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1. Context, doelstelling en aanpak  

De werkagenda circulaire 

maakindustrie is 1 van de 6 

thematische werkagenda’s die 

opgemaakt worden onder het 

brede publiek-private 

partnerschap Vlaanderen Circulair. 

VLAIO en OVAM, in 

samenwerking met Agoria, 

Fedustria en Herwin zetten hun 

schouders onder de opmaak van 

deze werkagenda; een ambitieuze 

engagementsverklaring vol met 

concrete acties en projecten 

richting een circulaire maakindustrie in 2030-2050. 

Een bloeiende (maak)industrie betekent dan ook een welvarend Vlaanderen1; 10 000 jobs extra jobs in 
de industrie doen de uiteindelijke toegevoegde waarde met 2,25 miljard euro stijgen, de hoogste 
multiplicator van alle sectoren. Één job in de industrie is goed voor 1,2 bijkomende jobs in andere 
sectoren. De circulaire economie kan dit effect enkel maar versterken en kan in een ambitieus scenario 
tot 1,2 miljard toegevoegde waarde en tot 12.000 arbeidsplaatsen creëren voor België2. Toch is er nog 
een weg te gaan, slechts 7,5% van de Belgische jobs hebben anno 2020 een circulaire component.   
 

Deze voorstudie, uitgevoerd door Möbius, VITO, KUL/HIVA bereidt de concrete opmaak en uitvoer van 

de werkagenda circulaire maakindustrie voor, met volgende doelstellingen en werkpakketten: 

• Het afbakenen van de maakindustrie voor deze werkagenda en het selecteren van enkele 

prioritaire waardeketens, inclusief inschatten van het potentieel voor de Vlaamse economie. 

• Het identificeren en bijeenbrengen van een geëngageerde kerngroep van stakeholders uit de 

maatschappelijke vijfhoek (bedrijven, kennisinstellingen, middenveld, overheid en financiers) en 

het inventariseren van bestaande knelpunten, trends, actieplannen en projecten  

• Het gezamenlijk formuleren van ambities binnen de circulaire maakindustrie, alsook de concrete 

werkpaden om deze te realiseren, zowel op Vlaams niveau als voor de geïdentificeerde 

waardeketens. 

Deze voorstudie werd afgewikkeld volgens het gestandaardiseerde werkagenda-canvas, waarin de 

voorstudie voornamelijk het grondwerk en de bovenbouw van de werkagenda circulaire maakindustrie 

wenst te voorzien. Concrete projecten, experimenten en engagementen worden geformuleerd in het 

najaar 2021; bij de opmaak van de werkagenda circulaire maakindustrie. 

 
1 ManuMatters: https://www.agoria.be/nl/regelgeving/technische-regelgeving/download-de-studie-manumatters-manufacturing-matters 
2Potentieel voor de circulaire economie in België: 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/circulaire_economie_het_economisch_potentieel_voor
_belgie.pdf 
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Onderstaande figuur schetst de aanpak van de opdracht en wordt in de volgende hoofdstukken stap 

voor stap toegelicht. 

 

Figuur 1: De gehanteerde aanpak voor deze voorstudie voor de werkagenda circulaire maakindustrie 
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2. Definiëren en afbakenen scope 

maakindustrie  

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 voor gebruik en 

verbruik door zowel professionele gebruikers als huishoudens. De “maakindustrie” omvat o.a. de 

sectoren machinebouw, metaalproducten, automotive & transportmiddelen, elektro & elektronica, 

kunststofverwerking, textielvervaardiging, etc. Sectoren zoals bijvoorbeeld de chemische sector 

(procesindustrie) en dienstverlenende sector (transport, onderwijs, publieke diensten) vallen niet binnen 

de definitie van de maakindustrie – maar kunnen wel belangrijk hefbomen zijn3.  

Deze studie gebruikt het raamwerk van de NACE-codes4 om de relevante scope van de maakindustrie 

voor deze werkagenda af te bakenen. Logischerwijs vindt deze werkagenda voornamelijk de inspiratie 

binnen de classificatie C ‘Industrie’.  

 

Figuur 2: Overzicht van NACE-classificatie - met C 'industrie' als belangrijkste focus 

 
3 Bron: Vlaamse Innovatienetwerk 
4 NACE (Nomenclatuur van economische activiteiten) is de Europese statistische classificatie van economische activiteiten. NACE groepeert 

organisaties op basis van hun bedrijfsactiviteiten (https://nacev2.com/nl) 
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Bij deze scope-afbakening van de werkagenda werden volgende besluiten gemaakt: 

• De werkagenda circulaire maakindustrie handelt over activiteiten binnen de maakindustrie en 

houdt rekening met bovenstaande definitie. Activiteiten die niet behoren tot deze (brede) 

maakindustrie worden out of scope gezien. 

• De circulaire transitie vindt echter steeds plaats in een waardeketenperspectief (en niet binnen 

nauw afgebakende sectoren – zoals het raamwerk van de NACE-codes voorstelt). Indien 

bepaalde sectoren of ‘productcategorieën’ in deze studie in scope genomen worden (of later 

geprioriteerd worden) dan wordt steeds de volledige waardeketen rond deze 

productcategorieën bedoeld (source-make-use-discard/recycle – reuse). 

o Vaak zijn in de waardeketen veel meer partners betrokken dan enkel maakbedrijven, 

zoals leveranciers, service partijen, logistieke dienstverleners, gebruikers, … 

• De scope-afbakening van de werkagenda circulaire maakindustrie gebeurt in relatie met andere 

thematische werkagenda’s die worden opgemaakt; het gaat over werkagenda’s rond circulair 

bouwen, chemie en kunststoffen, bio-economie, de voedselketen en de waterkringloop. 

 

 

Figuur 3: Scope van de werkagenda circulaire maakindustrie (Bron: Möbius, VITO, HIVA) 

Bovenstaande figuur toont, via het raamwerk van de NACE-codes, welke maaksectoren (en hun 

waardeketen) tot de scope van deze werkagenda behoren.  

• Donkergroene NACE-sectoren zijn de vervaardigende activiteiten binnen de maakindustrie, 

lichtgroene NACE-sectoren zijn toeleverende of nazorgden ketens voor de producten en 

materialen die uit deze vervaardigende activiteiten voortkomen.  

• Volgens de analyse behoren volgende (vervaardigende) NACE-sectoren en hun waardeketen tot 

de scope van de werkagenda circulaire maakindustrie: 13-15 – textiel & kleding, 17 – papier en 

file:///C:/Users/natnot/Desktop/NEW%20BRANDING/www.mobius.eu


8. 

Business consulting, profoundly different.     
www.mobius.eu 

papierwaren en drukkerijen, 26-27 – elektrische en elektronische apparatuur, 28 – machines, 

apparaten en werktuigen, 29-30 – motorvoertuigen en andere transportmiddelen, 31-32 – 

meubelen en matrassen. 

• De kleurcodering geeft aan welke sectoren eveneens sterke raakvlakken hebben met andere 

thematische werkagenda’s, zo: 

o Is 24-25 - primaire metalen en vervaardiging van metaalproducten hoofdzakelijk een 

toeleverancier voor de bouwindustrie, en extra relevant ikv deze werkagenda. 

o Is 20-21 – vervaardiging van chemische stoffen en kunststoffen een spilsector binnen de 

werkagenda chemie en kunststoffen, maar eveneens een belangrijke toeleverende 

sector voor textiel en elektronica binnen de werkagenda circulaire maakindustrie. 

o Etc. 

Na het definiëren en afbakenen van de relevante scope, wordt de werkagenda verder geconcretiseerd 

via een strategische focus en het identificeren van enkele prioritaire waardeketens. 
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3. Strategische focus van de werkagenda 

circulaire maakindustrie: prioritaire 

waardeketens 

3.1 De rationale achter de werkagenda circulaire 

maakindustrie 

De trekkers van deze werkagenda definieerden enkele strategische principes die samen de rationale 

achter deze werkagenda vormen. Deze strategische principes geven meteen ook aan welke toegevoegde 

waarde het publiek-private partnerschap wil dat deze werkagenda heeft. De werkagenda circulaire 

maakindustrie zal: 

• Circulaire economie inzetten als middel om 1) competitiviteit en verankering reeds aanwezige 

en uitgebouwde waardeketens in Vlaanderen te vergroten (bv. machinebouw, textiel), 2) om 

‘nieuwe’ maakactiviteiten te ontwikkelen, in de binnenste cirkels van de CE (bv. rond herstel, 

hergebruik en refurbishment) 

• Verder gaan dan enkel de transformatie van de ontwerp- en productieactiviteit binnen de 

waardeketen. Een circulaire transitie gebeurt vanuit een waardeketenperspectief waarin 

eveneens oog is voor het alternatief invullen van behoeftes via circulaire business modellen, het 

productgebruik en -hergebruik, eigenaarschap en verantwoordelijkheid, … 

• Bedrijven die de voorbije jaren geleerd, geëxperimenteerd en gedurfd hebben, verder 

ondersteunen in de weg naar circulaire opschaling en internationalisatie – maar tegelijk ook 

inzetten op een brede verspreiding van circulaire economie en dit ingang laten vinden bij het 

gros van de Vlaamse maakbedrijven te bewerkstelligen – zowel KMOs als grotere 

ondernemingen. 

