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POM West-Vlaanderen, een
provinciaal agentschap met een
hart voor de ondernemers!

Samen met onze partners maken we van West-Vlaanderen een provincie 

waar ondernemers kunnen groeien op een duurzame manier. We 

stimuleren ondernemerschap, investeren in ruimte om te 

ondernemen, brengen innovatie dichter bij de ondernemer, 

ontwikkelen het aanwezige talent in West-Vlaanderen en geven data 

en informatie op maat.
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Hoe helpen we jouw bedrijf ?

We helpen je 

Innoveren

Nieuwe Materialen 
Voeding 
Blue Energy 
Machinebouw 
& Mechatronica
Digital Health 
Duurzaam bouwen 
Drones
Duurzaam transport

We stimuleren je 
Ondernemingszin

Levenslang en duaal leren
Het verborgen arbeidspotentieel
Ons educatief aanbod
Kenniscentrum sociale economie

We investeren in

Ruimte & 
Infrastructuur

We geven

Informatie

Een onderneming 
opstarten
Internationaal 
ondernemen
Onderneem lokaal

We ontwikkelen je 

Talent

Multimodale platformen
Wetenschapsparken
Bedrijventerreinen vd
toekomst
Bedrijfsruimte
Vergaderzalen

Data en advies 
op maat
Onze studies 
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Drones
Koksijde & Zeebrugge

Digital Health
Tolhuis - Brugge

Blue Energy
Blue Bridge - Oostende

Duurzaam Transport
ABC-toren - Zeebrugge

Duurzaam bouwen
Acacus - Veurne

Machinebouw - Mechatronica
Brugge - Kortrijk

Nieuwe Materialen
Circular Materials Center- Kortrijk

Voeding
Food Innovation Park -

Roeselare

Investeringen in wetenschapspark en in O&I uitrustingen

Fabrieken voor de Toekomst  Ambitie – 7 clusters

1| een uniek aanbod van infrastructuur realiseren
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- Stimuleren en afstemmen van de academische kennisontwikkeling 
- Versterken van technologie- en competentieontwikkeling
- Opvolgen technologische trens en door vertalen richting bedrijven
- Ondersteuning van innovatie en valorisatie ervan bij bedrijven

Fabrieken voor de Toekomst  Ambitie

2| een innovatienetwerk opzetten vanuit de principes van open innovatie 
waar bedrijfs-, kennisinstelling, of sector overschrijdende samenwerking centraal staat.
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Met slimme oplossingen in textiel, kunststof of composiet bieden deze bedrijven 
antwoord op complexe noden en zetten ze in op duurzaamheid en op circulair 
ondernemen. 

• Textielsector, kledingsector, rubber- en kunststoffensector
• 900 bedrijven met tewerkstelling van 14.900 personen in West-Vlaanderen

(41,3% in Vl)
• Jaarlijks € 1,5 miljard toegevoegde waarde (33,1% in Vl)

1. Cluster Nieuwe Materialen  Grondstof voor verandering



N
ieu

w
e M

aterialen

20/06/202213

1. Cluster Nieuwe Materialen - Community

• Kennispartners

• Bedrijvenpartners

• Opleidingspartners
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2. Circular Materials Center - Kortrijk
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2. Circular Materials Center Visie 
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2. Circular Materials Center Huispartners
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Uitbreiding CMC in 2020 

Financiële 
ondersteuning vanuit 
EFRO, Vlaanderen en 
Provincie

2. Circular Materials Center Investeringen 

Oppervlakte: +50%
Visie: 3 pijlers
Onderzoek & Testing
Opleiding & Training
Meetings &  Events

Partnership: 4 

huispartners
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3 pijlers
Onderzoek & Testing
Opleiding & Training
Meetings &  Events
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2. Circular Materials Center Onderzoek & Testing
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2. Circular Materials Center Opleiding & Training
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2. Circular Materials Center Meeting & Events
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2. Circular Materials Center - Innovation Wall

Innovation Wall | 2020
• Latexvrij evenemententapijt Rewind is volledig recycleerbaar
• Oceaanplastic recyclen tot garens voor matrashoes
• Kunststof ramen worden gerecycleerd tot nieuwe grondstof
• Laat je oude jeans hacken!
• Circulaire matras: dream big and sleep futureproof
• Eerste collectie reiskoffers vervaardigd uit huishoudelijk afval
• Hippe designmeubels 3D-printen met recyclaat
• Basalt gesteente en bio-hars als grondstof 

voor brandwerend sandwichpaneel

Wat Het etaleren van  innovatieve producten binnen de kunststof- en textielsector.

