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UITNODIGING ONDERZOEK EN JOBS/VAARDIGHEDEN

Op versoepelingen is het misschien nog even wachten, gelukkig kunnen we wel weer uitkijken naar de eerste 
actiedag van Green Deal Circulair Bouwen. Tijdens deze dag zoomen we in op twee specifieke hefbomen 
die de transitie naar een circulaire economie versnellen, namelijk onderzoek en jobs/vaardigheden. Het 
wordt meteen een sessie waarin we onze digitale vaardigheden nog even aanscherpen, want ook dit keer 
zullen we elkaar online ontmoeten. We starten met een plenair gedeelte in de voormiddag, terwijl we de 
namiddag vrijhouden voor interactie. Op die manier hopen we jullie verder te inspireren in het uitrollen 
van pilootprojecten en willen we jullie de mogelijkheid geven om jullie circulair netwerk verder uit te 
breiden.

Na 2 jaar zagen we de kennis over circulariteit binnen ons netwerk aanzienlijk toenemen. We zagen 
hoe jullie van elkaar, van experten en uit eigen ervaring telkens bijleerden. We zagen jullie uitdagingen, 
opportuniteiten, én valkuilen ontdekken. We zagen jullie de eerste stappen naar partnerschappen en 
pilootprojecten zetten. Op die manier kunnen we circulair bouwen voor Vlaanderen op de kaart zetten. 
En daar willen we graag verder aan bouwen de komende twee jaar. 

De rode draad voor dit jaar zijn de 7 hefbomen voor circulaire economie, namelijk: beleidsinstrumenten, 
circulair aankopen, communicatie, onderzoek, innoveren & ondernemen, financiering en jobs & 
vaardigheden. Deze hefbomen komen in elke thematische werkagenda*, zoals circulair bouwen er eentje 
is, voor. Tijdens de actiedagen lichten wij telkens één of twee hefbomen toe. Voor maart focussen we 
bijvoorbeeld op onderzoek en jobs & vaardigheden. 

* Indien je meer informatie over de werkagenda’s wenst, klik dan gerust even door: https://vlaanderen-
circulair.be/nl/blog/detail/ministers-crevits-en-demir-geven-boost-aan-vlaanderen-circulair

PROGRAMMA OVERZICHT
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11:20
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10:10

10:20

10:40

11:30

11:50

12:30

13:00

16:00

Ontvangst

Pauze

Plenair gedeelte

Roos Servaes en Petra Ronda (GDCB)
Toelichting van het leertraject en update 
van de werkagenda circulair bouwen

Fiona Craig & Sarah Wotton 
(Zero Waste Scotland)

Kris Bachus (HIVA - KU Leuven)
Circulaire jobs in Vlaanderen

Caroline Henrotay (Leefmilieu Brussel)
Materiaal paspoorten

Pitches en wrap-up

Pauze

Parallelle sessies of netwerking

Einde

11:00 Wim Debacker (VITO)
Update van de Proeftuin

14:30 Parallelle sessies of netwerking

14:15 Pauze

https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail/ministers-crevits-en-demir-geven-boost-aan-vlaanderen-circulair
https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail/ministers-crevits-en-demir-geven-boost-aan-vlaanderen-circulair
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Roos Servaes, Vlaanderen Circulair

Toelichting bij het dagprogramma & leertraject van GDCB
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GREEN DEAL
CIRCULAIR
BOUWEN

PLENAIR GEDEELTE10:00

Update van de werkagenda circulair bouwen

Petra Ronda, Vlaamse Confederatie Bouw 

Vlaanderen Circulair organiseert zich sinds 2021 in zes thematische werkagenda’s.  
Eén daarvan is de werkagenda circulair bouwen. Met OVAM als publieke trekker en  
VCB als private trekker wordt er dit jaar gewerkt aan het formuleren van de ambities, strategie 
en actieplan samen met relevante stakeholders. De trekkers geven graag meer toelichting bij dit 
proces, alsook in hoe dit gelinkt is aan de GDCB.

Future of Work

Fiona Craig & Sarah Wotton, Zero Waste Scotland 

What are circular economy jobs, where are they, and which roles and skills need to be developed 
to prepare the Scottish labour market for the transition to a circular economy?