• Inzetten op 4 diverse prioritaire waardeketens (elk draaiend rond producten met aparte 

complexiteit en levensduur, elk met een overwegend lokale dan weer globale organisatie, 

verschillende mate van import- en exportgerichtheid) met als doelstellingen om zo brede kennis, 

beleid, instrumenten en begeleiding te ontwikkelen die de maakindustrie breed kan inspireren. 

 

3.2 Prioritering waardeketens 

De trekkers van deze werkagenda uitten de uitdrukkelijke wens om kennis, instrumenten en begeleiding 

te ontwikkelen voor de brede maakindustrie. Deze studie identificeert echter eveneens prioritaire 

waardeketens (binnen gedefinieerde scope van de maakindustrie) die extra kansrijk zijn voor 

Vlaanderen om op in te zetten in het licht van de circulaire transitie. Bij de selectie van deze prioritaire 

waardeketens wordt niet enkel rekening gehouden met bovenstaande criteria, maar ook met enkele 

belangrijke richtlijnen naar aantal en niveau waardeketens, geformuleerd vanuit de stuurgroep van deze 
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studie. Het gaat onder meer om een behapbaar aantal waardeketens, die voldoende divers zijn – en 

waarbij  de nivellering van belang is: mogelijk om diverse waardeketens samen te nemen indien de 

systemische knelpunten dezelfde zijn, maar deze moeten wel aanleiding kunnen geven tot het definiëren 

van concrete acties. 

 

Figuur 4: Enkele richtlijnen rond het identificeren van prioritaire waardeketens. 

De identificatie van prioritaire waardeketens gebeurt aan de hand van een analyse van enkele 

kerncriteria (zoals voorgesteld door de stuurgroep van deze studie): 

1. Sterke Vlaamse toegevoegde waarde productie (BBP, tewerkstelling, export) 

2. Grote koolstof- en/of materiaalvoetafdruk Vlaamse consumptie (KTon, CO2eq),  

3. Circulaire progressiemarge op middellange termijn en potentieel tot inschakeling sociale 

economie 

4. De plaats op de Europese Agenda (dmv verordening, directieves of actieplannen).  

 

Een werkagenda circulaire maakindustrie focust op waardeketens met grote economische 

relevantie van de productie-activiteit voor Vlaanderen. Onderstaande figuur toont dat waardeketens 

rond machinebouw (incl. reparatie), vervaardiging van textiel & kleding en productie van elektronica & 

ICT ketens met grootste toegevoegde waarde (€ milj) in Vlaanderen en relevant zijn binnen de scope 

van deze werkagenda. 
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• Machinebouw en productie van metalen en metaalproducten zijn bij uitstek de grootste sectoren 

binnen de maakindustrie in Vlaanderen, zowel in toegevoegde waarde, tewerkstelling als export. 

• Reparatie en installatie van machines is groeiend in tewerkstelling en toegevoegde waarde, net 

zoals vervaardiging van elektronica en ICT 

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

en de vervaardiging van tapijten en technische textiel – welke historisch sterk verankerd zijn in 

Vlaanderen met diverse multinationale bedrijven. 

• Reflectie naar waardeketenvorming en scoping in relatie met andere werkagenda’s 

o Materiaaltransitie in de automobielsector is sterk gelinkt aan concepten buiten de 

circulaire economie zoals elektrificatie, uitwisseling van vervoerswijzen, … en wordt 

opgenomen in de globale roadmap circulaire economie 

o Productie van metalen is sterke toeleverancier voor sector bouw (50%) en machinebouw; 

en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze waardeketens 

 

 

 

Figuur 5: Analyse toegevoegde waarde maaksectoren in Vlaanderen (Bron: VITO, Statbel) 

file:///C:/Users/natnot/Desktop/NEW%20BRANDING/www.mobius.eu


12. 

Business consulting, profoundly different.     
www.mobius.eu 

Een werkagenda circulaire maakindustrie focust op waardeketens met een sterke 

materiaalvoetafdruk van de Vlaamse consumptie.  

 

Figuur 6: Materiaalvoetafdruk van de Vlaamse consumptie, zowel vanuit productie in binnen- als buitenland, Bron: VITO/OVAM 

Onderstaande figuur toont volgende indrukken: 

• Hoogste materiaalvoetafdrukken binnen waardeketens rond motorvoertuigen, textiel & 

kleding, meubelen en metalen 

• Motorvoertuigen kent een sterke bedrijfsconsumptie, terwijl textiel en kleding een grote 

materiaalvoetafdruk kennen vanuit snelle mode 

• Waardeketen rond elektronica & ICT kennen een aanzienlijke materiaalvoetafdruk 

gecombineerd met groot aandeel aan kritische materialen (kobalt, lithium, ...) – met specifieke 

aandacht voor (herlaadbare) batterijen 

• Meubelen valt op met een grote materiaalvoetafdruk, maar eveneens met een reeds sterk 

ingeburgerd hergebruikkanaal (informeel, kringwinkel, digitale platformen, …5) 

Een analyse van de koolstofvoetafdruk (2016, kT CO2eq) geeft soortgelijke resultaten als deze van de 

materiaalvoetafdruk.  

 
5 Steunpunt CE: Reuse – the understudies circular economy strategy (link) 
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Figuur 7: Koolstofvoetafdruk – bekeken vanuit productperspectief, maximale allocatie materialen en gebruikte 
hulpstoffen, Bron: VITO/OVAM 

Deze voorstudie geeft eveneens een overzicht en appreciatie van het circulaire potentieel die 

waardeketens binnen de Vlaamse economie, op middellange termijn, kunnen behalen. Dit circulaire 

potentieel wordt bepaald door: 

• Een drijvende kracht; mogelijk omdat de status quo op vlak van CE nog steeds beperkt is, en 

we een aanzienlijke progressiemarge op MLT hebben. 

• Een remmende kracht; mogelijk omdat de status quo op vlak van CE reeds verder gevorderd is, 

of het circulaire potentieel van het betrokken product moeilijk te realiseren is. 

Deze analyse geeft aan dat consumententextiel en -elektronica en automotive het grootste 

acceleratiepotentieel hebben. De kwalitatieve overwegingen die dit staven worden opgenomen in de 

bijlage. 
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Figuur 8: Circulaire progressiemarge op MLT (kwalitatieve appreciatie) 

 

Conclusie: Het combineren van bovenstaande analyses geeft als conclusie aan dat er voor de 

waardeketens rond machinebouw, vervaardiging van textiel & kleding en productie van elektronica 

& ICT (inclusief batterijen) een versnelling op Vlaamse niveau door prioritaire inclusie in de werkagenda 

circulaire maakindustrie potentieel ligt. Deze selectie wordt eveneens gemaakt in afstemming met (de 

scope van) andere thematische werkagenda’s en roadmaps; zoals de werkagenda circulair bouwen en de 

globale roadmap circulaire economie. 
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Onderstaande figuren toont de 4 waardeketens die als prioritair binnen deze werkagenda worden 

beschouwd. 

 

 

Figuur 9: Prioritaire waardeketens binnen de brede scope van deze werkagenda (Bron: Möbius) 
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3.3 Internationale perspectieven 

Binnen deze voorstudie werd eveneens inzicht verworven in gelijkaardige actieplannen rond de 

circulaire maakindustrie in andere Europese landen. Zo werd veelvuldig verwezen naar en overlegd met 

de Nederlandse transitie-agenda circulaire maakindustrie en de Finse “playbook” circular 

manufacturing.  

 

 

Figuur 10: Vergelijking met gelijkaardige actieplannen circulaire maakindustrie in Europa  (Nederland, Finland, Zweden) 
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4. Benchmarkanalyse: identificatie van 

bestaande concepten 

Na identificatie van de prioritaire waardeketens waren, werd een benchmarkanalyse uitgevoerd rond 

deze ketens (met specifieke aandacht voor de horizontale hefbomen binnen de maakindustrie). We 

verzamelden recente informatie – reeds gepubliceerd of zo goed als klaar voor verspreiding - en maakten 

een inventaris op met al deze bronnen. Het gaat hierbij om ‘bestaande zowel strategie- en 

visiedocumenten, actieplannen als onderzoeken en studies en dit op verschillende niveaus 

(internationaal, Europees, Vlaams of van een consortium van enkele organisaties). Gaandeweg startten 

we ook het inventariseren van gedefinieerde projecten (lopende of klaar om op te starten) op – aangezien 

deze projecten een brede basis zullen vormen voor de werkagenda circulaire maakindustrie 

Dit gedeelte van het studiewerk gebeurde voornamelijk via ‘desk research’, namelijk individueel 

opzoekingswerk via beschikbare online bronnen of documenten aangekregen via stakeholders in het 

traject. Het resultaat is een inventarisatie-overzicht in Excel met meer dan 280 verschillende bronnen.  