Doelstelling 1. Algemeen draagvlak creëren voor circulaire economie

2. Het vertrouwen vergroten bij de producenten & consument 



OPGELET! Overschrijf dit sjabloon nietOPGELET! Overschrijf dit sjabloon niet
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ica Contact |
Stefaan Verhamme
Cluster Manager Nieuwe Materialen, 
Machinebouw & Mechatronica, Duurzaam bouwen 
stefaan.verhamme@pomwvl.be

Bezoek de virtuele toer: 
www.circularmaterialscenter.be

mailto:stefaan.verhamme@pomwvl.be
https://www.agoria.be/nl/digicoach
https://www.voka.be/digitale-quick-scan
https://www.unizo.be/digitaliseren
http://www.circularmaterialscenter.be/
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doe-netwerk Lokaal 
Circulair

Elmar Willems 

Facilitator Circulaire Economie, 

Vlaanderen Circulair
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Lokaal Circulair
Doe-netwerk circulaire steden en 
gemeenten

Elmar Willems

Facilitator Circulaire Economie



01. Vlaanderen Circulair



Deze transitie willen we. Dit pad bewandelen we.







https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail-2/circular-state-of-the-union-2022-ode-aan-de-doeners


01. Lokale besturen circulair 





Wat maakt het filmpje los?

Waarom is het circulair?

Wat is de rol van het lokaal bestuur?

Denk na over je eigen rol.

Waarom zou ik er mee bezig zijn?

Hoe werk ik aan visie en aanpak?

Doe mee.

Begin zelf.

https://vimeo.com/677785263/453e46327b




03. Waarom lokaal circulair?



▪ Per inwoner wordt jaarlijks zo’n 476 kg huishoudelijk 
afval geproduceerd. 

▪ Vertoont sinds 2008 een dalende trend door evolutie 
van het selectief ingezameld afval

▪ Twee derde van huishoudelijk afval gaat naar 
materiaalrecuperatie (2020): 44% werd gerecycleerd en 
21% werd gecomposteerd of vergist;

▪ 30% wordt verbrand voor energierecuperatie

▪ In 2030: 100 kg restafval in 2030, >75%  recyclage,  -25% 
C02-emissies door afvalverbranding. Hoe?







Mobiliseer industrie, empower
consumenten.

Less waste, more value

1. Consumentengoederen elektronica 

2. Mobiliteit (voertuigen, batterijen…) 

3. Verpakkingen

4. Kunststoffen

5. Textiel

6. Bouw en infrastructuur

7. Biomassa, voeding, water en bodem

Klimaatplan 2030
➢ Bijdrage vanuit sector Afval

▪ LT-visie afvalverwerking

▪ Voorvergisting GFT-afval

▪ Kunststoffen: selectieve inzameling en 
verwerking

➢ CE als transversale maatregel

▪ Verderzetten van transitieprogramma 

▪ Roadmap CE

▪ Green Deals transformatie CE 

▪ Aangepast wettelijk kader 

▪ Nieuwe business modellen 

▪ …

➢ Milieuverantwoorde consumptie als transversale 
maatregel

▪ Voedingsbeleid

Klimaatstrategie 2050
➢ Toekomstbeeld voor ≠ ETS sectoren

▪ Elektriciteit, brandstoffen en 
warmte

▪ Industrie:
▪ Circulaire economie als basiskader
▪ Industriële symbiose in clusters

▪ Transport
▪ Gebouwen
▪ Landbouw en voedselsysteem
▪ Bodems, bossen en biomassa

➢ Randvoorwaarde voor geslaagde transitie
▪ De centrale rol van circulaire economie: 

“Zonder de verwezenlijking van een CE 
wordt het behalen van de 
vooropgestelde reducties in deze 
sectoren zeer moeilijk tot onmogelijk”
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* Rough extrapolations based on existing calculations for the Flemish region, Belgium and the Netherlands (https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/7-
modelling-job-creation-in-the-circular-economy-in-flanders). These figures cannot be interpreted as exact predictions. They serve to underline the importance of innovative concepts.

858 – 1 664 jobs

2020 2025

Circular jobs
Social 

employment

Social and circular entrepreneurship

3 348 jobs

835 jobs

Social and circular 
entrepreneurship

Circular jobs
3 scenarios:

1. 4 155 – 6 656 
2. 4 448 – 5 148 
3. 3 434 – 4048

Social 
employment

3 434

6 656

Example from Aalst = 
ci. 85.000 inhabitants





03. Lokaal circulair: stand van zaken
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Circulaire economie gekoppeld aan  
verschillende thema’s

Expliciete vs. impliciete vermelding

Gekoppeld aan:

Duurzaamheid          Energie …

Innovatie                    Afval

Mobiliteit Ruimte



04. Naar een doe-netwerk Lokaal Circulair?



Uitdagingen van lokale besturen

Lokale tewerkstelling, veerkrachtige economie, beperkte ruimte, 
armoede, files, zwerfvuil, begrotingstekort, klimaatontregeling, 
sociale cohesie, biodiversiteit, etc.

