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PROGRAMMA

09:00 Ontvangst

10:00

10:10 Keynote ‘Circulair aanbesteden: van 
ambitie naar realisatie!’ 
door Jonathan Verdonck van Kamp C en 
Wouter Roemaat van Alba concepts

10:40

11:10

Financiering van circulair vastgoed
eerste inzichten uit Nederland door Jan 
De Jaeck, Head of Sustainable Finance ING 
Belux

Lessen uit WoonC, als wonen kon bevrijden 
door Wim Debacker, Waldo Galle en het 
WoonC-kernteam

Plenaire gedeelte
Introductie & toelichting bij het 
dagprogramma - moderator VCB

Keynote ‘Alternatieve financiering in de 
praktijk’ 
door Karel Lootens van wooncoop

11:40

12:10

12:2012:30

14:00

16:30

Afsluiting en vooruitkijken op het 
leertraject van de GDCB

Netwerklunch

Parallelle sessies
Parallelle expertenmarkt

Einde

UITNODIGING
INSPIRATIEDAG 5 DECEMBER

Meer dan driehonderd organisaties binnen en 
buiten de bouwsector engageerden zich voor 
de Green Deal Circulair Bouwen. Tijdens dit 
vierjarig traject vorm je als deelnemer mee 
het lerend netwerk dat circulair bouwen in 
Vlaanderen wil toepassen en versterken. In dit 
netwerk leer je van experts, leer je van elkaar, 
ontdek je knelpunten en opportuniteiten, vorm 
je partnerschappen en ga je concreet aan de slag 
in circulaire pilootprojecten.

Via de inspiratiedagen ontdekken we stapsgewijs 
de verschillende dimensies van circulair bouwen, 
alsook de andere deelnemers en hun circulaire 
plannen. In het voorjaar van 2019 lag de nadruk 
vooreerst op de fase van sloop en urban mining 
en vervolgens op de fase van ontwerp. Dit najaar 
kijken we naar een aantal ‘enablers’ van circulair 
bouwen. 

Samenwerking en circulaire toepassingen zowel 
tijdens de constructie- en assemblagefase als 

in het verdere bouwproces kwamen aan bod 
in oktober. Op 5 december, tijdens de vierde 
inspiratiedag verkennen we de mogelijkheden 
rond financiering, aanbesteding en business 
modellen.

Naast inspirerende keynotes in het 
voormiddaggedeelte, en workshops in de 
namiddag zal er ditmaal ook ruimte zijn om met 
verschillende experts een afspraak in te boeken 
(tijdslot van 30 minuten) en hen je prangende 
vragen en uitdagingen voor te leggen. Dit om 
weer een stap vooruit te zetten bij het uitwerken 
van je circulair pilootproject.

Onze gastheer ING werkt met een strikte 
registratie van bezoekers aan het gebouw, 
daarom vragen we met aandrang de deadline 
van inschrijven, 25 november om 10u te 
respecteren.

http://www.vlaanderen-circulair.be/gdcb
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FINANCIERING VAN CIRCULAIR VASTGOED: 
EERSTE INZICHTEN UIT NEDERLAND 
Jan De Jaeck, Head of Sustainable Finance ING Belux

In Nederland is ING op verschillende manieren betrokken bij het actief verkennen van 
de financieringsuitdagingen voor de circulaire bouw. Zo is ING lid van een Community 
of Practice waarin diverse partijen gezamenlijk een circulaire casus verder hebben 
uitgewerkt. Ook meer in het algemeen, is ING één van de drie Nederlandse grootbanken 
die in 2018 een raamwerk hebben gecreëerd voor de  financiering van de circulaire 
economie. Jan De Jaeck, head of sustainable finance geeft toelichting bij dit raamwerk 
en de acties van ING op vlak van circulariteit.

VOORMIDDAG VAN 10:00 TOT 12:30

KEYNOTE ‘CIRCULAIR AANBESTEDEN: 
VAN AMBITIE NAAR REALISATIE!’ 
Jonathan Verdonck van Kamp C en Wouter Roemaat van Alba concepts

Hoe kan je circulariteit en aanbesteden van gebouwen matchen? Hoe kan je de juiste 
vragen stellen om tot een circulair gebouw te komen? Hoe kom je van vraag en ambitie 
tot een circulair gebouw?
Met Kamp C hebben we samen met Alba Concepts deze vragen onderzocht en 
beantwoord! Samen hebben we de circulaire aanbesteding van ’t Centrum uitgewerkt, 
een circulair gebouw dat volgend jaar op Kamp C gebouwd zal worden. We delen met 
jullie onze aanpak en wat we geleerd hebben. 

LESSEN UIT WOONC, ALS WONEN KON BEVRIJDEN
Wim Debacker, Waldo Galle en het WoonC-kernteam

In de zomer van 2017 sloeg een groep van circulaire denkers en doeners de handen 
in elkaar. Zij gingen op zoek naar de kansen om dankzij circulair bouwen kwalitatief 
wonen opnieuw toegankelijk te maken voor de groeiende groep gezinnen die geen 
hypotheek kan afsluiten. Ze legden een hobbelig maar boeiend parcours af. Hun 
leerlessen over de partnerschappen en businessmodellen die nodig zijn om die ambitie 
waar te maken, delen de leden van het WoonC-kernteam met ons.