Zero Waste Scotland, in collaboration with Circle Economy in Amsterdam, researched this question. 
They will discuss the first baseline assessment of circular economy jobs in Scotland and the 
emerging roles and skills pathways in construction.



Circulaire jobs in Vlaanderen

Kris Bachus, HIVA - KU Leuven 

Met de internationale inspiratie in het achterhoofd, vertelt Kris Bachus ons wat er  
op vlak van circulaire jobs mogelijk is in Vlaanderen. Hij geeft ons inzicht in de werkgelegenheid 
die de circulaire economie ons brengt op vandaag en kijkt vooruit naar 2030. Vervolgens zoomt 
hij in op de specifieke jobs en vaardigheden voor een circulaire bouwsector met rollen zoals de 
materiaal ID-ontwikkelaar en hersteller.
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Update van de Proeftuin

Wim Debacker, VITO 

De Proeftuin Circulair Bouwen is halfweg. Op de vorige Actiedag deelden we met  
jullie de uitkomst van 2 jaar onderzoek- en experimenteerwerk op vlak van Urban  
Mining in Vlaanderen. Dit resulteerde in waardevolle leerlessen, conclusies en aanbevelingen 
voor de praktijk en het beleid. Vanaf 2021 start de Proeftuin met een nieuw thema, namelijk 
veranderingsgericht (ver)bouwen. We presenteren jullie graag wat er in de steigers staat. 

Materiaal paspoorten

Caroline Henrotay, Leefmilieu Brussel 

Afval is materiaal zonder identiteit (Thomas Rau) 

In het kader van het Europese innovatie project  
Buildings As Material Banks (www.bamb2020.eu) werd  
o.a. het concept en de richtlijnen ontwikkeld voor  
Materiaal Passpoorten als one-stop-shop voor  
materiaal- en productinformatie ter ondersteuning  
van circulaire besluitvorming. De resultaten van het  
BAMB project hebben tevens verschillende paspoort  
initiatieven geïnspireerd. 
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Laat je inspireren! Pitch van ingediende pilootprojecten

We grijpen elk ontmoetingsmoment aan om jullie te inspireren met concrete pilootprojecten 
van andere deelnemers die bijdragen aan circulair bouwen. Vijf enthousiaste teams stellen het 
pilootproject waar zij aan werken voor.

Groep Aertssen

Op de voormalige site van General Motors werkte Group Aertssen aan een selectieve sloop conform 
de principes van Tracimat. Het gaat om de grootste sloopwerf in Europa waarbij 200.000m2 
(oftewel 3.000 ton) roofing separaat wordt afgevoerd en 100% gerecycleerd, een materiaalstroom 
die gewoonlijk wordt verbrand.

Archelier

Met ons project ‘Het Archelier, een interdisciplinair, circulair architectuurlaboratorium’ verkennen we 
een complementaire werkingsvorm op de traditionele architectuurpraktijk. We gaan graag met jullie 
in gesprek over de mogelijkheden om het architectenberoep te innoveren in het kader van circulaire 
transitie.

Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg slaat de handen in elkaar met de onderzoekers van het WTCB. De werf in 
Menen die ter beschikking wordt gesteld dient voor de onderzoekers als ontdekkingsterrein om meer 
te weten te komen over de selectiviteit van slopen.

Kloeckner

Het project “Circular Building Cooperation is key” onderzoekt hoe de verschillende bedrijven in 
dit consortium kunnen samenwerken. En dit op het gebied van urban mining facilitation om de 
materialenstroom van staal, steen en hout opnieuw in de materialencyclus te brengen. Ook de  
processen rondom circulariteit in de bestekteksten en het ontwikkelen van een 
componentbeheersplatform worden meegenomen om architecten en opdrachtgevers te motiveren 
met herbruikte materialen te gaan werken.