De circulaire economie als 
katalysator voor de leefbaarheid 
van een stad of gemeente. 

de lokale economie behouden en versterken

een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en;

de sociale samenhang bevorderen





Online vragenlijst en interviews







Circulaire beleidsinstrumenten

• Circulair en veranderingsgericht bouwen

• Stadsontwikkeling, incl. brownfieldontwikkeling

• Terugname en valorisatie afvalstromen (incl. 

netheid) 

• Consumentengoederen (elektronica, textiel, etc.) 

• Herstel en hergebruik

• Deelsystemen

Circulaire actiedomeinen

• De activatie van het politieke bestuur en de 

verschillende administratieve diensten

• Duurzaam en circulair aankoopbeleid

• Ondernemerschap

• Samenwerken op/met bedrijventerreinen

• Opmaken circulaire stadsstrategie

Welke actiedomeinen en instrumenten krijgen de voorkeur? 
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Andere POM’s

Andere provincies

Andere intercommunales

Internationale voorbeeldsteden

De POM van mijn provincie

Vertegenwoordigers uit de financiële wereld

Lokale besturen met een gelijkaardig maturiteitsniveau omtrent…

Mijn provincie

Vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en burgerplatformen

Lokale besturen van eenzelfde grootte en een gelijkaardig sociaal-…

De intercommunales van mijn stad of gemeente

Onderzoekers & experten

Burgemeester en schepenen van stad of gemeente

Lokale besturen die als koplopers of voorbeeldbesturen worden…

Verschillende diensten in mijn lokaal bestuur

Vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld

Welke partijen nemen er best deel aan het doe-netwerk Lokaal Circulair om het voor u 
waardevol te maken? (n=95)



05. Ja, naar een doe-
netwerk Lokaal Circulair!



(Meer) steden en gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, POM’s en 
provincies bereiken, met als doel: 

• Lokale besturen te inspireren en inzichten te laten groeien;

• Circulaire ambities te verhogen en concrete acties te realiseren;

• Samenhang en samenwerking tussen lokale besturen te stimuleren;

• Terugkerende vragen rond bepaalde thematieken te behandelen;

• Circulaire economie principes te verankeren.





Wat houdt het doe-netwerk Lokaal Circulair in?



We begeleiden 10 lokale besturen begeleiden



We zetten drie Communities of Practice op



Versie 1.0

http://www.lokaalcirculair.be/


Hoe neem je deel aan het doe-netwerk? 
✓

✓

✓

✓

http://www.lokaalcirculair.be/
https://survey.alchemer.com/s3/6858787/Interesseverklaring-Lokaal-Circulair
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Bedankt! 
Vragen?

elmar@vlaanderen-circulair.be

Lokaalcirculair@vlaanderen-circulair.be

www.vlaanderen-circulair.be

www.lokaalcirculair.be

https://www.facebook.com/vlaanderencirculair/
https://www.linkedin.com/company/vlaanderen-circulair
https://twitter.com/circulflanders
https://www.instagram.com/circular.flanders/
mailto:elmar@vlaanderen-circulair.be
mailto:lokaalcirculair@vlaanderen-circulair.be
http://www.vlaanderen-circulair.be/
http://www.lokaalcirculair.be/
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Hoe zet je een 
circulaire strategie op 
in samenwerking met 
verschillende lokale 
actoren?
Ramona Nicolaescu

Architecte facilitair beheer

Stad Brugge



Brugge Circulaire stad
Hoe zet je een circulaire strategie op i.s.m. lokale actoren ?

