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C i r c u l a i r e  E c o n o m i e .
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Inleiding
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De sociale economie stelde in 2016 1.178 mensen tewerk in Gent. Het aantal door de Vlaamse overheid gesubsidieerde plaatsen is evenwel gelimiteerd. Ondanks een bescheiden 

groeipad, vormt deze beperking een drempel voor de verdere ontwikkeling van de sociale economie. Uit onderzoek van SST blijkt dat bijkomende tewerkstellingsplaatsen in de 

sociale economie een positieve maatschappelijke impact heeft van meer dan 12.000 euro per jaar. We sluiten ons dan ook zonder meer aan bij de vraag van de sector naar meer 

gesubsidieerde arbeidsplaatsen om meer mensen uit de doelgroep aan het werk te helpen.

Niettemin mag de sector zich, ons inziens, niet laten afremmen door het tekort aan gesubsidieerde plaatsen. Door meer toegevoegde waarde te creëren, wordt het in sommige 

gevallen mogelijk om ook zonder extra financiële ondersteuning aan te werven. Kijkend naar de evoluties in onze economie en maatschappij ontstaan er immers heel wat nieuwe 

kansen voor de sociale economie. Ook groeit de doelgroep van klanten die belang hechten aan het tewerkstellen van kansengroepen. 

In Gent leeft er heel wat op het vlak van duurzame ontwikkeling. De meeste initiatieven kunnen gevat worden onder de slogan ‘Gent Samen Circulair’. Circulaire initiatieven worden 

opgezet vanuit burgerinitiatieven, start-ups, bestaande bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Typisch in Gent is het sociale luik dat hier vaak aan verbonden is. Deze sociale 

kijk op circulaire economie biedt heel wat aanknopingspunten voor de sociale economie om een cruciale rol op te nemen in de verdere ontwikkeling van Gent als circulaire stad.

De meeste bedrijven uit de sociale economie ontwikkelen al activiteiten die linken hebben met de circulaire economie. Labeur verwerkt resthout, Ateljee baat Kringwinkels uit, De 

Kromme Boom en Weerwerk zijn betrokken bij renovatiewerken. Ryhove, Nevelland en Gandae bieden logistieke en verpakkingsdiensten aan. 

In dit rapport schetsen we negen toekomstbeelden waarin de Gentse sociale economie een nog centralere rol speelt in de ontwikkeling van een Gentse circulaire 

economie waarin zowel zorgvuldig omgegaan wordt met materialen als met mensen. Bij deze toekomstbeelden worden ook inspiratiecases bijgevoegd om mogelijke invullingen 

ervan aan te tonen.



1//  De testhub voor 
circulair  materialengebruik
Sociale economiebedrijven worden vaak 

ingeschakeld voor het invullen van uitvoerende 

taken met relatief weinig toegevoegde waarde. 

In een circulaire stad, kan de Gentse sociale 

economie een veel centralere rol gaan spelen, 

verder bouwend op de al bestaande ervaring 

rond diverse materialen en materiaalstromen.

De sociale economie is goed geplaatst om een 

hub voor circulair materialengebruik te 

creëren, een centrum waar praktische 

materialenkennis gecombineerd wordt met 

allerhande mogelijkheden om producten te 

ontwikkelen en kleine series te produceren.

Deze hub neemt een plaats in tussen 

kennisinstellingen aan de ene kant en 

gebruikers van materialenkennis aan de 

andere kant. Universiteiten en hogescholen 

doen vaak zeer waardevol onderzoek naar 

circulair materialengebruik. Dit onderzoek 

wordt uitgevoerd door hoog opgeleide en dure 

onderzoekers. Zij houden vaak niet van het 

uitvoeren van repetitieve testen met de 

varianten van materialen die zij ontwikkeld 

hebben. Met onze hub, willen we deze 

onderzoekers repetitieve taken uit handen 

nemen, maar willen we vooral ook de meest 

actuele inzichten van onderzoekers leren 

kennen en hen helpen deze te vertalen naar 

praktische toepassingen.

Aan de andere kant van het speelveld willen 

start-ups en bestaande bedrijven graag 

nieuwe, meer duurzame materiaaloplossingen 

implementeren. Vaak weten zij zeer goed 

welke eigenschappen ze nodig hebben, maar 

zijn ze minder op de hoogte van de 

beschikbare materialen. We willen hen een 

testomgeving en medewerkers met kennis van 

zaken aanbieden om op een efficiënte en 

betaalbare manier testruns en kleinschalige 

productie te organiseren. 
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Om een dergelijke hub te creëren, is het van belang dat sociale economiebedrijven een goede combinatie vormen van doelgroepmedewerkers die 

het praktische werk kunnen uitvoeren en hoger opgeleide medewerkers met een goede kennis van materialen en oplossingen die de klanten 

kunnen ondersteunen in de keuzes die ze maken en de doelgroepmedewerkers kunnen aansturen. 

