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Enkele beleidsdoelen

Doelstelling Fit for 55: -55% CO2 tegen 2030

Doelstellingen in het EU-actieplan Circulaire Economie

-35% CO2 tegen 2030
Nationaal Energie- en Klimaatplan

Specifiek materialen: -30% materiaalvoetafdruk tegen 2030
Mededeling Vlaamse Regering een transversale werking voor de circulaire economie van Vlaanderen
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Geschiedenis Steunpunt CE

• 2001: Steunpuntenprogramma met structurele financiering 

vanuit departement EWI

• Steunpunt ‘SuMMA’ (Sustainable materials management) 

2012-2015 (derde generatie steunpunt)

• Vanaf 2016: aanpak decentraliseren en beleidsdomeinen 

responsabiliseren voor het organiseren van Steunpunten

• Steunpunt ‘Duurzaam materialenbeheer in een CE’ 2017-

2021: co-financiering OVAM en departement EWI



Evaluatie Steunpunt CE 2017-2021

• Ex-post analyse

• Werking en functionering van het Steunpunt

• Prestaties en impact (beleidsmatig en wetenschappelijk)

• Relatie tussen het Steunpunt en de Vlaamse overheid

• Ex-ante analyse

• Waar zitten toekomstige noden voor beleidsrelevant 

onderzoek binnen het thema ‘circulaire economie’?

• Hoe kunnen deze noden het best ingevuld worden?



Aanbevelingen (ex-ante analyse)

Behoefte aan beleidsondersteunend onderzoek is tweeledig:

1. Inhoudelijke kennisbehoefte van VC is breder dan de 

doelstelling van het huidig Steunpunt CE. Behoefte aan 

kennis over de transitie.
• Doorontwikkeling CE-monitor

• Scenario’s voor inzet beleidsinstrumenten

• Socio-economische consequenties van CE

• Positioneren Vlaams beleid in internationale context 

2. Behoefte aan een brugfunctie
• Verzamelen van onderzoek dat elders gebeurt (bv. in de werkagenda’s, in het 

buitenland) en dit vertalen naar de actuele beleidscontext



Uitdagingen nieuw Steunpunt

• Meer flexibiliteit door een rollende onderzoeksagenda

• Versterken multidisciplinariteit 

• Gedragswetenschappen en juridische aspecten

• Directe impact op het beleid vergroten

• Onderzoekers: meer aandacht voor kennisvalorisatie, 

betere samenwerking met administraties

• Vlaamse overheid: meer eigenaarschap, voldoende 

tijd/capaciteit, proactieve interactie, resultaatgerichte 

opdrachten formuleren
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Nieuw Steunpunt CE 2022-2026

• Financiering (jaarlijks 600 keuro) door 3 organisaties

• Vlaanderen Circulair

• Departement EWI

• OVAM

• Opvolging van het Steunpunt zal gebeuren in het brede 

partnerschap Vlaanderen Circulair



Inhoudelijk: 5 onderzoeksclusters

1. Doorontwikkeling van de CE-monitor

2. Scenario-ontwikkeling rond circulaire economie en 

trendopvolging

3. Socio-economische effecten van beleid voor de circulaire 

economie

4. Juridische knelpunten

5. Discourse, gedrag en sturingsstrategieën in de circulaire 

economie



Organisatorische punten
• Rollend meerjarenprogramma

• 5 onderzoeksthema’s liggen vast op hoofdlijnen

• Flexibiliteit en inhoudelijke bijsturing via de jaarplannen

• Combinatie van onafhankelijk kennisbron en brugfunctie

• Overzicht lopend onderzoek naar CE (bv werkagenda’s, binnen 

Vlaamse universiteiten, in het buitenland)

• Vereist deeltijdse aanwezigheid van Steunpuntmanager (en ev. 

andere onderzoekers) bij de opdrachtgevers

• Multidisciplinair team

• Verschillende aspecten van CE in de 5 onderzoeksclusters

• Expertise voor overzicht/integratie van onderzoek voor en over CE



vlaanderen-circulair.be

Q&A

Brigitte Mouligneau

Transitiemanager Vlaanderen Circulair


