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European 
Spinning 
Group
Vlaamse Circulaire Maakindustrie



European Spinning Group

Familiale KMO - 3e Generatie - Roots in de vlas industrie
• Actieve Markten 

• Interieur textiel
• Kledij: fashion & werkkledij
• Technisch textiel
• Outdoor textiel 

• Sterktes 
• Hoogtechnologische spinnerij
• Grote flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen
• Sterke focus op innovatie & duurzaamheid

• Export georiënteerd
• 65% export buiten België
• 5% export buiten Europa

Wist je dat? Wij spinnen dagelijks 15 keer de omtrek van de aarde!



Hoe textiel afval een 
nieuw leven krijgt

Verschillende stappen in de circulaire keten: 
• Inzamelen van de oude jeansbroeken

• Samenwerking met de logistieke keten en sociale economie voor de 
inzameling van oude jeans of oud katoenafval

• Vervezelen tot opnieuw verspinbare vezel
• Samenwerking met leveranciers voor optimalisatie van de kwaliteit van de 

vezel

• Verspinnen tot verwerkbaar garen
• Productie en ontwikkeling van nieuwe garens

• Focus op nieuwe combinaties met recycled denim vezel en andere 
vezels om nieuw garen op de markt te brengen

• Onderzoek naar nieuwe ecologische vezels
• Inzetten op transparantie over productimpact

• Partners zoeken die nieuwe producten kunnen maken op basis van dit garen 
• Tentdoek
• Jeans
• Handdoek
• Keukenhanddoek-

• Samenwerking met studenten, designers en eindklant om nieuwe producten te 
ontwikkelen en ecologisch bewustzijn te stimuleren
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Nederlandse Ministerie 
van Defensie schrijft 

tender voor handdoeken 
& overalls met 

gerecycleerde content 

2
Verschillende textiel stromen 

worden bekeken & 
geëvalueerd

3

Keuze valt voor Post 
Consumer Denim

4

De mechanische recyclage 
wordt op punt gezet in 

samenwerking met 
Altex, een Duitse vervezelaar

5

De ESG Green collectie is 
geboren, met deze eerste 
garens op basis van Post 

Consumer Denim

Resultaat 1: de Towel2: 
handdoek uit 40% Post 

Consumer Denim

Resultaat 2: Overall uit 19% 
Post Consumer Denim

Tender als basis ontstaan  



Reduceren van de 
afvalhoop in de textiel-

en modeindustrie

Minder energie 
verbruik, CO2 uitstoot, 

waterverbruik (1 KG katoen is 
+/-14.000 L Water en 4,5 Kg CO2)

Lokaal verhaal dat korte
keten mogelijk maakt

Reduceren van inzet van 
nieuwe materialen

Tekort aan (natuurlijke) 
vezels tegengaan

Meer grond beschikbaar 
voor andere landbouw

Grotere transparantie 
op vlak van herkomst 

grondstoffen en 
bestemming textielafval

Post Consumer Recycling, waarom?



Post Consumer Recycling, uitdagingen?

Slechts 15 à 20% van 
het textielafval wordt 

gerecycleerd

Weinig recyclage van 
post-consumer

textielafval 
(vooral post productie)

Grootste afzet is 
isolatiemateriaal

Logistieke keten moet 
verder uitgewerkt 

worden met nieuwe 
spelers

Positieve vibe binnen 
circulaire economie:
investeringen, start-
ups, initiatieven...