Door het ontsluiten van materialenkennis en het aanbieden van een betaalbare testomgeving, ontwikkelt Gent een unieke 

aantrekkingspool voor de maakindustrie uit binnen- en buitenland. Met een inbedding tussen stad en haven, worden deze twee werelden 

bovendien sterker met elkaar verbonden. Via deze positionering, wordt de sociale economie een cruciale actor in de transitie naar een circulaire 

economie. De sociale economie creëert ook een grotere (economische) toegevoegde waarde. Bedrijven verhogen dankzij deze samenwerking hun 

competitiviteit en worden bovendien verankerd in Gent. 
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C E N T E X B E L
Centexbel staat al jaren bekend als een 
vaste waarde in de sector van de 
textielinnovatie.

Door het koppelen van de kennis en 
expertise van Centexbel inzake nieuwe 
materialen-ontwikkeling met de kracht 

van sociale economie om lokaal en in kleine schaal productie-
series uit te werken, kan een versnelling in de circulaire 
economie gerealiseerd worden waar Centexbel de 
hoogtechnologische pijler op zich kan opnemen en 
maatwerkbedrijven alles wat handling, take-back en sortering 
is. 
Ook in het uitwerken van proof-of-concepts en het uitdragen 
naar de markt kunnen synergieën gevonden worden.

B E T T E R  F U T U R E  F A C T O R Y
De Better Future Factory uit Rotterdam 
produceerden oa. de recycling-
machines voor het ‘Precious Plastics 
Project’ van Dave Hakkens, en het 3D-
print filament ‘Re-filament’ dat uit oude 
dashboards, koelkasten en PET-flessen 
gemaakt wordt.

Better Future Factory gaat bij grotere industriële spelers op 
zoek naar materiaal-reststromen, en bekijkt dan hoe ze hier 
nieuwe grondstoffen van kan produceren.

De opschaling van zo’n kleinschalige producties zou perfect 
via lokale maatwerkbedrijven kunnen gebeuren.

K N O T P L E X
Met hun Knotplex-project onderzoekt het 
Gentse TimeLab hoe de Japanse 
duizendknoop als woekerplant en exoot 
gebruikt in plaats van enkel verdelgd te 
worden.

Met Knotplex tracht TimeLab een 
nieuwe vezelplaat te ontwikkelen die met enkel natuurlijke 
materialen op een lokale manier gemaakt en gebruikt kan 
worden.
Het doel is om eventuele opschaling van productie uit te 
werken in samenwerking met Gentse maatwerkbedrijven.

M A G M A  N O V A
Magma Nova is een strategisch ontwerp
en onderzoeksbureau dat zich richt op 
de ontwikkeling van nieuwe natuurlijke 
materialen en hun toepassing, met een 
focus op mycelium-materialen.

Hoewel Magma Nova zich mee 
positioneert aan de ontwerp en proces-kant, is het perfect 
mogelijk dat dit soort initiatieven in de toekomst de uitrol van 
nieuwe materialen en toepassingen uitwerken in 
samenwerking met maatwerkbedrijven.

INSPIRATIECASES
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Waar in de vorige eeuw de focus lag op 

grootschalige productiefaciliteiten die 

hyperefficiënt georganiseerd werden, waarna 

een uitgebreid logistiek apparaat de 

serieproductie tot bij de eindconsument bracht, 

zien we in de 21e eeuw heel andere 

tendensen. Transport wordt duurder, 

consumenten willen steeds meer 

geïndividualiseerde producten en de 

technologie laat toe steeds meer decentraal te 

produceren.

Om in te spelen op deze tendensen 

ontwikkelen we fablabs aan de rand van de 

stad waar zowel de sociale economie als 

burgers en bedrijven goederen kunnen 

produceren die in de stad nodig zijn. 

Geïndividualiseerde en op maat gemaakte 

producten worden op basis van ontwerpen 

van over de hele wereld lokaal 

geproduceerd en binnen de 24u aan huis 

geleverd. 

Dankzij deze nieuwe productiefaciliteiten 

krijgen consumenten toegang tot een grote 

variëteit aan ontwerpen. Designers kunnen 

hun creaties overal ter wereld aan de man 

brengen zonder dat ze een eigen logistiek 

apparaat moeten uitbouwen.

De sociale economie profiteert van deze 

ontwikkelingen door de handling van deze 

productie op zich te nemen. Het gaat per 

definitie om kleinschalige productie waarbij 

handenarbeid nodig is voor verpakking en 

verzending. Een volledige automatisering van 

dit proces is immers moeilijk.

Willen we nog meer toegevoegde waarde 

creëren, kunnen we ook actief 

samenwerkingen opzetten met lokale en 

internationale designers en samen met hen 

producten ontwikkelen die we dan produceren 

en verdelen vanuit de productiefaciliteit.

2//  De glocale 
productieplek 

@christopher__burns
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w . r . y u m a
w.r.yuma lanceerde eerder dit jaar een 
erg succesvolle crowdfunding 
campagne om de eerste volledig 
circulaire zonnebril te produceren.

w.r.yuma combineert de kracht van 3D-
printen met filament uit gerecycleerde 

dashboards met een productie set-up die kan opgeschaald 
worden binnen het maatwerkbedrijf Flexpack in Puurs.

Op deze manier kan oprichter Sebastiaan zich focussen op de 
verdere ontwikkeling van nieuwe producten, terwijl hij weet dat 
de productie kwaliteitsvol opgevolgd wordt.