Ramona Nicolaescu, Stad Brugge – Facilitair beheer



1. BruggeNaarMorgen als basis

2. van ambitie naar visie

3. van visie naar actie

4. van actie naar ambitie



Klimaatplan 2030 als kader



mitigatie
directe CO2

-uitstoot

mitigatie
indirecte CO2

-uitstoot

adapatie

organisatie









2. Van ambitie naar visie 



Interne en externe goesting groeit
• Circulaire zaadjes al langer aanwezig

• Interne stadsprojecten
• Wel ideeën, maar weinig concrete projecten

• Externe projecten: 
• repaircafés ism. Vormingplus, 

• Kopje zwam 

• bedrijf  Verimpex, rond valorisering reststromen

• Kantelmoment 2019: opstart hefboomprojecten
• pilootproject circulair bouwen Scharphoutsite

• conceptstudie Kaaidistrict

• ESF-circulaire HUB

• Goesting in meer! 
• Intern capaciteitsversterking → kennisopbouw bij collega’s en Stadsbestuur

• Visievorming → hoe circulair potentieel opkrikken ism. partners



Een visietraject onder begeleiding 
• Opmaak klimaatplan: hefboom

• Aanduiden van een begeleidende partner met duidelijke 

opdracht 
1. Organiseer vorming voor stadspersoneel en stadsbestuur: wat is circulaire 

stad en waarom moeten / willen we daarmee bezig zijn?

2. Zet een visietraject op met stadsdiensten en externe partners rond de vraag: 

wat is en waar situeert zich het circulair potentieel van Brugge? 
▪ Beperk dat niet tot ‘circulaire economie/bedrijvigheid’, gaat evenzeer over circulaire ‘stadsorganisatie, 

regelgeving, aankoopbeleid, …’

▪ Betrek daarbij lokale stakeholders met goesting, visie en ambitie

3. Vertaal het visiewerk naar een actieplan voor de evidente volgende stappen

4. Stel dit wervend voor zodat goesting bij bestuur en partners toeneemt



Een visietraject onder begeleiding 
• Möbius aangeduid als partner na aanbesteding

• Een scherp traject in 6 maanden tijd



3. Van visie naar actie 



Visietraject dynamiseert en mobiliseert 

• Steeds meer actoren actief  en in beeld
• Bij stadsdiensten: Omgeving, Facilitair beheer, Werk&Ondernemen, …

• Bij intercommunales: IVBO, WVI, …

• Bij kennisinstellingen: KUL, Howest, Vives, …

• Bij middenveldorganisatie: Avansa, Stadsrepubliek, Handmade, …

• Bij bedrijfsleven: Havenbedrijf, VOKA, Brugge.Inc, Mowi, Verimpex, … 

• Workshops inspireren en verbinden
1. Netwerkvorming en kennisdeling

2. Eerste krachtlijnen en aanzet tot visie en concrete acties
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Lopende projecten circulaire economie
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Consumentengoederen

Voeding
(vnl horeca)

Bouwnijverheid
(aannemers)

Gezondheidszorg
(ziekenhuizen)

Waardeketens Ondersteunende sectoren / hefbomen

Openbaar 
bestuur

Economisch potentieel: 
Tewerkstelling in Brugge (obv

RSZ-data)

Economisch potentieel en 
potentieel mbt
afvalstromen: 

RSZ + IBVO & ‘t Rad

Potentieel mbt
afvalstromen: 
IVBO & ‘t Rad

Potentieel mbt CO2-
uitstoot: 

Stadsmonitor Sensibilisering 
burgers 

Deelmobiliteit

Onderzoek 
en onderwijs

Mechatronica
Transport 

en logistiek

Prioritaire domeinen voor circulaire transitie in Brugge na 
vooronderzoek
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We zetten in op hergebruik van 
bouwmaterialen 

Actieplan Brugge Circulair 2030 voor bouw

We streven naar een stad 
• waarin ruimte en gebouwen zo optimaal mogelijk worden benut;
• waarin de stad zelf het gebruik van circulaire principes toepast in de aanbesteding van haar renovatie- en nieuwbouwprojecten;
• waarin er transparantie is over welke gebruikte bouwmaterialen en afvalstromen wanneer lokaal vrijkomen;
• waarin bouwmaterialen maximaal worden hergebruikt;
• waarin architecten, aannemers en (particuliere/professionele) bouwheren op de hoogte zijn van circulaire 

(ver)bouwtechnieken en -materialen;
• waarin lokale regelgeving circulaire (ver)bouwprojecten maximaal mogelijk maakt.

