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Inleiding
O r i ë n t e r i n g  o p d r a c h t

Dit rapport kan gezien worden als een 

vertaalslag van de strategienota “Amsterdam 

Circulair, leren door te doen”. In deze nota 

proberen we een antwoord te formuleren op 

de vraag hoe de circulaire economie er zal uit 

zien in Gent, welke rol de Stad Gent kan 

spelen om de transitie te ondersteunen en 

versnellen en welke kansen dit biedt voor 

de creatie van nieuwe tewerkstelling.

Vanuit die focus hebben we, net zoals de 

strategienota van Amsterdam, ons 

voornamelijk gericht op een aantal 

voorbeeldcases binnen de start-up en scale-up 

community, om zo een scherp toekomstbeeld 

te schetsen. Voor een succesvolle transitie is 

er nood aan zowel doorgedreven, disruptieve 

initiatieven alsook aan KMO’s, grote 

ondernemingen, middenveld, 

burgerparticipatie, kennisinstellingen en 

overheden.

De opgelijste best practices in dit rapport 

dienen vooral ter ondersteuning van het 

bredere verhaal en zijn zeker niet exhaustief. 
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Naar aanleiding van de publicatie van de 

strategienota “Amsterdam Circulair, leren 

door te doen. In 2 jaar met ruim 20 

projecten in de praktijk laten zien dat het 

kan” startte de Stad Amsterdam een 

toekomstverkenning die deze nota koppelt 

aan de huidige situatie in Gent.

In dit rapport wordt een eerste antwoord 

geformuleerd op de centrale vraag: “Welke 

rol kan/moet de Stad Gent spelen om de 

ontwikkeling van de circulaire economie 

in Gent te versnellen?”

Waar de nota van Amsterdam een eerder 

top-down benadering biedt met de rol van 

de stad centraal gesteld (zij het wel vanuit 

een duidelijk besef dat deze rol slechts 

productief kan zijn in interactie met de 

andere stakeholders), sluit deze minder aan 

bij de dynamiek die in Gent heerst. Gent 

beschikt immers over een rijke traditie 

van bottom-up initiatief en buiten de 

lijntjes kleuren, ook op het vlak van 

circulaire economie. 

Vanuit deze context is het als stad 

aangewezen om eerder een rol als enabler 

op te nemen. Als ondersteunend kader dat 

iniatieven mee mogelijk maakt, faciliteert en 

versterkt.

Naast de sterke bottom-up beweging wordt 

Gent ook, en misschien wel vooral, 

gekenmerkt door haar sociale insteek. Waar 

circulaire economie vaak gezien wordt als 

een eerder materiaal-technisch verhaal dat 

zich vooral bezig houdt met de ins en outs 

van fysieke waardecreatie, worden er in 

Gent vaak ook sociale aspecten bij 

betrokken. Dit maakt dat circulaire en 

duurzame initiatieven in het Gentse erg 

vaak ook hun impact hebben op de vraag 

hoe een economisch model kan bijdragen 

tot een sociaal-inclusieve samenleving en 

een groeiende tewerkstelling.

Uit de analyse van de huidige situatie blijkt 

dat er al heel wat initiatieven opgezet zijn, 

en dat deze ook zeer nauw aansluiten of 

kunnen aansluiten bij de ambitie om een 

circulaire economie te ontwikkelen.

De verbindingen tussen deze initiatieven 

kunnen echter nog wel wat versterkt 

worden. 

De stedelijke overheid kan daartoe 

bijdragen door het creëeren van een aantal 

stimulerende initiatieven. Minstens even 

belangrijk echter is het ontwikkelen van 

een duidelijke overkoepelende narratief 

(een groter overkoepelend verhaal) 

waarmee de verschillende stakeholders 

zich kunnen identificeren, en dat toelaat 

om lopende experimenten onder een 

zelfde, gemeenschappelijke noemer ook 

extern verder uit te dragen.

In deze nota maken we een beschrijving 

van de huidige situatie, geven we een 

voorstel van narratief, en werken we aan de 

hand van een voorbeeld uit wat dit voor een 

sub-thema kan betekenen. Daarnaast 

worden ook enkele accommoderende 

maatregelen gesuggereerd die de Stad 

Gent zelf kan ontwikkelen.

