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Waarom sociaal-circulair 
ondernemen?





Is dit wat we willen????
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Grond-
stoffen
zijn 
eindig

Beeld: Vlaanderen Circulair





Het lineaire model:

TAKE MAKE WASTE



Circulair komt in de 
plaats van lineair



Circulaire economie

Ellen Mac Arthur Foundation, 2013:
• gebruik van materialen 

minimaliseren
• levenscyclus van producten 

verlengen dor hergebruik, 
herfabricage en recyclage

Grondstoffen behouden zo veel en 
zo lang mogelijk hun waarde en 
producten en materialen worden 
hergebruikt.



De Re’s van circulariteit
Jan Jonker en Niels Faber, 2020, Duurzaam Organiseren

1. Refuse – weigeren van grondstoffen 
2. Redesign – herontwerpen van producten en 

componenten zodat deze gerepareerd kunnen 
worden en materialen aan het einde van de 
levenscyclus teruggenomen kunnen worden

3. Reduce – verminderen van grondstoffen en 
energiegebruik

4. Re-use – hergebruik van producten, door een 
andere gebruiker of andere toepassing

5. Repair
6. Refurbish –het updaten van producten en 

productonderdelen
7. Repurpose – herbestemmen van 

componenten van een product voor een andere 
toepassing   

8. Recycle – grondstoffen terugwinnen waar 
weer nieuwe producten van kunnen gemaakt 
worden
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Redesign - design for dissasembly

80% van de milieu-
impact wordt 
tijdens de 
ontwerpfase 
bepaald



Refurbish

NNOF



Circulaire economie:
meer dan materialen 
en technologie

-innovaties in systeemdenken
-Innovaties in verdienmodellen
-Innovaties in productontwerp



Product as a service – Design to last

Producent blijft eigenaar

Dripl -> refill points 
blijven de 
verantwoordelijkheid van 
de producent



De vragen die we 
ons vandaag 
kunnen stellen

• In welke mate kunnen we de bestaande 
manier van produceren en consumeren 
verduurzamen?

• Welk gedeelte is geschikt om circulair te 
organiseren?

• Waar kunnen we ook inzetten op de 
sociale waarden met duurzame 
jobs?  

EN!



De sociale economie is 
een evidentie binnen de 
ketens van de circulaire 
economie ?



- De werkgelegenheid 
in de bedrijven die 
werken aan de 
circulaire economie 
groeit bijna drie 
keer sneller dan in 
de ganse Vlaamse 
economie. 

- Ruim 43.000
werknemers zijn al 
aan de slag in de 
‘circulaire sectoren’,





Circulaire economie biedt kansen 
voor sociale economie

-> Onderhoud, reparatie, reviseren = arbeidsintensief

-> Veranderende goederen-naar-dienstverhouding -> 
meer lokale activiteiten met kleinere volumes



Diensteneconomie



Lineaire 
economie

Circulaire 
economie

Sociaal-
circulaire 
economie

Nieuwe synergieën
Betere én 
minder 
natuurlijke 
hulpbronnen 
gebruiken 

Samen impact 
creëren op milieu 
en 
werkgelegenheid

Zit op een 
dood spoor



Samenwerking tussen 
circulaire en sociale 
economie zal uitmonden 
in nieuwe duurzame jobs 
voor mensen met een 
afstand tot de 
arbeidsmarkt ?



Sociaal-
circulair 

ondernemen

Verbeterde 
milieu-

kwaliteit

Duurzame 
tewerkstelling

Economische
vooruitgang

Duurzame tewerkstelling: 
-duurzaam in tijd (lange of 
onbepaalde duur)
- kwaliteit: arbeidsinhoud, 
arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden



De sociale economie kan 
enkel door samenwerking 
met de reguliere 
economie nieuwe 
opportuniteiten binnen de 
circulaire economie 
vinden ?



SAMEN BEREIK JE MEER

Circulaire bedrijven zijn eerder kleine 
bedrijven => groot potentieel voor 
samenwerking

GA VOOR GELIJKWAARDIGE 
PARTNERSCHAPPEN

En ga verder dan de klassieke klant-
leverancierverhouding

Circulaire 
ondernemers

Sociale 
economie

Reguliere 
economie

Maak van samenwerking een leidend 
principe



Denk in 
systemen

Welke
schakel(s)
kan je
betekenen?





Ketens herdefiniëren

Bronbedrijf Maakbedrijf marktintegratie

Capaciteit van 
de stromen en 
capaciteit van 

de 
medewerkers 

verenigen



Close The Loop



De circulaire economie 
kan de sociale economie 
redden zoals kunst de 
wereld kan redden ?