Technologie 
investeringen nodig 

voor betere recyclage

Bewustmaking van 
groen 

aankooppotentieel! 
(publiek/privaat)

Bewustmaking van 
designers rond 

ecodesign



Actieve productontwikkeling 



Groei ondersteund door #hackyourjeans project  

• 4 Pijlers 
• Ondersteunen & versterken van de klanten in hun 

communicatie en marketing rond de producten 
ontwikkeld met het ESG Green garen 

• Stimuleren van co-creatie door verschillende 
partners met elkaar te linken, zowel on- als offline 

• Proactieve product ontwikkeling gebaseerd op de 
markt vraag 

• Sensibiliseren van de eind consument door heel 
transparante communicatie en traceringspartners

#hackyourjeans treedt op als een connector en 
accelerator voor het aanbod & de vraag naar duurzame 
textiel producten op basis van ESG Green garen. 

www.hackyourjeans.com



#hackyourjeans

European Spinning Group

Ellie.Connect 

Netwerkvisie – start-up Ariadne Innovation

Hi there! I am Ellie.

Het creëren van een digitaal ecosysteem, over de 
productieketen heen, die samenwerkt, kennis deelt, innovatie

stimuleert en waarbij elke geïnteresseerde partij de juiste 
partner vindt om 

een (lokaal) duurzaam textiel verhaal op te zetten.  
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MARKT TRENDS

Waarom opteert ETAP voor een CIRCULAIR Business Model ?



Stappen richting verkoop circulaire diensten

Producten met lange levensduur

Producten met uitgebreide garantie

PRODUCTEN

LaaS business model maximaliseert meerwaarde

ETAP biedt de energiezuinigste oplossing over de totale levensduur

LaaS (Light-as-a-Service)



Stappen richting verkoop circulaire diensten

Producten met lange levensduur

Producten met uitgebreide garantie

PRODUCTEN

Een zoekttocht naar nieuwe materialen

Producten ontworpen voor lage C02 impact

LaaS (Light-as-a-Service)

100% 
gerecycleerd
Polycarbonaat

Polycarbonaat voor Ley shields

StandaardGerecycleerd
ETAP Ley

Producten ontworpen voor de circulaire economie



Stappen richting verkoop circulaire diensten

Producten ontworpen voor eenvoudig onderhoud

“Refurbished” producten

Circulaire renovatie: van down-cycling naar up-cycling

- + =
ETAP’S REBURBISHMENT SOLUTIONS

Producten met lange levensduur

Producten met uitgebreide garantie

Producten ontworpen voor lage C02 impact

Producten ontworpen voor de circulaire economie



WTC-TOREN BRUSSEL
Recuperatie door Steiner school Refurbished oplossing ETAP

Verlichtingsniveau: > 2x meer licht/norm-conform
Energie efficiency: + 67% lm/W 

Materiaal gebruik: -61% staal en -80% verf

Down-cycling

Up-cycling

Stappen richting verkoop circulaire diensten
Circulaire renovatie: van down-cycling naar up-cycling



Stappen richting verkoop circulaire diensten

Producten met lange levensduur

Producten met uitgebreide garantie

Producten ontworpen voor lage C02 impact

Producten ontworpen voor eenvoudig onderhoud

Producten ontworpen voor de circulaire economie

“Refurbished” producten

PRODUCTEN

CIRCULAIRE DIENSTEN : C-LaaS

Volgende stap: van Laas naar C-LaaS
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CIRCULAR ECONOMY FOR THE 
MANUFACTURING INDUSTRY

Drivers and opportunities

Dr. Maarten Dubois
OECD Environment Directorate

Launch event
16 March 2021



1. OECD
2. Circular economy metrics
3. Materials outlook 2060
4. Covid
5. Context for manufacturing

24

Outline
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1. OECD

• Unique forum for: 
– Data analysis
– Information sharing
– International standard setting

Member countries
Accession countries
Key partners



Objectives

2. Circular economy metrics

• Reduce environmental impacts of materials used

• Minimize the materials in use

• Generate value in material-related activities



Metrics

2. Circular economy metrics

• Reduce environmental impacts of materials used
– Recycling rates, litter rates, energy efficiency, circular material use rate

• Minimize the materials in use
– Amount of materials, Resource productivity (GDP/DMC)

• Generate value in material-related activities
– GDP growth, anchoring activities locally, new jobs, e.g. France
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Status

2. Circular economy metrics

• Reduce environmental impacts of materials used
– Recycling rates, litter rates, energy efficiency, circular material use rate