F o c u s
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Uitgangspunt
In de beleidsnota Economie & Ondernemen 2014 – 2019 wordt duidelijk ingezet op het 

ontwikkelen van een duurzame economie aan de hand van de speerpunten 

biotechnologie, nieuwe materialen, cleantech, creatieve economie en ICT. Ook de 

circulaire economie en de aantrekkelijkheid van Gent als regio om te ondernemen, zowel 

naar binnen- als buitenland zijn belangrijke aandachtspunten. 

In diezelfde beleidsnota wordt terecht aangegeven dat een sterk overleg, wederzijdse 

betrokkenheid tussen stad en bedrijfsleven en een goede cross-sectorale samenwerking 

tussen bedrijven onderling, essentiële voorwaarden zijn voor de realisatie van een goed 

gericht en specifiek lokaal economisch beleid. Ook in een circulaire economie wordt de 

belangrijkste waardecreatie net gevonden in de samenwerking over ketens en 

sectoren heen. Niet enkel tussen overheden en ondernemers, maar ook door 

verenigingen en kennisinstellingen burgers actief te betrekken.

1. Systemen 
analyseren

2. Visie vormen

3. Paden uitstippelen

4. Experimenteren 5. Opvolgen 6. Verankeren
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Ondersteund door het framework rond 

trasitiemanagement van Jan Rotmans en 

het transitie platform van VITO (https://

vito.be/nl/vito-transitie-platform) durven we 

stellen dat momenteel vooral de ruimte om 

te experimenteren cruciaal is om een 

structurele systeemverandering te 

realiseren. 

In tegenstelling tot veel andere steden lijkt 

deze ruimte in Gent niet enkel aanwezig, 

maar zelfs als evident ervaren te worden 

door zowel burgers als organisaties en 

ondernemers. Niettemin is het zinvol om 

deze ruimte nog bewuster en gerichter vorm 

en richting te geven zodat heel specifiek de 

experimenten rond circulaire economie 

verder ondersteund worden. 

Geslaagde experimenten zijn immers de 

beste basis voor abstractie, opschaling en 

verankering (structurele systeem-transities 

kunnen pas plaatsvinden als de activiteiten 

en experimenten verankerd worden in de 

mainstream processen van de verschillende 

actoren). Vooral in de fase van opschaling 

en verankering wordt ook substantiële 

tewerkstelling gecreëerd.

Om deze ruimte gericht vorm te geven is 

het van belang dat er voldoende bewijs van 

de experimenten opgeleverd wordt, en dat 

deze bewijzen vertaald kunnen worden naar 

opschaalbare leereffecten die verder 

verspreid kunnen worden om de impact van 

vaak losstaande experimenten te vergroten.

In onderstaand schema hebben we de 

verschillende actoren gesitueerd en 

gekoppeld aan de verschillende acties die 

ondernomen kunnen worden in de diverse 

fases. Vaak wordt experiment en 

verankering getrokken door de dezelfde 

partner. Voor bewijs is het dan vaak weer 

zinvol om samen te werken met 

kennisinstellingen. 

Ten slotte is de kennisdeling over sectoren 

en actoren heen ook cruciaal om impact op 

te schalen.
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Beleid Ondernemingen Kennisinstellingen Burgers en middenveld

Experiment Pilootprojecten en ondersteuning Netwerken en innovatie Thesis en 
doctoraatsonderzoeken

Participatie en bottom-up 
initiatieven

Verankering Nieuw beleid uitwerken Concrete projecten en 
engagementen

Koppeling maken met het 
werkveld, beleid of burgers.

Projecten laten doorstarten op 
een structurele manier.

Bewijs Concrete, geteste en haalbare resultaten die leiden tot een circulair model en waarvan de impact waarneembaar (meetbaar) is.

Kennisverbreding en -
verspreiding

Zelf voorloper en ambassadeur worden, boodschap verder uitdragen via verschillende kanalen (lezingen, workshops, studies, rapporten,
…).

