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Circulaire economie biedt bedrijven toekomstperspectief

Twee op de drie circulaire bedrijven  
bestand tegen crisis

Vlaanderen Circulair en VITO hielden in de loop van mei en juni 2020 een enquête bij diverse organisaties (van non-
profit over overheden tot bedrijven). We peilden naar hoe ze de Corona-crisis ervaren, hoe ze naar de toekomst 
kijken en de rol die daarin is weggelegd voor de circulaire economie. 540 respondenten deelden hun visie in de 
enquête. 
Markantste vaststellingen: circulaire bedrijven ervaren minder tekorten dan andere bedrijven en er leeft een groot 
geloof in de voordelen van een circulaire economie voor Vlaanderen.

De resultaten legden we op 1 juli voor aan experts van essenscia, Agoria, Bond Beter Leefmilieu, VITO en Vlaanderen 
Circulair op een VITO Connect Rondetafeldebat. 
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Circulaire economie?

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast 
om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te 
blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben 
een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen 
makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden 
tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de 
geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde 
recycleerbaar of afbreekbaar. De circulaire economie wil alles 
wat van waarde is, waardevol houden. Er mag niets verloren 
gaan.

Circulaire bedrijven doen het beter in de Corona-crisis

De enquête polste onder meer naar de tekorten die bedrijven hebben ervaren tijdens de Corona-crisis. Tekorten 
zijn bijvoorbeeld een tekort aan grondstoffen, onderdelen, wegvallende vraag van klanten, financiering… We stel-
den vast dat van de bedrijven die meer circulaire strategieën toepassen 66% geen tekorten ervaarden, terwijl 
dit voor de andere bedrijven slechts 2% was. 
Circulaire strategieën die tot minder tekorten leiden, blijken vooral in te zetten op lokale ketens en minder materi-
aalgebruik (zie voor alle strategieën p.12).

Circulaire bedrijven*

Niet-circulaire bedrijven

= Nee, geen tekorten

Ondervindt jouw organisatie tijdens de Corona-crisis tekorten?

66%

2%

*dit zijn bedrijven die bij meer dan 4 van de 8 gepeilde circulaire strategieën (minder 
materialenverbruik, delen van productiemiddelen...) minstens een goede basis toepassen

https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/over-ons
https://vito.be/nl/circulaire-economie
https://vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/wat-is-het
https://youtu.be/bX7RQUvKj1A
https://youtu.be/DD4Z0WIiRD4
https://youtu.be/cWenJ2kFcqk
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TEKORTEN

Ondervonden de ondernemingen van respondenten tijdens de Corona-crisis tekorten? En welke?
63% van de bedrijven kreeg te maken met tekorten ...

Overvloedig aanwezig

Geen tekort

Gering tekort

Ernstig tekort

Grondstoffen Onderdelen/
materialen

Arbeidskrachten Informatie Vraag van klanten Voorraden Logistieke 
ondersteuning

11 6 29 65 35 22 17

82 86 127 146 105 90 122

44

1

32

5

33

11

20

9

31

9

42

3

38

3

Financiering Toelating om 
te werken

Mogelijkheid om 
veilig te werken

50 64 83

43

12

139

46

16

26

130

57

22

148

38

9

47

In detail voor alle ondernemingen:

De resultaten van de enquête legden we tijdens een VITO Connect Rondetafeldebat voor aan experts van essens-
cia, Agoria, Bond Beter Leefmilieu, VITO en Vlaanderen Circulair. Eerste vaststelling: er is een groot en gedeeld 
draagvlak voor circulaire economie als toekomst-piste voor de Vlaamse economie. Dat blijkt ook uit onze enquê-
te: 90% van de respondenten ziet een groot tot erg groot potentieel voor Vlaanderen.

In welke mate achten respondenten onderstaande stellingen waarschijnlijk? 
Een meer circulaire economie in Vlaanderen…

Erg waarschijnlijk

Waarschijnlijk

Neutraal

Onwaarschijnlijk

Erg onwaarschijnlijk

creëert kansen voor 
innovatie en Vlaams 
koploperschap

maakt onze economie 
minder afhankelijk van 
de (onzekere) import 
van grondstoffen

leidt tot meer 
samenwerking 
tussen bedrijven

heeft gunstige 
effecten voor het 
milieu en het klimaat

lost een deel van 
ons afvalprobleem op

maakt onze economie 
lokaler door meer in te 
zetten op kringlopen 
en kortere ketens

creëert nieuwe kansen 
voor tewerkstelling 
(in herstel, onderhoud, 
recyclage, hergebruik...)

