
Circulaire economie:  
what’s in a name?
Er wordt veel over de circulaire economie 
gepraat, maar waar gaat het nu eigenlijk 
over?
Tegen 2050  zijn we grosso modo met 
9,7  miljard mensen. Dat betekent meer 
consumptie en meer productie. Tege-
lijk komen het klimaat en de natuurlijke 
grondstoffen onder druk. De oplossing is 
een transitie naar een circulaire econo-
mie, waarbij grondstoffen niet telkens op-
nieuw uit de aarde worden gehaald, maar 
maximaal in de economie blijven. Dat via 
efficiënt en slim materiaalgebruik, met de 
voorkeur voor herbruikbare grondstoffen. 
Circulaire economie draait rond het slui-
ten van materialenkringlopen en toepas-
sen van nieuwe businessmodellen zoals 
gebruik in plaats van bezit. Het gaat dus 
over meer dan recycleren. Het is ook het 
fundamenteel herdenken van producten 
en systemen: slim design, levensloop-
verlenging, herbruikbaarheid, demon-
teerbaarheid voor herstel en vervanging, 
product-dienstcombinaties invoeren, an-
dere consumptiemodellen ondersteunen 
gebaseerd op gedeeld gebruik enzoverder.

Circulair aankopen
Circulair aankopen wint in sneltempo aan 
interesse, zowel in de publieke als in de 
private sector. We denken bijvoorbeeld 
aan de Green Deal Circulair Aankopen. 
Traditioneel wordt er in een aankoop-
proces primair gekeken naar parameters 
als prijs, gebruiksgemak en esthetiek. Bij 
circulair aankopen gaat het echter ook 
over waardebehoud en hoogwaardig her-
gebruik. Bijkomend wordt er aandacht be-
steed aan het samen ontwerpen van een 
optimale product/dienst-combinatie voor 
de opdrachtgever. Circulair aankopen ver-
legt de focus van minimale kosten naar 
minimale ‘life cycle cost’.

Raamcontracten Vlaamse overheid
Het Facilitair Bedrijf sloot recent twee 
raamcontracten af met Nnof (Nearly New 
Office Facilities), waardoor entiteiten van 
de Vlaamse overheid en lokale besturen 
vlot refurbished kantoormeubilair kun-
nen aankopen. In het verleden werden al 
verschillende circulaire projecten gereali-
seerd. Bij de inrichting van een aantal ge-
bouwen (Virginie Lovelinggebouw, Cons-
cience- en Herman Teirlinckgebouw) heeft 

Het Facilitair Bedrijf de afgelopen jaren 
reeds sterk ingezet op het hergebruik van 
meubilair. Bij die eerste refurbishment-
projecten is telkens een aanzienlijke fi-
nanciële besparing gerealiseerd en werd 
heel wat CO2-uitstoot voorkomen. In het 
Herman Teirlinck- en Consciencegebouw 
in Brussel ging het om respectievelijk 
37  en 13  ton, in Gent om 13  ton. De fi-
nanciële besparing bedroeg voor de drie 
projecten samen meer dan 2 miljoen euro.
Met het contract voor refurbishment 
wordt dat mogelijk voor meer projecten, 
zonder dat telkens een aparte overheids-
opdracht moet worden opgesteld. Het 
nieuws werd bekendgemaakt in aanwe-
zigheid van Vlaams minister van Omge-
ving Zuhal Demir.

Pleidooi voor partnerschappen
Partnerschappen zijn cruciaal voor het 
verder succes van de circulaire economie. 
The Shift speelt hierin een belangrijke rol. 
Het Belgische platform voor duurzame 
ontwikkeling brengt meer dan 450  or-
ganisaties uit alle geledingen van de sa-
menleving samen (particuliere, openbare, 
academische en maatschappelijke orga-

Circulaire economie wint aan belang

Circulair kantoormeubilair is voor kmo’s nog vaak een ver-van-hun-bedshow. Niettegenstaande is 
het volgens diverse marktspelers een kwestie van tijd vooraleer de circulaire economie doorbreekt. 

Ook de overheid geeft het goede voorbeeld en stimuleert het hergebruik van materialen in haar 
gebouwen. Zo sloot Het Facilitair Bedrijf eind januari twee raamcontracten af waardoor entiteiten van 
de Vlaamse overheid en lokale besturen vlot refurbished kantoormeubilair kunnen aankopen.

Partnerships, mindswitch en duidelijk kader bepalend voor verder succes
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nisaties). The Shift heeft tot doel partner-
schappen tussen de leden te vergemak-
kelijken om een eerlijker en duurzamer 
samenleving op te bouwen. Eglantine 
Eeckhout (change facilitator): “Door sa-
men te werken komen we tot een globale-
re visie, wat resulteert in een breder scala 

van oplossingen. Dit is des te relevanter 
in het geval van de circulaire economie. 
Aangezien het afval van de één de hulp-
bron is van de ander, is het cruciaal om de 
cirkel letterlijk te sluiten om tot een echt 
circulair model te komen.”
Na het succes van de Green Deal Circu-
lair Aankopen (geïnspireerd op de Neder-
landse Green Deal Circulair Inkopen) werd 
besloten om het initiatief in Wallonië te 
kopiëren. Lara Piret (change facilitator): 

“Het is een goed voorbeeld van samen-
werking tussen actoren uit verschillende 
sectoren, maar ook tussen de twee regio’s. 

