
milieueffecten van deze productie in
combinatie met het drie keer terugkoop
programma te meten, onderzocht Circle
Economy de Duo werkplek van Desko.
Het resultaat van deze studie laat zien
dat met het drie keer terugkoop programma van Desko een daling te zien is
van 62% in CO2 uitstoot en een vermindering van 61% antimoon-eq (een eenheid die abiotische uitputtingen meet).
Desko gebruikt dus bestaande grondstoffen voor nieuwe producten, daarmee
brengen we grondstoffen weer terug in
de keten en verdwijnen deze niet op de
afvalberg.

Circulair inrichten is voor facility managers, architecten en inkopers een
unieke mogelijkheid om kosten te
besparen op de inkoop van kantoorinrichtingen en tegelijkertijd actief
bij te dragen aan een betere wereld.

INHOUD
WAT IS CIRCULAIRE ECONOMIE
Wat heeft klimaatverandering te
maken met circulaire economie
en circulair inrichten?

CIRCULAIR INRICHTEN
Hoe werkt circulair inrichten?

WERELDSE IDEEËN
Circulair design in de praktijk.

EXCLUSIEF
Aviobruggen van Schiphol krijgen
een nieuwe bestemming.

HET CIRCULAIR DESIGN LAB
Reststromen, design en innovatie.
Wat doen we met een 30 jaar
oude bowlingbaan?
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WAT HEEFT KLIMAATVERANDERING TE MAKEN MET CIRCULAIRE
ECONOMIE?
Het klimaat verandert snel doordat
de temperatuur op de aarde stijgt.
Dat komt doordat er steeds meer
broeikasgassen zoals CO2 in de
lucht komen. Dit natuurlijke broeikaseffect is sinds de industriële revolutie door allerlei menselijke activiteiten versterkt. Een gemiddeld
huishouden in Nederland stoot jaarlijks ongeveer 23.000 kilo CO2 uit.
Een deel daarvan is ‘directe’ uitstoot
voor energieverbruik in huis en vervoer (8.000 kilo), de rest is ‘indirecte’
uitstoot voor onder andere voeding,
kleding en meubels (15.000 kilo). Dit
wordt grotendeels veroorzaakt door
verbranding van afval, afkomstig uit
onze wegwerpmaatschappij!
Afval is dus een inefficiëntie in ons
economische model. Gek eigenlijk,
binnen ‘no time’ is een waardevol
product veranderd in iets waardeloos. Het eindigt op de afvalberg of
in de verbrandingsoven.

CIRCULAIRE ECONOMIE

voor planten, mensen en dieren. De
belangrijkste karakteristiek van de
Circulaire Economie is een scherp
onderscheid tussen het verbruik en
gebruik van grondstoffen en producten. Met andere woorden: u betaalt
niet voor het bezit van bijvoorbeeld
kantoormeubelen, maar wel voor
het gebruik. Centraal staan ook het
optimaliseren van de ketens en systemen.
WAAROM IS CIRCULAIRE ECONOMIE BELANGRIJK?
Als systematische oplossing voor
het probleem van een grondstoffentekort en verspilling, is een nieuw
economisch model bedacht. Deze
omslag gaat gepaard met slimme retoursystemen en producten gericht
op hergebruik van onderdelen en
materialen. Producten worden ontworpen voor langere gebruiksduur
dan wel een optimale gebruiksduur.
De kwaliteit en performance van de
producten gaat hierdoor omhoog.

Producten met korte omlooptijden
worden geoptimaliseerd voor herwinning van grondstoffen. De betreffende systeeminnovaties hebben
ook directe consequenties voor het
beheer en het gebruik van grondstoffen.
HET BASISSCHEMA
Het basisschema `Circulaire Economie’ is ontwikkeld door de Ellen
MacArthur Foundation en McKinsey
(2012).
Het wordt beschouwd als een adequate systeembeschrijving van de
Circulaire Economie. De centrale
as van het schema geeft de lineaire economie weer, waarbij winning,
productie, consumptie en afvoer in
lijn staan. Tot enige decennia geleden leidde dit tot stort en afvalverbranding, van materialen en producten van biologische (groen) en
technologische (blauw) herkomst.
Zie figuur 1: Basisschema Circulaire Economie

DE OPLOSSING
De oplossing voor afvalproblematiek, grondstoffenschaarste en waardevernietiging is het nastreven van
de basisprincipes Circulaire Economie.
•
•
•
•
•