254 291 219 392 311 241 269

223 191 235 123 183 217 204

44

5

9

32

10

10

69

6

4

16

2

4

31

9

4

58

12

6

48

7

6
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Wat een bedrijf circulair maakt, maakt het meteen ook veerkrachtig

Uit de gesprekken aan de rondetafel zien we drie succesfactoren terugkomen die bedrijven beter bestand maken 
tegen schokken. Die drie factoren staan ook bij de circulaire economie centraal:

1 Hernieuwde aandacht voor lokaal en geconnecteerd zaken doen

De corona-crisis legde de fragiliteit van heel wat economische ketens bloot, met het tekort aan mond-
maskers als symbooldossier. 9 op de 10 respondenten stelt dat de circulaire economie ons minder af-
hankelijk maakt van de (onzekere) import van grondstoffen. Hergebruiken van grondstoffen die we hier 
hebben, ook wel urban mining genoemd, is de kern van circulaire economie.

“We zijn met onze know-how uitstekend geplaatst om vaklui opnieuw op te leiden. [...] Zo 
geven we met een judobeweging weer een positieve draai aan de globalisering.”

Olivier Beys, Bond Beter Leefmilieu

“We moeten de balans maken tussen lokaal en internationaal. Circulaire economie focust op 
wat we lokaal hebben aan materialen, goederen en capaciteiten. Maar het zal ook maar wer-

ken als we dat kunnen inzetten in een internationaal samenwerkingskader.”
Karl Vrancken, VITO



5

2

3

Creativiteit

Innovatie is cruciaal en we hebben gezien hoe snel ondernemers en industrie kunnen schakelen. Die in-
novatie is niet enkel technologisch, het kan ook over businessmodel-innovatie gaan. Het aanbieden van 
een gerenoveerde compressor in een as-a-service businessmodel opent bijvoorbeeld ook nieuwe mark-
ten. 8 op de 10 respondenten gelooft dat in de komende vijf jaar dergelijke circulaire businessmodellen 
aan belang zullen winnen. 

Samenwerking

87% van de respondenten is overtuigd dat circulaire economie tot meer samenwerking tussen bedrijven 
leidt. Tijdens de lockdown zagen we veel voorbeelden van dergelijke nieuwe samenwerkingen. Janssen 
Pharma en Filliers startten bijvoorbeeld in overleg met de zorgsector de productie van handgels, Teleos 
leverde de ethanol. Op zijn beurt levert Janssen andere ontbrekende grondstoffen aan Filliers.
ECCA uit Merelbeke ontwikkelde dan weer samen met GreenX uit Houthalen-Helchteren een ontsmet-
tingscontainer voor mondmaskers, die Jansen Cleanrooms uit Zonhoven bouwde.

“Creativiteit is één van de sterktes van ons industrieel weefsel.”
Patrick Van den Bossche, Agoria

“Ik heb veel interessante samenwerkingen zien ontstaan. Bijvoorbeeld tussen voedingsbedrij-
ven die alcohol leveren aan de farma of chemie om hier in België een handgel-productie op te 

starten. [...] Ik hoop dat dat soort samenwerkingen in onze economie blijvend zullen zijn.”
Frank Beckx, essenscia

“Opvallend veel bedrijven kwamen tijdens de lockdown bij ons terecht: ze grepen de pauze 
aan om hun businessmodel te herdenken.”
Brigitte Mouligneau, Vlaanderen Circulair

We toetsten bij de respondenten naast de bovenstaande drie nog zeven andere veerkracht-factoren: een gevuld 
orderboekje, goede kapitaalbuffers, trouwe klanten… Ook hier zagen we een correlatie tussen de mate van circu-
lariteit van een bedrijf en de veerkracht die de respondenten rapporteerden. Gevraagd naar wat ze zelf denken, 
geeft 62% van de respondenten aan overtuigd te zijn dat circulaire economie de eigen organisatie veerkrachtiger 
maakt (‘slechts’ 55% bij bedrijven). Een grote groep (23%) is onbeslist (zie p.12). Het geloof in het potentieel hangt 
ook samen met de mate waarin de eigen organisatie circulaire strategieën toepast.

