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2012 – 2016: gebundelde krachten in het 

Vlaams Materialenprogramma

beleid

onderzoek

actie



2017 - …: Vlaanderen Circulair



Vlaanderen Circulair: 1+1 = 3

Opdracht Vlaamse Regering:

1. Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en 

matchmaker voor circulaire economie in Vlaanderen. 

2. Het is een partnerschap van overheden, 

sectororganisaties, non profit en kenniswereld die samen 

engagement voor actie aangaan.



Circulaire Economie?

In de circulaire economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, 

materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten 

of onderbenut potentieel te valoriseren.

Door in te zetten op lokale productie, nieuwe business-modellen en het 

zo veel als mogelijk inzetten van materialen die lokaal beschikbaar zijn.

We maken zo veel mogelijke gebruik van technologische innovaties en 

concepten. 

De circulaire economie brengt nieuwe innovatiekansen met zich mee, onder 

meer in het productontwerp, de maakindustrie, de dienstverlening en de 

businessmodellen. 

Het biedt veel kansen voor ondernemers door meer ketensamenwerking, 

minder grondstoffenverbruik en afval, toegang tot nieuwe grondstoffen 

uit afval.



Onze aanpak

Aanbod-gestuurd

• circulair aankopen

• circulaire stad

• circulair ondernemen

Vraag-gedreven

ondersteuning op maat



Circulair aankopen



Circulaire Stad



Circulair

Ondernemen



Vraag-gedreven 

ondersteuning
 Ondersteuning initiatieven partners en 

stakeholders

 Ondersteunende communicatie

 Ondersteunende community building



Steunpunt SuMMa+ (2017-

2021)
 Algemene doelstelling: 

 Beleidsonderzoek uitvoeren om de voortgang van de Vlaamse regio 

richting een CE te monitoren, stimuleren en contextualiseren

 Specifieke doelstellingen:

 Indicatoren voor de circulariteit van productketens

 Marktacceptatie van CE activiteiten

 Dynamische modellering van econ. en milieu impacten

 Leereffecten van CE innovaties

 Inkomsten- en financieringsmodellen

 Werkgelegenheids- en actoranalyses voor CE

 Circulaire economie als nieuw regime voor een duurzame toekomst

 Transversaal: Circulaire Economie Index



Acties Bio-economie 
binnen Vlaanderen 
Circulair



Focus op Bio-Economie in 

onderzoek Steunpunt 

SuMMa+Lange-termijn onderzoekslijnen:
 Bio-economie als prioritaire focus bij cases (naast metalen, 

kunststoffen en bouwmaterialen) 

Korte-termijn onderzoeksopdrachten:
 Bio-economie als belangrijk thema

 Mogelijke topics 2017: 
 Regelgevende belemmeringen voor de bio- (gebaseerde) economie

 Impact van biogebaseerde materialen op bestaande recyclageketens

 Wetenschappelijk afwegingskader voor een duurzaam management van biomassastromen

 Materiaalrecyclage als C-buffer in het klimaatbeleid



Journalistieke 

Storylines

DEEL 1: Focus op 

relatie bio-economie 

en circulaire 

economie
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