Bekijk de video van de Ellen MacArthur Foundation over het compleet
heroverwegen van onze economie. https://youtu.be/2OBo1lui_gg

Ontwerpen om afval te
vermijden
Bouwen aan veerkracht door
diversiteit
Gebruik maken van
hernieuwbare bronnen
Denken in systemen
Gebruiken van afval als
grondstof

WAT IS CIRCULAIRE ECONOMIE?
Circulaire Economie is een kringloopmodel voor het behoud van
de waarde van grondstoffen, materialen en producten, met respect

Of kijk op www.desko.nl/circulair.html voor meer informatie over circulair inrichten.
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CIRCULAIRE ECONOMIE

DE BELANGRIJKSTE PRINCIPES VAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE ZIJN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van
onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn
en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.
De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).
De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele
onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor
het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.
Omdat de prestatie van het product de waarde bepaald, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van
meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar
ook de ecologische en sociale waarde.

Figuur 1 Basisschema circulaire economie
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CIRCULAIR INRICHTEN?
Op een zeker moment valt bij veel
ondernemingen het besluit om het
meubilair te gaan vervangen en/
of te vernieuwen. In 90% van deze
gevallen is de reden dat de kantoorinrichting niet meer voldoet aan de
hedendaagse verwachtingen. Te
denken valt aan een tegenvallende
kleur, een oud model of verslechterde functionaliteiten. we zijn allen
gewend geraakt aan een lineaire
economie waarin nog steeds (te)
veel producten geconsumeerd worden om vervolgens weg te gooien
of te vervangen. Wij zien dit als een
opkomend probleem en pakken het
daarom graag anders aan.
HOE DAN?
Aan de hand van uw wensen en eisen stellen wij uw behoeften vast.
Traditioneel gezien, zou hierbij
dan alleen naar nieuwe kantoorinrichting worden gekeken. Maar een
kantoor inrichten kan goedkoper,
slimmer en duurzamer.

CIRCULAIR INRICHTEN

Nadat wij uw wensen en behoeften
hebben vastgesteld gaan wij eerst
kijken naar uw huidige meubilair.
Over welke kantoorinrichting beschikt u en hoeveel? In welke staat
verkeert dit meubilair? Maar vooral
het belangrijkste: Hoe kunnen wij
dit meubilair optimaliseren of terugkopen zodat, met een minimale
investering, uw kantoorinrichting
weer aan uw hedendaagse eisen
en wensen voldoet?
Eenmaal uw huidige meubilair te
hebben geïnventariseerd en beoordeeld, kan de som gemaakt worden.
U ontvangt van ons een rapport
met hierin een overzicht van de
waarde van uw huidige meubilair.
Maar ook een overzicht van wat
nog gerevitaliseerd of gehermodelleerd kan worden en wat er eventueel nog extra zou moeten worden aangeschaft. Voor dit laatste
aspect kan zowel naar nieuw als
gebruikt meubilair worden gekeken. Onderaan de streep kunt
u precies zien wat onze nieuwe benadering van kantoor-

inrichting u gaat kosten, maar
vooral ook wat het u oplevert, wat
de waarde is en wat het u scheelt ten
opzichte van de aanschaf van een
geheel nieuwe kantoorinrichting.
Mocht u wel besluiten een geheel
nieuwe kantoorinrichting te willen
plaatsten! Ook dit kan middels een
circulaire wijze bij Desko, doordat
wij vooraf een terugkoop grantie
met gegarandeerde restwaarde
met u afspreken.
HET RESULTAAT?
Door het creëren van een circulaire inrichting onstaat er een bewust
duurzaam klimaat op de werkvloer.
Naast de verrassende ontwerpen
in uw interieur van hoogwaardige
kwaliteit, heeft u een goed verhaal,
waarbij u de wegwerpeconomie de
rug toekeert.

