VAN BEZIT NAAR (HER)GEBRUIK,
OP WEG NAAR FAIRPHONE-AS-A-SERVICE
Fairphone en kennispartners komen samen
in Community of Practice.
In een unieke bundeling van expertise werken partijen samen binnen de ‘Community of Practice
Fairphone-as-a-Service’, georganiseerd door het Sustainable Finance Lab en Circle Economy,
binnen het programma van Nederland Circulair! In deze community willen we (meer) inzicht
verkrijgen in de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een levensvatbaar model waarbij
Fairphones niet meer als product, maar als dienst op de markt worden gebracht.
Fairphone streeft naar een smartphone die zo lang mogelijk zijn waarde behoudt. Om dat te
bereiken kijken we naar de mogelijkheid het eigendom, en daarmee de verantwoordelijkheid
voor het product, in handen te laten van de fabrikanten. De klant neemt de telefoon af als dienst
en is daarmee verzekerd van een goed functionerend en duurzaam product. Hiervoor dienen
andere afspraken te worden gerealiseerd tussen betrokkenen, zoals financier, leverancier, verzekeraar en klant. Hoe moet dit bedrijfsmodel eruitzien en in welke scenario’s is het realiseerbaar
en financierbaar? Deze vragen wil de Community of Practice beantwoorden.
De organisaties die hieraan deelnemen brengen hun kennis en kunde bij elkaar uit verschillende
vakgebieden: juristen, verzekeraars, bankiers en accountants, software ontwikkelaars (track and
trace van onderdelen), bedrijfseconomen, academici en andere experts op het gebied van de
circulaire economie. Door deze kennis te combineren kunnen alle aspecten die komen kijken
bij het optuigen van een dergelijk model getackeld worden. Ook wordt het traject nauwlettend
gedocumenteerd om geleerde lessen na afloop via een Whitepaper te delen met bedrijfsleven,
financiële sector, overheid en andere geïnteresseerden. Het doel is om het servicemodel daadwerkelijk toe te passen op zakelijke klanten van Fairphone.
Als Fairphone, PGGM, ING, ABN AMRO, NBA, Allen & Overy, Circularise, MVO NL, Circle Economy
& Sustainable Finance Lab dragen we graag actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe, circulaire bedrijfsmodellen, omdat die de circulaire economie dichterbij kunnen brengen. Deze
Community of Practice is van juni tot oktober 2017 aan het werk.

Meer weten over de doelen en ambities van Fairphone:
kijk op https://www.fairphone.com/nl/onze-doelen/
Wil je de uitkomsten ontvangen? Stuur dan een mail aan kim@circle-economy.com of meld je
aan voor de nieuwsbrief op http://www.circle-economy.com/news/