Karl Vrancken (VITO): “We wilden met dit project de relatie onderzoeken tussen circulaire economie enerzijds en de 
prestaties van bedrijven in een plotse crisis, hun veerkracht, anderzijds. Als duurzaamheid ons langetermijndoel 
is, is circulaire economie een middel om dat doel te bereiken. We zijn echter niets met een circulaire economie 
als alle circulaire initiatieven bij de minste kink in de kabel over de kop gaan. Onze weg naar duurzaamheid is 
liefst economisch robuust. Daarom is het hoopgevend om te zien dat bedrijven die meer circulaire strategieën 
toepassen, ook minder tekorten ervaren en meer veerkracht rapporteren.”

https://youtu.be/8Wps3ATJT3Y
https://youtu.be/8Wps3ATJT3Y
https://youtu.be/fZn0GQDLA4A
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Wat is nu nodig?

Brigitte Mouligneau: “We zien in de werking van Vlaanderen Circulair een sterk engagement van het bedrijfsleven, 
de non-profit en overheden om samen werk te maken van de circulaire economie. Die Vlaamse samenwerking 
geldt in Europa als één van de beste voorbeelden van hoe het moet.” De consensus en bereidheid om verder sa-
men te werken bleek ook aan de rondetafel. 

Uit de bevraging kwam een duidelijke voorkeur voor bepaalde beleidsmaatregelen naar voor:

Brigitte Mouligneau: “Heel wat basissectoren van de circulaire economie, zoals de recyclage van kunststoffen bij-
voorbeeld, hebben het erg moeilijk. Door de lage olieprijs kunnen ze niet meer concurreren met virgin materialen. 
Het beleid moet sterkere stimuli geven om gerecycleerde grondstoffen te gebruiken.”

1

2

3

Werken aan stimulerend beleid

Uit de enquête bleek een grote vraag naar fiscale maatregelen (61% vinkte dit aan) die circulaire goede-
ren en diensten stimuleren en een vraag om regelgevende barrières weg te werken (48%). Aan de rond-
etafel hoorden we vooral een pleidooi om (fiscale) hervormingen voor de circulaire economie Europees 
aan te pakken. De EU lanceerde onlangs een grootschalig Green Deal-programma met ruime aandacht 
voor de circulaire economie.

Financieren van innovatie en experimenten

Steun voor innovatie (bij de creatie van producten, diensten, nieuwe businessmodellen en ketensamen-
werking) kwam op de tweede plaats (59%). Voorbeelden hiervan zijn de projectoproepen van Vlaanderen 
Circulair en OVAM of de financieringsinstrumenten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De voorbeeldrol van de overheid als mega-consument

Overheidsopdrachten inzetten als hefboom kwam als vierde optie uit de bus (57%). Overheidsopdrach-
ten voor circulaire goederen en diensten kunnen die markt een extra impuls geven en circulaire bedrij-
ven ondersteunen. De Green Deal Circulair Aankopen is een voorbeeld van een project dat hier sterk op 
inzet.

https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail/juridische-knelpunten-bij-circulaire-economie-projecten-onderzocht
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail/in-het-kort-het-nieuwe-europese-actieplan-voor-de-circulaire-economie
https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering
https://aankopen.vlaanderen-circulair.be/nl
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61%

59%

57%

48%

45%

43%

39%

28%

27%

17%

14%

14%

Fiscale maatregelen die circulaire goederen en diensten stimuleren

Innovatie- en samenwerkingssteun (subsidies)

Overheidsopdrachten voor circulaire goederen en diensten

Wegwerken van regelgevende barrières

Meer toegang tot informatie en expertise

Meer opleiding en training voor nieuwe en meer polyvalente skills

Meer toegang tot circulaire ‘communities of practice’

Meer toegang tot risicokapitaal voor circulaire projecten

Een sterker antidumpingbeleid tegen oneerlijke concurrentie

Exportkansen en internationale kennisuitwisseling versterken

Bankgaranties bij investeringen

Liquiditeitssteun of achtergestelde leningen

Welke ondersteuning zou jouw organisatie kunnen 
gebruiken om meer circulair te worden?
Antwoorden uit alle organisaties (non-profit, overheden en ondernemingen), meerdere opties mogelijk

“Het innovatiebeleid moet de inspanningen van bedrijven beter op elkaar afstemmen en ieder-
een mee aan boord tillen, ook bedrijven die (nog) niet mee willen. De overheid moet maatrege-

len nemen om een gelijk speelveld te creëren.”
Olivier Beys, Bond Beter Leefmilieu

