hospitality goes circular
Dit document, opgesteld door de BU Duurzame economie van hub.brussels, is bedoeld voor
alle Brusselse actoren in de toeristische, culturele en evenementensector die willen
overstappen naar een circulaire economie. Het bestaat uit:
-

Een presentatie van de toonaangevende bedrijven in de circulaire economie verenigd in
het netwerk van circlemade.brussels

-

Een presentatie van de Circular Event Toolkit ontwikkeld door VO Event

-

Enkele goede praktijken voor de transitie naar de circulaire economie

-

Informatie om nog een stap verder te gaan
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1. Toonaangevende bedrijven in de circulaire economie
Circlemade.brussels, gelanceerd in 2018, is het netwerk van de Brusselse actoren en
voortrekkers in de circulaire economie gehost door hub.brussels, het Brussels Agentschap voor
de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.
Circlemade.brussels, samengesteld uit bedrijven, openbare instellingen en deskundigen, wil via
monitoring, informatie, begeleiding en krachtenbundeling innovatie stimuleren om de verdere
ontwikkeling van het gewestelijk aanbod in de circulaire economie te b evorderen en de impact
van de initiatieven van haar leden te maximaliseren. Door lid te worden van circlemade.brussels
verbinden de bedrijven zich ertoe om samen te werken aan de ontwikkeling van innovatieve
circulaire oplossingen.
Circlemade.brussels telt een vijftigtal lidbedrijven. De onderstaande lijst geeft een overzicht
van de toonaangevende bedrijven in de circulaire economie die de Brusselse actoren in de
toeristische, culturele en evenementensector kunnen helpen bij hun transitie naar de circulaire
economie:

1.1 Voeding - voor minder voedselverspilling
PermaFungi is een unieke champignonkwekerij. Het recyclet
koffiedik om oesterzwammen, witlof, organische compost en
innovatieve materialen te produceren.
Contact : Julien JACQUET
julien@permafungi.be - www.permafungi.be
EnVie bereidt soepen van overtollige verse groenten van Belgische
boeren. De soep wordt bereid door mensen die de arbeidsmarkt
opnieuw betreden na een periode van langdurige werkloosheid.
Contact : Cécile SCHMIDT
cecile@envieatelier.be - www.envieatelier.be
De belangrijkste activiteit van de Fruitopia VZW is de valorisatie
van onverkochte producten (groenten en fruit) door ze om te zetten
in producten met een lange houdbaarheid (jams, compotes,
chutneys, enz.) om voedselverspilling te voorkomen en een
circulaire economie te bevorderen. Fruitopia organiseert ook
verschillende activiteiten om mensen bewust te maken van de
problematiek rond voedselverspilling: informatiestands, anti gaspische
kooken
conserveringsworkshops
en
teambuildingsworkshops.
Contact : Antoine DEROISY
info@fruitopia.be - www.fruitopia.be
Mon cafetier is gebaseerd op een kortsluitingslogica met een
minimum aan tussenpersonen tussen de producent en de
consument. Om de versheid te garanderen wordt de koffie gebrand
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volgens de vraag in een Brusselse ambachtelijke werkplaats en
elke maand per pakje rechtstreeks naar de consument gestuurd.
Contact : Emmanuel VAN DER PLANCKE
info@moncafetier.be - www.moncafetier.com
FruitCollect oogst groenten en fruit die niet worden geconsumeerd
door particulieren en landbouwers om hun waarde te verhogen en
ze in een geëngageerd netwerk te verkopen.
Contact : Maxime NIEGO
maxime@fruitcollect.be - www.fruitcollect.be

1.2 Voeding - valorisatie van brouwerskorrels
Stedelijke microbrouwerijen hebben over het algemeen geen
oplossingen voor de graankorrels die worden gebruikt om bier te
maken. Beerfood verandert ze in heerlijke crackers om te voorkomen
dat ze in de vuilnisbak belanden.
Contact : Rodolphe PATERNOSTRE
Rodolphe@beerfood.be - www.beerfood.be
Mad Lab maakt biologische Belgische crackers en koekjes. Een deel
van de producten wordt gemaakt van brouwerijkorrels.
Contact: David MORIAME
david@madlab.brussels - www.madlab.brussels

1.3 Voeding - lokale productie
Le Champignon de Bruxelles gebruikt bostel, een bijproduct van
bierbrouwerijen, om champignons te kweken in de kelders van
Kuregem, in het centrum van Brussel.
Contact: Hadrien VELGE
hadrien@lechampignondebruxelles.be
www.lechampignondebruxelles.be