D E N I M  C I T Y
Denim City in Amsterdam is een mini-
fabriek waar het volledige 
productieproces van denim-producten 
(van grondstof tot afgewerkt product) 
doorlopen wordt.

De fabriek wordt gebruikt als 
experimenteer-lab voor ondernemers die nieuwe zaken 
ontwikkelen in de denim-wereld.

Eén van de voorbeelden hiervan is het Antwerpse HNST (Let’s 
be honest) dat een nieuwe denim-stof uit afval-jeans 
ontwikkelde samen met Denim City.

P I E R  9
Om de exponentieel versnellende 
productie-innovaties op te kunnen 
volgen en relevante producten en 
software te ontwikkelen hiervoor, 
opende Autodesk in San Francisco “Pier 
9”.

Pier 9 houdt het midden tussen fablab, productieplek en 
creatieve werkplek waar in residence ontwerpers met de 
nieuwste technologieën, software en ontwerp trends aan de 
slag gaan om de grenzen op te zoeken.

Een gelijkaardige opzet zou de Gentse glocale 
productieplekken kunnen inspireren.

H A N S S E N S  H O U T
In het Gentse zet Hanssens Hout zich al 
langer in om naast houthandelaar ook 
een meerwaarde te creëren voor zowel 
particulieren als zelfstandigen en 
ondernemingen.

Door naast de verkoop van platen, 
planken, ed. ook een uitgebreide productiefaciliteit op te 
starten waar de grootste bewerkingen al geautomatiseerd 
kunnen worden, maakt Hanssens Hout het mogelijk om 
professionele houtbewerking en maatwerk voor iedereen 
bereikbaar te maken.

INSPIRATIECASES



3//  De e-commerce 
dienstverlener
E-commerce groeit jaar na jaar sterk. 

Leveringen via camionettes leggen een grote 

druk op de stad en het milieu. Anderzijds biedt 

e-commerce heel wat kansen aan kleine en 

grote spelers om los van een fysieke 

winkelplek een eigen handelsactiviteit op te 

zetten.

Veel kmo’s hebben wel de expertise om hun 

producten aan de man te brengen, maar het 

ontbreekt hen aan de logistieke expertise om 

e-commerce op een efficiënte manier te 

organiseren. 

E-commerce kan slechts op een efficiënte en 

milieuvriendelijke manier georganiseerd 

worden als goederenstromen gegroepeerd 

worden. Daarom is het zinvol logistieke hubs 

te creëren aan de rand van de stad, van 

waaruit de logistieke stromen van Gentse 

kmo’s worden beheerd. In plaats van alle 

goederen de stad binnen te brengen naar een 

fysieke winkel, kunnen kmo’s hun voorraden 

aanhouden in deze hubs. Wanneer zij extra 

stukken nodig hebben, worden deze op een zo 

ecologisch mogelijke manier de stad in 

gebracht door medewerkers van de sociale 

economiebedrijven. Maar vaker worden 

producten rechtstreeks verzonden vanuit de 

logistieke hub naar de klant. 

De sociale economie staat in voor het 

stockbeheer, de picking en de verzending 

van de producten naar de klant. In de stad 

wordt met eigen fietskoeriers en chauffeurs 

gewerkt. Voor transport verder weg wordt met 

andere transporteurs samengewerkt.

Eventueel kan bij leveringen in de stad ook 

een dienst ontwikkeld worden voor het 

ophalen van waardevolle afvalstromen. Zo 

combineert Cirkle al leveringen van 

maaltijdboxen met het ophalen van afval bij 

zijn klanten.
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Door het ontwikkelen van deze activiteiten door de sociale economie, worden lokale ondernemers ontzorgd en kunnen zij zich focussen op hun 

kernactiviteiten. De drempel wordt bovendien verlaagd voor start-ups en kmo’s om actief te worden in de e-commerce. Door deze stap te zetten, 

verbreden ze hun afzetkanalen en verbeteren ze de leefbaarheid van hun activiteit.
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C I R K L E
Cirkle laat de twee principes “Eat well, 
do good” samengaan in de vorm van 
een leveringsservice van biologisch en 
lokaal geproduceerd eten als middel tot 
een groter circulair recyclageproject.

Op de website vind je recepten terug en 
bestel je seizoensgebonden bioproducten uit je buurt die 
vervolgens bij jou worden geleverd.

Na levering nemen bestelwagens afgedankte goederen van 
klanten mee naar het depot. De opbrengsten van de 
opgehaalde goederen gaan naar goede doelen. Daarnaast 
kunnen mensen ook fruit geven aan de “fruitbank” die het 
verdeelt onder de daklozen in Brussel.

E C O K O E R I E R S
Ecokoeriers is een project uit het 
Mechelse dat zich richt op zowel 
particulieren als zakelijke klanten voor 
zowel first als last mile-delivery en werkt 
met doelgroepmedewerkers.

Bij Ecokoeriers kan je terecht voor 
leveringen, maar ook voor een depot buiten de stadskern waar 
goederen geleverd kunnen worden om dan via de fiets naar 
klanten of een winkel te geraken.

Mechelen wil zo snel mogelijk klimaatneutraal worden en zich 
profileren als ware winkelstad. Uit een studie die de stad liet 
uitvoeren blijkt dat fietskoeriers 72 % van de leveringen van 
bestelwagens kunnen overnemen.

