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Onze aanpak

Aanbod-gestuurd
• circulair aankopen
• circulaire stad
• circulair ondernemen

Vraag-gedreven
ondersteuning op maat



Open call 20182



Vlaanderen Circulair/OVAM-call voor CE

WAT? : - Experimenteer, demonstratie- en disseminatieprojecten
- Breed in het thema CE
- Max. 100.000 € steun per project, max. 80 % subsidiëring, 

min. 20 % eigen inbreng

VOOR WIE? : (partnerschappen van) lokale overheden, bedrijven, kennisinstellingen, 
organisaties en burgers, …



Vlaanderen Circulair/OVAM-call voor CE

KENMERKEN van de OPEN OPROEP/Evaluatiecriteria :

1. Geschiktheid van de case
• Focus op de echte CE innovaties:

➢ partnersamenwerking in de keten, 
➢ het systeemdenken,
➢ slim ontwerp, 
➢ herstel, hergebruik & remanufacturing;
➢ nieuwe verdienmodellen
➢ intelligente retourlogistiek
➢ toepassen van slimme technologie als driver voor CE

• Relevantie, impact en opschaalbaarheid
• Duidelijke rollen en meerwaarde van de partners
• Leer-, demonstratie- en disseminatiewaarde



Vlaanderen Circulair/OVAM-call voor CE

KENMERKEN van de OPEN OPROEP/Evaluatiecriteria :

2. Plan van aanpak:
• Projectomschrijving
• Budgetraming
• Rolverdeling
• tijdsplanning

3. Verhouding prijs/prestatie
• Ranking
• Min 20% inbreng uit andere financieringsbronnen



Vlaanderen Circulair/OVAM-call voor CE

MEER INFO?: http://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call

TIJDSLIJN?:

→ Lancering: 4 mei 2018

→ Indiening: 29 juni 2018
→ Start project: eind 2018
→ Looptijd: max 31 december 2020

http://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call


Resultaten
Open call 20173



2017



2017



• Testen lokale biomassahub: groenafval als 
grondstof voor industrie

• Benutting van elke component van 
groenafval

• Intense samenwerking tussen bedrijven 
in biomassacluster

• Inschakeling sociale economie

Partners: Pro Natura/INNEC, Renewi, Ugent, HoGent, Studio Transitio



Partners: Joluplant NV, Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

• Herbruikbare teeltsubstraten voor een circulaire sierteelt

• Herwerking tot bruikbare, kwaliteitsvolle potgrond

• Onderzoek van bewarings- en verwerkingsproces

• Testen in de praktijk



Partners: Komosie, Vives, Coduco

• Foodsaver bedrijven maken nieuwe lekkere producten obv
overschotten van supermarktketen en nevenstromen uit de 
voedselketen

• Demonstratie en disseminatie modelconcept van De 
Restjesfabriek

• Samenwerking tussen sociale economie en reguliere 
bedrijven



9 projecten bio-economie (1-3) 



9 projecten bio-economie (4-6) 



9 projecten bio-economie (7-9) 



6 projecten voedselverlies (1-3)



6 projecten voedselverlies (4-6)

+ ‘ORANJE PROJECTEN’ goedgekeurd in 2018: 

- Foodwin vzw: Zero food waste Vlaanderen –
Naar een circulaire aanpak van de voedselketen

- OCMW Kortrijk: Een stad die circulair 
onderneemt en deelt (samen tuinen en 
verwerken voedseloverschotten)



vlaanderen-circulair.be
@CirculFlanders

Vragen ?

Dimitri Strybos

brigitte@vlaanderen-circulair.be

dimitri@vlaanderen-circulair.be
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