VDAB 

In VDAB’s aanpak voor competentieversterking komt werkplekleren als sterke praktijk naar voren. Je 
krijgt een korte introductie op deze manier van werken. In sessie 1 van de namiddag kan je je hier 
verder in verdiepen.
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KEUZE IN DE NAMIDDAG DEEL 1

PARALLELLE SESSIES13:00

SESSIE 1:  
Circulaire competentieversterking op de werkvloer 
Ellen Albrechts en Katrien Brands, VDAB

De transitie naar circulair bouwen zal nieuwe jobs creëren. Tegelijk zal  
ze ook een impact hebben op de bestaande jobs. Ellen Albrechts en  
Katrien Brands kaderen de visie van VDAB op de (nieuwe) competenties  
die essentieel zijn om duurzaam aan het werk te gaan. In deze  
workshop gaan deelnemers kennis maken met de mogelijkheden van  
competentieversterking en werkplekleren die interessant kunnen zijn  
bij het aanwerven van nieuwe werknemers. Hoe bekend zijn de  
mogelijkheden die VDAB aanbiedt om je toekomstige werknemers op  
te leiden naar jouw specifieke noden? Welke spelers zouden nog een  
relevante rol kunnen spelen in het opleiden van het nodige personeel?

SESSIE 2:  
Competenties in circulaire transitie
Ellen Delie en Kaatje Haelterman, Provincie Oost-Vlaanderen en Constructiv

Welke competenties zijn nodig in de transitie naar circulair bouwen? In deze workshop gaan we 
dieper in op volgende topics:
 
• Welke evoluties qua bedrijfsvoering, beroepen en competenties zien of verwachten we in de 
renovatiesector ten gevolge van deze transitie?
• Hoe kan samenwerking met de sociale economie een meerwaarde betekenen in deze 
transitie? Welke competenties moet een organisatie in huis hebben om een sociaal-circulaire 
samenwerking op te zetten?
 
De deelnemers aan de workshop krijgen enkele vragen rond de topics voorgeschoteld, die aan 
de hand van een interactief gesprek zullen behandeld en besproken worden.

SESSIE 3:   
De integratie van circulaire criteria in subsidiereglementen
Dave Roofthooft en Geert Thorrez, Departement JCM en VLAIO

Het stimuleren van circulaire innovatie en ondernemerschap is een doel dat zowel het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) als het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) hoog 
in het vaandel dragen. Onder de vorm van subsidies voor bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur 
wenst DCJM bijvoorbeeld toekomstige projecten in duurzaamheid en circulariteit mee te 
ondersteunen. VLAIO maakt dan weer open steuninstrumenten vrij om circulaire innovatie en 
ondernemerschap binnen de bouwsector te stimuleren.

De circulaire ambitie is bij beide uitgesproken. Hoe men zo’n criteria kan implementeren zonder 
dat men de toegankelijkheid van de procedures (voor subsidies en steuninstrumenten) in gedrang 
brengt, is de vraag die we in deze sessie samen behandelen.
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SESSIE 4: 
Zoektocht naar de rol(len) van de architect binnen de circulaire transitie 
Gwen Verlinden en Bart Melort, TEKEN architectuur en MikeViktorViktor 
Architects

In de workshop ‘De ICAL: zoektocht naar de rol(len) van de architect binnen de circulaire transitie’ 
bespreken we het Circulair Bouwen Betaalbaar Wonen project (Open Call 2019) en hoe dit heeft 
geleid tot het voorstel voor het Archelier: de eerste Vlaamse ICAL (Interdisciplinair Circulair 
Architectuur Laboratorium). We staan op dit moment helemaal aan de start van het vormgeven 
van deze ICAL dus we gaan graag in gesprek met andere actoren van de  
bouwsector over de mogelijkheden om het architectenberoep te inno- 
veren. Dit is zowel interessant voor ons als pilootproject, maar ook voor  
de deelnemers van de actiedag omdat zij misschien zelf in de toekomst  
een ICAL zullen overwegen of er een samenwerking mee zullen aangaan.

Ontdek elkaars pilootprojecten tijdens de online netwerking

Digitaal of niet, we blijven het belangrijk vinden dat deelnemers met elkaar kunnen sparren, elkaar 
kunnen inspireren en samen stappen vooruit kunnen zetten. Daarom organiseren we ook vrije 
netwerkingmomenten. In plaats van deel te nemen aan een workshop, kan je er telkens voor kiezen 
om aan te sluiten bij het netwerkingmoment. Daarbij kan je je inschrijven volgens de thema’s van de 
pilootprojecten. Vind hieronder het thema dat jou het meeste interesseert:

• Urban mining, selectieve sloop, recyclage & hergebruik
• Hefbomen: juridisch, financieel, businessmodellen
• Sensibilisering
• Data & tools, LCA & LCC
• Sociaal-maatschappelijk tijdelijk gebruik
• Circulaire materialen & bouwsystemen

Indien je nog niet helemaal zeker bent van je keuze, lees dan gerust wat meer over de voorgestelde 
thema’s via https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/projecten.

