
In deze workshop, geleid door Rik Neven van Circubuild, bogen we ons over de geloofwaardigheid en correctheid van 
duurzaamheidscommunicatie. Aan de hand van een recente survey over dit topic kregen we inzicht in de ervaring 
van meer dan 70 fabrikanten, architecten, aannemers, ingenieurs en onderzoekers. Samen met een panel dat drie 
spelers uit de bouwketen bij elkaar bracht - Jona Michiels (groep Van Roey) vanuit de rol van aannemer, Joost De-
clercq (Archipelago) vanuit de rol van architect en Stefaan Valette (Derbigum) vanuit de rol van fabrikant -, konden 
we diepgaand reflecteren over communicatie rond circulariteit.
 
Een greep uit de resultaten van de survey, met een reflectie van het panel:
• 74% van de respondenten gaf aan dat de term circulair bouwen regelmatig tot heel vaak verkeerd wordt gebruikt, 
en dit voornamelijk door fabrikanten.
• Eerlijke communicatie werd door het panel unaniem naar voren geschoven als troef om samen vooruit te gaan 
op vlak van circulariteit. Geef concrete en correcte informatie en aarzel niet aan te geven welke zaken je zelf nog 
aan het uitproberen bent.
• Communiceren over circulariteit schrikt mensen in beperkte mate af (60% gaf aan dat dit soms gebeurt tov 3% 
vaak).
• Het panel benadrukte het belang van een holistische benadering van het concept circulariteit. Ze gaven aan om 
rekening te houden met de impact die je circulariteitsclaim kan hebben op andere duurzaamheidsaspecten en dit 
dus in zijn geheel te communiceren.
• Elementen die meest wenselijk zijn bij het communiceren over circulaire oplossingen blijken ‘concrete technische 
info’, ‘referentiecases’ en ‘prijsindicatie’.
• Verschillende keren hoorden we dit bevestigd via de nood aan het educeren van de markt en helder informeren 
over circulariteit. De panelleden doen dit aan de hand van feiten, data en sterke voorbeeldprojecten.
 
Wil je het volledige verhaal van deze workshop horen?
Herbekijk dan de opname of download de whitepaper van Circubuild: https://whitepaper.circubuild.be/

1

WORKSHOP HOE COMMUNICEER IK OP EEN GELOOFWAARDIGE 
EN CORRECTE MANIER OVER DE DUURZAAMHEIDSINSPANNINGEN 
VAN MIJN ORGANISATIE?

Workshoptrekkers: Rik Neven (Circubuild)

https://whitepaper.circubuild.be/