• Minimize the materials in use
– Amount of materials, Resource productivity (GDP/DMC)

• Generate value in material-related activities
– GDP growth, jobs, e.g. France

2019

Statistics | Eurostat (europa.eu)

2019

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_ac_rp/default/table?lang=en


• Global materials use will double by 2060
• Relative decoupling of material intensity: 1,3% per year
• Similar growth rates for primary and secondary materials
• >50% of CO2 emissions are related to materials management
• 10% of CO2 emissions in 2060 coming from extraction and 

processing of key metals (Al, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)

29

Global picture

3. Materials outlook 2060
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Manufacturing sectors

3. Materials Outlook 2060
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Circular economy

3. Materials outlook
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Economic impact

4. Covid
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Materials impact

4. Covid



• Europe in a global context
• The EU green deal
• Green recovery programs
• Digital
• Design & hazardous substances

34

Context for manufacturing



Thank you for your attention

Maarten Dubois
Maarten.Dubois@oecd.org   
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OPBOUW

Ambities en doelstellingen

Op korte (2024) en middellange (2030) termijn

Werkpaden, acties en projecten

Pistes om onze ambities te realiseren

Hefboomwerking

Hoe creëren we de juiste omstandigheden?

GRONDWERK

Afbakening

Waar gaat onze werkagenda over?

Kerngroep

Met wie werken we hieraan samen?

Inventaris 

Welke actieplannen en projecten zijn er al?
Wat gebeurt al rond de hefbomen?

Welke systemische knelpunten zien we nog?

ENGAGEMENTEN

Concrete engagementen 

naar mensen, middelen en tijd

Het canvas van een werkagenda





START!

Hoe bakenen we onze 
maakindustrie af? 

Zomertijd

We delen onze ambities, 
doelstellingen en werkpaden

Live!

We gaan van start met de 
(verder) uitvoer van de 

werkagenda! 

Aan de slag!

We zetten in op enkele 
prioritaire waardeketens

Aan de slag!²

We inventariseren 
knelpunten en de 
hefboomwerking
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Definitie en afbakening van de scope van onze werkagenda 
is cruciaal

• Onder “Maakindustrie” verstaan we de industrie die discrete producten voortbrengt. 
• Het gaat om de ontwikkeling en productie van fysieke producten met een concrete vorm en functie. 
• Deze producten worden gebruikt en verbruikt door zowel professionele gebruikers als huishoudens

• De “maakindustrie” omvat o.a. de sectoren machinebouw, metaalproducten, automotive & transportmiddelen, electro & electronika, 
kunststofverwerking, textielvervaardiging, etc.

• Sectoren als bv. de chemische sector (procesindustrie) en dienstverlenende sector (transport, onderwijs, publieke diensten), vallen 
niet binnen de definitie van de maakindustrie – maar kunnen wel belangrijk hefbomen zijn.

Definitie maakindustrie Bron: Vlaams Innovatienetwerk

Wat wordt reeds gedekt door andere 
werkagenda’s?

Welke activiteiten stroken met deze 
definitie?

Hoe past de maakindustrie in een 
waardeketenperspectief?

1 2 3
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1 2 3Maakindustrie? Andere 
werkagenda’s? Waardeketen?
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Maakindustrie Chemie en 
kunststoffen

Circulair 
bouwen Bio-economie

B Winning van delfstoffen

16 Houtindustrie > Meubelen

20-22 Chemische stoffen, kunststoffen en farma > EEA & automotive e.g. PVC > bio-polymeren

24-25 Primaire metalen en producten van metaal > Machinebouw & EEA

13-15 Textiel & kleding > 60% syn. vezels > bio-polymeren

17 Papier en papierwaren en drukkerijen

23 Non-metallische, minerale producten

27 Elektrische en elektronische apparatuur > EEA-plastics e.g lighting, HVAC

28 Machines, apparaten en werktuigen.

29-30 Motorvoertuigen en andere transportmiddelen

31-32 Meubelen & matrassen

33/95 Reparatie en installatie van machines en 
apparaten > Sterk reparatie en hergebruik circuit buiten NACE-sectoren om 

(burgers, kringwinkels, sociale economiebedrijven)E Afvalbeheer en recyclage

1 2 3Maakindustrie? Andere 
werkagenda’s? Waardeketen?