We optimaliseren het gebruik van 
ruimte en gebouwen in Brugge

We ondersteunen burgers en 
professionelen bij het circulair 

renoveren of bouwen

- Burgers informeren dmv circulair bouwhuis - Hub voor hergebruik van bouwmaterialen 
(materialendepot) 

- Leegstand vermijden 

De stad past circulaire principes 
toe in haar rol als bouwheer, 

vastgoedbeheerder en 
vergunningsverlener

- Circulaire bestekken voor renovaties en 

nieuwbouwprojecten van Stad Brugge

- Circulair bouwen verankeren in 

stedenbouwkundige verordening 
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Lokaal bestuur & beleid

Brugge stimuleert via de volledige waaier aan 
beleidsverantwoordelijkheden en -instrumenten 

de circulaire transitie

Actieplan Brugge Circulair 2030 voor hefbomen

Stad Brugge creëert een context waardoor circulair denken een automatisme wordt, van ontwerp tot hergebruik, van bij de opleiding tot in elk bedrijf. Zo komt elke 
Bruggeling in aanraking met circulaire initiatieven.
De stad neemt een voorbeeldrol op binnen de eigen diensten. Ze inspireert, activeert en faciliteert burgers, ondernemers en andere overheden om ook te experimenteren met 
circulariteit. Brugge streeft een integrale aanpak na en zet hiervoor lokale hefbomen in zodat het potentieel optimaal benut wordt: technologische ontwikkeling en 
kennisdeling via de onderwijsinstellingen, logistieke afhandeling en benutte reststromen via de haven, opschaling en samenwerkingen via de regionale rol die Brugge heeft.

Bewustmaking & kennisopbouw

We sensibiliseren burgers en ondernemers over 
de noodzaak van circulaire economie en maken 

het aanbod van circulaire producten en diensten 
bekend

- Het geven van het goede voorbeeld via een circulair 
aankoop- en aanbestedingsbeleid

- Vergroten van de kennis omtrent circulaire economie 
binnen alle diensten van Stad Brugge

- Via ruimtelijke ordening plaats voorzien voor 
inzameling/opslag en verwerking van 
afval/rest/hergebruiksstromen

Logistiek & infrastructuur

We zorgen ervoor dat er degelijke infrastructuur 
is voor de inzameling en verwerking van 

producten die aan het einde van hun eerste 
leven zijn

- Uitbouwen van een recyclagehub in het havengebied
- …



4. Van actie naar ambitie 



Acties inspireren tot ambitie 

• Pilootproject circulair bouwen Scharphoutsite

• Circular HUB

• Kaaidistrict ontwikkelen tot circular district ?





Voorbeeld 1: Scharphoutsite
• Opzet 

• Pilootproject circulair bouwen

• Resultaat / stand van zaken
• Ontwerp afgerond

• Onderzoek naar toepassing circulaire materialen en bouwmethodes volop 

bezig

• Conclusies: andere aanpak nodig, langer doorloptijd, intensief  voortraject

• Ambitie voortdurend bijsturen i.f.v. budget en markt

• Zet aan tot circulaire ambities
• In eigen bouw- & renovatieprogramma stadsgebouwen

• Bij regelgeving/stedelijke verordening

• Aankoopcentrale meer circulaire aankoopvoorwaarden ?











Voorbeeld 2:  Circular HUB 
• Opzet

• ESF-traject voor opzet van circulaire businessmodellen in samenwerking met 

sociale economiebedrijven

• Resultaat / stand van zaken
• Samenwerking MOWI: valorisering van reststromen zalmverwerking

• Samenwerking Brug-IT : valorisering ontmantelen hardware

• Conclusie: geen evidente businessmodellen

• Wel ‘experimenteerruimte’ voor verdere circulaire ontwikkelingen ?

• Zet aan tot circulaire ambities
• Inspireert en versterkt lokaal kennis- en ondernemersnetwerk

• Zaadjes planten voor circulair – sociale co-creatie

• Inzetten op einde van de keten: verlies tegengaan



toekomstbeeld als 

mogelijke invulling van 

de gestelde ambitie

kant en klaar plan 

voor uitvoering

3 INNOVATIEVE ZONES

MOGELIJK TOEKOMSTBEELD KAAIDISTRICT



Voorbeeld 3: Kaaidistrict 
• Opzet 

• Conceptstudie stadsvernieuwingsproject: transformatie tot een 

multifunctioneel, klimaatrobuust en klimaatneutraal stadsdeel

• Economische functie behouden, maar verweven met andere stedelijke 

functies (wonen, werken, mobiliteit,…)

• Circulaire concepten als uitgangspunt

• Resultaat / stand van zaken
• Wervende conceptstudie met veel potentieel

• Inzetten op de vier stromen: energie, water, voedselstromen, materialen

• Dialoog met stakeholders / eigenaars opgestart: veel interesse!

• Op zoek naar Europese en Vlaamse cofinanciering ifv. projectregie en 

realisatie 

• Zet aan tot circulaire ambities
• In stedenbouwkundige concepten en ruimtelijke stadsvisie (Beleidsplan 

Ruimte Brugge)



ENERGIE

MAXIMALE CIRCULARITEIT



WATER

MAXIMALE CIRCULARITEIT



VOEDSELSTROMEN

MAXIMALE CIRCULARITEIT



MATERIALEN

MAXIMALE CIRCULARITEIT

FIGUUR INTEGRATIE RECYCLING STORE IN KAAIDISTRICT



En hoe nu verder?