Verhoogde participatie en co-creatie na positief traject.

https://vito.be/nl/vito-transitie-platform
https://vito.be/nl/vito-transitie-platform


Narratief
Gent kan bouwen op een sterke basis van circulaire initiatieven. Er is een vruchtbare voedingsbodem om op individueel niveau initiatieven op te 

zetten, al dan niet met de steun van de overheid. En hoewel Gent in het buitenland vaak als naam herkend wordt als het gaat over duurzaamheid 

en experimenteren, staat het toch niet bekend als dé duurzame of circulaire stad van België. 

Een duidelijk overkoepelend verhaal (narratief) waarin de stad een richting aangeeft waarin ze wil ontwikkelen, kan helpen om van Gent een 

geografisch zwaartepunt te maken om meer ondernemers en ondernemingen aan te trekken die hiermee bezig willen zijn. 
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Een interessant model om de narratief te vormen kan het NPE canvas zijn van de Platform Design Toolkit: 

https://stories.platformdesigntoolkit.com/design-for-ecosystem-continuous-co-creation-bc3ec844b3ad

https://stories.platformdesigntoolkit.com/design-for-ecosystem-continuous-co-creation-bc3ec844b3ad


Om succesvol ingezet te kunnen worden 

dient dit narratief te voldoen aan volgende 

criteria:

• De eigenheid van Gent uitstralen, 

en een “Gents model” of Gentse 

interpretatie van de circulaire 

economie in de markt zetten;

• Gent op de kaart zetten als 

geografisch zwaartepunt om de 

circulaire economie in de praktijk te 

brengen;

• De openheid bewaren om 

verschillende initiatieven de kans te 

geven zich te kaderen binnen het 

bredere verhaal/kader;

• Samenwerking tussen 

verschillende actoren in de 

volledige waardeketen faciliteren 

(zowel sector-overschrijdend als 

publiek-private dialoog).

Een titel voor dit overkoepelende 

narratief en het beleid rond circulaire 

economie in Gent zou “Gent: Samen 

circulair” kunnen zijn. Deze slogan 

impliceert rechtstreeks en onrechtstreeks 

een aantal cruciale aspecten die eigen 

zijn aan een succesvolle, veerkrachtige 

circulaire economie enerzijds, en de 

invulling van waardegedreven 

ondernemerschap, burgerschap en 

beleidsvoering zoals we die in Gent sterk 

kennen anderzijds.

Samen // Een sociaal-inclusieve 

circulaire economie

Een duidelijke sterkte en eigenheid van 

circulaire initiatieven in Gent is dat ze 

naast een materiaal-insteek ook vaak 

een sociaal-inclusieve insteek hebben. 

Hierdoor dragen ze niet alleen bij aan de 

ecologische duurzaamheid van 

ondernemen, maar ook aan de 

tewerkstelling in en leefbaarheid van de 

stad. Circulaire economie niet als 

verhaal voor enkel de happy few en de 

voorlopers, maar als toekomstmodel 

voor veerkrachtige Gentse 

waardecreatie en -transactie.

Samen // Een genetwerkte circulaire 

economie

Een tweede invulling van ‘Samen’ slaat 

op het belang van samenwerking. Niet 

enkel binnen ketens, maar ook 

sectoroverschreidend en zelfs over het 

quadrupel helix-model. Een 

veerkrachtige en diverse circulaire 

economie kan maar ontstaan als zowel 

de juiste waarde gecreëerd en 

verhandeld kan worden, binnen het juiste 

ondersteunende wetgevende kader, met 

oog voor technologische ontwikkeling en 

een brede gedragenheid vanuit de 

maatschappij en klanten die in het 

verhaal meestappen.

Een economische realiteit die kan 

opschalen in zowel impact als 

tewerkstellingskansen, en die begrijpt 

dat deze twee aspecten elkaar nodig 

hebben, zonder per se dezelfde noden of 

kader nodig hebben. Immers, een focus 

op enkel opschaling van impact zou 

voorbij gaan aan een structurele 

tewerkstelling; een focus op enkel 

tewerkstelling zou steeds ten koste van 

impact-maximalisatie gaan.
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In een eerste ruwe inventarisatie van verschillende initiatieven die in Gent met circulaire economie in aanraking komen kwamen we al snel tot 50+ 

initiatieven die elk op hun manier bijdragen tot het vormgeven van het narratief. Dit sterkt ons in de overtuiging dat er in eerste instantie niet zozeer 

nood is aan nog verdere acceleratie van nieuwe ideeën, maar aan het bundelen en linken van deze initiatieven in een duidelijk beeld van hoe een 

Gentse circulaire economie er zou kunnen uitzien. 