 

Figuur 11: Schermafbeelding geïnventariseerde bestaande concepten mbt de geprioriteerde waardeketens en horizontale 
hefbomen 
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De geïnventariseerde informatie werd eveneens geïnterpreteerd. Per prioritaire waardeketen werden  

sprekende cijfers samengebracht over de mate van circulariteit in de waardeketen (bv. grootte van de 

reststromen, kanalen van verwerking, huidige EOL-opties, …). Ook werden bestaande knelpunten en 

hefbomen voor een circulaire transitie in elke waardeketen beschreven. Dit leidde per waardeketen tot 

een benchmarknota. Deze nota’s volgen steeds de volgende 

inhoudstabel:  

• Samenvatting knelpunten en hefbomen 

• Kerncijfers en algemene trends 

• Knelpunten uit desk research en klankbordevent (zie 
volgende hoofdstuk) 

• Hefbomen uit desk research en klankbordevent (zie 
volgende hoofdstuk) 

• Samenvatting lopende projecten voornamelijk uit 
klankbordevent (zie volgende hoofdstuk) 

 

 

Ondanks dat we tot vier prioritaire waardeketens kwamen, werden diverse andere waardeketens 

eveneens aangeraakt in deze studie. 

• De informatie over de stand van zaken bij batterijen namen we mee op in de benchmarknota 

rond consumentenelektronica. Voor deze specifieke keten werden diverse diepte-interviews 

uitgevoerd (zie hoofdstuk 6) teneinde de belangrijkste ambities en mogelijke opportuniteiten 

voor deze keten te kunnen formuleren. Deze werden echter niet doorsproken in focusgroepen 

• Ook meubelen en matrassen zijn zo aparte waardeketens die niet expliciet behandeld werden 

in de volgende stappen. Wel werd een benchmarknota opgemaakt en een beperkt aantal partijen 

geïnterviewd (zie hoofdstuk 6) met betrekking tot meubelen. Voor matrassen werden 

stakeholders in de focusgroepen betrokken (zie hoofdstuk 6) en geloven we dat er voldoende 

andere projecten lopen op vandaag om de circulaire transitie binnen de beddingketen te 

versnellen (denk hierbij aan de opgestarte UPV, de Flanders Recycling Hub waarin matrassen als 

specifieke stroom wordt behandeld,  ..). Deze acties maakten het mogelijk om voor meubelen en 

matrassen een aantal sleutelconclusies te formuleren, zonder concrete ambities en werkpaden 

te identificeren. 

 

5. Klankbordevent 

Op 16 maart brachten we meer dan 60 andere geëngageerde organisaties (+80 stakeholders) samen rond 
de digitale tafel van het klankbordevent “Naar een Vlaamse circulaire maakindustrie”. Dit had als 
doelstelling om: 

- hen te informeren over het aangevatte traject werkagenda circulaire maakindustrie 
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- hen te engageren om mee te werken aan de verdere ontwikkeling en uitrol van de werkagenda 
- hen een eerste keer te bevragen over de knelpunten en hefbomen die zij zien voor een circulaire 

maakindustrie en de geprioriteerde waardeketens in het bijzonder. 
 

Het klankbordevent werd opgedeeld in een plenair en een break-out gedeelte (parallelle sessies). Tijdens 
het plenair gedeelte verwierf men inzicht in het belang en opzet van het traject en hoorde men 
inspirerende visies van het beleid, kennisinstellingen en peers in de industrie zelf. Nadien volgden 8 
workshops, twee per waardeketen (consumententextiel & bedding, technisch textiel & tapijten, 
consumentenelektronica, machines & professioneel elektronica) om samen knelpunten en oplossingen 
te formuleren voor een circulaire transitie. Het volledige programma zag er als volgt uit: 

 
 

Als organisatoren kunnen we tevreden terugblikken op zowel het verloop als de inhoud van het 
klankbordevent. We kregen goede en interessante sprekers te horen in het plenair gedeelte en zijn 
dankbaar dat ze verschillende invalshoeken belichtten. We faciliteerden waardevolle parallelle sessies, 
doch met een verschillende intensiteit van interactie tussen de deelnemers. 

Op de website van Vlaanderen Circulair valt het klankbordevent te herbeleven. Je vindt er: 
• een samenvatting van de namiddag 
• de opname en presentatie van het plenair gedeelte  
• fiches met de resultaten van de parallelle sessies, zowel overkoepelend als per 

waardeketen 
  

In onderstaande rode draad doorheen het klankbordevent lees je: 
• Welke knelpunten de CE-transitie in de weg staan; 
• Welke oplossingen de deelnemers zien als hefboom naar de CE-transitie; 
• Welke lopende en op te starten projecten zich in het netwerk bevinden. 
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Figuur 12: Belangrijkste algemene knelpunten en oplossingen richting een circulaire economie, overheen waardeketens 

 

6. Trendanalyse 

Met het klankbordevent gaven we het startschot voor een meer gefocust traject per waardeketen. Dit 

bestond uit een reeks diepte-interviews (5 à 7 per waardeketen) om de reeds verzamelde knelpunten en 

hefbomen uit te diepen, gevolgd door twee focusgroepen per prioritaire waardeketen om enerzijds het 

ambitieniveau voor een circulaire transitie vast te leggen en anderzijds de nodige werkpaden of 

actielijnen richting een oplossing te formuleren. 
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Figuur 13: Aanpak participatief gedeelte trendanalyse via focusgroepen en interviews 

In deze gefocuste trajecten per waardeketen werden verschillende organisaties uit het werkveld (zowel 

bedrijven als sectororganisaties; zowel ondernemers, industriële producenten als verwerkers; …) 

betrokken. Deze organisaties werden uitgenodigd naar aanleiding van hun deelname aan het 

klankbordevent, aangedragen door de stuurgroep of gerekruteerd uit het eigen netwerk van Möbius. Dit 

participatief traject heeft tot doelstelling om het circulair engagement van de organisaties aan te 

scherpen en de ambitievorming zoveel als mogelijk te aligneren op de ervaringen uit de praktijk. Tot slot 

werd eveneens een trekker per waardeketen aangeduid, om samen de focusgroepen en volgende 

stappen voor de desbetreffende waardeketen voor te bereiden. Een overzicht van de subtrekkers per 

waardeketen wordt hieronder weergeven. Het aanduiden van deze trekkers moet bijdragen tot een 

duurzaam ‘trekkerschap’ van de uiteindelijke werkagenda: 

 

Figuur 14: Overzicht trekkers per waardeketen 
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6.1 Diepte-interviews per waardeketen 

De trendanalyse werd opgestart met als doelstelling om per waardeketen de belangrijkste ambities, 

werkpaden richting deze ambities en zelf reeds kansrijke projecten te identificeren. Deze zouden verder 

geconsolideerd worden via focusgroepen. 

De reeks interviews werden uitgevoerd vanaf half april, telkens met 1 à 2 vertegenwoordigers uit de 

betrokken (stakeholder)organisatie en dit gedurende 1,5uur (tot 2uur). We hanteerden hiervoor een 

semi-gestructureerde vragenlijst die de deelnemers op voorhand konden doornemen. Deze vragenlijst 

personaliseerden we verder op maat van de interviewee en goten we in een interviewgids in 

Powerpoint als leidraad voor het interview. Volgende elementen vormden de ruggengraat van de 

interviewgids: 

• Welke knelpunten en hefbomen dient een werkagenda circulaire maakindustrie rond jouw 

waardeketen versneld aan te pakken/weg te werken? 

• Wat is een mogelijke prioritaire focus voor een werkagenda circulaire maakindustrie in jouw 

waardeketen? Wat dient sneller aangepakt te worden via deze werkagenda? 

▪ Welke circulaire strategieën: Collectie/sortering/recyclage, hergebruik, 

refurbishment/ remanufacturing, reparatie, onderhoud, levensduurverlenging? 

▪ Welke waardeproposities: branding, kostenreductie, deeleconomie, product-

dienstsysteem? 

• Welke concrete effecten of ambitie(s) zou deze werkagenda zichzelf kunnen stellen op 

korte termijn (tegen 2024) en middellange termijn (tegen 2030)? 

▪ Om deze effecten te realiseren, op welke vlakken moeten we op korte en 

middellange termijn een doorbraak bereiken?  

▪ Welke actielijnen/werkpaden verdienen hiervoor een plaats in de werkagenda?     

• Welke initiatieven en projecten lopen momenteel of zitten in de pipeline? 

• Welke mogelijkheden zie je vandaag naar stimuli voor ondernemen en innovatie in de 

waardeketen van technisch textiel? Hoe kan dit versterkt worden in de toekomst? 

• Welk benodigd onderzoek kan de transitie naar een circulaire economie versnellen? 

We ervaarden een goede spreiding van expertises over de interviewees heen. Ieder van hen had een 

duidelijk te onderscheiden insteek (van consumentenperspectief over ontwerpmogelijkheden tot 

onderzoeksnoden) en tegelijk kwamen een aantal duidelijke prioriteiten bovendrijven (zoals de nodige 

focus op circulair ontwerp of recyclage). Interviewees gaven telkens aan bereid te zijn om zich verder te 

engageren in het traject van de werkagenda via de focusgroepen. 

