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OVER ASTRID

Ik ben Astrid moeder van twee
zoons en oprichter van Mr
Beetle. Met de komst van mijn
twee zoons begon bij ons ook
de invasie van kinderspullen.
Wij woonde destijds klein het
centrum van Haarlem en ik
schrok van de korte periode dat
ik veel van de babyspullen
gebruikt had. En het bizarre is
dat veel van de babyspullen
langer in mijn schuur
opgeslagen stonden dan dat ik
ze daadwerkelijk gebruikt had.

Dit inzicht was voor mij een het
startpunt om te zoeken naar een
meer duurzaam (circulair)
businessmodel voor babyspullen.
Als kersverse moeder
realiseerde ik me nog meer in
wat voor wereld mijn kinderen
opgroeien. En dat ik als ouder
letterli jk aan de wieg sta van
hun toekomst. Na de geboorte
van mijn jongste zoon liet dit
thema me niet meer los. In 2017
startte ik Mr Beetle, een
verhuurplatform waar ouders
babyspullen kunnen huren. 

"Ik realiseerde me
dat ik als ouder

letterlijk aan de wieg
sta van hun
toekomst" 



MR BEETLE 

WAT IS MR BEETLE PRECIES?
Mr Beetle is een online platform
waar ouders allerlei
babyproducten zoals een box,
wiegjes, wipstoeltjes, co-
sleepers en draagzakken kunnen
huren.  
Kinderen groeien en ontwikkelen
zich razendsnel. Voor je het weet
berg je het wiegje op en niet
veel later staat ook het
wipstoeltje, de Maxi-Cosi en de
box op zolder of in de schuur. 

HOE WERKT HET CONCEPT?
Bij Mr Beetle huur je
babyproducten voor een vast 
 bedrag per maand. Sluit het
product niet meer aan bij de
levensfase? Dan stuur je de  

producten weer retour. Na een
grondige schoonmaak en een
veiligheidscheck komen de
babyspullen weer terug in het
assortiment. Met dit proces
verlengen we de levensduur van
producten.  En ouders ervaren
het gemak en comfort van
hoogwaardige babyspullen,
zonder dat ze de producten zelf
hoeven aan te schaffen. 



MR BEETLE 

WAAROM IS HET TIJD VOOR EEN
CONCEPT ALS MR BEETLE? 
Ik maak me echt zorgen over
onze enorme ecologische
footprint. In Nederland
gebruiken wij ruim 6 keer meer
resources dan dat natuur ons
weer kan teruggeven. Het
produceren en verschepen van
spullen hebben een enorme
impact op het milieu. En als je
dan bedenkt dat alle producten
rondom baby’s en kinderen
ontzettend tijdelijk zijn, dan is
het de hoogste tijd om naar een
model te gaan waarin we deze
producten niet meer bezitten
maar gebruiken zolang als we ze
nodig hebben.

WELKE VOORDELEN BIEDT HET
HUREN VAN BABYPRODUCTEN?
Naast dat het veel duurzamer is ,
levert het ook andere voordelen  
op voor ouders en  grootouders.
Zo zijn er vooraf geen hoge
investeringskosten maar betaal 
 je een vast bedrag per maand.
Het voorkomt miskopen, want als
het product niet meer aansluit
bij de levensfase van jouw
kleintje stuur je het product
retour en stopt het abonnement.
Het bespaart tijd doordat
ouders hun babyproducten niet
meer hoeven te verkopen.  En
niet onbelangrijk, het scheelt
een heleboel ruimte in huis.

"Alle producten
rondom baby’s en

kinderen zijn
ontzettend tijdelijk"



DE IMPACT 

WAT IS DE IMPACT VAN MR
BEETLE?
Babyproducten huren spaart het
milieu doordat er minder
grondstoffen nodig zijn om
nieuwe producten te maken.
Daarnaast verminderd de
uitstoot van CO2 en andere
broeikas-gassen doordat er
minder baby-producten gemaakt
en getrans-porteerd hoeven
worden. 

EXTRA IMPACT
En daarbovenop doneert Mr
Beetle voor elke nieuwe
bestelling boven de €25,- een
boom aan www.treesforall .nl

WWW.MRBEETLE .NL

WAT IS DE VOLGENDE STAP
VOOR MR. BEETLE?
Het vergroten van de aandacht
voor consuminderen en het
bewust omgaan met babyspullen
is een thema wat nog niet
mainstream is, dus het uitdragen
van mijn missie en het helpen van
ouders met de invulling van hun
babyspullenbehoefte blijft een
speerpunt. 

"Daarbovenop
doneert Mr Beetle
voor elke bestelling
boven de €25,- een

boom"
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DE VOLGENDE STAP

 
Mocht er aanleiding zijn om dit
onderwerp onder aandacht te
brengen bij jul l ie lezers,
luisteraars of kijkers? Ik heb een  
passie voor spreken en deel mijn
verhaal en missie graag.

Mr Beetle
Astrid Oversier
T: 06-41318858
E: astrid@mrbeetle.nl 

VERVOLG
Daarnaast registreren we de
inzichten die we opdoen over
de babyspullen in de
verschil lende gebruikersfases
om in de toekomst producenten
van babyspullen te adviseren
over hoe zij hun producten op
een circulaire wijze kunnen
ontwerpen. Te denken valt aan
welke onderdelen aan sli jtage
onderhevig zijn, of wanneer er
reparaties of een linkje verf
nodig is. 

WWW.MRBEETLE .NL