RESTWAARDE

TERUGKOOP GARANTIE MET GEGARANDEERDE RESTWAARDE
U kunt uw kantoorinrichting bij ons
kopen, huren of leasen met de garantie dat wij de aan u geleverde
meubilair terugkopen of terugnemen, indien u er geen gebruik meer
van wenst te maken. Uw kantoormeubilair blijft dus altijd zijn waarde behouden. Hierdoor zijn wij niet
langer alleen een verkopende partij, maar ook een service provider
die voor u een optimale werkomgeving genereert.
HOE VERTAALT ZICH DIT
IN DE PRAKTIJK?
Wij zorgen ervoor dat u goed functionerende werkplekken tot uw
beschikking heeft. Hierdoor bent u
verzekerd van kwalitatieve produc-

ten waarbij wordt aangestuurd op
performance. Voldoet de werkplek
niet aan de afgesproken wensen en
eisen, dan zorgen wij dat dit direct
verbeterd wordt. De hoogte van de

“Don’t
own,
enjoy!”
terugkoop wordt bepaald door een
transparante staffel, mits de meu-

bels in een andere staat verkeren
dan afgesproken. Met deze garantie
van terugkoop, betaalt u uiteindelijk alleen voor het gebruik van de
kantoorinrichting en bent u alleen
tijdens het gebruik eigenaar van de
kantoorinrichting. Na de terugkoop
zijn wij verantwoordelijk voor het
ophalen van de kantoorinrichting
en het geven van een nieuwe levenscyclus.
‘Don’t own, enjoy!’ Een slim en milieu
verantwoord concept wat ook nog
eens financieel interessant is voor U!
Daarnaast garanderen wij de hoogste restwaarde van Nederland.
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VOOR WIE

HOE KUN JIJ HELPEN!
Architecten, facility managers, inkopers en eindgebruikers die de blik
op de toekomst willen richten, doen
er goed aan te kijken naar welke
duurzame oplossingen de toekomst
mede gaan bepalen en zeker ook
welke van belang zullen zijn voor
het minimaliseren van afval.

verkopen en hiervoor een scherpe
prijs aanbieden. Maar waarom niet
anders denken en doen? In plaats
van alleen het oude meubilair te vervangen door nieuw meubilair, kijken
naar de mogelijkheden van bestaande de kantoorinrichting.

grondstoffen uit de bestaande kantoorinrichting, u deze producten een
nieuwe levenscyclus kunt geven?
Door innovatieve ontwerpen krijgt
het meubilair soms een compleet
nieuwe functie en een andere look.

HEEFT U ER BIJ STIL GESTAAN?
Een van die duurzame oplossingen
is circulair inrichten. Het is een feit
dat: iedere kantoorinrichter in Nederland u kantoorinrichting kan

Dat u door middel van het revitaliseren, hermodelleren en het maximale hergebruiken van waardevolle
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Een gebruikte bureaustoel,
waarbij de stof is versleten, heeft nog een
verkoopwaarde van ongeveer 25 EURO.
Het opwaarderen van de stoel kost 60 EURO.
Hiervoor wordt de stoel hergestoffeerd, gereinigd, het onderstel wordt
herspoten en de stoel wordt gecontroleerd op functionaliteiten.
Een opgewaardeerde bureaustoel
heeft daarna, via de verkoopkanalen van Desko,
een verkoopwaarde van ongeveer 200 EURO.
naast economische waarde levert deze
aanpak ook MILIEUWINST op
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“IK BEN EEN ECHTE NEDERLANDER, WIENS ZOLDER VOL STAAT.
IK GOOI NIKS WEG, IK VERKOOP HET LIEVER.”
Circulair inrichten is een manier die wij bij Desko al sinds 1952 toepassen. Toen sprak niemand nog over Circulaire Economie, maar hadden we het over hergebruik of 2e hands meubilair! “Circulair inrichten is geen gimmick. Wij gaan hier
de komende jaren 30 tot 40 procent mee groeien.

M

ichael Kuiper, 43 jaar
en de drijvende kracht
achter Desko vertelt ons
graag over zijn passie.

Al bij binnenkomst kan je er niet meer
omheen. Op alle vlakken adem je
duurzaamheid in. Bij de entree hangt
een levensgroot doek dat de trots van
Michael illustreert. Het is een mooie
weergave van de resultaten op het milieueffect van Desko’s circulaire businessmodel ’het drie keer terugkoop
programma van meubilair!’
De geboren zaandammer stelt ‘Duurzaamheid is voor mij geen modewoord maar zit in mijn DNA.’ Circulair
inrichten is een manier die wij bij Desko al sinds 1952 toepassen. Maar toen
sprak niemand nog over Circulaire
Economie, maar hadden we het over
hergebruik of 2e hands meubilair.
Michael is niet zomaar de drijvende
kracht achter Desko geworden, zelfs
daar ligt een duurzaam karakter aan
ten grondslag. Michael was 14 jaar
toen hij als bijbaantje begon bij Desko, toen nog Decorum. ‘Ik zat in de
klas bij de zoon van de directeur. Met
een groepje van vijf vrienden werkten
we jarenlang op zaterdagen. Decorum
verzorgde voornamelijk de verhuur
van meubilair, vloeren voor evenementen en beurzen. Het hoogtepunt
was altijd de jaarlijkse AutoRAI, die
mochten wij altijd voorzien van tapijt
en meubilair. Dat was hard werken en
we maakten lange dagen, maar als
jonge knaap vond ik dit fantastisch’,
vertelt Michael.