6.2 Focusgroepen 

De focusgroepen per waardeketen organiseerden we in mei, met een eerste reeks aan het begin van de 

maand en de tweede reeks drie weken later. 
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Figuur 15: Overzicht van planning en deelnemers voor de reeksen focusgroepen 

De aanpak van de focusgroepen was gelijkaardig over de waardeketens heen, mits enkele variaties in 

oefeningen afhankelijk van de beschikbare gegevens en circulaire maturiteit in de waardeketen. Met de 

reeks focusgroepen mikten we erop om zowel ambities, werkpaden als projecten te kunnen definiëren 

voor de circulaire transitie van de desbetreffende waardeketen. Het onderscheid tussen deze 

verschillende niveaus om onze uitdaging ‘een circulaire maakindustrie’ te bereiken, staan in de figuur 

hieronder beschreven: 
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Figuur 16: Raamwerk van missiegedreven innnovatie volgens Mariana Mazzucato (ambities, werkpaden en projecten), zoals 
toegepast in dit traject. 

In de eerste focusgroep lag de focus op de ambitievorming. We namen de deelnemers mee in het traject 

richting de werkagenda en schetsten het belang en de scope hiervan. Ook stonden we kort stil bij de 

bestaande kaders met doelstellingen voor 

een circulaire economie. Vervolgens 

vatten we de kern van de sessie aan door 

de reeds geformuleerde ambities en 

werkpaden voor de waardeketen voor te 

stellen (input uit diepte-interviews). 

Gaandeweg vroegen we de deelnemers 

om feedback op deze ambities. In deze 

digitale sessies verzamelden we de input 

via post-its op een online whiteboard 

(Miro), waarna we op gestructureerde wijze een grondige discussie konden voeren over de ambities, en 

dit gestructureerd per circulaire strategie of hefboom. Vervolgens verzochten we alle deelnemers om 

aan te geven welke ambities volgens hen prioritair (op korte termijn, tussen nu en 2025) zijn om aan te 

pakken. Hiervoor kon elke deelnemer drie stemmen uitbrengen. In de focusgroep rond de waardeketen 

consumentenelektronica voegden we ook een oefening toe rond het uitwerken van een circulair 

meetinstrument (zie de 2e focusgroep). 

Tussen de twee focusgroepen in vroegen we de groep om de werkpaden (deze zijn net als de ambities 

gestructureerd volgens de circulaire strategieën en hefbomen) nog eens door te nemen en aan te vullen 

met projecten die deze kunnen operationaliseren. Dit konden zowel projecten zijn die al uitgevoerd 

worden, projecten die klaar staan om op te starten of projecten die nog niet gedefinieerd zijn en 

waardevol zijn om het werkpad te realiseren.  
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Conclusie: We leerden dat het grondig in kaart brengen van lopende en (door)lopende projecten een 

belangrijke basis is voor de werkagenda. Er gebeurt op vandaag immers al veel binnen de 

maakindustrie al is dit erg verspreid en worden de resultaten uit projecten niet stelselmatig gedeeld met 

een brede groep belanghebbenden. 

In de tweede focusgroep lag de focus dan op de werkpaden. We startten met een terugkoppeling over 

de reeds vastgelegde ambities en trachten deze te onderbouwen met indicatoren. Voor de twee 

waardeketens rond consumentenproducten beschikten we over recente cijfers dankzij de studie ‘CE 

monitor’ van het Vlaamse Steunpunt Circulaire Economie die we reeds konden inkijken voor de 

publicatie. Op basis daarvan voerden we een denkoefening uit om kwantitatieve ambities te definiëren 

over de circulaire maakindustrie in 2030. Voor de twee waardeketens rond professionele producten 

beperkten we ons tot een denkoefening over een circulair meetinstrument, waarbij we nadachten over 

relevante indicatoren om de circulaire transitie te meten en monitoren. Vervolgens zoomden we in op 

een selectie aan werkpaden. We verzamelden feedback hierop en bespraken welke bijkomende 

projecten nodig zijn om de ambitie waar te maken. Ook hier vroegen we tot slot aan de deelnemers om 

aan te duiden weke werkpaden ze als prioritair beschouwden. Elke deelnemer kreeg hier vijf stemmen 

voor, met uitzondering van de waardeketen technisch textiel en tapijten, waar we in tijdsnood geraakten.  

 

Figuur 17: Overzichtsinventaris van ambities, werkpaden en projecten per waardeketen 

Ook bij de focusgroepen ervaarden we een goede variatie aan gemotiveerde deelnemers die 

verschillende perspectieven aanbrachten. De deelnemende bedrijven - die sterk geïnteresseerd en 

geëngageerd zijn om in deze werkagenda mee te werken – zijn grotendeels de koplopers op vlak van een 

circulaire economie. We leren hierbij dat we voorzichtig moeten zijn om concepten waar al sterk rond 

gewerkt is als verworven te beschouwen. Zelfs in deze groep blijkt bijvoorbeeld dat circulair aankopen – 

een hefboom waarrond reeds verschillende werkpaden zijn 'opgestart' – zeker en vast nog niet is ingebed 

bij private en publieke aankopers.  
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7. Vastleggen ambities en actielijnen op 

waardeketen niveau 

Met alle informatie verzameld in de benchmark- en trendanalyse beschikten we over een omstandige 

verzameling input voor het formuleren van ambities en actielijnen per waardeketen.  

De aanpak van deze studie voorziet er expliciet in om eerste ambities en werkpaden per 

waardeketen te definiëren (hoofdstuk 8) – alvorens deze te veralgemenen op een hoger niveau van 

de Vlaamse maakindustrie (hoofdstuk 9) 

Zoals reeds te lezen was in het vorige hoofdstuk deden we dit gaandeweg doorheen de trendanalyse, 

teneinde reeds een eerste versie van de formulering te kunnen voorleggen in de focusgroepen en hier 

feedback op te kunnen verzamelen. Vervolgens presenteerden we de aangepaste versie van de ambities 

en werkpaden aan de stuurgroep, om op die manier opnieuw feedback te krijgen en naar een finale 

formulering toe te kunnen werken. 

Met deze ambitievorming kijken we zowel naar de korte (2024) als middellange termijn (2030) voor de 

werkagenda. De droombeelden op (erg) lange termijn (2050) kaderen in de overkoepelende roadmap 

circulaire economie terwijl we in deze werkagenda het (rollende) programma voor de eerstkomende 

jaren schrijven. We focussen hierbij op gedeelde ambities (‘ambitiekaart’) tussen privaat-publieke 

partners, eerder dan op een resem beleidsdoelstellingen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was dat 

we onze werkpaden afstemmen op de werking in de hele waardeketen, eerder dan deze enkel te richten 

op de producenten. We trachten duidelijk effecten te definiëren die de werkagenda kunnen leiden en 

samen in te schatten ‘waar de lat kan liggen’, bijvoorbeeld “Verlagen externe afhankelijkheid van kritieke 

materialen” of “Verhogen circulair begrip en kennis bij de Vlaamse consument (zowel professioneel als 

huishoudelijk)”. 

Een voorbeeld van een visueel overzicht van de ambities voor de waardeketen professioneel elektronica 

en machinebouw vind je hieronder. Deze zijn ook allen terug te vinden in de overzichtsinventarissen zoals 

vermeld in het vorige hoofdstuk. 
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Figuur 18: Overzicht van de gedefinieerde ambities voor de waardeketen machinebouw en professioneel elektronica 

Deze ambities werden eveneens geoperationaliseerd via concrete(re) werkpaden, waarvan hieronder 

een voorbeeld is opgenomen – eveneens voor de waardeketen professioneel elektronica en 

machinebouw. De visuele overzichten van ambities en werkpaden van de overige waardeketens zijn te 

vinden in de bijlage. 
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Figuur 19: Overzicht van de gedefinieerde werkpaden voor de waardeketen machinebouw en professioneel elektronica 

Niet elke ambitie werd als even prioritair benoemd voor elke waardeketen. Onderstaande figuur geeft 

de stemmingen naar relevantie en prioritering van ambities per waardeketen weer. 

 

Figuur 20: Overzicht van prioritering van ambities per waardeketen 

Ambities worden, waar mogelijk, best kwantitatief gemaakt. Kwantitatieve doelstellingen zetten met 

betrekking tot de circulaire economie is mogelijk indien reeds een brede informatiebasis bestaat rond 

materiaalvoetafdruk, levensduur, collectie, herstel en recyclage in een bepaalde waardeketen. Deze 
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informatiebasis vonden we terug voor de ketens rond consumentengoederen, zowel 

consumententextiel als -elektronica6. De focusgroepen spraken zich uit rond een kwantitatief 

ambitieniveau (zgn. ‘streefdoelen) die op middellange termijn realiseerbaar kunnen zijn. Deze 

streefdoelen bereikten we door voor een 5-tal indicatoren (bv. de materiaalvoetafdruk van de 

consumptie in deze waardeketen; het percentage hergebruik van deze producten, het herstelgedrag van 

consumtenn, …)  het ambitieniveau door de focusgroep te laten vastleggen. Onderstaande figuren tonen 

de gedefinieerde streefdoelen voor de waardeketen consumententextiel -en elektronica. 