Terroirist is een coöperatie die winkels, restaurants en andere
professionals in de Brusselse voedingssector voorstelt om hun
krachten te bundelen om hun eigen directe bevoorradingsstructuur op
te zetten, bij groenteboeren, producenten en verwerkers die met
respect voor mens en milieu te werk gaan.
Contact: Thibaud GODET
commandes@terroirist.be - www.facebook.com/terroiristbxl/
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1.4 Textiel & Goodies
L’Ouvroir recyclet alle soorten textiel, papier, karton en voorwerpen
met behulp van assemblage- en constructietechnieken. Dit aangepaste
werkbedrijf werkt ook samen met ontwerpers voor de productie van
prototypes.
Contact : Damien LOGGHE
louvroir@louvroir.be - www.louvroir.be
ISATIÓ, is een ontwerpstudio, gespecialiseerd in de herwaardering en
transformatie van schroot en monsters van de textielindustrie, in een
collectie van kleding en modeaccessoires, verfijnd en eigentijds.
Unieke stukken, gemaakt in workshops voor sociale integratie en
ambachtslieden in Brussel.
Contact : Jordi Tió ROTLLAN
jordi.tio@isatio.com - www.isatio.com
Orybany ondersteunt zowel ontwerpers als projecten die streven naar
een meer ethische en duurzame wereld. Deze ruimte brengt een
originele selectie kleding, sieraden en accessoires samen. Het atelier
van Orybany is ook een veelzijdige ruimte, een plek waar wordt
gedeeld en vergaderd, met als hoofdactiviteit creatieve workshops,
evenementen, kortstondige tentoonstellingen.
Contact : Juliette BERGUET
info@orybany.com - www.orybany.com

1.5 Mobiliteit van personen en goederen
CYCAD stelt elektrische bamboefietsen ter beschikking die in Brussel
worden gemaakt van Belgische en Franse bamboe. Hun klanten zijn
gebruikers en niet langer eigenaars van fietsen. CYCAD verzorgt en
onderhoudt de fietsen en vervangt ze in geval van diefstal.
Contact : Perrine COLLIN
perrine@cycad.be - www.cycad.be
Sumy is een onderneming in duurzame logistiek en ecologische
mobiliteit
voor
temperatuurgevoelige
producten
zoals
voedingsmiddelen en farmaceutische producten.
Contact : Hinde BOULBAYEM
hinde.boulbayem@sumy.be - www.sumy.be
Urbike is een bedrijf gespecialiseerd in fietslogistiek dat
koeriersdiensten in Brussel aanbiedt. De gebruikte aanhangwagen is
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compatibel met het europalletformaat en kan allerlei goederen
vervoeren tot 2m³/200kg.
Contact: Olivier BAJART
olivier@urbike.be - www.urbike.be
CyCLO vzw is een sociale economieorganisatie die dagelijks sleutelt
aan antwoorden op 3 Brusselse uitdagingen; mobiliteit, milieu en werk.
Ze doet dit door middel van toegankelijke fietsmechaniek en –diensten,
hergebruik en recyclage, fietscultuur, opleiding en innovatie.
CyCLO werkt met een zeventigtal werknemers vanuit 9
fietsateliers: 6 fietspunten (waarvan 4 in de B russelse treinstations),
een participatief atelier, een opleidingsatelier en het Brusselse
depot voor gevonden fietsen. Nog een tiental medewerkers staat in
voor de projecten van CycloParking en CycloLokal.
CyCLO vzw is erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als
Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid en
als vereniging ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat.
Contact : Vincent MAROT
vincent@cyclo.org - www.cyclo.org

1.6 Circulaire initiatieven
Fais-le-toi-même,
een
spullenbibliotheek,
vrij
toegankelijke
werkruimte voor ervaren knutselaars met ondersteuning voor
nieuwkomers, richt zich op emancipatie door verspreid ing van
handwerk en creativiteit.
Contact : Elise BOON
fltmbxl@gmail.com - www.faisletoimeme.be
gidst naar de nieuwste duurzame adresjes, producten en
(change)makers van Brussel. Laat jezelf of jouw team inspireren door
zero-waste, eerlijke mode, lokale ambachten en innovatieve
projecten.
Contact : Emilia CANTERO
hello@mixua.be - www.mixua.be
Yuman verenigt op één plaats een reeks circulaire en duurzame
producten en diensten uit het dagelijks leven. Een andere manier van
consumeren dankzij innovatieve oplossingen van door lokale
ondernemers.
Contact : Quentin DE CROMBRUGGHE
quentin@yumanvillage.be - www.yumanvillage.be
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Skyfarms creëert banden, verrijkt uw bedrijfsdynamiek en verbetert de
levenskwaliteit op de werkvloer met gezamenlijke bedrijfsmoestuinen.
Contact : Véronique DEWEVER
veronique.dewever@skyfarms.be - www.skyfarms.be