KEYNOTE ‘ALTERNATIEVE FINANCIERING IN DE PRAKTIJK’ 
Karel Lootens van wooncoop

Het kan anders is al vaker gezegd, maar wooncoop doet het ook anders. Naast huren 
en kopen zet wooncoop het coöperatief woonmodel in de markt.
Bewoners zijn aandeelhouders, geen eigenaar van m2 of bakstenen. Wonen bekijken 
als een recht en niet als een financieel product.
Via een financieringsmix waar iedereen mee kan in participeren conform eigen vermogen. 
Coöperatief wonen: de doelstelling wonen voorop en niet winstmaximalisatie. Ja, met 
businessmodel ! 
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PARALLELLE SESSIES VAN 14:00 TOT 15:30

PRAKTIJKCASE - Alternatieve financiering in jouw project’ door wooncoop

PRAKTIJKCASE - Hoe kan je circulair aanbesteden in jouw organisatie toepassen?

WORKSHOP - Viaduct as a service: show them the value! (Taal: ENG)

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

Het kan anders is al vaker gezegd, maar wooncoop doet het ook anders. Naast huren en kopen 
zet wooncoop het coöperatief woonmodel in de markt.

Bewoners zijn aandeelhouders, geen eigenaar van m2 of bakstenen. Wonen bekijken als een 
recht en niet als een financieel product.

Via een financieringsmix waar iedereen mee kan in participeren conform eigen vermogen. 
Coöperatief wonen: de doelstelling wonen voorop en niet winstmaximalisatie. Ja, met 
businessmodel ! 

Met deze interactieve workshop nemen we je mee in enkele belangrijke aspecten van een 
circulaire aanbesteding. Hoe kom je van je organisatiedoelstelling naar je projectambitie? En 
hoe bepaal je circulariteit in die ambitie? Hoe zorg je er voor dat je voldoende vrijheid geeft 
aan de opdrachtnemer om circulariteit in te vullen? En hoe formuleer je specifieke circulaire 
criteria zodat je krijgt wat je beoogt? Samen beantwoorden we deze vragen en geven we 
concrete handvaten mee om jouw aanbesteding circulair te maken. 

GEBRACHT DOOR KAMP C & ALBA CONCEPTS

The Dutch ING Innovation project called the Circular Supply Chain Accelerator (‘CiSCA’ from 
PACE), concluded that banks can play a crucial role in advancing the circular economy by not 
only financing circular propositions, but also by supporting companies in circular business 
model development. An initial application of these CiSCA insights was applied to the first 
circular viaduct in the Netherlands, followed by ING’s active engagement in a working group 
from the Dutch government where market participants jointly lay the foundation of circular 
infrastructure in the Netherlands and beyond. 

GEBRACHT DOOR JULIEN EHRMANN (ING INFRASTRUCTURE SECTOR) EN JAN DE JAECK 
(SUSTAINABLE FINANCE BELUX)
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WORKSHOP - Lessen uit het Leertraject Circulaire Businessmodellen

PRAKTIJKCASE - Hergebruik van bouwmaterialen binnen aanbesteding 

WORKSHOP - Reflectie op praktijkcases JuuNoo, Facadeclick en Econocom

OPTIE 4

OPTIE 5

OPTIE 6

Het hergebruiken van bouwmaterialen is een essentieel onderdeel van de circulaire economie, 
waarbij grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop worden gehouden. Het hergebruik van 
bouwmaterialen kan zowel op de site zelf plaatsvinden als via het gebruik van materialen 
die van elders komen. Het Facilitair Bedrijf wenst in samenwerking met het Programma voor 
Innovatieve Overheidsopdrachten dit hergebruik te stimuleren in zijn bouwprojecten. Om te 
garanderen dat de ambities van de overheid ook realistisch zijn, wensen we deze ambities 
graag te toetsen aan jullie inzichten tijdens de workshopsessie.  

GEBRACHT DOOR ALEXANDER FRIMOUT IKV PIO-PROJECT FACILITAIR BEDRIJF

In deze workshop gaan we aan de slag met enkele bestaande praktijkcases - JuuNoo, Facadeclick 
en Econocom - over circulaire business modellen. Na een korte presentatie van de cases, nemen 
we deze modellen samen onder de loep. We bespreken hoe we de sterktes maximaal kunnen 
benutten en zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in hun leaseformules. Specifiek 
zoeken we een antwoord op de vraag hoe er in de toekomst samengewerkt kan worden met de 
banken om dit soort zaken organisatorisch beter aan te pakken. 