 

 
6 Deze informatiebasis werd teruggevonden in een publicatie van het Steunpunt CE – CE-indicatoren voor consumentengoederen (https://ce-

center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/14-circular-economy-indicators-for-consumer-goods)  
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Figuur 21: Circulaire streefdoelen naar 2030 voor de waardeketens consumententextiel -en elektronica 
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8. Vastleggen ambities en actielijnen voor 

de maakindustrie 

Na de beschreven stappen op niveau van de 4 prioritaire waardeketens, werden de ambities en actielijnen 

samengebracht op het overkoepelende niveau van de Vlaamse maakindustrie. We vertrokken dus als 

startpunt vanuit de tastbare ambities op waardeketenniveau, en veralgemeenden deze achteraf tot op 

niveau van de maakindustrie. In drie bijeenkomsten met de stuurgroep presenteerden we de 

geaggregeerde ambities en actielijnen op algemeen niveau van de maakindustrie. Samen met deze 

vertegenwoordigers van de Vlaamse maakindustrie uit de maatschappelijke vijfhoek discussieerden we 

over de inhoud en de sterkte van de ambities en werkpaden, stelden we formuleringen bij en wisselden 

we voorbeelden uit. Dit heeft geleid tot onderstaande resultaten. 

8.1 Ambities voor de circulaire maakindustrie 

Als eerste valideerde de stuurgroep de ambitiekaart met 10 ambities 

• Deze ambities draaien enerzijds rond de circulaire strategieën zoals ontwerp, herstel, 

hergebruik, langer/gedeeld gebruikt 

• En anderzijds rond de horizontale hefbomen, die de systeemcondities creëren om bedrijven en 

partners te laten circulair ondernemen. 

De ambities rond de circulaire strategieën: 

Levensduur-

verlenging 

(en circulaire 

business 

modellen) 

• Vlaamse maakbedrijven (in/en hun waardeketens) verlengen de levens- 

en gebruiksduur van materialen, componenten en producten via een 

optimale mix aan R-strategieën, door (dienstgebaseerde) circulaire 

business modellen te starten, te schalen en ook mainstream te maken 

• De stuurgroep geeft aan dat tegen 2030 minstens de helft van de 

(grote) Vlaamse maakbedrijven actief met circulaire waardeproposities 

aan de slag (zouden) moeten zijn. 

• Dit betekent dat we een sterke sprong vooruit maken. Het aantal 

Vlaamse maakbedrijven dat (actief) werkt rond de levensduur van zijn 

producten, evolueert zo van de innovatoren/enkele koplopers naar de 

early majority. Deze doelstelling kan in eerste instantie slaan op grote 

ondernemingen (> 250wn, > 50mio€ omzet) conform de Europese KMO-

definitie 
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Circulair 

ontwerp 

• Ontwerpers passen ondersteund en effectief circulair 

(levensduurverlengend) ontwerp toe – ‘empowered’ door strategische 

bedrijfskeuzes voor circulaire business modellen 

• De stuurgroep geeft aan dat tegen 2030 het gemiddelde Vlaamse 

(grote) maakbedrijf  ‘committed’ is aan circulair ontwerp; In 2030, 

beschouwt het gemiddelde (grote) Vlaamse maakbedrijf circulair design 

minstens als kritisch voor een duurzame groei en gezonde 

bedrijfsvoering 

• De toegevoegde waarde van circulair ontwerp is gekend en bewezen, 

maar bovenal 1) het is verankerd in het ontwerpproces via concrete 

(ontwerp)doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden en 

ondersteunende programma’s en 2) het levert toegevoegde waarde 

binnen circulaire waardeproposities. 

 

Collectie & 

recyclage 
• Vlaamse maakbedrijven (als onderdeel van hun waardeketen) sluiten 

(samen) de materiaalkringloop en creëren een stabiele vraag 
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(kwantiteit/kwaliteit) aan duurzame en circulaire grondstoffen vanuit 

de opschaling van circulaire business modellen en ontwerpen 

• De Vlaamse maakbedrijven werken samen met/in een Vlaamse, 

industriële recyclagecluster dat een kwalitatief aanbod aan secundaire 

grondstoffen creëert via een pallet aan complementaire 

recyclagetechnologieën.  

• Deze cluster 1) zorgt in Vlaanderen voor een lokale verwerkingsmarkt 

voor (lokaal) gegenereerd afval, en 2) wordt ingebed in een Europese 

recyclagesector (naar aanvoer, verwerking, afvoer).  

• België wordt Europees bevestigd als collectie-en recyclagekampioen 

met Vlaanderen als motor – en werkt in complete synergie met de 

binnenste cirkels van de circulaire economie 

  

De ambities rond de horizontale hefbomen: 

Innoveren & 

ondernemen 

• Een I&O-instrumentarium dat circulaire ondernemers deed/doet 

starten, schalen en internationaliseren in de circulaire economie – via 

de juiste mix aan financiering en begeleiding: 1) steun zowel breed als 

specifiek, 2) begeleiding zowel algemeen als expertise-gericht, 3) zowel 

voor (/tussen) starters, gevestigde bedrijven als andere actoren uit de 

maatschappelijke vijfhoek. 

Circulair 

aankopen 

• Circulair aankopen (die effectief leiden tot levensduurverlenging) 

is/wordt de norm, zowel voor de professionele publieke als private 

aankopers – via een structurele aanpassing van het aankoopproces 

(competenties, ondersteuning, beleid & monitoring) – wat zorgt voor de 

nodige stabiele marktvraag naar circulaire oplossingen (<> terwijl het 

vandaag voor vele aankopers nog in de introductiefase zit). 

• We leggen de lat hoog en streven naar een grondige verankering van 

circulair aankopen (min 30% van de spend/#aankopen is jaarlijks 

circulair ingericht), in zowel publieke als private sector. 

• Noot: Circulair aankopenreflex bij consumenten wordt gereflecteerd in 

de hefboom communicatie 
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Communicatie 

• Dankzij een afgestemde communicatiestrategie zijn zowel bedrijven 

als eindgebruikers zich bewust van hun volledige impact wat zich 

vertaalt in een engagement/actie voor een circulaire economie 

• Communicatie doorheen de waardeketen groeit en informatie tussen 

actoren in de waardeketen stroomt vrij – ondersteund door 

vertrouwen, standaarden en digitale technologie 

Financiering 

• Circulaire starters, schalers en gevestigde bedrijven hebben (goed 

gefaciliteerde) toegang tot een complementair en afgestemd aanbod 

aan financieringsoplossingen, die 1) Afgestemd zijn op de behoeften 

van de vrager; zowel in scope (standaard vs. op maat) als in tijd, 2) 

Geleverd worden vanuit  samenwerkingsverbanden tussen private en 

publieke financiers. 

• (noot: deze ambitie wordt afgestemd op deze rond innoveren en 

ondernemen, welke slaat op innovatiefinanciering; bovenstaande ambitie 

slaat op financiering van opschaling door leasingmaatschappijen, banken 

of andere (publieke) kapitaalverschaffers) 

Digitalisering 

• Vlaamse maakbedrijven maken actief gebruik van data en digitale 

technologie om circulair productdesign, productie en gebruik te 

faciliteren/mogelijk te maken – en om slimme circulaire diensten 

(/business modellen) te ontwikkelen en te leveren (die 

levensduurverlenging in de hand werken) 
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• Digitale technologie en automatisatie wordt volop ingezet om de 

efficiëntie en effectiviteit van circulaire strategieën zoals herstel, reman, 

refurb te optimaliseren 

Onderzoek 

• Vlaamse actoren uit de maatschappelijke vijfhoek (incl. bedrijven) 

blinken uit in kennis en expertise om de opschaling van de circulaire 

economie te realiseren, en dit via een welomlijnd onderzoekskader en 

gebalanceerde onderzoeksroadmap, onder andere op vlak van: 

• 1) van algemeen/theoretisch naar toegepast onderzoek (zowel 

technologisch (bv. materialen, processen, technieken) als niet-

technologische, sociale innovatie (bv. ketensamenwerking, 

financieringsoplossingen, beleid)) 

• 2) zowel op aanbod- als vraagcreatie naar circulaire oplossingen 

(beleid/fiscaliteit, consumentenvoorkeuren) 

•  ) onderzoek dat toelaat om beleid (innovatie, regelgeving, …) te 

vormen en bij te sturen en de impact op milieu- en klimaat in te schatten 

Jobs & 

vaardigheden 

• De transitie naar de circulaire maakindustrie  draagt substantieel bij tot 

de werkgelegenheid in Vlaanderen – en wordt versneld en versterkt door 

het ontwikkelen van specifieke vaardigheden (/upskilling) – en dit 1) bij 

diverse actoren: oa bij maakbedrijven, sociale economie en burgers, 

kortom in de maatschappelijke vijfhoek 2) door actoren binnen en 

buiten de maakindustrie (oa arbeidmarktactoren) 

 

Volgende opmerkingen en context werden geformuleerd bij bovenstaande ambities. 

Levensduurverlenging (en circulaire business modellen) 

• Het is hierbij belangrijk om het niveau van individuele bedrijven te overstijgen en de ambitie te 

realiseren op niveau van hele waardeketens, via netwerken – die zeker voor bepaalde bedrijven 

ook Europees of mondiaal worden gevormd (bv. remanufacturing in US/China door een Vlaams 

maakbedrijf). 

• We willen de ambitie tot bij de reguliere bedrijven krijgen, en niet enkel in de sociale economie. 

• Een belangrijke voorwaarde voor deze ambitie is het verhogen van de acceptatie van circulaire 

producten (hersteld, second life, gedeeld) 

• De R-strategieën dienen ook onderling/in combinatie toegepast te worden, bv. bij refurbishment 

nadenken hoe je ook de vervangen componenten nog een tweede leven kan geven. 