B U B B L E  P O S T
Als voorbeeld van hoe duurzame en 
efficiënte stadsdistributie ook een 
valabele businesscase inhoudt wordt 
Bubble Post vaak naar voren geschoven 
als best practice. En met reden.

Het principe achter Bubble Post is 
eenvoudig. In depots aan de stadsrand wordt de 
goederenstroom gebufferd, waarna ze gebundeld worden door 
een algoritme dat het ideale voertuig en de beste route kiest 
om zo efficiënt mogelijk de goederen binnen de stadsring te 
distribueren.

S T O R E S Q U A R E
Storesquare biedt een totaaloplossing 
voor handelaars die graag ook een 
online-poot uitbouwen aan hun 
activiteiten, maar zich vooral met hun 
zaak willen bezig houden.

Voor deze ondernemers voorziet 
stormsquare de service van verkoop, handling en verzenden, 
zodat de handelaar zich daar niet mee bezig moet houden.

Een mix van dit idee met wat Ecokoeriers doet, in combinatie 
met hoe maatwerkbedrijf flexpack in Puurs een nieuwe koers 
uitzet zou een interessant model kunnen inhouden voor dit 
toekomstbeeld.

INSPIRATIECASES
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België is een sorteerkampioen. Toch is er nog 

veel potentieel om afval te voorkomen door 

onderhoud en hergebruik. Als gevolg van de 

beperkte bijdrage die veel containerparken nu 

heffen, stellen kringwinkels een stijging vast 

van de aangeboden volumes zonder dat dit de 

gemiddelde kwaliteit vermindert.

Mensen blijken nog vaak af te zien van het 

laten herstellen van defecte toestellen, kleding 

of andere producten omdat ze niet weten waar 

ze terecht kunnen, omdat ze bang zijn van een 

te hoge prijs of door andere praktische 

bezwaren. 

De stad zou samen met de sociale 

economie in Gent een ‘Gentse 

herstelgarantie’ kunnen ontwikkelen. We 

zien dit als een single point of contact waar de 

Gentse burger terecht kan met al zijn defecte 

toestellen maar ook met oude kleding, fietsen, 

…

De ontvangende organisatie maakt een 

inschatting of, tegen welke prijs en door wie 

ieder defect stuk kan hersteld worden. Indien 

de eigenaar besluit het stuk niet te laten 

herstellen, wordt onderzocht of herstel toch 

toelaat om het stuk via een ander kanaal (bv. 

de Kringwinkel) opnieuw te verkopen. Indien 

dit niet het geval is, worden de materialen op 

een zo hoogwaardig mogelijk manier opnieuw 

ingezet.

Een dergelijk contactpunt zou ook als filter 

kunnen gebruikt worden voor containerparken 

om zo een zorgvuldigere uitsplitsing te krijgen 

van materiaalstromen. Dit is een 

arbeidsintensieve activiteit, maar kan ervoor 

zorgen dat de uitsplitsing van afvalstromen 

verder kan geoptimaliseerd worden. Nu 

worden afvalstromen immers vaak verwerkt tot 

een laagwaardiger product omdat de instroom 

te heterogeen is om de meest hoogwaardige 

productie te realiseren.

4//  De Gentse 
herstelgarantie

@caleb_woods



Kringwinkels beschikken al over heel wat expertise met betrekking tot het sorteren en verwerken van afvalstromen. Ze beschikken ook over een 

verkoopkanaal om herbruikbare producten opnieuw aan de man te brengen. Ze zijn dan ook perfect geplaatst om als extra schakel in de afvalketen 

een betere scheiding te realiseren.

Naast de passievere benadering van het verwerken van ingeleverde afvalstromen, kan de sociale economie ook een rol spelen als aanbieder van 

sorteerscans en – begeleiding voor bedrijven en particulieren. Op die manier kunnen afvalstromen van aan de bron beter gescheiden gebeuren. 

Door afvalstromen sterker uit te splitsen, ontstaan ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden voor recyclage. De sociale economie kan de ontwikkeling van 

deze niches overlaten aan afvalverwerkers, maar kan mogelijk ook zelf kleinschalig en lokaal bepaalde afvalstromen verwerken en direct opnieuw 

verwerken tot grondstoffen.
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R E P A I R  C A F É
Repair café’s schieten overal ter wereld 
als paddenstoelen uit de grond, en de 
reden hiervoor is simpel. Er zijn 
nagenoeg geen plaatsen waar je met al 
je spullen die stuk zijn terecht kan.

Als er al zo’n locatie is, is ze vaak 
gefocust op een heel specifieke productlijn (smartphones, 
electro,…), of is het een erg onpersoonlijke garantie-desk 
waar je je product terugstuurt en waarschijnlijk buiten wandelt 
met een nieuw in plaats van hersteld product.

Repair café’s linken de kennis van herstellen met de kracht 
van transitie-groepen, namelijk het denken in communities. Je 
leert er herstellen terwijl je iets kan consumeren.

I F I X I T
Als een protest begon iFixIt met het 
verzamelen en zelf opstellen van doe-
het-zelf handleidingen om de meest 
voorkomende producten te herstellen.