GEBRACHT DOOR OVAM

De transitie maken naar een circulair businessmodel is in de praktijk niet evident. Ook komt er 
bijzonder veel bij kijken: financiering, contractvorming, logistiek, …. In deze workshop brengen 
en bespreken we de conclusies uit een innovatietraject met 15 bedrijven, die elk op hun eigen 
manier aan de weg timmeren.

GEBRACHT DOOR VUB ARCHITECTURAL ENGINEERING & VITO
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EXPERTENMARKT VAN 14:00 TOT 16:30

Mogelijkheid tot inplannen 1-op-1 gesprek (30 minuten) met expert 

In de namiddag kan je er ook voor kiezen een tijdslot van 30 minuten te reserveren bij één van de experten.  
Zij zijn beschikbaar tussen 14u00 en 16u30 al zijn de plaatsen beperkt. Dit wil dus zeggen dat je bij hen terecht 
kan in plaats van deel te nemen aan een workshop of dat je na de workshops nog bij hen langsgaat. Wel 
vragen we het tijdslot vooraf te reserveren in het inschrijvingsformulier. Indien je de expert met meerdere 
collega’s bezoekt, gelieve hier dan maar één tijdslot voor te reserveren bij inschrijving.
Op de expertenmarkt zullen organisaties met een uiteenlopende expertise rond circulair bouwen je kunnen 
bijstaan bij je pilootproject, uitdagingen en vragen. Ontdek hier hun specifieke expertises:
 

Econocom Financiering

JuuNoo
Circulaire bouwsystemen
Productie en pre-assemblage
Circulair ontwerp

ETAP Business modellen
Levensduurverlenging

Möbius

Business modellen
Circulair ontwerp
(Omgekeerde)logistiek
Urban mining / recyclage afvalstromen

Itho Daalderop

Financiering
Circulaire businessmodellen
Circulaire bouwsystemen
Onderhoud & herstel
Circulair ontwerp

WoodInc
Circulaire bouwsystemen
Productie en pre-assemblage
Circulair ontwerp

WTCB

Circulaire materialen
Constructie en assemblage
LCA (life cycle analysis) / LCC (life cycle costing)
Hergebruik
Onderhoud & herstel
(Selectieve) sloop
Urban mining / recyclage afvalstromen
Circulair ontwerp
Circulaire bouwsystemen
Data / digitale technologie
Klimaat, levensduurverlenging
(Omgekeerde) logistiek
Renovatie
Samenwerking
Veranderingsgericht bouwen
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VUB Architectural Engineering

LCA (life cycle analysis) / LCA (life cycle costing)
Circulaire businessmodellen
Circulaire bouwsystemen
Hergebruik
Circulair ontwerp
Data / digitale technologie
Renovatie
Veranderingsgericht bouwen

VITO – Jef Bergmans Selectieve sloop 
Urban mining / recyclage afvalstromen

VITO – Anse Smeets Circulaire businessmodellen (product-
dienstsystemen)

VITO – Anne Paduart LCA (life cycle analysis) / LCC (life cycle costing)
Veranderingsgericht bouwen

OVAM - Philippe Van de Velde (Selectieve) sloop
Urban mining

OVAM - Marc Leemans Urban mining
Recyclage afvalstromen

OVAM - Roos Servaes Veranderingsgericht bouwen
LCA (life cycle analysis)

OVAM - Elke Meex LCA (life cycle analysis)

Metabolic

Circulair ontwerp
LCA (life cycle analysis) / LCC (life cycle costing)
Selectieve sloop 
Urban mining / recyclage afvalstromen

Vlaanderen Circulair

Samenwerking
Financiering
Juridische zaken
Circulaire businessmodellen
Circulair aankopen / circulair aanbesteden

16u30-17u00 De ruimte blijft tot onze beschikking om je laatste gesprekken af te ronden en op mogelijke 
partnerschappen in je pilootproject te klinken.
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PRAKTISCHE INFO

WAAR EN WANNEER? s 

ING Marnix
Troonstraat 1
1000 Brussel

Donderdag 5 december 2019
9u00 tot 17u00

Vlaanderen Circulair 
info@vlaanderen-circulair.be 
015 284 409
 
VCB 
info@vcb.be 
02 545 57 49

PARTNERS INSPIRATIEDAG
Onze hartelijke dank aan ING, deelnemer aan de Green Deal 
Circulair  Bouwen, die de locatie van deze vierde Inspiratiedag 
ter beschikking stelt en de praktische organisatie ondersteunt.

 Het event is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Trein:
NMBS station Brussel Luxemburg 
750m

NMBS station Brussel Centraal 
1000m

Metro:
Station Troon 250m
Station Naamse Poort 400m 

Publieke parking:“2 Portes / 2 Poorten” 
Waterloolaan 2a - 1000 Brussel. 
400m

HOE GERAAK IK DAAR?

NU INSCHRIJVEN

https://www.cognitoforms.com/OVAM1/Inspiratiedag5DecemberGreenDealCirculairBouwen
https://www.cognitoforms.com/OVAM1/Inspiratiedag5DecemberGreenDealCirculairBouwen


ZIJ BOUWEN MEE: 

9


	Knop 15: 