OF NETWERKING 

SESSIE 5: 
Kunststoffen als materiaalstroom binnen circulair bouwen?
Geert DHaese (Essenscia), Johan Pauwels (Deceuninck) en Vincent Stone 
(VinylPlus)

Wat kunnen kunststoffen als materiaalstroom betekenen binnen circulair bouwen? In deze 
workshop licht Essenscia de ambitie hierover toe. Via een case van Deceuninck exploreren we 
samen wat er reeds gebeurt in de praktijk. VinylPlus geeft toelichting bij de waarde van labelling 
met het VinylPlus® Product Label hierbij.

https://www.circulairbouwenbetaalbaarwonen.com/
https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/projecten
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KEUZE IN DE NAMIDDAG DEEL 2

PARALLELLE SESSIES14:30
die mogelijks terugkeren op volgende actiedagen

In dit tweede deel van de namiddag organiseren we opnieuw vijf interactieve sessies. Je zal zien 
dat de onderwerpen van de sessies niet nieuw zijn. De bedoeling is dan ook om deze samen te 
verdiepen en naar concrete oplossingen te streven. We kozen de onderwerpen van de sessies op 
zo’n manier dat ze interessant zijn om ook tijdens volgende bijeenkomsten op verder te werken. 
Met welk tastbaar resultaat voor ogen? Met welke trekker? Met een vaste groep deelnemers of 
variërend? Dit bespreken we in deze eerste sessies.

SESSIE 6:  
Circulair aanbesteden, van draagvlak naar een aangepaste vraag
Kris Blyckers (BliebergACE), Rik Neven (Circubuild) en Jonas Voorter (UHasselt)

De vraag naar circulaire (ver)bouwoplossingen blijft ondanks een stijging van het marktaanbod 
nog beperkt. Vanuit hun rol als aankoper, kunnen overheden - zowel lokale, provinciale als 
regionale - de transitie naar een circulaire bouweconomie versnellen. Wat hebben zij hiervoor 
nodig? In welke mate volstaan voorbeeldbestekken en prestatiegerichte gunningscriteria om 
tot (veranderingsgerichte) (ver)bouwoplossingen met betere kwaliteiten te komen? Hoe kan 
een overheid ‘vraagvlak’ creëren bij (lokale) bouwheren zoals een school of winkel? Hoe kan 
je correct aanbesteden aan een leverancier met een unieke circulaire oplossing? Samen met 
juridische experts van UHasselt en de trekkers van twee pilootprojecten rond dit onderwerp, 
zoeken we antwoorden op deze vragen.

• het project CABRIO streeft naar type-omschrijvingen om verschillende ambitieniveaus van 
circulaire criteria (laagdrempelige tot zeer uitgediepte) te integreren in bestekken.

• Circubestek stelt bestekteksten van circulaire materialen, producten en systemen gratis en 
online beschikbaar (o.a. via de meer traditionele kanalen zoals C3A en VMSW) zodat ze in een 
vingerknip toe te passen zijn.

SESSIE 7: 
Sleutel mee aan de synergieën voor circulaire businessmodellen 
Anse Smeets en Wim Debacker, VITO

Businessmodellen zoals ‘product-as-a-service’, ‘product leasing’ en ‘take-back’ zijn nog relatief 
jong binnen de Vlaamse bouwwereld. Als ze toegepast worden, dan gebeurt dit binnen een 
specifieke context (bv. ontzorgen van de gebouweigenaar) en voor bepaalde toepassingen (bv. 
kantoren en winkels). Mogelijkheden om deze businessmodellen op te schalen en te repliceren 
blijven momenteel beperkt en leidt niet noodzakelijk tot kringloopsluiting.  

Wat zou er gebeuren als het waardenetwerk zich anders organiseert? Hoe kunnen we sterke 
en hechte coalities vormen zodanig dat alle betrokken partijen en de maatschappij een netto-
voordeel uit circulaire businessmodellen halen? Welke (contractuele?) afspraken dienen er 
gemaakt te worden om de kosten en de baten eerlijk te verdelen? 
 