• We willen de boodschap op een positieve manier tot bij de bedrijven krijgen en duidelijk maken 

dat circulariteit een business case heeft en deel van de strategie kan zijn (“appealing 

communicatie; what’s in it for me?”) 

Circulair ontwerp 
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• Ontwerp is kritisch om de andere ambities te kunnen behalen – en dient dus in grote mate onze 

ambitie om de adoptie/penetratie van circulaire bedrijfsvoering te volgen (cf. supra) 

• (Ondersteuning in) circulair ontwerp dient rekening te houden met industrie-specificiteit 

(ontwikkeling van kennis/tools specifiek voor capital equipment vs. kleding), circulaire 

ontwerpprincipes verschillen per productcategorie en kunnen elkaar zelfs tegenspreken. Een 

toolbox met opties afhankelijk van het product, de toepassing en het business model is 

aangewezen 

• Ook flexibiliteit en vooral snelheid is belangrijk bij het verspreiden en integreren van 

designprincipes al onderdeel van deze werkagenda: producten worden vandaag ontworpen om 

voor een lange tijd de markt in te gaan. 

• We moeten de lat hoog leggen, het thema gaat in een stroomversnelling geraken dankzij het 

Europese beleidskader rond ecodesign richtlijnen – als werkagenda kunnen we onze Vlaamse 

maakbedrijven ondersteunen om deze richtlijnen (en verplichtingen) in de praktijk te plaatsen. 

• Vlaamse maakbedrijven bouwden de voorbije jaren capabilities op rond (mass) customized 

production (M/BTO)– essentiële vaardigheden die kunnen worden toegepast om circulair 

ontwerp in de praktijk om te zetten. 

Collectie en recyclage  

• De werkagenda circulaire maakindustrie (en Vlaamse maakbedrijven) moet de ambitie hebben 

om een stabiele vraag te creëren voor duurzame en circulaire grondstoffen - en kan de ambitie 

uitspreken naar andere werkagenda’s/recyclagesector om aanbod aan secundaire grondstoffen 

op te schalen en te verbeteren. Een voorwaarde hiervoor is een industriële recyclagecluster voor 

(diverse) afvalstromen. De WA maakindustrie moet zich echter focussen op de benodigde 

(kwaliteit en kwantiteit) van secundaire grondstoffen, en niet op de collectie en verwerking van 

afval. 

• Gezien de beperkte primaire grondstoffen die Vlaanderen (en ook Europa) heeft lijkt het logisch 

om een brede, industriële recyclagesector uit te bouwen die onze Vlaamse maakindustrie 

van grondstoffen kan voorzien – deze zal echter selectief moeten worden opgebouwd en kan 

samenwerken via gerichte overeenkomsten met andere Europese lidstaten: “zeker niet elke 

stroom of elke schakel van de recyclage hoeft in Vlaanderen/België te gebeuren” 

• Recyclage kan voor Vlaanderen gezien worden als een strategisch domein om voldoende 

autonomie in te creëren (in lijn met het Europese industriebeleid dat sterk inzet op strategische 

autonomie rond bepaalde waardeketens; zoals batterijen) 

• Opmerking: de investering in (kapitaalintensieve) recyclageoperaties kan de lineaire lock-in net 

sterker maken en zet een hoge druk op arbeidsintensieve operaties van de binnenste cirkels 

van de CE. 

o Investeringen in een Vlaamse recyclagehub zullen steeds gepaard gaan met sterk 

flankerend beleid ter stimulering van de binnenste cirkels van de CE 

Circulair aankopen 

• Circulair aankopen wordt in de praktijk toegepast, door zowel publieke als private aankopers 

• De ambitie om circulair aan te kopen moet ondersteund worden met: 1) solide criteria om de 

circulariteit van een aanbesteding te kunnen meten en zonder contestatie te kunnen gunnen; 2) 

de circulariteitscomponent moet als voldoende hoog gewogen worden in het totale 
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criteriaplaatje; 3) voldoende controle op wat er beloofd is in de offertefase en de mate waarin dit 

in de dienstverlening gerealiseerd wordt 

8.2 Werkpaden voor de circulaire maakindustrie 

Als tweede werkte deze studie toe naar een menukaart met een uitgebreid arsenaal aan mogelijke 

werkpaden om bovenstaande ambities waar te maken. Ook de werkpaden werden ingedeeld volgens 

enerzijds circulaire economie strategieën en anderzijds de horizontale hefbomen. Uit deze menukaart 

kunnen de trekkers van de werkagenda circulaire maakindustrie een selectie maken en eigen prioriteiten 

leggen. Wel benadrukken we graag dat de circulaire economie een systemisch fenomeen is en een 

samenspel van werkpaden op verschillende niveau’s en circulaire strategieën noodzakelijk is. 

Onderstaande figuur geeft de structuur waarin de werkpaden wordt gepresenteerd weer. 

 

Figuur 22: Structuur van de werkpaden circulaire maakindustrie 

Onderstaande tabellen geven expliciet de geformuleerde werkpaden weer, per circulaire strategie of 

horizontale hefboom. De bijlage maakt deze werkpaden concreter met voorbeelden, projecten en linkt 

ze aan de horizontale hefbomen. Samen met de stuurgroep van deze voorstudie werd een 

inschattingsoefening rond deze werkpaden gemaakt; naar enerzijds de mate van haalbaarheid om ze 

te realiseren en anderzijds de sterkte van impact die ze bewerkstelligen7. Het resultaat van deze 

prioriteringsoefening wordt weergegeven in een matrix per circulaire strategie, eveneens te vinden in de 

bijlage. De prioritaire werkpaden, degene met een hoge haalbaarheid en hoge impact, staan in het 

rechter bovenkwadrant (en worden in onderstaande tabellen eveneens aangegeven met een oranje 

kleur). De uitdagende werkpaden, degene met een lagere haalbaarheid en hoge impact staan in het 

rechter onderkwadrant (en worden in onderstaande tabellen aangegeven met een gele kleur). De andere 

 
7 Deze oefening deden we voor alle werkpaden binnen de circulaire strategieën en niet voor die rond de hefbomen aangezien deze ook op het 

overkoepelende niveau van de werkagenda’s worden aangepakt. 
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werkpaden, degene met een lagere impact, beschouwen we als werkpaden om nauwer te verkennen 

alvorens deze aan te vatten8. 

 

Figuur 23: Inschattingsoefening van de mate van haalbaarheid en impact van werkpaden 

Circulaire business modellen en waardeketens 

 

 
8 We benadrukken graag dat deze oefening is opgesteld op basis van een beperkte vragenlijst ingevuld door tien leden van de stuurgroep en tot 

doel had om de prioriteringsdiscussie met de stuurgroep te leiden. Het kan tevens gebruikt worden als leidraad in de implementatie, al mag het 

niet als een wetenschappelijk correct onderbouwde analyse beschouwd worden. 
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1 - Circulaire business modellen en waardeketens 

1. 1 Bedrijven krijgen fundamenteel inzicht in de strategisch-economische relevantie van circulaire 

business modellen 

1. 2 Vlaamse maakbedrijven bedden CE in de bedrijfsvoering in, via het vormgeven van ‘circulaire 

programma’s 

1.3  Vlaamse maakbedrijven kweken maturiteit in het verlenen van circulaire diensten (intern, via 

samenwerkingsverbanden) 

1.4 De Vlaamse makindustrie werkt actief mee aan de ontwikkeling van standaarden rond CE (focus: 

meten en definiëren van CE) 

1.5 Ondersteuning van de ontwikkeling van normen en standaarden (bv. productpaspoorten) voor 

uitwisseling van gegevens  

1.6 Beleidsmakers zetten het instrument van UPV breder en dieper in met aandacht voor innovatie, 

duurzaam ontwerp en het creëren van een lokale grondstoffenmarkt 

1.7 Verankeren van resource efficiency/circulaire economie als vereiste overheen diverse (bestaande) 

(I&O)-instrumenten  

1.8 Aanbieden van innovatiesteun/financiering ter stimulering van in concrete projecten , algemeen 

binnen de circulaire maakindustrie of in specifieke CE-innovatiespaces (digitalisatie, automatisatie, 

verdiensting, specifieke productcategorieën*) 

*1.9  Stimuleren en ondersteunen van doorbaakprojecten tussen grote vragers en aanbieders binnen 

geselecteerde productketens (bv. bedrijfstextiel) 

1.10 (Vlaams standpunt ontwikkelen tov) fiscale hervormingen ter stimulering van circulaire 

vraag/consumptie  

1.11 Wegwerken van vraaggerelateerde barrières tav circulaire dienstenmodellen  

1.12 Doelstellingen voor (publiek) circulaire aankopen ondersteund door de gepaste 

monitoringsstructuur, competentie-ontwikkeling, … 
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1.13 Vlaanderen versterkt zich in duurzaamheidscommunicatie en -informatie rond het belang van 

circulair consumeren (sensibilisering, repair index) 

1.14 Kennisontwikkeling naar meetmethoden om circulaire business modellen te vormen met een 

positieve invloed op circulariteit en klimaat/milieu  

1.15 Vlaanderen onderzoekt de economische en ecologische impact van diverse CE-strategieën (bv. 

remanufacturing vs. recycling batterijen) 

