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Richtlijnen: 

• Antwoorden graag beknopt houden. In bullets werken heeft voorkeur (Max 3 

pagina’s)  

• Eventuele onduidelijkheden markeren; TheRockGroup kan meedenken over 

aanscherpen van de opdracht 

 

Titel Project: Marktonderzoek circulaire zonnepanelen  

Naam Organisatie: A 

Soort Organisatie:  

Profit Organisatie 

Non-Profit Organisatie 

Publieke Organisatie  

Naam Contactpersoon: B 

Aantal FTE in dienst: 24 

Mail: C 

Vink a.u.b. aan met welke SDG(’s) uw project gelinkt is:  

SDG 1 "No Poverty" 

SDG 2 "Zero Hunger" 

SDG 3 "Good Health and Well-being" 

SDG 4 "Quality Education" 

SDG 5 "Gender Equality" 

SDG 6 "Clean Water and Sanitation" 

SDG 7 "Affordable and Clean Energy" 

SDG 8 "Decent Work and Economic Growth" 

SDG 9 "Industry, Innovation and Infrastructure" 

SDG 10 "Reduced Inequalities" 

SDG 11 "Sustainable Cities and Communities" 

SDG 12 "Responsible Consumption and Reproduction" 

SDG 13 "Climate Action" 

SDG 14 "Life Below Water" 

SDG 15 "Life on Land" 



 

 
 

SDG 16 "Peace, Justice and Strong Institutions" 

SDG 17 "Partnerships for the Goals" 

Geen van alle 

Plaats/Regio waarin uw project zich afspeelt:  

Amsterdam  

Achtergrond van het project:  

In de afgelopen jaren zijn er door middel van subsidies en andere maatregelen veel 

mensen overgestapt op zonnepanelen. Zonnepanelen hebben ongeveer een 

levensduur van 20-25 jaar. Er wordt dus verwacht dat in het jaar 2035 een 

gigantische hoeveelheid zonnepanelen zal moeten worden vervangen. Echter, het 

recyclen van zonnepanelen is momenteel nog niet rendabel en gebeurt zelden. De 

overheid heeft de ambitie aangegeven om in 2050 volledig circulair te zijn, en heeft 

het doel in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken. Daarom is het zaak om ook 

de zonnepanelen markt circulair te ontwikkelen. Wij als Organisatie A willen 

koploper worden in de industrie op het gebied van circulaire zonnepanelen om zo 

bij te dragen aan het behalen van het doel om 100% circulair te worden.  

Projectomschrijving:  

De groep trainees zal aan de slag gaan met een marktonderzoek en onderzoeken 

welke ontwikkelingen er wereldwijd zijn op het gebied van zonnepanelen. Daarnaast 

willen we graag inzichtelijk hebben hoe onze huidige afvalstromen lopen en daarbij 

kijken welke grondstoffen er worden gebruikt en in welke mate. Onze ambitie ligt 

minimaal gelijk met landelijke circulaire ambities. Daarnaast gaan de trainees 

onderzoeken welke mogelijke business modellen aansluiten bij deze ambitie. Moet 

er bijvoorbeeld een terugneem systeem worden opgezet, solar energy as a service 

etc.  

Onderliggende vragen:  

• Welk alternatief bedrijfsmodel kan er worden gehanteerd om de toepassing 

van zonnepanelen meer circulair te maken  

• Wat zijn de technologische limitaties om zonnepanelen te recyclen? 

• Welke mogelijke steun is er vanuit de overheid om de omschakeling te 

maken richting? 



 

 
 

Welke expertise heeft het team nodig? 

• Kennis over circulaire design principes en business modellen  

• Technische achtergrond op het gebied van energie  

Deliverables: Wat levert het team af na afloop van het project? 

Het team levert aan het einde van het project een compleet marktonderzoek af 

waarmee organisatie A een goed beeld heeft van de mogelijkheden. Graag horen 

we ook een advies van de groep trainees over de te kiezen koers voor onze 

organisatie. Denk hierbij aan bedrijfsmodel, financiën, belemmeringen (technisch/ 

organisatorisch)  

Toekomstige acties n.a.v. het project: wat gaat u doen met de uitkomsten van het 

project? 

Met de uitkomsten van het rapport willen we kijken hoe we onze bedrijfsvoering 

kunnen aanpassen aan de behoefte van de toekomst en ons bedrijf daadwerkelijk 

duurzaam en circulair kunnen maken  

Overige opmerkingen:  

• Werken op locatie mogelijk  

• Start liefst in tweede ronde traineeship 2020 (september)  

 

 