• Finaliseren traject visievorming en aanzet actieplan 
• Zomer 2022

• Voorstelling met, door en aan stakeholders in oktober 2022

• Ambitieniveau stadsbestuur uitlokken
• Brugge Circulaire Stad: een Brugse ‘State of  the union’ ?

• Integreren in een (jaarlijks?) Brugs circulair weekend (28-29 januari 2023)

• Netwerk ‘Brugge circulaire stad’ levend houden

• Blijven koppelen aan BruggeNaarMorgen



https://www.youtube.com/watch?v=uGy25hnz5GM

https://www.youtube.com/watch?v=uGy25hnz5GM


Bedankt !
meer info

www.Brugge.be/klimaat 

ramona.nicolaescu@brugge.be

koen.timmerman@brugge.be

mailto:ramona.nicolaescu@brugge.be
mailto:koen.timmerman@Brugge.be


Koffiepauze
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Geert Van Robaeys

Coördinator Deelfabriek

Stad Kortrijk 
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Website toerisme: framewor
kAfspraak met de toekomst.

• Verhuis april / mei 2023

• Intensief traject met veel uitdaging

• mix van huidige & toekomstige 
initiatieven

• samenwerken in een nieuwe buurt 
en diverse partners

• De deelfabriek is er voor iedereen.
• aandacht voor de kwetsbaren



Klik om een titel toe te voegen

- sociale kruidenier 
- spelotheek 
- mini-vork
- stal 13 – Mens en Meubelopknapperij
- studio Bloema
- pop-upruimte voor nieuwe initiatieven
- Consu’minder’huis:

- Hub voor de bewuste consu’minderaar’
- Ondersteunen, informeren en sensibiliseren

- samenwerkingen
- de buurt, CAW, ‘t Vier… 
- Extra inzet op gezinsondersteuning

- deelfabriek als leerfabriek
- Leerwerkplaats als opstap 
- Leer vanaf jonge leeftijd delen en 
- hergebruiken | samenwerking scholen



Klik om een titel toe te voegen
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Koen Delie

Manager Interne en Externe   
Communicatie

Imog



Onze waarden: Klantgerichtheid · Integriteit · Loyaliteit · Betrokkenheid · Respect · Veiligheid

Lokaal Circulair –
West-Vlaanderen in de kijker
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Imog Vandaag

Uitgebreid netwerk van selectieve inzameling
• Huis-aan-huisinzameling: wekelijks (restafval), tweewekelijks (pmd, papier & karton), op 

afroep (grof vuil, asbestcement, tuinafval)

• 16 recyclageparken

• 300 glasbollen, textielcontainers

Site Harelbeke: Afvalverbrandingsinstallatie, overslag en sortering pmd, papier & karton 
en diverse kunststoffen, diftarrecyclagepark, kenniscentrum en projecten, CNG-
tankinstallatie, warmtenetten

Site Moen: Deponie, grofvuil- en houtafvalsortering, composteringswerf, materialen- en 
biomassacentrum, potgrondproductie, ROS voor AEEA, afvallogistiek, clustering KGA en 
AEEA, recyclageparkwerking, stortgasvalorisatie, lagunering van onderwaterbodem, laad-
en loskade aan het kanaal, reverse logistiek, veegwerken, onkruidborstelen, T.O.P. tijdelijke 
opslagplaats voor afval van wegenis- en bouwwerken, behandeling van bodemassen, 
waterzuiveringinstallatie, fotovoltaïsche installatie, CNG-tankinstallatie

Een organisatie met 2 petjes : 

beleidsvoorbereiding en operationele invulling
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Ellen MacArthur model
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Onze waarden: Klantgerichtheid · Integriteit · Loyaliteit · Betrokkenheid · Respect · Veiligheid

1.    Verticale integratie

Vb.: 

• Verbrandingsinstallatie, met energierecuperatie en rookgaswassing

• Composteringsinstallatie

• Inzameling biomassa (houtafval, snoeihout)

Energieproducent : stortgasmotor, zonnepanelen, elektriciteitsproductie, 
warmtenet, windmolens

Tuinafval > groencompostering > compost > potgrond > plantgoed/tuinservices

Verbrandingsinstallatie als Safe Sink
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2.    Activiteiten circulaire economie

Technische cyclus

• ‘as a service’

