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1. Circulair bouwen: waarom?

1.1 Wereld in transitie?
1.2 Ecologie
1.3 Economie

1.4 Sociale



Circulaire economie = sociale 
economie?• Circulair = inherent sociaal want het pakt maatschappelijke 

problemen/behoeften aan,

• Heeft potentieel voor meer sociale tewerkstelling & lokale jobs,

• Circulaire gebiedsontwikkeling kan zorgen voor infrastructuur die 
meer sociale cohesie en flexibele woon & werkvormen kan faciliteren 
(zie lespakket Wonen);

• Lineaire modellen houden minder/geen rekening met veranderende 
noden van mensen. Veranderingsgericht bouwen kan kansen geven 
voor sociaal wonen: langer op eenzelfde plaats wonen, gebouwen die 
inspelen op veranderende sociale noden.



Circulaire economie = sociale 
economie?
• Stijgend inkomen en jobs (zie onderdeel ‘Waarom – economie’),

• Beleid & wetgeving die circulair bouwen stimuleert kan zorgen voor:
• Daling van prijzen voor eerlijke en duurzame producten,
• Stijging van prijzen voor lineaire producten,
• Eerlijke prijs voor alle partijen in de keten.



Sociale economie op de werf: 
Levanto
Gebruik van sociale tewerkstelling om aannemer te helpen met 
afvalinzameling op de werf.
Levanto zet ‘werfwachters’ in die het bouwterrein schoon houden 
en ter plaatse een mini containerpark maken. Zij voeren alle 
ondersteunende taken uit om dit te kunnen doen en kunnen in 
samenspraak nog extra opdrachten opnemen.



Sociaal economische inrichting: 
NNOFGebruik van sociale tewerkstelling om oude meubels te 
recupereren tot nieuwe kantoorinrichting.
 Via hergebruik, herstel en herwerken van de oude inboedel creëren 
ze een nieuwe, met besparing van 90% CO2 uitstoot t.o.v. lineair 
model.



Betaalbaar wonen via 
circulariteit
Circulair bouwen kan wonen opnieuw betaalbaar maken. Hoe? Dat 
gaat het WoonC project onderzoeken.
Ontdek het verhaal via:
https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/woon
c
https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail/woonc-als-wonen-kon-b
evrijden
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Een sociale en circulaire economie

De cases tonen aan dat sociaal en circulair hand in hand kunnen 
gaan. Een studie die hier dieper op ingaat is te vinden via:
https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/s
ocial_circular_economy.pdf

Om producten en/of diensten te gaan ontwikkelen die beide 
aspecten combineren kan gebruikt maken van de ‘social business 
model canvas’: http://www.socialbusinessmodelcanvas.com/

https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/social_circular_economy.pdf
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Afsluitend opdracht 
‘waarom’Ga in gesprek met collega's in je organisatie: waarom moeten jullie 
inzetten op de circulaire economie? 
Gebruik elementen uit het lespakket: welke zijn voor jullie relevant? 
Welke niet? En waarom wel en niet? Probeer het concreet te maken 
en toegepast op je specifieke context.
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