Naast een grote overkoepelende visie en narratief kan het voor de duidelijkheid interessant zijn om een aantal grotere topics binnen de narratief te 

definiëren. Een eerste oplijsting van dergelijke onderwerpen kan je hieronder terugvinden.
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M O B I L I T E I T
Hoe kunnen we het complexe systeem 
van transport van personen, goederen 
en data op een circulaire manier 
organiseren? 

Wat is de rol van openbaar vervoer, wat 
met fietsers en voetgangers, hoe past het circulatieplan hierin, 
en welke rol kunnen zelfsturende voertuigen hebben? 

Hoe kunnen we extra sociale en waardige reguliere 
arbeidsplaatsen creëren?

W O N E N  &  B O U W E N
De bouwsector is verantwoordelijk voor 
40% van het bouwafval in de EU. 

Hoe integreren we circulair bouwen in 
de rennovatie van het bestaand 
patrimonium en ontwikkeling van nieuwe 

woon- en bouwprojecten? 

In dit domein is er een zeer groot potentieel voor 
laaggeschoolde arbeid.

W A T E R
Op welke manier kunnen we 
waterkringlopen in en rond Gent op een 
circulaire manier managen?

Welke opportuniteiten kunnen we vinden 
in industrieel afvalwater, zowel op 

niveau van lokale zuivering als met herverdelen van 
restwarmte?

Hoe kunnen we in zowel nieuwbouw als de bestaande 
gebouwde omgeving nutriënten winnen uit afvalwater?

M A T E R I A L E N
Welke kansen zijn er te vinden in de 
ontwikkeling van nieuwe technische en 
biologische materialen? 

Op welke manieren kunnen deze 
materiaalstromen herbruikt of 
gerecycleerd worden? 

Ook voor bestaande materialen en materiaalstromen kunnen 
interessante symbioses gezocht worden tussen bedrijven 
onderling. 

Door te pionieren blijft het competitief om in Gent nieuwe 
activiteiten en bijhorende tewerkstelling te creëren.

L A N D B O U W
Hoe kunnen we korte, lokale en 
circulaire landbouw stimuleren?

Is het mogelijk door een slimme 
combinatie van korte keten landbouw, 
computer-farms, verticale landbouw, 

aquaponics, stadslandbouw, community supported agriculture, 
e.d. te komen tot een zelfvoorzienend landbouwsysteem voor 
Gent? 

En hoe creëren we daarmee bijkomende werkgelegenheid 
voor (stads)landbouwers?

L O K A L E  P R O D U C T I E
Een circulaire economie is ook een 
lokale economie. Op welke manieren 
kan productie weer naar de stadskern 
gebracht worden? 

Welke rol spelen cleantech en 
decentrale productiesystemen als Additive Manufacturing, 
CNC-routing en lasercutting hier in? 

Is er een rol weggelegd voor de verschillende maker-spaces in 
Gent? En kan de Gentse sociale economie hier een voorloper 
in zijn?

@oria_hector @benchaccounting @samaradoole

@jlhopes @markusspiske @m0851



Voorbeeldcase
E e n  c i r c u l a i r  m o b i l i t e i t s b e l e i d

Als voorbeeld van hoe zo’n circulair narratief 

vormgegeven zou kunnen worden, deden we 

al een eerste (onvolledige) gooi naar de link 

tussen de circulaire economie en het 

mobiliteitsbeleid.

Hiervoor volstaat het om bestaande initiatieven 

in kaart te brengen en te koppelen aan de 

grote overkoepelende beschrijving:

“Hoe kunnen we het complexe systeem 

van transport van personen, goederen en 

data op een circulaire manier organiseren? 