• Deelsystemen

• Recycleren

• Herbestemmen

• Hergebruiken

• Herstellen

• Safe Sink

Biologische cyclus

• Biochem. Grondstoffen

• Compostering

 Regiefunctie
 Samenwerking andere organisaties (klc, producenten, …)
 Concreet maken, vb. Canvas-model  
 Imog = pijltjes : Urban mining/ logistiek (zie pt. 3) + burger 

bijstaan   in juiste beslissingen (zie pt. 4) met toegevoegde waarde
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Vb. Repair zkt. Hub
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3.    Urban mining en Reverse Logistics

HUB : afstemmen grondstoffen uit urban mining en operationele 
realiteit circulaire economie 

Materialencentrum Valormass

Laad- en loskade

Lokale kennis (wegeniswerken, verkavelingen,…)

Reverse logistics, City Trailer

Last Mile
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4.    Burger bijstaan 

a. Objectieve en niet commerciële info             
om juiste keuzes te maken
- Preventie

- Aankopen

- Levensduurverlenging

- Fun, toestellen, apps

- Actieve en passieve sensibilisatie

b. Sociale insteken voor wie uit de boot valt
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Sterktes Imog

• Energieproducent

• Verbrandingsinstallatie als Safe Sink

• Eigen groencompostering

• Reverse logistics, ‘last mile’

• Ruimte/plaats om te ondernemen

• Burger georiënteerd

• Lokale inbedding

• Een organisatie met 2 petjes : beleidsvoorbereiding en operationele 
invulling
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Toekomstige evoluties

Lokale invulling beleid

Oplossing bieden voor lastige en moeilijkste 
dingen

Sterkere evolutie naar Producent versus 
Burger,        minder tussenorganisatie
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Wannes Meersmans

Centrumleider 

Acasus, Provincie West-
Vlaanderen 



Pannestraat 142 info@acasus.be  

8630 Veurne www.acasus.be

+1



Onze missie, visie, doelstelling, …

De belangrijkste doelstellingen van Acasus bestaat er uit om mee de bouwsector omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en 
duurzame sector en de economische ontwikkeling in West-Vlaanderen versterken. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld 
implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen 
enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en organisaties.

Pannestraat 142 info@acasus.be  

8630 Veurne www.acasus.be



Toonpunt

Kennispunt

Adviespunt Netwerkpunt

Starterspunt

Pannestraat 142 info@acasus.be  

8630 Veurne www.acasus.be

Onze pijlers



Onze doelgroepen

Pannestraat 142 info@acasus.be  

8630 Veurne www.acasus.be

Particulieren
Onderwijs en

kennisinstellingen
Publieke organisaties

Bedrijven en
bouwprofessionals



Pannestraat 142 info@acasus.be  

8630 Veurne www.acasus.be

Onze klanten, partners, stakeholders …
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Acasus, Veurne, Pannestraat 142 

https://360-tour.be/acasus/
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Circulair bouwen @ Acasus
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Circulair bouwen @ West-Vlaanderen
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Circulair bouwen @ West-Vlaanderen
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Gluren bij de buren



Wannes Meersmans
Provincie West-Vlaanderen
Centrumleider Acasus

info@acasus.be - www.acasus.be

wannes.meersmans@west-vlaanderen.be

Pannestraat 142 info@acasus.be  

8630 Veurne www.acasus.be

Contact
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Niels Kinds

Projectleider Sharepair  
Circulaire Economie, Stad 
Roeselare 



SHAREPAIR
Digital support infrastructure
for citizens in the repair economy



“Stimuleren en opschalen van herstel door 
burgers aan de hand van (digitale) tools en 
gedeelde infrastructuur”
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2 Werkpakketten

Ondersteunen van herstel-
initiatieven

Ondersteunen van burgers 
voor meer herstel

1 2
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2 Werkpakketten
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Ondersteunen van herstel-
initiatieven

Ondersteunen van burgers 
voor meer herstel
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Repair Café 2.0
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Ondersteuning Herstelinitiatieven

Opzetten van herstel-
netwerk in RSL
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Repair Café 2.0

1 2

Ondersteuning Herstelinitiatieven

Opzetten van herstel-
netwerk in RSL
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Repair Café? 🤔

Een Repair Café is een fysieke activiteit waar 
vrijwilligers, met technische skills, burgers 
helpen met het herstellen van hun defecte 
toestellen
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Repair Café 2.0

Digital Repair Sessions

Hybride Repair Café met drop off momenten als een 
alternatief in het Covid tijdperk.
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Repair Café 2.0

Lancering repairconnects.org (April 2021)

Matchmaking tool die mensen met defecte producten 
verbindt met vrijwillige herstellers. = Tinder voor herstel

Doet zowel dienst voor 1 op 1 herstellingen alsook als 
registratie tool bij repair café events.

https://www.repairconnects.org/en/organisation/repair-cafe-roeselare-roeselare
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Repair Café 2.0

Loggen van herstelinformatie
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Repair Café 2.0

Loggen van herstelinformatie



1

6

4

Repair Café 2.0

Loggen van herstelinformatie

• Product informatie

• Merk

• Repair informatie

• Hersteld? Hoe?

