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Circulaire visie  
en Circular lighting  
gaan perfect samen

Circular lighting
Van Straten Medical vestigde zich op  
twee locaties langs de A12 in De Meern. 
Voor hun nieuwbouwpand werd gekozen 
voor Circular lighting. Proactieve monitoring 
en onderhoud verlengen de levensduur  
van het verlichtingssysteem, en leidt tot 
minder storingen. Daarnaast neemt  
Signify de producten aan het einde van  
de contractperiode in overleg terug, zoals 
Van Straten Medical werk maakt van het 
hergebruiken en recyclen van roestvrij
stalen operatie instrumenten, zoals scharen. 
Vóór het aflopen van de contractperiode 
worden nieuwe afspraken gemaakt.

Van groothandel in medische hulpmiddelen tot specialist in circulair 
medisch instrumentbeheer; Van Straten Medical groeit mee met  
de samenleving. Binnen het bedrijf bloeide de overtuiging dat  
ziekenhuizen baat hebben bij minder afval en het hergebruiken van 
medische hulpmiddelen in de operatiekamer. Aldus ontstond in 
samenwerking met de medische wereld een circulair bedrijfsmodel. 
Van Straten wilde natuurlijk ook circulaire verlichting. Daarvoor 
koos het bedrijf voor Circular lighting van Signify. Circular lighting 
brengt duurzaamheid in de praktijk. Van Straten Medical betaalt 
alleen nog maar voor het licht, en nooit meer voor de lampen.

Light as a Service
Bij de activiteiten van Van Straten Medical 
hoort veel handwerk. Nauwkeurigheid is  
de norm, en het bedrijf moet kunnen 
vertrouwen op optimale verlichtingsniveaus. 
Straten Medical koos daarom voor Signify’s 
serviceconcept Light as a Service. Het bedrijf 
betaalt nu alleen een vast maandbedrag 
voor de installatie, en investeren is niet 
nodig. Signify blijft tijdens de serviceperiode 
verantwoordelijk voor de systeemprestaties, 
en voor tijdige reparatie en/of vervanging. 
Van Straten mag voor een vast bedrag  
altijd rekenen op optimaal presterende, 
duurzame verlichting.

“ Fijne instrumenten  
maken is een precies 
werkje. Dat vergt de  
allerbeste verlichting.”
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“ Ziekenhuizen  
kunnen door recy
cling en reparatie 
gemakkelijk 20% 
op inkoopkosten 
besparen.” 
Bart van Straten,  
Board of Directors  
Van Straten Medical

Verlichting voor elk doel
Van Straten Medical heeft twee vestigingen. 
Een fungeert als magazijn. Het andere is een 
combinatie van kantoor en cursusruimten 
en diverse werkruimten, bijvoorbeeld waar 
gebruikte roestvrijstalen medische hulp
middelen van ziekenhuizen binnenkomen en 
worden schoongemaakt en gesteriliseerd 
voor hergebruik. Verder zijn er nog een 
productieruimte en een reparatieruimte.  
In alle ruimten zorgen bewegingssensoren 
voor 25% extra energiebesparing.  
Aan de basis van het verlichtingssysteem 
staat Interact Office. Met dit connected 
verlichtingssysteem is Van Straten Medical 
klaar voor een toekomst met steeds vaker 
aandacht voor duurzame, connected 
toepassingen.

Circulair biedt kansen
Met Circular lighting toont Van Straten 
Medical visie, in een sector met relatief  
nog maar weinig aandacht voor circulariteit. 
Gelukkig neemt die toe; in 2018 tekenden 
de overheid en tal van bedrijven de  
Green Deal voor duurzame zorg, over het 
reduceren en beheersen van afval in 
ziekenhuizen. Het circulaire businessmodel 
van Van Straten Medical slaat dermate aan, 
dat al na drie jaar tijd 40% van de bedrijfs
activiteiten om circulariteit draait.
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“ Wij merken dat  
het hoge licht
niveau zelfs een 
positieve uitwerking 
heeft op het  
welzijn van onze 
medewerkers.” 
Bart van Straten,  
Board of Directors  
Van Straten Medical

Voordelen voor ondernemers

Zeer energiebesparend
In combinatie met Interact Office zetten 
ondernemers met Circular lighting enorme 
besparingsstappen. Bijvoorbeeld door 
energiebesparing door LEDverlichting  
en extra besparen door het gebruik van 
bewegingssensoren en connected  
toepassingen.

Innovatie stimuleren
In een samenleving met steeds meer 
aandacht voor circulair ondernemen helpt 
Circular lighting innovatieve doelen realiseren. 
De in de circulaire economie vertrouwde 
duurzaamheidscyclus van ingebruikname  
tot en met refurbishen of recyclen, is met 
Circular lighting verder geborgd.

Ontzorgd ondernemen
Tijdens de contractlooptijd monitort  
Signify op afstand de verlichtingsprestaties. 
Gebruikers kunnen vertrouwen op de  
beste lichtniveaus. Storingen worden 
proactief opgelost. Gebruikers kunnen  
zich blijven richten op de eigen werkzaam
heden.

Betalen voor licht alléén
Met Circular lighting betalen ondernemers 
alleen nog maar voor het licht, en nooit 
meer voor de lampen. Van kostbare  
investeringen is geen sprake meer, terwijl  
zij toch altijd over de laatste updates 
kunnen beschikken.
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