Daarnaast gingen ze een stap verder 
om voor de producten met hun eigen 

vijzen (vb iPhone) ook toolkits te ontwikkelen die je in staat 
stellen om deze producten zonder te breken open te krijgen.

Ten slotte ging iFixIt ook lobbyen bij de EU om ervoor te 
zorgen dat elke producent van electronica ook automatisch 
een stuklijst en een assemblage-plan vrij te geven.

F I E T S K E U K E N
De Fietskeuken Gent is in de eerste 
plaats is het een plek om fietscultuur te 
promoten in haar breedste zin. In de 
RepareerBAaR kunnen fietsliefhebbers 
vrijblijvend aan hun fietsen sleutelen

Vanuit die opzet wil de fietskeuken geen 
concurrent zijn voor de fietsenwinkels in het Gentse. Daarom 
verkopen ze, op enkele kleine dingen na, geen fietsmateriaal.

Wie iets wil repareren zal dus eerst zijn spullen elders moeten 
kopen. Daarnaast staan ze ook open voor samenwerking met 
andere initiatieven in het kader van de fiets.

Een succesvolle aanvulling op een duidelijke nood in de stad.

P A T A G O N I A  R E T U R N S  &  R E P A I R
Met hun “Worn wear” campagne 
lanceerde Patagonia een hersteldienst 
voor al hun kledingstukken ooit 
gemaakt.

In een samenwerking met een 
herstelpunt op elk continent belooft 

Patagonia dat ze steeds een product zo kwaliteitsvol mogelijk 
zullen herstellen, en dat deze herstelling altijd minder zal 
kosten dan een nieuwprijs.

Daarnaast startten ze ook met e-bay een samenwerking op 
die ervoor zorgt dat deze garantie ook levenslang en voor 
tweedehands verkoop blijft gelden.

INSPIRATIECASES



5//  Beheerder van de 
deeleconomie
Mensen wonen kleiner en zijn geleidelijk aan 

minder geneigd om allerhande goederen zelf 

aan te kopen. Het gaat vooral om goederen 

die minder vaak gebruikt worden. Zo lang ze 

er maar gebruik kunnen maken op het moment 

dat ze er nood aan hebben, is bezit niet de 

belangrijkste drijfveer. De deeleconomie groeit 

dan ook snel. Of het nu gaat om een 

kinderfiets of een elektrische wagen, een 

boormachine, verhuisboxen of kinderkleding. 

Er zijn telkens aanbieders waar je terecht kan 

op het moment dat je specifieke goederen 

nodig hebt, en ze na gebruik terug geeft. De 

aanbieders zijn zowel burgerinitiatieven als 

sociale ondernemers en klassieke bedrijven. 

De sociale economie speelt hier tot op heden 

slechts een beperkte rol, maar zou deze rol 

kunnen uitbreiden.

Gemeenschappelijke uitdagingen van 

deelsystemen zijn immers de logistieke 

organisatie en het onderhoud van het 

materiaal. Het geleende materiaal moet 

immers bij de gebruiker geraken en nadien 

terug. Tussen twee gebruikers door moet 

geregeld onderhoud uitgevoerd worden. Het 

gaat hier telkens om eerder repetitief werk, dat 

vaak niet bijzonder veel technische expertise 

vereist. 

In plaats van zich te laten inhuren als 

onderaannemer voor het onderhoud van 

deelsystemen, zou de sociale economie zelf 

ook initiatief kunnen nemen en, al dan niet 

samen met sectorspecialisten, deelsystemen 

opzetten. Door opnieuw expertise en capaciteit 

te poolen, kunnen sociale economiebedrijven 

de bibliotheken van de toekomst worden, waar 

je zowel terecht kan voor een deelfiets als voor 

een boormachine. 
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W I J D E L E N . B E
Wijdelen is het grootste Vlaamse 
deelplatform. Gebruik makend van het 
Nederlandse Peerby-platform biedt 
wijdelen de kans aan burgers om minder 
frequent gebruikte spullen met elkaar te 
delen.

Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de bladblazer of 
grasmaaier, maar alles van ski’s over auto’s tot verkleedkledij 
vindt z’n weg op het platform.

Om ook naar bedrijven en groepen uit te breiden 
experimenteert wijdelen ook met systemen rond centrale 
depots en diensten aangevuld met professionele 
verhuurbedrijven.

T O U R N E V I E
Tournevie is ontstaan vanuit de frustratie 
dat je voor goed kluswerk goede 
werktuigen nodig hebt, maar dat deze 
vaak te duur zijn, te veel plaats innemen 
en te weinig gebruikt worden om ze zelf 
aan te schaffen.

Daarom richtte Tournevie in Brussel een gereedschaps-
bibliotheek op waar leden hamers, boren, drilboren, 
schuurmachines,… kunnen lenen tegen een vaste 
abonnementskost. 

De teruggebrachte werktuigen worden door het Tournevie-
team nadien nagekeken en indien nodig hersteld. 

W A S H C O T
Herbruikbare luiers als dienst. Dat is het 
basis-idee waarop Washcot 
geïnspireerd is.

Luiers zijn een enorm vervuilend product 
waarvan de super-absorbers niet 
recycleerbaar zijn en dus sowieso via 

thermische valorisatie verwerkt moet worden.