Op een dag werd ik gevraagd in vaste
dienst te komen werken op kantoor.
Ik was negentien en net een maand
eerder begonnen aan de MEAO. Mijn
antwoord was: ‘Dan moet je het vanavond aan mijn moeder komen uitleggen. Als zij zegt dat het mag, dan doe
ik het.’
Dus zo begon ik op kantoor en later in
de sales. De jaren daarna vlogen voorbij en ik maakte mooie tijden mee.
Ook al kwamen er veel kansen voorbij
om van baan te veranderen, ik bleef
Desko altijd trouw! Het harde werken
was niet onopgemerkt gebleven. In
2008 kort voor de crisis gaf de eigenaar van Decorum de mogelijkheid
het bedrijf over te nemen. Ik pakte
deze kans met beide handen aan en
werd directeur op mijn 35e jaar!
Ik kreeg meteen al een paar serieuze
slagen om de oren. Ik kocht het bedrijf
op het hoogtepunt dus ik betaalde de
hoofdprijs. Al snel zakte het hard terug. De verhuur kelderde met de helft.
Voor het bedrijf als geheel daalde
de omzet met zo’n 40 procent. Dan
wordt je vindingrijk. We zijn minder
aan verhuur gaan doen en meer aan
verkoop. Dat bleek achteraf de juiste
koers, al was het een heftige storm die
we moesten doorstaan. Ik greep terug
op de kernwaarde van het bedrijf. Ik
zorgde voor nieuwe kansen voor Desko. De intrinsieke waarde in combinatie met een goede handelsgeest
leverde een prachtig circulair bedrijf
op’, Aldus Michael met een glimlach
op zijn gezicht.

Het draait om
plezier en passie.
Michael is pas tevreden als
hij samen met zijn team
klanten blij kan maken.

“Mijn wens is Desko ooit
overdragen aan mijn kinderen,
de authenticiteit behouden
en het belangrijkste, iets
teruggeven aan de wereld.”
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HET HOUTEN BLAD
Is gemaakt van
weggegooide
fabriekspallets.

DE POTEN
Zijn gemaakt van
het afval staal
afkomstig van Heras.

Afvalmateriaal is geen oude MEUK!
Maar een uitstekende basis voor een
NIEUWE tafel van hoge kwaliteit.
DESIGN BY TOLHUIJS
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Een kruk van oude magazines
Klaar met lezen en dol op stapelen?
Maak een kruk met behulp van oude tijdschriften, twee riemen en een kussen!

BRON; BUZZFEED.COM
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VLOERLAMP
DE SPOOL
De basis van het product,
is een koperkleurige lashaspel.

DE SKIN
De binnenzijde is
van een op maat gesneden
verticale lamellen die
normaal als zonwering
worden gebruikt.

De Spool is een combinatie tussen
afvalmateriaal, design en innovatie.

DESIGN BY TOLHUIJS
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KAST

Een akoestische loungewerkplek van een oude archiefkast
Archivering krijgt steeds meer een digitaal karakter, door deze evolutie zijn er in
de toekomst te veel archiefkasten die geen functie meer zullen hebben.
Zijn deze kasten voor u dan afgeschreven? Of geeft u de kast een tweede leven?
DESIGN BY DESKO
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Mirra 2 beweegt met u mee.
U betaald voor het gebruik en niet voor het bezit!
Voor €7, per maand zit u al op de Rolls Royce onder de bureaustoelen.
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LAMPJE

Een design lamp van bureaustoelonderdelen en een statief!
Een Design lamp van oude bureaustoelen uit een zijstraat van de Champ Elysees.
Van de bureaustoelen halen we de onderstellen af. We voegen nog een oud statief toe en
de lichtjes uit een oude vitrinekast. Et Voila! Het eindresultaat mag er zijn!
DESIGN BY PIET SCHMEITS, MSC FOR DESKO
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LAMP

Industriële hanglamp
Deze unieke industriële hanglamp is gemaakt van een 60 liter oliedrum. De ribbels aan de zijkant van de lamp
geven de hanglamp extra karakter en de vintage oranje kleur is erg populair in het interieur.