 “Het is belangrijk dat de basics goed zitten: het klimaat om te ondernemen, om te innoveren, 
om risico’s te nemen.”
Frank Beckx, essenscia

“Wij pleiten voor een impulsprogramma naar de circulaire economie dat alle stakeholders bij 
elkaar brengt. Zo versterken we in combinatie met een focus op digitalisering het koploper-

schap van Vlaanderen.”
Patrick Van den Bossche, Agoria
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(Her)bekijk de samenvattingen van het VITO Connect Rondetafelgesprek

01. De impact van de crisis op de circulaire economie

03. Circulariteit en veerkracht - deel 2

05. Circulariteit als het vaccin voor bedrijven

02. Circulariteit en veerkracht - deel 1

04. Hoe geraken we uit de crisis?

Of bekijk het integrale gesprek 
op vito.be

https://vito.be/nl/circulaire-economie-0
https://vito.be/nl/circulaire-economie-0
https://vito.be/nl/circulaire-economie-0
https://vito.be/nl/circulaire-economie-0
https://vito.be/nl/circulaire-economie-0
https://vito.be/nl/circulaire-economie-0
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STANDPUNTEN VAN PARTNERS

OVAM: “Maak van het economisch herstelbeleid ook  
een circulair moderniseringsbeleid”

In dit statement breekt OVAM een lans voor een duidelijk en eenduidig beleidskader, ondersteuning en overheids-
investeringen. De OVAM geeft een overzicht van concrete maatregelen die de circulaire economie vooruit helpen: 
van het gebruik van recycled content stimuleren over circulaire overheidsopdrachten tot verruimde producenten-
verantwoordelijkheid.

VITO: “Duurzaam herstel in een 90%-economie”

VITO onderzoekt hoe we de krimp van de economie kunnen beperken en tegelijk klimaatwinst kunnen boeken. 
Hoewel de lucht er tijdelijk zuiverder uitziet, leidt deze krimp immers niet evenredig tot evenveel verbetering van 
het klimaat. De sectoren die minder uitstoten leveren immers meer in, dan sectoren die een groter klimaateffect 
hebben. Door een gericht ondersteuningsbeleid voor lokale bedrijven kunnen we volgens VITO duurzaam vooruit: 
er worden lokale jobs gecreëerd en lokale toeleveringsketens versterkt.

Agoria: “Control, Alt, Re-use”

Agoria pleit ervoor tegen eind 2020 een impulsprogramma digitale circulaire economie & remanufacturing op te 
starten, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen een strategie en roadmap uitwerken. De imple-
mentatie hiervan kan volgens Agoria met bestaande middelen via bestaande kanalen.

Lees meer >

Lees meer >

Lees meer >

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Europese%20en%20Vlaamse%20herstelbeleid%20gestoeld%20op%20duurzame%20en%20circulaire%20economie%20_Longread.pdf
https://vito.be/nl/nieuws/duurzaam-herstel-een-90-economie
https://www.agoria.be/nl/Letstechtogether-voorzetten-voor-een-succesvolle-relance-2


10

OPINIES UIT DE ENQUÊTE

“Circulaire economie creëert kansen, het inzicht groeit dat industriële productie outsourcen naar China zijn gren-
zen bereikt, consumenten worden bewuster en verantwoordelijker en circulaire technologische innovaties krijgen 
de wind in de zeilen.”
 — Stefan Verreyken, Managing Director i.Revitalise NV

“Ik verwacht een groeiende aandacht voor klimaat en circulariteit, met Europa als belangrijkste protagonist. 
[...] Europa heeft de technologie en de kennis om circulariteit in de praktijk te brengen. Ik verwacht dat dit zal 
gepaard gaan met herlocalisering van de economie, en ik hoop vurig dat dit niet zal leiden tot nationalistische 
reflexen. Het feit dat je een deel van de wereld niet meer beschouwt als een goedkope productiesite hoeft geen 
hinderpaal te zijn voor een respectvolle kennisuitwisseling en samenwerking over alle grenzen heen.”
 — Chris Van Belleghem, ETAP

“De circulaire economie kan - indien correct geïmplementeerd - ertoe bijdragen dat Belgische en Europese bedrij-
ven erin slagen om een meerwaarde te creëren [...]. Met een focus op levensduurverlenging, sluiten van materiaal-
stromen [...] en focus op nieuwe businessmodellen, zullen we erin slagen om deze uitdagingen aan te gaan. Op een 
duurzame manier.”
 — Bruno Vermoesen, BSH Home Appliances