Vlaanderen kon de actoren gemakkelijk 
samenbrengen via Vlaanderen Circulair. 
Het was echter noodzakelijk dat er vol-
doende ambitie was met betrekking tot 
de engagementen van de ondertekenaars. 
In Wallonië waren de acties in verband 
met de circulaire economie wel degelijk 
aanwezig, maar werden ze niet gecoör-
dineerd binnen een koepelstructuur. De 
twee regio’s hebben dan ook nauw sa-
mengewerkt. Ik denk aan uitwisseling van 
ervaringen en instrumenten, respectieve 
aanwezigheid op evenementen en het de-
len van goede praktijken.”

Circulaire economie is meer 
dan recycleren. Het is ook het 
fundamenteel herdenken van 
producten en systemen.

Nnof (Nearly New Office Facilities) is 
een spin-off van kantoorverhuisbedrijf 
‘Your Mover-Vandergoten’ en maakte 
een switch naar nieuwe dienstverle-
ning. De kmo won reeds diverse mi-
lieuprijzen en maakt nu van bestaand 
kantoormeubilair nieuwe werkposten. 
De aanleiding was het opstellen van 
de ecologische voetafdruk. Die wees 
uit dat een businessmodel dat duur-
zame transformaties doorvoert, de be-
drijvengroep CO2-neutraal kan maken.
Nnof biedt inmiddels een uitgebreid 
dienstenpallet aan om bedrijven duur-
zamer te doen omspringen met hun 
bestaande grondstoffen, die veelal tot 
70% gerecupereerd kunnen worden. 
De dienstverlening omvat de begelei-
ding van het veranderingstraject, het 
interieurontwerp, de inventarisatie 
van het huidig meubilair, het project-
management, het biodiverser maken 
van de buitenaanleg en de concrete 
transformatie van het meubilair tot 
nieuwe hedendaagse kantoorinrich-
tingen. Onder meer Eneco, BNP Pari-
bas Fortis, Athlon car lease, Spadel 
(zie FM-Magazine 1) en Unilever 
Brussel deden al een beroep op Nnof 
om hun kantoren op duurzame wijze 
te vernieuwen. Anne Lenaerts (sales, 
marketing & CSR director Nnof): “De 
circulaire economie resulteert in 90% 
minder afval en 80% minder CO2-uit-
stoot. De Facility Manager is de motor 
van verandering. Als hij bereid is om 
het circulaire zaadje te planten, wordt 
er nadien geoogst vanuit de eigen 

afgedankte kantoormeubelen. Naar 
de toekomst zijn er nog een aantal 
werkpunten zoals een aangepaste 
mindset en meer bekendheid. Veran-
dering botst echter vaak op weerstand, 
terwijl ze vaak fris en aangenaam is.”

www.nnof.be

“Als de Facility 
Manager bereid is om 
het circulaire zaadje 
te planten, wordt er 
nadien geoogst vanuit 
de eigen afgedankte 
kantoormeubelelen.”
Anne Lenaerts, sales, 
marketing & CSR 
director Nnof

“De Facility Manager is de motor van de verandering”
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Impact van de Facility Manager
De Facility Manager speelt volgens Eglan-
tine Eeckhout een belangrijke rol: “Als 
hij de maatschappelijke vraagstukken 
inzake de consumptie van zijn organi-
satie begrijpt, kan hij een zeer gerichte 
impact hebben op de duurzaamheid van 
zijn aankopen. Een gebrek aan opleiding 
kan ongetwijfeld het gebrek aan actie 
verklaren, maar er is ook een gebrek aan 
leveranciers op de markt. Dit ondanks de 
groeiende bereidheid van organisaties 
om duurzamer te consumeren. Het is een 

“Degelijke materialen zijn per definitie duurzamer en slimme vormgeving stimuleert hergebruik”

Pami ontwerpt en realiseert reeds meer 
dan 50 jaar 100% Belgische inspireren-
de kantooromgevingen. In 2012 haalde 
Pami als eerste in de sector binnen de 
Benelux het MVO-certificaat volgens de 
MVO-Prestatieladder. Acht jaar later is 
het nog steeds het enige sectorbedrijf 