DESIGN BY INDUSIGNS

Nieuwe
Duo werkplekken
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Duo werkplekken gemaakt van gebruikt staal!
Geproduceerd op Nederlandse bodem bij de VDL groep.
Bij de creatiefase van deze werkplek heeft Desko al gekeken hoe ze in de gebruiksfase
makkelijk demontabel zijn, zodat de materialen eenvoudig te scheiden zijn en weer gerecycled kunnen worden.

DESIGN BY DESKO
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LAMPJE

Een multifunctionele loungewerkplek gemaakt van pallets!
PALLET: Bron Wikipedia
‘Een pallet is een transporteenheid. Het is een houten of kuststof plateau waarop goederen kunnen worden opgeslagen en vervoerd.’
Dit is een mooi voorbeeld over anders denken en doen. Waarom zouden we pallets alleen
gebruiken zoals Wikipedia deze voorschrijft! Een van de basis principes van Circulaire Economie is het
anders gebruiken van waardevolle grondstoffen!
DESIGN BY DESKO

Industriële bank
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INDUSTRIËLE BANK
Is gemaakt van een
groot 200 liter olievat

BEKLEDING
De industriële bank kan worden
bekleed met skai of spijkerstof
en schuimrubber

Vernieuwend, authentiek en ook nog eens milieubewust!
De vaten waren oorspronkelijk bedoeld voor de opslag van olie.
Nu ze leeg waren, stonden ze klaar om naar het oud-ijzer te gaan.
Wij ‘redden’ deze olievaten en maken er dus industriële producten van.
DESIGN BY INDUSIGNS

CIRCULAIR
EXCLUSIEF
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DE AVIOBRUGGEN BIJ SCHIPHOL KRIJGEN EEN NIEUWE BESTEMMING.
“Laatst nog heb ik een vliegtuigslurf gekocht. Een luchtbrug. Die zou
anders weggegooid worden door
Schiphol! Daar kan ik werkplekken
in maken. Zo proberen we met gebruikte spullen iets heel tofs neer te
zetten. En het slaat aan.”
Eigenlijk wel ironisch om door de
paspoortcontrole van Schiphol heen
te gaan terwijl ik vliegangst heb!
Gelukkig kwam ik niet voor een reisje naar de zon en mocht ik met beide beentjes op Nederlandse bodem
blijven;-)
Gewapend met een veiligheidsjas
en veiligheidspet passeerde ik een
vliegtuig op 1 meter afstand. Ik moet
er iets voor over hebben om een
vliegtuigslurf te kopen. Dat is een
luchtbrug die het vliegtuig met de
terminal verbind.

Ik hoorde via via dat de luchtbruggen
op Schiphol door de renovatie geen
dienst meer zouden doen. Schiphol
heeft net als Desko duurzaamheid
hoog in het vaandel staan en zochten daarom partners met een zelfde
visie, zodat er een weer een nieuwe
bestemming aan gegeven kan worden. Dat sloot perfect aan bij de
visie van Desko, waarom zou je iets
weggooien als je er nog iets mee kan
doen. In mijn hoofd had ik al snel een
nieuwe bestemming gevonden voor
de luchtbrug.

Onderweg terug naar kantoor stuurde ik mijn collega’s een foto met
de tekst: Vliegtuigslurf zoekt nieuw
baasje! met daarna een foto van mezelf met de tekst: Ik ben het nieuwe
baasje. Ik kreeg de ene naar de andere reactie binnen. Waaronder ‘je
bent gek’.
GEWOON DOEN!
Oke misschien was ik ook wel gek. Ik
had hem nu wel gekocht maar hoe
nu verder? Ik ben nogal praktisch
ingesteld en een grote voorstander
van gewoon doen! Ik bedacht me
dat ik de luchtbrug in ieder geval in
stukken moest zagen. Voor zowel
het transport als het herbergen.
Met een goed design op zak ging ik
naar de afspraak bij de zagerij. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Dus
meneer Kuiper u wilt kantoortjes
maken van een vliegtuigslurf? Dat
kunnen we wel regelen! Het zagen
is gelukt, het transport is gelukt!
De unit is klaar en zeer bijzonder.
Vorige week was de unit te zien
op de Innovatie Expo in Amsterdam en binnenkort zal de unit verhuizen naar de Circulaire Expo in
Hoofddorp!

