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OPEN BRAINSTORM
Eind mei 2019 werd de eerste Open Brainstorm sessie georganiseerd, 
waarbij ondernemers, kennisinstellingen en onderwijsprojecten 
nadachten over waar kansen liggen. Met name kansen in 
samenwerkingsverbanden en producten waarvoor de kennis niet 
volledig in huis is. Dit resulteerde in meer dan 50 project ideeën! 

CLUSTERING VAN IDEEËN
Het bleef niet bij ideeën. Het doel van de sessie werd bereikt doordat 
er product- en dienstideeën ontstonden waarbij meerdere partijen hun 
krachten bundelden en besloten om in gezamenlijkheid te gaan 
ontwikkelen. Door de denkkracht van de hele groep te gebruiken om 
ideeën te ordene, ontstaat er overzicht en worden relaties gelegd. 

De clusters Diensten, Materialen, Energietransitie, Systemen en 
Energieopslag zijn hieruit ontstaan en gaan actief aan de slag met hun 
ideeën. In een vervolgsessie worden deze ideeën verder tegen het licht 
gehouden en wordt gekeken naar businesskansen, technologie en 
markten. 
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WIE IS DE CIRCULAR
DESIGN GROUP?

CIRCULAR DESIGN GROUP & CROSSROADS BRAINSTORMEN OVER 
PROJECTEN BINNEN DUURZAAMHEID
Samen komen we verder. Zodoende is er tussen Circulair Design Group en Crossroads Limburg als 
verbindende partij binnen een Triple Helix een project opgezet om in multidisciplinair verband nieuwe 
product- en dienstconcepten te ontwikkelen. Voor de ondernemers een concrete stap naar mogelijk nieuwe 
business, voor Crossroads Limburg helpt dit om inzicht te krijgen in bedrijfsoverstijgende thema’s die 
interessant zijn voor versterking van de economische positie van de gehele regio. Zo kunnen cross-overs met 
andere domeinen gemaakt worden.  

De stichting Circular Design 
Group, een initiatief van B|A|S 
Research & Technology, 
Hotraco Group, Volantis en 
Dejatech, is een innovatie 
community van bedrijven in 
noord-Limburg met als 
doelstelling vernieuwende 
circulaire producten, diensten 
en gebouwen te ontwikkelen 
voor de industriële gebouwde 
omgeving. Vanuit hun project 
Circular Science Center, worden 
samen met Crossroads 
Limburg concrete projecten 
gecreëerd.

“De inbreng van de studenten van de HAN zorgde soms 
voor een frisse radicale nieuwe blik op zaken!” 
-  Lucien Bongers, programmamanager Maakindustrie. 