Om de overstap naar herbruikbare luiers te vereenvoudigen 
biedt Washcot de service aan om herbruikbare luiers te 
wassen en terug te leveren in de vorm van een dienst. Zowel 
voor particulieren als ook voor dagopvang van baby’s en 
kleuters.

O P  W I E L E K E S
“Waarom voor elke peuter en kleuter 
verschillende fietsen aankopen waar ze 
meteen uitgegroeid zijn?” Dat was de 
centrale vraag waarmee Op wielekes 
startte.

Op Wielekes promoot fietsen bij (en 
met) kinderen tussen 2 en 12 jaar door middel van een 
deelsysteem. 

Gezinnen die lid zijn van Op Wielekes kunnen een loopfiets, 
een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Naarmate hun 
kinderen groter worden, gebruiken ze wat ze op dat moment 
nodig hebben.

INSPIRATIECASES
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Een groot aantal woningen in Gent is van 

onvoldoende kwaliteit. De sociale economie 

kan een belangrijke rol spelen in een 

grootschalig renovatieprogramma. Een 

dergelijk programma vereist immers heel wat 

arbeidskrachten. 

Goed gerenoveerde woningen verbruiken 

minder energie en dragen bovendien bij tot de 

levenskwaliteit en de gezondheid van 

inwoners. Deze effecten dragen dan weer bij 

aan de productiviteit van studeren en werken. 

De individuele en maatschappelijke 

terugverdieneffecten zijn dan ook groot.

In de afbraakfase van de renovatie valt heel 

wat winst te behalen qua hergebruik van 

materialen. Een speler zoals Rotor kan alle 

waardevolle onderdelen die niet behouden 

worden, recupereren en ter beschikking stellen 

voor hergebruik elders. Overblijvende 

materialen kunnen zorgvuldiger ingezameld en 

verwerkt worden, zodat deze opnieuw als 

evenwaardige grondstof gebruikt kunnen 

worden. De sociale economie kan hier een 

belangrijke rol in spelen die andere 

bouwbedrijven niet opnemen omdat dit voor 

hen onvoldoende rendabel is of niet als 

kernactiviteit gezien wordt.

In de opbouwfase kunnen woningen meer 

circulair gemaakt worden door met materialen 

en onderdelen te werken die flexibeler en 

makkelijker recupereerbaar zijn wanneer ze 

niet meer nuttig zijn. Er zijn heel wat 

initiatieven in ontwikkeling die bv. 

verplaatsbare binnenwanden aanbieden die bij 

een wijziging van gebruik van het gebouw 

kunnen verwijderd of aangepast worden. Denk 

hierbij aan Bao Living, Junovation, …

6//  Verbetering van de 
woonkwaliteit

@cbarbalis



Er kan bij de renovatie ook gekozen worden voor het toepassen van leasingmodellen voor bv. verlichting of elektrische toestellen. Een verschuiving 

van eigendom naar gebruik kan immers een belangrijke hefboom zijn om bedrijven te stimuleren meer circulaire producten te ontwerpen. Ze krijgen 

immers het toestel terug aan het einde van de gebruiksperiode en zijn verantwoordelijk voor de afvalverwerking of het hergebruik. Een 

gebruiksmodel is interessant voor producenten omwille van de recurrente inkomsten, maar veel producenten zijn minder geïnteresseerd in het zelf 

uitvoeren van de nazorg. Hier kan de sociale economie met een sterke lokale inbedding en de nodige expertise een belangrijke rol als beheerder 

van het geleasede materiaal optreden. De sociale economie kan herstellen waar mogelijk en vervangen indien nodig. Zo hoeft de leverancier geen 

ondersteunende dienst uit te bouwen op het terrein.

Minder kapitaalkrachtige huurders kunnen veel baat hebben bij een gebruiksmodel voor elektrische toestellen. Zij gebruiken immers vaak toestellen 

die goedkoop in aankoop zijn, maar duur in gebruik, omdat ze niet de middelen hebben voor het aankopen van zuinigere, maar duurdere toestellen. 

Via een gebruiksmodel kunnen zij wel gebruik maken van de toestellen die over de hele levenscyclus het goedkoopst zijn. Leveranciers van deze 

toestellen beseffen de waarde van hun toestellen aan het einde van de levenscyclus. Een gebruiksmodel maakt het hen veel makkelijker om hun 

toestellen te recupereren en te verwerken. De sociale economie kan ook groepsaankopen organiseren, waardoor de prijs gedrukt wordt en zij met 

een preferente leveranciers kunnen samenwerken. Van die leverancier kunnen ze dan eisen dat die alle nodige informatie en onderdelen aanlevert 

om het onderhoud te kunnen uitvoeren.
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L A B E U R
Labeur is waarschijnlijk het meest 
bekende maatwerkbedrijf uit Gent als 
het gaat over duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Labeur richt zich op pleisteren met 
natuurgips, schilderen met natuurverven, daken ecologisch 
isoleren en bouwen.

H U M A N  D I S T R I C T S  E N E R G Y
Human Districts Energy is een jonge 
start-up die een eerlijke en betaalbare 
energieoplossing wil aanbieden in 
Vlaanderen. 