ABN AMRO!
VOOR DE ABN AMRO IS HET OPWAARDEREN EN HERPRODUCEREN VAN
GEBRUIKTE KANTOORMEUBILAIR HEEL BELANGRIJK!

DE BANK ADVISEERT NIET ALLEEN HAAR KLANTEN 100 % DUURZAAM TE ZIJN. DE BANK IS ZELF OOK GOED BEZIG.
De ABN AMRO bank vindt het belangrijk om binnen de
bank op een andere wijze naar de invulling van kantoormeubilair te kijken.
Desko kreeg de volgende vraagstelling van de bank.
190 circulaire werkplekken waarvan 50% flex en 50 %
vaste werkplekken.
Een vereiste van de bank was wel dat al het meubilair
hergebruikt moest zijn.

Onlangs heeft Desko de ABN AMRO in Amsterdam
voorzien van een volledig circulaire inrichting.
De eerste 190 medewerkers mogen dus al trots zijn op
hun circulaire werkplek.
Met dank aan ABN AMRO!
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AUTOBAND
Zeer stevig en waterdicht.

DRAAGBAND
Deze is gemaakt
van autogordels.

Zeer duurzaam, slank en robuust ontwerp!
DESIGN BY ECOWINGS

AFGESCHREVEN

waarde
KANTOORMEUBILAIR
Afgeschreven?
Heeft u er wel eens bij nagedacht een WAARDESCAN te maken van uw kantoorinrichting?
Wat men niet weet is dat gebruikte werkplekken nog honderden euro's waard zijn.
Maak nu een afspraak met onze inkoopadviseurs en ondek de huidige waarde van uw meubilair!
Het is veel meer waard dan u denkt!
Informatie: Desko Amsterdam 020 - 480 10 20

Met het circulair design lab creëren
wij een fysieke landingsplaats voor
duurzame innovaties.
Onze missie is, om mensen te inspireren met een nieuwe manier van
denken en doen. En actief bij te laten dragen aan een circulaire economie. Daarom ontwikkelde Desko het
Circulair Design Lab.
Met het Circulair Design Lab creëren
wij een fysieke landingsplaats, waar
partijen samenkomen en zich kunnen verdiepen in het circulair maken
van hun producten.
Door de ontwikkelingen in het Circulair Design Lab hebben wij de laatste
maanden onze gezamenlijke droom
werkelijkheid zien worden.
Het begon allemaal vorig jaar toen
Desko ontwerpers en (interieur)
architecten uitdaagde om hun ontwerp gebaseerd op een circulaire
inrichting in een kantoor en projectomgeving laten zien in het Circulair
Design Lab. Uit alle hoeken van Nederland kregen we de meest innovatie ideeën onder ogen.

Bij de beoordeling let de jury met
name op het circulaire innovatieve karakter van het project. De
maximale herbruikbaarheid van
grondstoffen en materialen. En een
minimale waardevernietiging van
grondstoffen en materialen.

De genomineerde zijn: Cleo de Brabander, Danny Verdonk, Césare Peeren, Anton Teeuw, Dennis Teeuw, Lucia van der Lee, Suzanne Plasmeijer,
Paulien Kingma, Don Hoppenbrouwer, Cees Cornielje, Rob Jansen

Van de vele inzendingen gingen 8
ontwerpers mee naar de volgende ronde. Een ronde die best wat
doorzettingsvermogen vereiste om
het ontwerp ook te laten leven. Met
name de speurtocht bij Desko naar
onderdelen van oud kantoormeubilair gaf nieuwe inspiratie!

De ontwerpen van dichtbij bekijken?
Binnenkort zijn alle genomineerde
ontwerpen van de Circulair Design
Award 2016 te zien op de ‘Circular
Expo’ in The Valley in Hoofddorp.
Dit is de eerste fysieke plek waar de
‘best practices’ uit Nederland op het
gebied van de circulaire economie
worden geëxposeerd!

Daarom zijn wij trots op de genomineerde ontwerpers en hun circulaire
paradepaardjes.

The Valley in hoofddorp zal dit voorjaar ook het podium zijn van deze
Award uitreiking.

