
CIRCULAR BUILDING
Enabling innovation
through new business models



AS-A-SERVICE ALS FINANCIERINGSHEFBOMEN VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

As-a-service 
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Van bezit naar gebruik
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Nieuwe business 
modellen
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ONS CIRCULAIR ENGAGEMENT 

Met de "Green Deal" engageren deelnemers 
zich om projecten te helpen realiseren, en 
kennis over circulair aan- en verkopen te 
ontwikkelen, te delen en te verspreiden.
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Flooring as a service – Carpet as a service

1st successes signed in public sector 
Consortium; co-creation 
Installation, cleaning, financing, recycling, regrinding, re-use 

Econocom’s engagement in circular economy 



Source: WPCSD & BCG, The New Big Circle. 

Achieving growth and business model innovation 

through circular economy implementation, 2018 - pg. 4



Econocom’s focus areas: 

▪

▪



Source: KampC 

ECONOCOM’S 
4 FOCUS AREAS: 



CIRCULAR WAY 
OF WORKING 

Meeting room as-a-service  



CIRCULAR 
FINANCING 

Lighting as-a-service  



CIRCULAR TENDERS
CIRCULAR FINANCING 

Flooring as-a-service
Carpet as-a-service  



CIRCULAR 
BUSINESS MODELS 

Office furniture as-a-service  
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You stay the owner of the 
asset 

Activation of the balance 
sheet

Challenges coming with as-a-service

You invoice periodically

From 1 invoice to 36 
invoices for a 3-year 

contract  

You pre-finance

Revenue cannot be 
booked immediately

You repair, collect, recycle

Logistic processes 



- Transitie naar moderne, flexibele werkplekken op basis 

van een digitaal, circulair, as-a-service model voor 

eindklanten

- Vinden van een innovatiegedreven financiële partner 

met ervaring rond terbeschikkingstelling

- Off-balance huuroplossing op 5 jaar 

- Maandelijkse facturatie 

- Rol van integrator met expertise in het uitwerken van 

digitale, as-a-service en/of circulaire financieringsoplossingen 

of vendor lease en dit zowel voor KMO’s als grotere 

organisaties 

- Flexibele financieringsoplossing voor (Zitsta) kantoor-

meubilair

- As-a-service expertise

- Ondersteuning bij de implementatie van operationele 

processen (maandelijkse facturatie ipv eenmalige)

- Groeimogelijkheden dankzij as-a-service 

- Geen eigen solvabiliteitsproblemen door de implementatie van een 

huuroplossing voor de eindklant

- Financiële mogelijkheid geboden krijgen om aan de vraag naar 

circulaire of as-a-service modellen te kunnen voldoen

-

VOOR ZITSTA VOOR DE EINDKLANTEN

«

«

- Toegang tot innovatie dankzij gespreide betaling

- Geen voorfinanciering van de BTW bij aankoop van future-proof, 

serviced kantoormeubilair

Reductie van 47% in het 
aantal pauzes 

Vermindering van de 
duurtijd van de pauzes 
met 56% 

34% minder lange 
vergadertijd dankzij 
Zitsta vergadertafels

www.zitsta.be

Onze grootbanken pinnen zich bij een kredietaanvraag te 

veel vast op een louter balansgerelateerde discussie rond 

activa en passiva. Ze denken nog niet mee vanuit innovatie 

en vereiste flexibiliteit. 

Toen één van onze klanten mij gespreide betaling vroeg 

voor de inrichting van zijn co-location offices, vond ik in 

Econocom de partner die kan meedenken in flexibele 

financiering, die bereid is om kort op de bal te spelen en die 

bovendien ervaring heeft met circulaire business cases. 

Jeroen Van Den Bossche, CEO Buro International

«

«

GEZONDE AS-A-SERVICE KANTOORINRICHTING
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You stay the owner of the 
asset 

The financing partner 
takes ownership

Challenges coming with as-a-service

You invoice periodically

The financing partner takes 
care of the invoicing to the 

customer

You pre-finance

The financing partner 
pre-finances 

You repair, collect, recycle

The financing partner can 
share his expertise, can 

handle logistics
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Win-win

“Ons concept zouden we zonder financiële partner nooit lang hebben volgehouden, besluit Jeroen 
Van den Bossche. ‘Voor ons is dit in het begin een leerschool geweest. En ook onze eindklanten 
dienden hun bedrijf van de voordelen van een circulair systeem te overtuigen. Uiteindelijk heb ik 
geleerd dat iedereen hier beter van wordt. Wij kunnen meer klanten bedienen. We bereiken een 
nieuwe doelgroep via het meubilair dat we een tweede leven geven. De afvalberg wordt kleiner. Er 
ontstaat nieuwe tewerkstelling voor de mensen die onze meubels herwerken. Onze klanten 
worden via dit systeem flexibeler, en bekomen een vrijere cashflow. En alles blijft voor ons 
betaalbaar dankzij de samenwerking met een externe financier. Ik zie alleen maar voordelen.”

Jeroen Vandenbossche – CEO Buro International – Zit Sta 

Only advantages



WHY PARTNER WITH ECONOCOM?

Pragmatic 
approach

Expert

Flexible 
Agile

Co-creation

Innovation 
driven





Follow us 

www.econocom.be

Speaker

Hilde Janssens 

Marketing & Communications Director 

Econocom Belux 

Tel: 0496 593 509

hilde.janssens@econocom.com



ONZE BLOGS 

https://blog.econocom.com/nlbe/blog/econocom-gaat-dubbel-engagement-
aan-om-de-circulaire-economie-actief-te-ondersteunen-en-te-boosten/

https://blog.econocom.com/nlbe/blog/lease-en-as-a-service-als-
financieringshefbomen-voor-de-circulaire-economie/

https://blog.econocom.com/nlbe/blog/vliegtuigcatering-een-treffend-
voorbeeld-van-de-mogelijkheden-in-de-circulaire-economie/

https://blog.econocom.com/nlbe/blog/product-as-a-service-nieuwe-
boekhoudkundige-nachtmerrie-voor-cfos-of-best-wel-haalbare-kaart/

https://blog.econocom.com/nlbe/blog/geen-circulaire-economie-zonder-
circulair-bouwen/

https://www.econocom.be/nl/news/temoignages/groeifinanciering-voor-
kapitaalintensieve-innovatieve-diensten

https://www.econocom.be/nl/news/temoignages/groeimogelijkheden-voor-
gezonde-kantoorinrichting-dankzij-service

https://blog.econocom.com/nlbe/blog/econocom-gaat-dubbel-engagement-aan-om-de-circulaire-economie-actief-te-ondersteunen-en-te-boosten/
https://blog.econocom.com/nlbe/blog/lease-en-as-a-service-als-financieringshefbomen-voor-de-circulaire-economie/
https://blog.econocom.com/nlbe/blog/vliegtuigcatering-een-treffend-voorbeeld-van-de-mogelijkheden-in-de-circulaire-economie/
https://blog.econocom.com/nlbe/blog/product-as-a-service-nieuwe-boekhoudkundige-nachtmerrie-voor-cfos-of-best-wel-haalbare-kaart/
https://blog.econocom.com/nlbe/blog/geen-circulaire-economie-zonder-circulair-bouwen/
https://www.econocom.be/nl/news/temoignages/groeifinanciering-voor-kapitaalintensieve-innovatieve-diensten
https://www.econocom.be/nl/news/temoignages/groeimogelijkheden-voor-gezonde-kantoorinrichting-dankzij-service