1.16 Vastleggen en verankeren van circulaire streefdoelen’ voor geselecteerde 

materiaal/productstromen ondersteund door periodieke circulaire monitoren  

1.17 Er wordt inzicht gecreëerd in mogelijke business modellen voor de sociale economie  binnen de 

circulaire economie & ondersteuning in opstart 

1.18 De samenwerking tussen financiële dienstverleners (priv/publ) zorgt voor naadloze toegang tot 

kapitaal voor circulaire schalers 

1.19 Ondersteunen van de creatie van educatieprogramma’s voor een circulaire maakindustrie 

 

Circulair ontwerp 
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2 - Circulair ontwerp 

2. 1 Ontwikkelen van sterk Vlaams standpunt voor ‘diepe/ambitieuze’ (eco-)design criteria die breed 

worden toegepast overheen producten  

2.2 Er wordt (meer) kennis ontwikkeld rond industrie-specifiek circulair ontwerp  afgestemd op 

specifieke C-strategieën (upgrading, remanufacturing, ontmanteling) 

2.3  Circulaire ontwerpkennis wordt verpakt in laagdrempelige handleidingen/richtlijnen, tools en 

training voor industriële ontwerpers  

2.4 De Vlaamse maakindustrie creëert een stabiele vraag voor secundaire, circulaire en/of 

biogebaseerde grondstoffen via closed-loop recycling 

2.5 Beleid creëert impulsen voor het gebruik van duurzame, secundaire grondstoffen (via streefdoelen 

gebruik recycled content, via circulair aankopen 

 

Levensduurverlenging via onderhoud & herstel (3); opschalen van hergebruik (4) 
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3 - Levensduurverlenging via onderhoud & herstel 

3.1 (onderzoek naar) verhogen betaalbaarheid herstel voor zowel hersteller als burger – via de 

gepaste fiscale incentives en financieringsstructuur, en samenwerking met de sociale economie 

3.2 De (arbeids)productiviteit van herstelactiviteiten wordt verhoogd door beter design, 

informatiedoorstroom, (digitale) technologie en digitale hulpmiddelen 

3.3  Herstel wordt zo dicht mogelijk tot bij de burger gebracht, zowel fysiek als digitaal, om de 

herstelreflex (en autonomie) van de burger in herstel te verhogen 

3.4 Gerichte communicatie mbt belang levensduur en herstel, zowel bij de aankoop als tijdens de 

levensduur – of algemene communicatie rond het belang van herstel 

3.5 Verhogen van burgerautonomie bij reparatie-activiteiten (oa door vaardigheden, toegang tot 

de maker movement, …) 

3.6 Vlaamse maakbedrijven ontwikkelen en schalen business modellen gebaseerd op (lifecycle) 

services (preventive maintenance, break&fix, upgrading) 
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3.7 Er wordt inzicht gecreëerd in de benodigde, essentiële vaardigheden voor service-oriented 

productiebedrijven en sociale economiebedrijven:  

4 - Opschalen van hergebruik 

4.1 Breed hergebruik (meer dan enkel via kringwinkel) wordt periodiek in kaart gebracht, 

gerapporteerd/opgevolgd 

4.2 Breed hergebruik wordt verhoogd via gerichte initiatieven: Een gepast 

beleidsinstrumentarium 

4.3 Breed hergebruik wordt verhoogd via gerichte initiatieven: Verbeterde informatie en 

communicatie verlagen het risico van hergebruik 

4.4 Breed hergebruik wordt verhoogd via gerichte initiatieven: via een diepgaande integratie 

tussen reguliere en sociale economie 

 

Gedeeld gebruik (5) ; Demonstreren van remanufacturing en refurbishment (6) 
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5 - Gedeeld gebruik 

5.1-2 Stimuleer innovatie en ondernemerschap rond verhuur/deeldiensten, (nieuwe/bestaande 

ondernemers, mogelijk in niches) – evenals lokale deel(burger)initiatieven (via ruimte, communicatie, 

financiering) 

5.3 De rol van de sociale economie binnen het leveren van deeldiensten wordt ontrafeld  

5.4 Verhogen van de zichtbaarheid van (het concept achter) de deeleconomie, oa via 

overheidscommunicatie, via representatie van verhuurbedrijven 

5.5-6 Bezitters worden gebruikers, zowel 1) consumenten: door een gepast fiscaal instrumentarium, 

of onderzoek naar risico-afdekking als 2) professionelen: door het inzetten op circulair aankopen 

5.7-8 Er wordt transparantie gecreëerd rond de status quo en econ/ecol. impact van delen, huren en 

lenen – aangevuld met het bundelen van onderzoek naar ondersteunende technologie, 

consumentenbehoeften, … 

   6 - Demonstreren van remanufacturing en refurbishment 

6.1 De toegevoegde waarde van remanufacturing binnen de huidige M&M-cluster wordt 

onderzocht en gekwantificeerd & een strategisch beeld wordt gevormd rond een mogelijke M&M 

remanufacturing cluster in Vlaanderen 

6.2 Ontwikkelen van een strategisch omkaderingsprogramma voor remanufacturing: Welk 

beleids- en innovatie-instrumentarium is nodig om deze te ontwikkelen, kennis, piloten, 

vaardigheden/training, industriële informatiecampagnes 

6.3-4 Bedrijven zetten pilootprojecten op rond remanufacturing, al dan niet ondersteund door 

innovatiesteun en/of begeleiding – moo het demonstreren van remanfucturing (in circulaire business 

modellen) 

6.5 Ontwikkelen van kennis/'playbook' rond het opzetten van een remanufacturing/refurbishment 

programma of organisatie(s) en uitrollen naar bedrijven 

6.6 Voeren van onderzoek en stimuleren van innovatie in second-life enabling tech – enerzijds 

dmv digitale technologie (datagestuurde refurbishment) anderzijds fysieke technologie (cobots, exo) 

– ook moo inschakeling sociale economie 

 

Industrialiseren van hoogkwalitatieve recyclage 
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6 - Industrialiseren van hoogkwalitatieve recyclage 

7.1 Invoeren van UPV-schema’s met doorgedreven eco-modulatie van recycling-bijdrages voor 

circulaire producten 

7.2 Ondersteunen, demonstreren en verspreiden van het gebruik van geavanceerde (digitale) 

technologie voor materiaalherkenning en sortering als basis voor hoogkwalitatieve recyclage.  

7.3 Introduceren van kwalitatieve criteria en materiaalspecifieke kwantitatieve quota voor 

recyclage.  

7.4 Vastleggen van bindende kwaliteitsstandaarden voor secundaire grondstoffen en de 

(gerichte) verplichting van het gebruik van recycled content in producten ter bevordering van 

closed-loop recycling.  

7.5 Een kwaliteitsvol aanbod aan secundaire grondstoffen voor de Vlaamse maakindustrie wordt 

ontwikkeld door onderzoek naar en (industriële) opschaling van complementaire 

recyclagetechnologieën (closed-loop recycling) zowel binnen textiel, AEEA, batterijen, … 

Textielrecyclagehub wordt gepositioneerd in een Europees recyclage landschap voor textiel 
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7.6 Ontwikkelen van een actieplan (infrastructuur, communicatie, …) richting een 100% 

selectieve inzameling van textiel tegen 2025 (terugdringen fractie in restafval) 

7.7 Verhogen van de transparantie en traceability van textielstromen (via een standaard 

paspoort, via dataplatform dat vraag en aanbod textielstromen koppelt, …) 

 

De werkpaden, specifiek bij elkaar gebracht rond de horizontale hefbomen, worden gepresenteerd in 

onderstaande tabel. 

8. Circulair aankopen 9. Digitalisering 

8.1 Investeren in competentie-ontwikkeling over circulair aankopen 

bij zowel aankopers als budgethouders 

9.1 Rekening houden met digitale aspect vanaf de ontwerpfase 

zodat hardware en software even belangrijk zijn in circulair design 

8.2 Faciliteren van dialoog tussen aankopers en aanbieders, 

eventueel via lerende netwerken toegespitst op specifieke 

waardeketen of productcategorie 

9.2 Optimaliseren van design en productie via technologie (oa 

digital twin) 

8.3 Uitwerken van voorbeeldbestekken of een kader met criteria 

voor overheidsaankopen (voor specifieke productcategorieën, bv. 

zoals verlichting) 

9.3  Realiseren van diensten/servitizatie dankzij digitale 

technologie (remote monitoring, digital twins, …) die wordt 

ondersteund door data collectie en analytics 

8.4 Internationaal samenwerken rond circulaire criteria voor 

overheidsopdrachten en breed ontsluiten via een webplatform naar 

diverse overheidsniveaus 

9.4 Stroomlijnen van processen die circulaire business modellen 

ondersteunen met digitale tech (spare parts mgmt, 

voorraadbeheer, maandelijkse facturatie, …) 

8.5 Opschalen van circulaire publieke aankopen via bindende 

doelstellingen verankerd in het Vlaams plan overheidsopdrachten en 

via pledges uit de industrie 

9.5 Onderzoeken en objectiveren van de milieu-impact van sterk 

digitaliserende oplossingen 

8.6 Monitoren van de circulariteit van een aanbesteding via een 

definitie, indicatoren en opvolgingsmethodiek (controle op mate van 

realisatie circulaire beloftes) 