Source

Maak

Repareer en 
recycleer

Gebruik
Consumptie en gebruik door bedrijven en huishoudens

Maakindustrie Chemie en 
kunststoffen

Circulair 
bouwen Bio-economie
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Welke criteria bepalen het potentieel van een 
waardeketen mbt de circulaire transitie in Vlaanderen?

• EU Green Deal, verordeningen en richtlijnen, …

Dimensies Criteria

Ketens die sterk voorkomen in Europese agenda’s
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Welke criteria bepalen het potentieel van een 
waardeketen mbt de circulaire transitie in Vlaanderen?

• Toegevoegde waarde, tewerkstelling, export

• Materiaal- en koolstofvoetafdruk

• EU Green Deal, verordeningen en richtlijnen, …

• Stuwende en remmende trends

Dimensies Criteria

Acceleratiepotentieel (MLT) circulaire economie

Ketens die sterk voorkomen in Europese agenda’s

Economisch relevante activiteit in Vlaanderen 
Sterke consumptie binnen Vlaanderen 
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Machinebouw, productie van metalen en motorvoertuigen als sectoren met 
hoogste toegevoegde waarde binnen de Vlaamse maakindustrie

Toegevoegde waarde (VL) volgens NACE-sector maakindustrie (2019, €milj)
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Hoge TW, > 
>~2miljard€

Medium TW, > 1-
2miljard€

Lagere TW, 
<1miljard€ • Grootste sectoren in toegevoegde waarde 

eveneens Vlaamse reuzen in tewerkstelling

• Reparatie en installatie van machines sterk 
groeiend in tewerkstelling en toegevoegde 
waarde, net zoals ICT

• Textiel en kleding leunt aan bij de ‘grotere’ 
sectoren, voornamelijk spinnen & weven van 
textiel en de vervaardiging van tapijten en 
technische textiel

• Top sectoren zijn uiteraard ook grootste 
exporterende sectoren
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Toegevoegde waarde (VL)
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Motorvoertuigen, textiel & meubelen en machinebouw als 
materiaalintensieve waardeketens

Materiaalvoetafdruk (VL) volgens NACE-sector maakindustrie (2016, Kton)

• Motorvoertuigen: sterke bedrijfsconsumptie 
in de vorm van transportmiddelen (lichte 
vracht en vrachtwagen, bedrijfswagens)

• Textiel en kleding: groot deel van de 
materiaalvoetafdruk uit snelle mode

• Elektronica: aanzienlijke materiaalvoetafdruk 
gecombineerd met grote ‘stock’ aan kritische 
materialen (cobalt, lithium, ...)

• Meubelen: reeds sterk ingeburgerd 
hergebruikkanaal (informeel, kringwinkel, 
digitale platformen, …)

In welke waardeketen(s) zien we de 

circulaire transitie accelereren?
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Dé circulaire maakindustrie bestaat niet, gezien de grote verscheidenheid 
in waardeketens naar complexiteit en waarde/levensduur

Levensduur/
Waarde

Klein Medium Groot

Complexiteit

Hoog

Midden

Laag

Andere transport-
middelen

Geo/Agro/
bouwtextiel

Vloerkleden 
en tapijt

Meubelen

Matrassen

Automotive

(EV)-
batterijen

Huishoudelijk 
elektronica

Andere 
motorvoertuigen

ICT

E-bikes

Medische en 
optische 

apparatuur

Elektronische 
componenten

Algemene en 
speciale 

machines
Motoren en 

compressoren

Medisch 
textiel

Bescherming
stextiel

Meet-en 
regelapparatuur

Elektrische 
apparatuur

Automotive 
textiel

Kleding

Interieur-
textielPapier & 

papierwaren

Verpakkingen

Basis-
producten

metaal

Drukkerij



52

De werkagenda circulaire maakindustrie zet in op 4 ecosystemen van 
‘gelijkaardige’ producten