Leer uit succesvolle samenwerkingen en sleutel mee aan de circulaire  
synergieën van de toekomst. 
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SESSIE 8: 
Een sloopinventaris als startpunt voor meer en betere urban mining
Liesbeth Van Cauwenberghe en Jeroen Vrijders, Tracimat en WTCB

In ons streven naar het weerhouden van zuivere stromen bij de sloop van een bestaand gebouw, 
speelt het sloopinventaris een belangrijke rol. Het leidt onder andere tot kostenbesparingen, zorgt 
voor minder discussies op de werf en verhindert ongelijke concurrentie. Finaal garandeert het een 
sterker hergebruik van materiaalstromen en een betere recyclage. In deze sessie willen we samen 
onderzoeken hoe we het gebruik ervan kunnen stimuleren, welke informatie er minimaal in moet 
worden opgenomen, welke noden er zijn op vlak van opleiding enzovoort. 

SESSIE 9: 
Test mee de effectiviteit van veranderingsgericht (ver)bouwen
Aline Vergauwen, WTCB

Veranderingsgericht (ver)bouwen, waarbij gebouwen of onderdelen wijzigende noden van 
gebruikers en de maatschappij ondersteunen, kent een stevige opmars in Vlaanderen. De laatste 
jaren zien we nieuwe bouwproducten, bouwsystemen en (ver)bouwprojecten op de markt 
verschijnen.  
Maar beantwoorden deze marktoplossingen wel altijd aan de vereiste technische 
gebouwprestaties? Zorgen de aangereikte technische oplossingen wel degelijk voor een lagere 
milieu-impact? 
En klopt het wel dat de kostprijs van deze nieuwe oplossingen altijd duurder is dan de gangbare 
praktijk? 

 

Deel via deze sessie jouw ervaringen en laat ons weten hoe anderen de prestaties van jouw 
project, bouwproduct of bouwsysteem kunnen uittesten. 
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SESSIE 10:
Materiaal- of Gebouwpaspoort: What is in it?
Evi Rossi en Jeroen Bruyndonckx, OVAM en TEN/The Engineering Network

Zonder twijfel is de digitalisering van de bouwsector een opportuniteit om materialen in een 
bouwwerk een identiteit en dus restwaarde te geven. Bottom up gaan bouwteams aan de slag 
met data-formats in hun pilootprojecten. Top-down buigt de OVAM zich over de vraag wat een 
paspoort inhoudt alsook wat de rol van de overheid  
kan zijn. Denk in deze sessie mee na over hoe deze  
paspoorten verder ingezet kunnen worden.

OF NETWERKING 

Ontdek elkaars pilootprojecten tijdens de online netwerking

Digitaal of niet, we blijven het belangrijk vinden dat deelnemers met elkaar kunnen sparren, elkaar 
kunnen inspireren en samen stappen vooruit kunnen zetten. Daarom organiseren we ook vrije 
netwerkingmomenten. In plaats van deel te nemen aan een workshop, kan je er telkens voor kiezen 
om aan te sluiten bij het netwerkingmoment. Daarbij kan je je inschrijven volgens de thema’s van de 
pilootprojecten. Vind hieronder het thema dat jou het meeste interesseert:

• Urban mining, selectieve sloop, recyclage & hergebruik
• Hefbomen: juridisch, financieel, businessmodellen
• Sensibilisering
• Data & tools, LCA & LCC
• Sociaal-maatschappelijk tijdelijk gebruik
• Circulaire materialen & bouwsystemen

Indien je nog niet helemaal zeker bent van je keuze, lees dan gerust wat meer over de voorgestelde 
thema’s via https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/projecten.

EINDE16:00

https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/projecten


PRAKTISCHE INFO

WAAR EN WANNEER?

Microsoft Teams
De link naar deze meeting zal worden verstuurd 
op 15/03 naar deelnemers die zich inschrijven

Donderdag 18 maart
Virtuele deuren om 9u30; start om 10u00
Einde om 16u00

Het event is gratis, maar inschrijven is verplicht.

NU INSCHRIJVEN >
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https://www.cognitoforms.com/OVAM1/InschrijvingOnlineActiedag18Maart2021


ZIJ BOUWEN MEE: 
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