Een ontwerp op papier is mooi, maar
het was voor Desko de ultieme uitdaging om de ontwerpen ook tot
leven te laten komen. Desko is een
groot voorstander van DOEN!
En zo ontstond De Circulair Design
Award 2016!
Dit jaar reiken wij voor de eerste
keer de Circulair Design Award uit,
deze is bestemd voor het beste circulaire ontwerp in de kantoor en
projectomgeving.
De opgave betrof het maken van
een ontwerp gebaseerd op een
circulaire inrichting in een kantoor en
projectomgeving.
1 van de genomineerde ontwerpen al te zien op de Ciculaire Expo in Hoofddorp.

Bowlingbaantafel
van een 30 jaar oude bowlingbaan

Ontwerper:
Césare Peeren | Superuse

1 van de genomineerde ontwerpen van Cesare Peren is al te zien op de Ciculaire Expo in Hoofddorp.

Omschrijving van het circulaire innovatieve karakter van het ontwerp:
In dit project wordt een kantoor voorzien van een vloer gemaakt van afgeschreven burobladen uit de jaren 80, die door zandstralen
worden geupcycled tot een hedendaagse en decoratieve vloer met het logo van het bedrijf als basis. Op de vloer staat monumentaal
meubilair gemaakt van een 30 jaar oude bowlingbaan. Erboven hangt een plafond gemaakt van een typisch 80’s akoustisch materiaal uit
een van de duizenden leegstaande kantoren van Nederland. Hier ontstaat een volledig nieuwe sfeer waarin de tachtiger jaren letterlijk
op hun kop worden gezet.

BAM!
BAM KREEG 3000 NIEUWE CIRCULAIRE WERKPLEKKEN, DAARNAAST
BRACHTEN ZE 5000 OUDE WERKPLEKKEN RETOUR.
IN TWEE JAAR TIJD KREEG BAM 3000 NIEUWE CIRCULAIRE WERKPLEKKEN WELKE VOLDOEN AAN HET
NIEUWE WERKEN (HOOGTE VERSTELBAAR EN AKOESTISCHE OPLOSSINGEN).
Daarnaast zorgde Bam dat heeft Desko 5000 gebruikte
werkplekken teruggenomen welke niet meer voldeden
aan het nieuwe werken, maar welke kwalitatief meer
dan goed genoeg waren om deze te verkopen in het
gebruikte kanaal.

Inmiddels is de helft van die 5000 werplekken al weer
verkocht. Een unieke mogelijkheid om kosten te besparen op de inkoop van kantoorinrichting en tegelijkertijd in te spelen op het Nieuwe Werken en bij te dragen
aan een betere wereld.

RESTWAARDE

BAM!

De BAM heeft het meubilair gekocht met een gegarandeerde restwaarde na 15 jaar gebruik. Daarnaast verleend Desko 15 jaar lang de volledige garantie inclusief het jaarlijks onderhoud.

CIRCULAIR
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GUNTER PAULI: ‘LUIERS ALS VOEDINGSTOF VOOR FRUITBOMEN’
Gunter Pauli (1956) de Steve Jobs
van de Sustainability, maakte het
duurzame schoonmaakmiddelen
bedrijf Ecover groot, maar stopte
als CEO toen hij ontdekte dat de
palmolie die hij nodig had, geprodu
ceerd werd op plekken in Indonesië
waar eerst oerbos had gestaan.

Een van de groene oplossingen waar
hij aan werkt is ‘Menselijke uitwerpselen’. Maar dat is toch iets wat we
snel wegspoelen? Poepluiers van
een baby’s worden nu weggegooid,
verbrand of begraven en hiermee
creëren we afval!!!! Per kind wordt
er ruim 1000 kilo afval van aan luiers
geproduceerd.

ZOU HET NIET FANTASTISCH ZIJN
ALS DE CYCLUS VAN LUIERS
GESLOTEN KAN WORDEN?
We komen dan tot een compleet
nieuwe manier hoe we luiers kunnen
produceren, gebruiken en recyclen
om uiteindelijk weer als voedingsstof te kunnen gebruiken voor onze
fruitbomen.
Gunter Pauli

Van zijn boek ‘De Blauwe Economie’,
werden meer dan één miljoen exemplaren verkocht en het verscheen in
36 talen. Meer dan 200 dagen per
jaar is hij van huis om ergens ter wereld zijn ‘evangelie’ te verkondigen.
Gunter Pauli richtte in 1994 ZERI op:
Zero Emissions Research and Initiatives, een netwerk van wetenschappers dat groene oplossingen onderzoekt voor hedendaagse problemen.

