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made.be

Our ambition is to identify, 
design and build products, 
services and businesses with 
a maximal positive impact.

We are a design & innovation agency

MadeDesignAndInnovation



Roos Servaes Griet Goossens
OVAM Vlaamse Confederatie Bouw

#circulairedoeners



Intro

Agenda 
van de dag

Surf naar Slido.com
en voeg deze code in

#537190



Intro

Waarom zijn we 
hier vandaag?



Hoe kunnen we van Vlaanderen 
een voortrekker maken qua 

circulair bouwen*?

Ambities

*Circulair bouwen streeft naar een efficiënt en effectief gebruik van hulpbronnen. Het doel is om 
economische, sociale én ecologische (meer)waarde te creëren of minstens te behouden. Tijdens het 

bouwproces worden de bestaande erfenis en toekomstige opportuniteiten eigen aan onze bouwwereld in 
acht genomen (bron bouwen.vlaanderen-circulair.be)



8 co-creatie sessies

> 80 acties

~ 40 organisaties

6 ambities

Materialen in circulatie

Klimaatneutraal

Comfortabel wonen

Duurzame materialen,duurzaam gebruikt

Bruto nationaal geluk

Slim klimaatadaptief ruimtegebruik & infrastructuur

~ 13 trekkers

Werkagenda
circulair bouwen

10 werkpaden



Proces tot dusver: co-creatietraject!

VISIE WERKPADEN ACTIES DOEN!

Waar willen we in 
2061 staan?

VAN…(situatie nu) 
NAAR…(de situatie in 

2061)

HOE gaan we dit 
aanpakken per 

werkpad?
Acties worden 

uitgevoerd!

Workshops Workshops Workshops 
+ 1-op-1 gesprekken

mei 2021 zomer 2021 najaar 2021 mei 2022 - …



Bedankt!

Waar willen we in 
2061 staan?

VAN…(situatie nu) 
NAAR…(de situatie in 

2061)

HOE gaan we dit 
aanpakken per 

werkpad?
Acties worden 

uitgevoerd!

Bedankt aan alle deelnemers van de 
co-creatie sessies, afstemmingen en

de vele teams vergaderingen. 







Geweldige partners die acties
zullen trekken om onze ambities

waar te maken!

Partners



Jullie zijn de 

pioniers
in de acceleratie
richting een
Circulair Vlaanderen



Samen met jullie willen we 

bruggen bouwen
om netwerken te versterken
en acties uit te voeren.



Acties en concrete resultaten

maken we zichtbaar
om de transitie in Vlaanderen
volop kracht bij te zetten!



Volgende stappen!

Trekkers en
medewerkers
gaan aan de 

slag.  

Startschot! Call to Action!

Welk 
engagement 
neem jij op?

Vul survey in!

Netwerk!

De acties
worden

uitgevoerd en
de uitkomst

wordt gedeeld.



Trekkers aan het woord

Ambities in 
vogelvlucht



Steven Meersman B2ASC
Jeroen Vrijders WTCB
Pieter-Jan Lijnen Dept. Omgeving
Peter Impe Bond Beter 
Leefmilieu
Jona Michiels Van Roey

Trekkers aan het woord

Ambities in 
vogelvlucht



Benieuwd naar jullie mening!

Surf naar slido.com
en voeg deze code in

#537190



Steven Meersman – B2ASC
Werkpad 5: Hergebruik en Recyclage maximaliseren

#circulairedoeners



#circulairedoeners

Sli.Do
Welke voordelen zie je vandaag bij het opmaken van een 
hergebruik-inventaris?



Jeroen Vrijders – WTCB
Werkpad 5: Hergebruik en Recyclage maximaliseren
Werkpad 7: waardenetwerk realiseren

#circulairedoeners



#circulairedoeners

Sli.Do
Wie zie je de trekkende rol opnemen om meer hergebruik 
en hoogwaardige recyclage mogelijk te maken? 



Pieter-Jan Lijnen – dOMG
Werkpad 4: Ruimte als grondstof behandelen

#circulairedoeners



#circulairedoeners

Sli.Do
De overheid speelt een belangrijke rol in de realisatie van 
kwaliteitsvolle verdichting, maar hoe kunnen private 
actoren hier nog meer aan bijdragen?



Tycho Van Hauwaert – BBL
Werkpad 2: Veranker CE in klimaatbeleid en markt
Werkpad 8: Realiseer meerwaarde door in te zetten op betaalbaar wonen

#circulairedoeners



#circulairedoeners

Sli.Do
Circulair Bouwen kan een middel zijn om bouwen terug 
meer betaalbaar te maken. Zou je zelf bereid zijn om 
slechts voor een deel eigenaar te zijn van uw woning in 
ruil voor een goed evenwicht van Total Cost of 
Ownership?



Jona Michiels – Groep Van Roey
Werkpad 8: Realiseer meerwaarde door in te zetten op betaalbaar wonen

#circulairedoeners



Ondertekenaars op podium



vlaanderen-circulair.be

Bedankt! 
Griet Goossens/Gert Huybrechts/Petra Ronda (VCB), 
Roos Servaes (OVAM) , Veerle Labeeuw (VC)

State Of The Union - 25 april 2022