Levensduur/
Waarde

Klein Medium Groot

Complexiteit

Hoog

Midden

Laag

Andere transport-
middelen

Geo/
bouwtextiel

Vloerkleden 
en tapijt

Meubelen

Matrassen

Automotive

(EV)-
batterijen

Huishoudelijk 
elektronica

Andere 
motorvoertuigen

ICT

E-bikes

Medische en 
optische 

apparatuur

Elektronische 
componenten

Algemene en 
speciale 

machines
Motoren en 

compressoren

Medisch 
textiel

Meet-en 
regelapparatuur

Elektrische 
apparatuur

Automotive 
textiel

Kleding
Interieur-

textiel

Papier & 
papierwaren

Verpakkingen

Basis-
producten

metaal

Drukkerij

Consumenten-
textiel 

(& matrassen)

Consumenten
elektronica en 

batterijen
Machines en 
professionele 

elektronica

Tapijten en 
technisch en 

textiel

Bescherming
stextiel
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Ecosysteem

Consumenten-
textiel 

(& matrassen)

Consumenten
elektronica en 

batterijen

Machines en 
professionele 

elektronica

Tapijten en 
technisch en 

textiel

De werkagenda circulaire maakindustrie zet in op 4 ecosystemen van 
‘gelijkaardige’ producten

• Sterke Europese agenda (EU Textiles strategy)
• Sterk lineaire keten met groot potentieel voor 

levensduurverlening, hergebruik (en recyclage)Kleding Interieur Bedding

• Circulaire basis om op verder te bouwen
• Hoogwaardige materialen en stoffen
• Sterke en geïntegreerde Vlaamse waardeketenTapijt Technisch textiel (protect, auto, indu, …)

• Ondanks sterke collectie & recyclage, steeds stijgende 
consumptiemarkt en veel hergebruikpotentieel

• Inschaling sociale economie kansrijk
• (EV-)batterijen exploderende markt op MLT

• Reeds lange levensduur maar hoog restwaardepotentieel
• Sterke Vlaamse sector
• Potentieel voor verankering waardeketen dmv nieuwe 

business modellen obv as-a-service en remanufacturing

1%

2e

50%

3x

Huishouden ICT E-bike Batterij

Algemeen Industrie Kantoor

Scope Motivering
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Wat denken we met deze werkagenda circulaire 
maakindustrie te bereiken?

• Een werkagenda die erin slaagt de CE te versnellen en op te schalen
• Door pionierende organisaties verder te ondersteunen
• Door het bredere Vlaamse weefsel op de circulaire trein te krijgen

Versnelling en opschaling

Impuls geven naar 
verankering én het 

creëren van toekomstige 
maakactiviteiten

Diversiteit in 
waardeketens om de brede 

maakindustrie te 
inspireren

Verder gaan dan enkel 
circulair ontwerpen en 

maken

• Inzetten op diverse waardeketens
• Waarin de circulaire economie andere gedaantes aanneemt
• Projecten, beleid, instrumenten ontwikkelen om de maakindustrie breed te inspireren

• Werkagenda moet verder gaan dan enkel de ‘maakactiviteit’:
• Ontwerp en productie is maar één schakel in de circulaire waardeketen, het gaat eveneens om 

invullen van behoeftes, producten gebruiken en hergebruiken, intensiever gebruik, …

• Circulaire economie gebruiken als:
• Als middel om competitiviteit en verankering in Vlaanderen te vergroten
• om ‘nieuwe’ maakactiviteiten te ontwikkelen, in de binnenste cirkels van de CE – typisch ook 

rond producten zonder maakactiviteit in Vlaanderen.