Het bedrijf werkt samen met 
EnergyVision en WinWatt om de 

financiering en installatie van hernieuwbare technologieën 
mogelijk te maken.

Particulieren kunnen hun dak ter beschikking stellen aan 
Human Districts die er zonnepanelen op installeren. Deze 
stroom kan je dan aankopen, steeds aan 20% minder dan de 
marktprijs voor energie.

INSPIRATIECASES



7//  Foodwaste Factory

Voedselverlies blijft een grote bron van 

verspilling. Het is echter moeilijk om 

economisch rendabele modellen uit te bouwen 

die toelaten voedseloverschotten op een 

efficiënte en grootschalige manier te 

verwerken en maximaal te behouden voor 

menselijke consumptie.

De stad heeft met Foodsavers Gent dit jaar al 

meer dan 200 ton aan voedselverlies 

herverdeeld. Er is echter nog veel meer 

potentieel om voedselverlies te verminderen. 

Komosie heeft de voorbije jaren ingezet op het 

ontwikkelen van verdienmodellen rond 

voedselverlies.

Een belangrijke schakel in de meeste 

verdienmodellen rond voedselverlies is de 

logistiek. Bedrijven willen hun 

voedseloverschotten graag ter beschikking 

stellen, maar dit mag niet veel kosten omdat 

de opportuniteitskost ook laag is (overschotten 

als afval laten verwerken). Het verzamelen van 

voedseloverschotten is vaak ook een 

belangrijke kost voor afnemers van 

voedseloverschotten.

Het centraliseren van voedselstromen in een 

Foodwaste Factory kan de logistieke kosten 

verlagen. Zo’n Foodwaste Factory kan als 

logistiek centrum, reststromen tot bij de 

juiste gebruiker brengen, maar ook een 

fysieke plek waar voedseloverschotten 

verwerkt worden voor en door meerdere 

organisaties en bedrijven die met deze 

overschotten aan de slag willen. Het kan gaan 

om initiatieven vanuit de sociale economie of 

anderen die taken uitbesteden aan de sociale 

economie.
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V L A E M Y N C K  N V
Vlaemynck is een groothandel van 
groenten en fruit uit West-Vlaanderen.

Vanuit hun vraag wat te doen met 
snijafval, uitval en overschotten van 
producten die niet afgenomen werden 
ging Vlaemynck vorig jaar op zoek naar 

nieuwe oplossingen.

Via een online deelpunt worden producten die weggegooid 
zouden worden weggegeven aan voedselbanken. Eetbaar 
snijafval van groenten wordt in sociale werkplaatsen verwerkt 
tot soep en de resten die niet meer voor menselijke 
consumptie gebruikt kunnen worden wordt verwerkt tot 
varkensvoer.

F O O D W I N
FoodWIN is het Europese 
innovatienetwerk rond voedselverlies. 
Ze ondersteunen en verbinden zo’n 200 
innovatoren en ondernemers uit heel 
Europa die zich inzetten om 
voedselverlies tegen te gaan.

FoodWIN biedt handvaten en trajecten aan aan steden om 
oplossingen te ondersteunen die voedselverspilling 
wegwerken. 

Het doel van FoodWIN is te komen tot een Zero Food Waste 
Europe. Hiervoor werken ze samen met spelers over de 
volledige waardeketen.

R E S T O R E S T J E
Om voedselverlies tegen te gaan in de 
Gentse horeca werd het Restorestje in 
2015 geïntroduceerd, ondertussen kan 
je al in meer dan 110 restaurants naar 
een restrestje vragen als je je bestelling 
niet op krijgt.

De verpakking van het Restorestje mag in de microgolfoven, is 
gemaakt uit FSC-gecertificeerd karton en mag na gebruik met 
het GFT-afval meegegeven worden.

In februari 2017 won het Restorestje ook de allereerste Food 
Waste Award van FoodWIN.

B O E R ’ N B R O O D
Boer’nBrood startte in 2012 met 25 
korte keten stadspicknicks in Gent.
De ingrediënten waren telkens zo lokaal 
mogelijk aangekocht. Zo kwam de 
honing van een Gentse imker, vlees en 
zuivel van Lovendegem, en de groenten 
van verschillende bioboeren ten zuiden 

van de stad.

Nadien werden deze picknicks vertaald naar de Gentse Korte 
Keten Kaart. Op deze (zowel mobiele als papieren) kaart kan 
je opzoeken welke lokale producenten, markten, restaurants, 
en andere spelers terugvinden in en rond Gent.

INSPIRATIECASES
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De voorbije jaren ontstaat er een groeiende 

aandacht voor stadslandbouw. In een streven 

naar kortere ketens en lokaal geproduceerde 

voeding, is het opbouwen van 

productiecapaciteit van voeding in de stad 

zinvol. Binnen dit kader is er een breed 

spectrum van productiemogelijkheden, van 

dakmoestuinen tot aquaponics en het kweken 

van oesterzwammen op koffiegruis. 

Hoewel het vaak gaat om relatief sterk 

geautomatiseerde processen, blijft er 

ruimte voor handenarbeid die door de 

sociale economie ingevuld kan worden.