uit de Lage Landen die dit certificaat 
kan voorleggen.
Marketingmanager Christophe van 
Hees: “Wij vervullen reeds 2,5 jaar een 
voortrekkersrol inzake circulaire eco-
nomie en zijn nauw betrokken bij ver-
schillende circulaire werkgroepen van 
Agoria en Sirris. Waar we in het begin 
kleine stapjes zagen in de markt is het 
nu geen kwestie meer of de circulaire 
economie al of niet zal doorbreken. Ze 
komt er, zeker nu ook op Europees ni-
veau concrete stappen worden onder-
nomen. Onze doelstelling is om tegen 
2025 20% van onze omzet uit circulaire 
projecten te halen.”
Circulair kantoormeubilair is volgens 
Christophe van Hees nog onvoldoende 
ingeburgerd bij kmo’s: “In Nederland 
staat men al veel verder dan in België. 
De vraag is ook welke lading het begrip 
circulariteit dekt. Het risico bestaat dat 
het een containerbegrip wordt. Wat mij 
betreft mag het ISO-gecertificeerd wor-
den. Greenwashing loert immers om de 
hoek.”
Er is een grote rol weggelegd voor de 
Facility Manager aangezien hij het best 
op de hoogte is van de bestaande infra-
structuur en de noden, aldus Christop-
he van Hees: “De vraag die zich stelt is: 
willen we met het bestaande iets doen? 

Kantoormeubilair met duizenden ge-
bruiksuren op de teller is eerder regel 
dan uitzondering. Het wordt uiterst zel-
den vervangen omdat het versleten zou 
zijn, maar eerder omwille van gewijzig-
de gebruikersbehoeften. Pami vertrekt 
steeds vanuit een visie en 5-stappen-
plan. Het oude kantoormeubilair wordt 
eerst geïnventariseerd en geanalyseerd 
met het oog op een gepaste nieuwe be-
stemming. We streven ernaar om zoveel 
mogelijk te hergebruiken door het meu-
bilair te revitaliseren zodat het weer in 
nieuwstaat teruggeplaatst kan worden. 
Dit in dezelfde of een andere functie. 
Een leuk voorbeeld betreft onze rolluik-
kasten die omgebouwd zijn tot lockers. 
Er is immers alsmaar minder vraag naar 
kasten, terwijl de nood aan lockers toe-
neemt. De circulaire economie focust 
ook op de verschuiving van bezit naar 
gebruik. Kantoormeubilair blijft in dit 
geval eigendom van de fabrikant, ter-
wijl de klant betaalt voor het gebruik. 
Belangrijk bij ons stappenplan is dat 
we het volledige circulaire traject in 
huis hebben: van product- en concept-
ontwikkeling, productie, levensduurver-
lenging, recycling tot en met diensten 
as-a-service.”

www.pami.be

“Wat mij betreft 
mag circulariteit 
ISO-gecertificeerd 
worden.”
Christophe van Hees, 
marketingmanager 
Pami

Pami bouwde rolluikkasten, waar alsmaar minder vraag naar is, om tot lockers.

Circulair aankopen verlegt 
de focus van minimale kosten 
naar minimale ‘life cycle cost’.
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kip-en-ei-verhaal: leveranciers passen 
zich aan als de vraag toeneemt, maar de 
vraag ontstaat alleen als er duurzame 
oplossingen bestaan. Een betere kennis 
van de markt en van de spelers aan bei-
de zijden van de keten is daarom nood-
zakelijk. Green deals helpen dit facilite-
ren. Een nauwere samenwerking tussen 
Facility Managers en MVO-afdelingen 
zou ongetwijfeld kunnen bijdragen aan 
het deblokkeren van veel wegen. Ik denk 
aan het overwinnen van de wijdverbrei-
de overtuiging dat de kringloopecono-
mie zich beperkt tot recycling. Het is veel 
meer dan dat. Vaak is een verandering van 
het bedrijfsmodel nodig om de circulaire 
economie volledig te integreren in de or-
ganisatie. Concepten zoals eco-design, na-
tuurgerichte oplossingen of producten als 
dienst zijn zeer interessante wegen om te 
verkennen. Ze kunnen het onderwerp zijn 
van opleidingen voor kopers of ontwer-
pers. Uiteindelijk is het de bedoeling om 
rekening te houden met de wereldwijde 
impact van acties op de hele waardeketen, 
en de circulaire economie is daarvoor een 
krachtig instrument.”
Door Tillly Baekelandt

www.theshift.be

Eglantine Eeckhout en Lara Piret (beiden change facilitator bij The Shift) : “Een betere kennis van de markt en 
van de spelers aan beide zijden van de keten is noodzakelijk. Green deals helpen dit faciliteren.”

Be circular – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lanceerde in maart 2016 het Gewestelijk 
Programma voor Circulaire Economie 2016 – 2020 (GPCE) ter bevordering van de 
overstap naar een duurzame economie. Het programma heeft drie algemene doel-
stellingen: milieudoelstellingen omvormen tot economische kansen, de economie 
in Brussel verankeren en bijdragen aan jobcreatie. De projectoproep be circular – 
Bedrijven is al aan zijn tweede editie toe. Andere projectoproepen volgen.

www.circulareconomy.brussels

 
Nnof biedt inmiddels een uitgebreid dienstenpallet aan om bedrijven duurzamer te doen omspringen met hun bestaande grondstoffen, die veelal tot 70% gerecupereerd 
kunnen worden. (Foto’s Nnof)
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