Wat is de rol van openbaar vervoer, wat 

met fietsers en voetgangers, hoe past het 

circulatieplan hierin, en welke rol kunnen 

zelfsturende voertuigen hebben? 

Hoe kunnen we extra sociale en waardige 

reguliere arbeidsplaatsen creëren?”

Op de volgende pagina kan je een eerste 

aanzet geven voor de invulling hiervan.
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De stad kiest met haar mobiliteitsbeleid 

duidelijk voor prioriteit voor voetgangers en 

fietsers, stimuleert openbaar vervoer en 

probeert autogebruik te beperken tot waar 

dit functioneel is. Zowel in het parkeerbeleid 

als met het circulatieplan wordt aan alle 

actoren een duidelijke richting getoond. Ook 

projecten zoals het mobiliteitscenter waar 

mobiliteit als een service bekeken wordt 

door een doorgedreven mapping van de 

verkeersstromen in en rond Gent. 

De stad investeert in de verdere uitbouw 

van fietsinfrastructuur, terwijl de 

Fietsersbond en het GMF geregeld 

aankaarten wat er beter kan. De 

Fietsambrassade biedt huurfietsen en 

onderhoud aan via sociale tewerkstelling, 

naast de private fietswinkels en 

leasingbedrijven zoals O2O en Cyclobility. 

Ook burgerinitiatieven zoals de Fietskeuken 

stimuleren het fietsgebruik.

Gent koos ervoor om niet te investeren in 

een stadsbreed fietsdeelsysteem met vaste 

stations. Met Blue Bike en Trapido zijn er 

bottom-up wel kleinere initiatieven 

opgestart. Cambio en Bakfietsdelen Rabot 

bieden deelbakfietsen aan en ook bij het 

burgerbudget werd een project in die 

richting ingediend. Op Wielekes is een 

burgerinitiatief dat een bibliotheek van 

kinderfietsen opzette. Intussen zijn free 

floating fietsdeelsystemen internationaal 

aan een snelle groei begonnen. Terwijl 

Aziatisch initiatieven zoals GoBee.Bike en 

OBike Brussel al overspoelen met 

laagwaardige fietsen, zijn ook lokale 

initiatieven deze markt aan het verkennen, 

zoals het Evergemse Mobit. In Brussel test 

Billy een elektrisch fietsdeelsysteem. Gent 

dient snel een duidelijk kader uit te bouwen 

als het invloed wil hebben op deze evolutie. 

Ze biedt alleszins een mogelijkheid om ook 

de klein behuisde en occasionele fietser 

nog vaker voor de fiets te laten kiezen. 

Onderhoud van deze systemen is een 

perfecte activiteit voor de Gentse sociale 

economie.

Het is ook niet toevallig dat Cambio, als 

eerste autodeelbedrijf in België, in Gent 

ontstaan is, lang voor de recente intrede 

van heel wat nieuwe spelers. Ook Partago 

startte in Gent als elektrische 

autodeelcoöperatie. Tegelijkertijd groeit het 

burgerinitiatief Dégage als particulier 

autodeelsysteem gestaag. Met Bolides en 

Tapazz zijn ook andere autodeelsystemen 

actief in Gent. Deze bottom-up-initiatieven 

worden inmiddels ondersteund door de 

duidelijke ambitie van de Stad Gent om 

autodelen te stimuleren (ambitie 20.000 

autodelers in Gent tegen 2020). De stad 

kan ook nog sterker inzetten op het delen 

van het eigen wagenpark.

Daarnaast heb je ook Max Mobiel dat via 

sociale tewerkstelling inzette op 

personenvervoer naar de haven, en 

investeerde de Stad ook in het opnieuw 

invoeren van nachtbussen. Gelijktijdig 

strijden verschillende burgerinitiatieven voor 

mobiliteit zoals een beter aanbod aan het 

station Gent-Dampoort (Wijk zonder trein) of 

de afbraak van het viaduct aan de E17 dat 

over Gentbrugge en Ledeberg loopt 

(ViaduKaduk).