Via dakmoestuinen en eetbare stadsparken 

kan voedselproductie zichtbaar gemaakt 

worden voor de stadsbevolking. Hoewel deze 

vormen van stadslandbouw vooral educatief 

zijn van aard, kan er ook een zekere mate van 

voedselproductie gerealiseerd worden. De 

uitbating hiervan kan (deels) door sociale 

economiebedrijven gebeuren.

Ook bij productie van voedingsgewassen, 

insecten en vis in een stedelijke context kan 

de sociale economie een rol spelen. Van 

aquaponics tot de productie van 

oesterzwammen op koffiegruis, initiatieven op 

het vlak van lokale voedselproductie nemen 

toe in aantal en populariteit. Dergelijke 

productie in de stad is nog vaak relatief 

kleinschalig en vereist handenarbeid voor 

verpakking en distributie, zeker wanneer 

gekozen wordt voor korte ketens tot bij de 

consument. Hier kan de sociale economie een 

rol in opnemen.

8//  De stadsboerderi j

@gabrielj_photography
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B E L  A K K E R
Atelier Groot Eiland startte in 2015 met 
het aanleggen van een moestuin achter 
de gebouwen van de oude BelleVue 
brouwerij in Brussel. De tuin is 1500 m2 
groot en biedt naast vijftig 
groentebedden ook plaats aan een serre 
en enkele kippen.

Er wordt 100 kg biologisch geteelde groenten en fruit per week 
geoogst. Het merendeel daarvan gaat recht naar de keuken 
van Resto Bel Mundo en lunchplek Bel'O. Verder wordt de 
oogst ook verkocht bij Brusselse bioshops.

In 2016 werd een tweede moestuin op het dak van de 
Slachthuizen in Anderlecht ingericht.

R O T T E R Z W A M
Rotterzwam kweekt in een afgedankt 
subtropisch zwembad in Rotterdam 
oesterzwammen op koffiegruis. Hiermee 
willen ze enerzijds de materialen-
kringloop van koffiebars sluiten, maar 
ook alternatieven aanreiken om de 
vleesconsumptie en bijhorende 

ecologische voetafdruk verder te reduceren.

Naast eigen productie (in de voormalige kleedhokjes van het 
zwembad) verkoopt Rotterzwam ook doe-het-zelf kits voor 
iedereen die thuis zwammen wil kweken. 

U R B A N  C R O P S
Urban Crops droomt ervan iedereen 
toegang te geven tot betaalbare, 
gezonde en verse groenten. 
Tegelijkertijd willen ze komaf maken met 
verontreinigd regenwater en pesticiden 
die van de gewassen afspoelen, minder 
allergieën en willen ze dat elke regio 

zichzelf kan voorzien van voedsel.

Om die reden ontwikkelden ze een klimaatkast die landbouw 
op basis van een aquaponics systeem in een gesloten 
omgeving in verschillende lagen kan brengen.

Hun nieuwste product is een zeecontainer die als volwaardige 
boerderij ingezet kan worden in stedelijke gebieden.

R O O F  F O O D
De zoektocht van Sabien Windels naar 
een goed dak om een stads-moestuin 
op te starten leidde haar naar de daken 
van het bedrijvencentrum van De Punt 
in Gentbrugge.

Roof Food is een stadslandbouwproject 
gekoppeld aan vegetarische catering met biologische 
groenten.

Roof Food voorziet naast catering ondertussen ook 
teambuilding activiteiten, rondleidingen en dakdiners op en 
rond het dak.

INSPIRATIECASES



9//  De circulaire 
economie als leerplek
Het laatste toekomstbeeld in dit rapport kan 

gezien worden als een wild card. De circulaire 

economie vindt vooral haar uiting als lokale 

maak-economie. Om die reden vinden wij het 

ook een uitgelezen kans om vol in te zetten op 

de rol van arbeid en vakkennis. 

Het is belangrijk dat de kennis van circulaire 

modellen niet beperkt blijft tot een kleine groep 

in onze maatschappij en economie. Open 

modellen, waarbij samengewerkt wordt met 

burgerbewegingen en scholen zijn dan ook 

van belang.

Zo kunnen technische en beroepsscholen uit 

de stad actief betrokken worden bij de te 

ontwikkelen initiatieven. Landbouwopleidingen 

kunnen praktijkonderwijs volgen bij de 

initiatieven rond stadslandbouw. Technische 

opleidingen kunnen in de testhubs en 

productieplekken onderwijs aanbieden. 

Niet alleen kunnen ze op deze plekken beroep 

doen op de meest actuele machines en 

kennis. 

Leerlingen maken er ook kennis met de 

praktijk. Ze kunnen meehelpen in de diverse 

stappen van het productieproces, leren wat 

werkt en wat niet en leren ook samenwerken 

met medewerkers uit de sociale economie. Zo 

bouwen ze waardering op voor deze mensen 

en bedrijven en worden ze mogelijk 

geïnspireerd om later ook een rol op te nemen 

in deze bedrijven.

In dit toekomstbeeld bevindt zich het 

beginsel om arbeid niet langer als een 

economische kost, maar als meerwaarde te 

positioneren. 
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LOKAAL & 
SOCIAAL
Het rapport “Lokaal & sociaal - Naar een Gentse Circulaire Economie” 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 

@samuelzeller