“Circulaire economie dient deel te zijn van een grotere strategie rond meer duurzame economie. Die, om echt im-
pact te hebben, moet worden ondersteund door regelgeving én informatieverschaffing aan consumenten.”
 — Valerie Geluykens, JBC

“Wij als oud familiebedrijf in de projectsector (onderwijs, bedrijven) met een duurzaam DNA maken met veel over-
tuiging de stap naar circulaire economie. We trekken ook mee aan de kar richting collega-bedrijven.  
Interieurinrichting as-a-service passen we al volop toe, en is volgens ons echt de toekomst. Het ontzorgt de ge-
bruiker volledig, legt de nadruk op hoge kwaliteit en maakt duurzaam denken en doen de norm.”
 — Inge Nuyens, Dox NV

“Circulaire economie is simpelweg het nieuwe normaal! Een beetje gek... Wij als onderneming werken nu al circu-
lair door gebruikte harde plastics hoogwaardig te recycleren, [...] maar door de lage petroleumprijzen zijn de virgin 
plastics goedkoper en werken ze de bestaande, noodzakelijke, actuele circulaire economie tegen. Het valt me op 
dat men vaak zoekt naar innovatieve, nieuwe investeringen om te starten in 2029 om de verplichte resultaten te 
halen tegen 2030 terwijl actueel CO2-reducerende bedrijven die nu al de transitie inzetten, in moeilijkheden zijn 
en dienen gesteund te worden. Ook een focus voorzien op wat vandaag al gebeurt en dat verder uitbouwen.”
 — Peter Brughmans, Van Werven België BV

“Uiteraard gaat de toekomst meer circulair zijn, maar hij zal vooral duurzaam moeten zijn. Circulaire economie is 
een instrument dat moet passen binnen een bredere duurzaamheidsafweging. Een economische transitie bouw 
je niet eenzijdig op vanuit de overheid alleen. Dat doe je in overleg met economische actoren mét hun kennis van 
het terrein én omdat zij het wel waar gaan moeten maken op het terrein.”
 — Sofie Bracke, essenscia

“Circulaire economie zal steeds belangrijker worden, maar er is nog een lange weg te gaan.”
 — Thierry de Hemptinne, Rockpanel

“Er zijn veel bedrijven met inspirerende initiatieven in de circulaire economie. Dat apprecieer ik enorm, maar om 
een echte doorbraak naar circulaire economie op grote schaal te realiseren, zijn overheidsincentives (organisatio-
neel en financieel) onontbeerlijk.”
 — Frederik Foncke, SECO Belgium



11

ACHTERGROND

60%Ik ken het vrij diepgaand

Ik weet waarover het gaat in grote lijnen

Ik had er nog nooit van gehoord

Ik had er wel al eens van gehoord, 
maar niet echt bij stil gestaan

2%

32%

5%

Hoe bekend ben je met het concept circulare economie?
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Hoe bekend ben je met het concept circulaire economie?
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ACHTERGROND

Minder materiaalgebruik

Gebruik van hernieuwbare energie/materialen

Lokale productie en/of korte toeleveringsketen

Recuperatie van afval, reststoffen, bijproducten

Levensduurverlenging producten en middelen

Gebruik van gedeelde mobiliteit, openbaar vervoer

Het delen van (productie)middelen

Circulaire businessmodellen (vb. as-a-service)

Ondernemingen

(Nog) niet Beperkt
Erg 

doorgedreven
Goede
basis

Non-profit

(Nog) niet Beperkt
Erg 

doorgedreven
Goede
basis

Overheden

(Nog) niet Beperkt
Erg 

doorgedreven
Goede
basis

Welke circulaire strategieën past jouw organisatie vandaag toe?

De delen boven de lijn ‘goede basis’ zijn in het geel aangeduid om een vlottere vergelijking mogelijk te maken.

Overige diensten

10050  0

Bouwnijverheid

Overige sectoren

Industrie

Onderwijs

Openbaar bestuur, Defensie, Sociale zekerheid

ICT

Vrije beroepen

Gezondheidszorg

Landbouw en visserij

Handel

Financiële sector

Sectoren
aantal

Respondenten konden meerdere opties aanduiden

Ik weet het nietJa Nee

23 %62 % 15 %

Ondernemingen

Alle organisaties

Moet je organisatie meer circulair zijn om veerkrachtiger te worden?

Ik weet het nietJa Nee

55 % 19 %26 %