En niet enkel personenvervoer, maar ook 

voor logistiek ontstaan er diverse initiatieven 

in Gent. Zo werd bijvoorbeeld Bubble Post 

in Gent opgericht, wat de markt voor 

fietskoeries openbrak.
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Deze markt werd ook snel gevonden door 

Cargo Velo dat zich ondertussen tot een 

sterke, lokale, speler uitbouwde. Ook 

GroepINTRO test momenteel modellen voor 

een duurzame last-mile delivery, met het oog 

op het creëren van sociale tewerkstelling.

Ook het circulatieplan met een verbod op 

maaltijdleveringen per brommer in het centrum 

gaf ruimte voor de platformen UberEats en 

Deliveroo om de markt van fietskoeriers verder 

uit te breiden.

Ondanks de groeiende initiatieven op het vlak 

van duurzame last-mile delivery, wordt de stad 

en haar deelgemeenten ook steeds meer 

overspoeld door minder duurzame levering 

van pakketten. De stad kan dus verder beleid 

ontwikkelen voor het centraliseren van 

logistieke stromen aan de rand van de stad. 

Dergelijke hubs dienen goed ingepland te 

worden om zowel transport per spoor en via 

het water te faciliteren. De sector van de 

sociale economie is goed geplaatst om zo’n 

hubs uit te baten. Lokale ondernemingen 

kunnen bovendien gestimuleerd worden hun 

stocks in deze hubs op te slaan, van waaruit 

leveringen rechtstreeks voorbereid worden, 

zonder via het stadscentrum te passeren. Ook 

via het platform van GentLevert kan de 

levering van goederen op een intelligentere 

manier geregeld worden.

Tot slot startte Gent relatief traag met de 

uitbouw van laadpalen en infrastructuur voor 

elektrische voertuigen, maar het kan via een 

eigen invulling toch nog een voortrekkersrol 

spelen. Door hubs voor EV’s te voorzien in 

Park&Ride zones, kunnen gebruikers van 

elektrische auto’s gestimuleerd worden om 

hun wagen aan de rand van de stad achter te 

laten. Daarnaast kunnen ook autodeel-

systemen hun gebruikers vanop deze locaties 

de kans geven de stad eenvoudig te verlaten 

met de wagen.



Naast het creëren van een overkoepelend 

narratief en duidelijk beleidskader, kan de 

stad de bestaande initiatieven verder 

ondersteunen en stimuleren via diverse 

kanalen. Op deze manier kan Gent zich 

profileren als hét geografische 

zwaartepunt voor de circulaire economie 

(in België, maar evengoed daarbuiten!).

Referentie

Zoals reeds toegelicht beschikt Gent al over 

veel mooie voorbeelden op het vlak van 

circulaire economie. Dankzij een duidelijk 

narratief kan Gent dit nog beter uitdragen. 

Om ook internationaal erkend te worden als 

(een van) dé referentie(s), zou het zinvol 

kunnen zijn om jaarlijks een groot 

internationaal event te organiseren rond 

circulaire economie, waar zowel eigen als 

andere good practices worden toegelicht, 

ervaring wordt uitgewisseld en alle 

relevante actoren elkaar kunnen ontmoeten.

Megafoon

De stad beschikt over heel wat 

communicatiekracht. Als trotse host kan ze 

dan ook nog meer optreden als megafoon 

voor bestaande initiatieven in en rond de 

stad. 

Circulaire hubs

De Stad kan – samen met andere actoren 

– ook fysieke incubatorplekken of 

virtuele incubator-netwerken 

ontwikkelen waar diverse initiatieven 

samen kunnen werken, test-infrastructuur 

aanwezig is en ontmoeting gestimuleerd 

wordt, maar ook begeleiders en financiers 

een inbedding kennen. 

Het Balenmagazijn kan een van deze 

plekken worden, maar ook in de haven kan 

hier verder op ingezet worden. De 

voorbeelden die LRM in Limburg heeft 

opgezet zoals BikeVille en EnergyVille 

kunnen hiervoor als voorbeeld dienen. 