• Model

• Productiejaar

• Omschrijving van het defect

• Wisselstukken gebruikt?

• Niet hersteld?

• Wisselstukken niet beschikbaar

• Type product

• Wisselstukken te duur

• Herstelinformatie niet beschikbaar

• Product niet open te krijgen

• Niet het juiste materiaal
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Repair Café 2.0

• Ontwikkeling van een bibliotheek van 3D 
wisselstukken

3D printing 4 Repair

• Gebruik van 3D printing voor het herstellen van 
defecte toestellen
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Repair Café 2.0
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Repair Café 2.0

109 behandelde toestellen

Herstelpercentage > 75%
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Repair Café 2.0

Infosessie voor nieuwe herstellers

•Van 13 naar 24 herstellers
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Repair Café 2.0

1 2

Ondersteuning Herstelinitiatieven

Opzetten van herstel-
netwerk in RSL
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Breed partnerschap voor de bevordering 
van de hersteleconomie in regio 
Roeselare

Roeselaars herstelnetwerk
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Roeselaars herstelnetwerk
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Roeselaars herstelnetwerk
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3 niveaus

Verhogen / versterken van 
visibiliteit van repair

Ontwikkelen nieuwe repair 
acties & initiatieven

Delen van kennis, kunde en 
infrastructuur

1 2 3
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initiatieven

Ondersteunen van burgers 
voor meer herstel
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Ondersteuning burgers
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City Repair Platform Urban Repair Center
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Ondersteuning burgers
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City Repair Platform

Digitaal platform voor alles in verband 
met “repair" in Roeselare: 
roeselarerepareert.be

http://roeselarerepareert.be/
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City Repair Platform

Digitaal platform voor alles rond “repair” 
in Roeselare

• Awareness en visibiliteit van repair & repair 
initiatieven
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City Repair Platform

Digitaal platform voor alles rond “repair” 
in Roeselare

• Awareness en visibiliteit van repair & repair 
initiatieven

• Hersteladvies en toeleiding naar herstel organisaties

• Repair map: waar in RSL kan ik iets laten vermaken
• Inventarisatie van bedrijven samen met dienst 

economie
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City Repair Platform

Digitaal platform voor alles rond “repair” 
in Roeselare

• Awareness en visibiliteit van repair & repair 
initiatieven

• Hersteladvies en toeleiding naar herstel organisaties

• Kalender voor repair events, activiteiten, workshops, 
…

• Repair map: waar in RSL kan ik iets laten vermaken
• Inventarisatie van bedrijven samen met dienst 

economie
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City Repair Platform Urban Repair Center

1 2

Ondersteuning burgers
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Urban Repair Center

RSL Op Post als fysieke repair hub in RSL

Repair Tools & space

Repair Training / Workshops

Repair Events
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Urban Repair Center

Repair Tools & space

Uitbreiding maaklab tot (ver)maaklab

Assortiment van repair gereedschap

Thuisbasis van het lokale Repair Café
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Urban Repair Center

Repair Training / Workshops

• Repair 4 Teens Workshop ism Vives

Uitwerking aanbod om jongeren terug in 
contact te brengen met repair skills.



1

8

6

Urban Repair Center

Repair Training / Workshops

• Repair 4 Teens Workshop ism Vives

Uitwerking aanbod om jongeren terug in 
contact te brengen met repair skills.

• Samenwerking met Avansa om aanbod aan 
herstelopleidingen (voor volwassen) uit te werken

• Basis fietsherstel

• Elektro EHBO

• …
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Urban Repair Center

Repair Events

•Repair awareness event op international repair day (16/10/2021)

• Repair uitwissel sessies
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Recht op Repareren campagne

Onderteken de campagne op
www.repairshare.be

http://www.repairshare.be/
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Repair Cities Netwerk

Lerend netwerk van steden die herstel willen 
promoten en stimuleren



1

9

4

Repair Cities Netwerk
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Repair Cities

Ook inzetten op herstel?

niels.kinds@roeselare.be



Thanks!

niels.kinds@roeselare.be