9.6 Opnemen van voortrekkersrol in het vormgeven, 

ontwikkelen en piloteren van productpaspoorten (en 

ondersteunende technologie hiervoor) ifv verhoogde transparantie 

8.7 Ondersteunen van kleinere aankopers (VZWs, KMOs, lokale 

besturen) aan de hand van op maat gemaakte en laagdrempelige 

tools rond circulair aankopen 

 

 

10. Innoveren & ondernemen 11. Financiering 

10.1 Steunen van innovaties in algemene circulaire maakindustrie 

en/of kansrijke circulaire strategieën (herstel, PSS, remanufacturing) 

en/of digitale circulaire business modellen 

11.1 Verhogen van de kennis van bedrijven van circulaire 

business modellen en diens financiële en juridische implicaties 

alsook de mogelijke opties  
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10.2 Opstarten van doorbraakprojecten rond specifieke 

productcategorieën of waardeketens (via orchestratie en 

innovatiesteun) 

11.2 Verhogen van de kennis van financiële dienstverleners van 

de circulaire economie – naar begrip, interne processen en 

commitments 

10.3 Blijvend inzetten op bredere begeleiding van organisaties via 

opleidingen circulair ondernemerschap en het faciliteren van 

netwerking en kennisdeling 

11.3 Verhogen van de samenwerking tussen financiële 

dienstverleners om oplossingen op maat van kleine en grote 

bedrijven uit te werken 

10.4 Inzetten op langdurige en expertise-gerichte 

ondernemersbegeleiding en –steun voor beloftevolle starters en 

schalers 

11.4 Verhogen van de kennis van restwaardebepaling bij 

bedrijven en financiële dienstverleners 

10.5 Leveren van opleiding of financiering ifv capaciteit om het 

duurzaamheidsbeleid van organisaties te professionaliseren en 

laagdrempelig ketenprojecten op te zetten 

11.5 Fiscaal en beleidsinstrumentarium uitwerken dat 

discriminatie tussen modellen gebaseerd op eigenaarschap en 

gebaseerd op gebruik wegwerken. 

 11.6 Meer inzetten op circulair aankopen als hefboom naar 

verandering binnen de financiële sector 

 

12. Onderzoek 

12.1 Algemeen: economische en ecologische impact van CE-

strategieën in waardeketens zoals elektronica, textiel – alsook 

mogelijke spanningen op KT. 

12.6 Hoe samenwerking binnen waardeketens initiëren en 

duurzaam in gang houden, gelet op incentive compatibility en 

participation constraints 

12.2 Bijzonder aandacht voor toegepast onderzoek aan de 

klantenzijde (consumentengedrag, nudging), zowel voor 

professionele als private gebruikers 

12.7 Onderzoek naar hefbomen voor intrapreneurs die aan de slag 

willen met CE 

12.3 Randvoorwaarden voor marktontwikkeling (cf. dynamische 

ontwikkeling van mature vraag/aanbodzijde en flankerend 

institutioneel/financieel/juridisch kader (bv. rond waarborgen, 

wettelijke vereisten, enz.) 

12.8 Onderzoek naar innovatieve financiële instrumenten en de 

implementeerbaarheid ervan binnen het bestaande (Vlaamse) 

financiële landschap 

12.4 Empirische evaluatie van diverse beleidsinstrumenten die 

toegepast worden om de CE te stimuleren (bv. circular procurement, 

EPR, tax shift, enz.) 

12.9 Onderzoek naar een brede implementatie/proliferatie van 3D-

printing (cf. repair) (cf. geschikte materialen, business model, IP, 

marktontwikkeling) en andere key ondersteunende technologieën 

zoals digital twins. 

12.5 Onderzoek naar de sociaal-economische gradiënt van CE (cf. 

herverdelende effecten van beleidsmaatregelen, market 

entry/targeting, …) 
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9. Volgende stappen 

Deze voorstudie betekent de aanloop naar de formele opmaak en uitrol van een werkagenda circulaire 

maakindustrie voor Vlaanderen (najaar 2021). Deze werkagenda heeft tot doel om de komende jaren onder een 

publiek-privaat partnerschap de schouders te zetten onder de transitie naar een circulaire maakindustrie – en de 

initiatieven die diverse actoren uit de maatschappelijke vijfhoek nemen in dit kader op te volgen en te structureren. 

De overkoepelende ambitie van deze werkagenda is verder opschalen van de kennis, lessen en successen die de 

voorbije jaren werden geboekt – en deze te verspreiden naar een brede groep van Vlaamse maakbedrijven. 

Centraal hierin staan het sluiten van materiaalkringlopen in waardeketens, het verlengen van levensduur van 

producten en materialen via dienstgebaseerde modellen en het inbedden van circulaire ontwerpprincipes bij 

onze Vlaamse maakbedrijven. De werkagenda circulaire maakindustrie maakt ook concreet werkt van 

ondersteunende, horizontale hefbomen zoals circulaire aankopen, digitalisering en faciliterende financiering. 

Deze voorstudie betekent niet het eindpunt, maar de start van de verdere opmaak van de werkagenda 

circulaire maakindustrie met relevante projecten, acties en engagementen uit de maatschappelijke 

vijfhoek (najaar 2021) en de uitrol via een rollend programma – waarbij continu initiatieven worden 

uitgevoerd, geëvalueerd, toegevoegd en leerlessen worden gedeeld. 

Als afronding van deze voorbereidende fase in de opmaak van de werkagenda volgt er in juni een 

persmoment met minister Crevits, gekoppeld aan de relancemiddelen en een bedrijfsbezoek van een 

organisatie die deelnam aan het traject van de werkagenda (namelijk European Spinning Group). 

In het najaar volgt dan een brede stakeholdercommunicatie, naar de volledige Vlaamse maakindustrie 

en bij voorkeur ook tot bij de eindconsument. De bedoeling is om bij de eerste doelgroep – de 

maakbedrijven – een oproep te doen om zich te engageren in het verdere traject van de werkagenda. De 

tweede doelgroep – de consument – wordt meegenomen om te sensibiliseren over het thema circulaire 

economie.  

Tussentijds, namelijk doorheen de zomer, staan de trekkers voor twee belangrijke acties. Als eerste is 

afstemming met de overkoepelende roadmap, met de andere werkagenda’s en met de hefbomen 

aangewezen. Als tweede dient men afspraken te maken over wie (welke organisatie, welke personen) 

de uitrol van de werkagenda zal trekken en als ‘programmabeheerder’ van alle werkpaden zal fungeren. 

De effectieve uitwerking van de werkagenda is dan gepland voor het najaar. Hierbij achten we het 

belangrijk dat de werkpaden worden omgezet in concrete acties. Dit kan door alle geëngageerde 

organisaties te vragen naar de bestaande projecten en initiatieven waar zij bij betrokken zijn en - na een 

GAP-analyse van de projecten - de ontbrekende acties te definiëren. Het lijkt ons aangewezen om aan 

dit scala van projecten en acties ook een overkoepelende, visuele identiteit te geven (bv. zoals de Blue 

Deal) zodat het als programma wordt aanzien en de voortgang eenvoudig opgevolgd kan worden door 

het publiek. 

Bovenstaande volgende stappen bespraken we tijdens een afstemmingsmoment met alle subtrekkers 

van de verschillende waardeketens. Met hen besloten we dat de werkagenda een samenspel is van acties  

over de 6 werkagenda’s heen, op algemeen niveau van de werkagenda maakindustrie én op het 

specifieke niveau per waardeketen. Daarom zal de werkagenda maakindustrie uitgerold worden op 

zowel dit algemeen niveau als het specifieke niveau per waardeketen. Hierbij wordt het onderscheid 
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tussen de vier waardeketens behouden. Dit maakt het concreet en laat toe om meer visibiliteit te geven 

aan de initiatieven. Wanneer dit opportuun is voor een efficiënte uitwerking van het werkpad, worden de 

waardeketens wel geclusterd, hetzij als ‘consumenten-‘ en ‘professionele goederen’, hetzij volgens één 

waardeketen textiel en één waardeketen elektronica.  

 

Figuur 24: Overzicht van de tijdslijn rond opmaak en uitrol van de werkagenda circulaire maakindustrie 
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10. Bijlage 

10.1 Inschatting circulair potentieel waardeketens 

maakindustrie 

Waardeketen textiel & meubelen 
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Waardeketen machinebouw 

 

 

 

 

Waardeketen transport(middelen) 
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Waardeketen elektronica en ICT 
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10.2 Benchmarkfiches uit klankbordevent, per waardeketen 
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10.3 Set van ambities en werkpaden per waardeketen 

Machines & professionele elektronica 

Ambities 

 

 

 

Werkpaden 
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Consumentenelektronica en batterijen 

Ambities 
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Werkpaden 
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Consumententextiel (& matrassen) 

Ambities 
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Werkpaden 

 

 

Technisch textiel & tapijten 

Ambities 
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Werkpaden 
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10.4 Uitwerking van de generieke werkpaden op niveau van de 

Vlaamse circulaire maakindustrie 
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