Beleidsruimte creëren

Nog meer dan een gedetailleerde 

regelgeving, is het aangewezen om een 

visie voorop te stellen waarin nieuwe 

initiatieven moeten passen. Het kan dan 

aan de initiatiefnemers overgelaten worden 

om aan te tonen hoe hun initiatieven passen 

binnen deze visie. Deze visie zou niet 

restrictief of directief moeten zijn, maar 

eerder ondersteunend aan de grotere 

narratief, vergelijkbaar met hoe Leo Van 

Broeck als Vlaams Bouwmeester 

momenteel de RUP’s wil aanpassen.

Incentives

Ten slotte kan de Stad ook een belangrijke 

rol spelen door het voorzien van de juiste 

incentives. Naast beleidskaders kunnen ook 

financiële tussenkomsten in sommige 

gevallen zinvol zijn. Afhankelijk van de fase 

van ontwikkeling van een initiatief zijn 

subsidies, risicokapitaal, leningen of 

waarborgen daarvoor het meest geschikt. 

De stad kan een fonds opzetten dat 

aanvragen beoordeelt en de meest
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geschikte financiering toekent in functie van 

de noden en de potentiële impact van het 

initiatief in kwestie. Daarbij wordt 

aanbevolen om samenwerking te belonen 

en zeer gericht financiering toe te kennen. 

Zo kan gestart worden met kleinere 

bedragen voor het uitwerken van een 

businessplan, het samenstellen van een 

consortium van partners, het voorbereiden 

van een subsidie-aanvraag of een 

financieringsronde. 

Grotere bedragen kunnen toegekend 

worden voor het testen van voorgestelde 

oplossingen of het implementeren van 

complexere projecten. Eens er potentieel is 

om een verdienmodel uit te bouwen of een 

initiatief op te schalen, kan via risicokapitaal 

of garanties een extra ondersteuning 

geboden worden. Belangrijk is dat er waar 

mogelijk aanvullend gewerkt wordt aan de 

bestaande initiatieven. Daarvoor is een 

open en flexibel fonds het meest geschikt.

Gent herbergt al heel wat initiatieven rond 

circulaire economie. Om deze vaak nog 

versnipperde en moeilijk opschaalbare 

initiatieven meer draagkracht en impact te 

geven, teneinde ze hoe langer hoe meer 

een actieve rol toe te bedelen in de 

tewerkstelling in Gent, bevelen we aan om 

ze verder te stimuleren door een 

overkoepelend narratief en een 

accommoderend beleid, eerder dan door 

het opzetten van allerhande eigen 

initiatieven. 

Een dergelijk kader moet toelaten om het 

bestaande ecosysteem complexer en rijker 

te maken, en daardoor de veerkracht en 

economische impact op gebied van omzet 

en tewerkstelling ervan te versterken. Een 

veerkrachtig en divers systeem is immers 

de beste garantie op verankering en de 

creatie van duurzame tewerkstelling in de 

Gentse regio.

Onder de titel ‘Gent – Samen Circulair’ 

kan Gent een eigen sociaal-inclusieve 

invulling van de circulaire economie in 

de markt zetten en de rol claimen van dé 

Belgische voortrekker op het vlak van 

circulaire economie.

Gent (inter)nationaal positioneren als 

voorloper op het vlak van circulaire 

economie en het rijke Gentse ecosysteem 

zichtbaar maken via een overkoepelend 

narratief past ten slotte in het 

acquisitiebeleid van de Stad Gent. 

Ondernemers en bedrijven uit binnen- en 

buitenland zullen immers sneller geneigd 

zijn om zich hier te vestigen. Ook 

internationaal toptalent zal makkelijker naar 

Gent komen. Millennials gaan immers op 

zoek gaan naar de wereldwijde hotspots 

waar verandering in gang gezet worden. 

Samen met de vele lokale initiatieven 

creëren zij een zichzelf versterkende 

dynamiek die Gent op de kaart blijft zetten 

als voorloper op het vlak van circulaire 

economie. 
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SAMEN 
CIRCULAIR
Het rapport “Samen Circulair - Potentieel voor economie en werkgelegenheid in 

Gent” werd door Regenerative Design en Transitions Hive opgesteld in opdracht 

van de dienst Werk en dienst Economie van Stad Gent.

Naar een Gentse Circulaire Economie 