Als de luier van de baby vol is, bevat
deze namelijk een uitstekende basis om er zwarte vruchtbare aarde
van te maken. Door gebruikte luiers
op te vangen en ze te mengen met
houtskool en keukenafval maken
ze deze klaar als voedingsstof voor
het kweken van bomen en planten.
Fruitbomen kunnen op hun beurt
weer worden geoogst voor de pro-

ductie van babyvoeding of sap, zodat baby’s de voedingsstoffen weer
terugkrijgen.

”Alleen al één
kind kan elke
maand meer
dan 30 liter
vruchtbare
bodem
produceren”
Alleen al één kind kan elke maand
meer dan 30 liter vruchtbare bodem
produceren.
We kunnen dus fruitbomen laten
groeien van materiaal dat in luiers
geproduceerd wordt. Als we erin slagen de cyclus van de luier volledig te
sluiten, zal er een vermindering van
afval zijn.

Gunter’s evangelie luidt als volgt:
‘Door goed te kijken naar natuurlijke
systemen, kunnen we komen tot een
duurzame manier van produceren
en consumeren. Kennis van de wijze waarop organismen -van bacteriën en weekdieren tot reptielen en
zoogdieren- zijn gevormd en functioneren, kan ons helpen oplossingen
te formuleren voor de vele uitdagingen in de nabije toekomst.’
Bron: Zeri | Dycle

Ontdek

WAAROM DESKO
NIEUW & GEBRUIKTE KANTOORINRICHTING

D

esko heeft naast een groot assortiment nieuw kantoormeubilair ook gebruikt kantoormeubilair. Desko vindt namelijk dat het vervangen van “het oude“ niet moet resulteren
in weggooien. Vanuit deze visie, streven wij ernaar, om zoveel mogelijk meubels te
hergebruiken. Door het revitaliseren en hermodelleren van meubels geven wij deze
meubelen een tweede en derde levenscyclus. We kijken of de onderdelen van een meubel,
waarvan de levensduur ten einde is, nog op een andere manier kan worden ingezet.

HUREN, LEASEN EN KOPEN MET GEGARANDEERDE RESTWAARDE!

N

aast de reguliere verkoop kunt u bij Desko ook huren of leasen. Hierdoor betaalt u niet
in één keer de volledige aankoopsom maar maandelijks een vast bedrag. Daarnaast
bent u altijd verzekerd van een goed functionerend kantoormeubel, vanwege het
tussentijdse onderhoud, dat Desko verzorgd. Kantoormeubilair, waarvan het gebruik ten
einde is, heeft meestal nog aanzienlijke waarde. Om deze waarde niet verloren te laten gaan
spreekt Desko met u vooraf een gegarandeerde restwaarde af. Dit is uniek in Nederland!

CIRCULAIR INRICHTEN

D

esko neemt als leverancier en producent van nieuw en gebruikt kantoormeubilair haar
verantwoordelijkheid en draagt actief bij aan de oplossing voor afvalproblematiek,
grondstoffenschaarste en waardevernietiging. Naast hergebruik, revitaliseren en hermodelleren van kantoormeubilair, geeft Desko u nog meer mogelijkheden om duurzaam
bezig te zijn. met een ciruclair interieurconcept.
Een van die mogelijkheden is bijvoorbeedl: Als bedrijf betaalt u voor het gebruik van een
product en niet voor de grondstoffen of het bezit ervan. U schaft geen werkplekken aan.
U betaalt voor het gebruik, cq. het aantal uren, dat u aan de werkplek gaat werken. ‘Don’t
own, enjoy!’ Een slim en milieu verantwoord concept wat ook nog eens financieel interessant is voor U!

HOGE INRUILWAARDE OP UW HUIDIGE MEUBILAIR

B

ij de aanschaf van nieuw meubilair heeft u wellicht ook te maken met uw huidige
meubilair. Wat gaat u hiermee doen? Desko biedt u de mogelijkheid om uw meubilair
in te ruilen. Desko ontzorgt u. Desko inventariseert uw meubilair en verhuisd alles uit
uw pand. U krijgt hiervoor de hoogste inruilwaarde van Nederland.