1.7 Beperking van water- en energieverbruik
Shayp is een Belgisch technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het
analyseren van het waterverbruik en het snel opsporen van lekken.
Shayp helpt eigenaren van onroerend goed om gemiddeld 20% te
besparen op hun waterrekening dankzij een unieke, niet -invasieve en
eenvoudig te
gebruiken
technologie voor watermonitoring.
Waterbesparing en besparing op uw rekening wordt een rationele en
eenvoudige keuze.
Contact : Alexandre MC CORMACK
alexandre.mccormack@shayp.com - www.shayp.com
biedt verbonden systemen (sensoren en applicaties) aan om een
gebouw te transformeren in een smart building en de efficiëntie ervan
te verbeteren.
Contact : Abdellah TOUHAFI
abdellah.touhafi@lumency.be - www.lumency.com

1.8 Circulaire interieurinrichting
MODS en de bijbehorende accessoires zijn ontworpen om zeer
gemakkelijk te worden gemonteerd en gedemonteerd en eindeloos
te worden hergebruikt. Door hun extreme modulariteit kunnen ze
zich aanpassen aan elke tijdelijke structuur die u zich maar kunt
voorstellen. Toog, podium, scheidingswand, bar ... MODS vindt
zichzelf bij elk gebruik opnieuw uit, geheel volgens de wensen van
de klant.
Contact : Julien DE VISSCHER
julien.de.visscher@mail-mcb.com - www.mods.be
Het concept van Design with sense ontwerpt en produceert
interieurinrichtingen met een focus op de mens, door de toepassing
van co-creatiemethoden, en op het materiaal. De creaties worden in
hun schrijnwerkerij ontworpen en geproduceerd met gebruik van
gerecyclede of gerecupereerde materialen. Hun concept: lokale
bevoorrading, co-creatie, recycling en gebruik van duurzame
materialen.
Contact: Christelle VIAL
christelle@designwithsense.be - www.designwithsense.be
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Dzerostudio is een architecten bureau dat innovatieve concepten en
projecten op verschillende schalen in de circulaire economie
ontwikkelt.
Onze benadering gaat van het marktonderzoek tot de marketing van
het product, door in de gehele waardeketen de lead te behouden en
aldus de hefbomen van de circulaire economie zo veel mogelijk te
benutten.
We ontwerpen en ontwikkelen prototypen van meubilair of
bouwsystemen met gebruik van materialen afkomstig van bouwafval
of van de afbraak van gebouwen.
Contact: Olivier BREDA
breda@dzerostudio.com - www.dzerostudio.com
Rotor DC demonteert en recupereert materialen op bouwplaatsen.
Deze materialen worden vervolgens behandeld en hersteld tot
opnieuw "bruikbare" materialen en doorverkocht in hun winkel die
toegankelijk is voor zowel professionals als particulieren. Via zijn
concultancydienst begeleidt Rotor DC eveneens elk project dat het
hergebruik van materialen in zijn benadering wenst te integreren.
Contact: Florence MEESSEN
florencemeessen@rotordb.org - www.rotordc.com
Trait Déco biedt zowel handelszaken als particulieren duurzame
interieurinrichtingen aan. We gebruiken onder meer traditionele en
ambachtelijke restauratietechnieken (witkalk, stuc, enz.), we
integreren gerestaureerde en geüpcyclede meubelen en gebruiken
ecologische
en
lokaal
geproduceerde
verf
en
houtverduurzamingsproducten. Ten slotte ontwerpen we meubilair
alsook huislinnen (kussens, gordijnen, stoffeerwerk, enz.) met
recuperatietextiel.
We bieden ook een consultancydienst aan voor de begeleiding van
volledige projecten, van het ontwerp tot de afwerking.
Contact: Stéphanie CORNET
info@traitdeco.be - www.traitdeco.be (nieuwe website april 2020)
Konligo, een spin-off van de VUB, ontwerpt, levert en installeert
structuren voor stands voor allerlei soorten evenementen (binnen en
buiten). Deze compacte, opmerkelijke en duurzame structuren
hebben het voordeel herbruikbaar te zijn.
Konligo is ook lid van de cluster circlemade.brussels
Contact: Aushim KOUMAR
aushim@konligo.com - www.konligo.com

Bedrijven met een circulair productaanbod en lid van de cluster hospitality.brussels:
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Nathalie Auzepy / Yoni studio spitsen hun strategie en creatie toe op
de positieve economie (ecologie - circulaire economie - humanisme creatie van ervaringen en beter leven) in haar 3 expertisegebieden:
Hospitality, retail en hedendaagse kunst in openbare en private
ruimten
HOSPITALITY:
> Sinds 5 jaar bij de Accor groep: diverse strategieën voor de
merkpositionering van de groep, alsook de realisatie van
hotelprojecten (Novotel Lyon, Ibis Styles Parijs 18e arrondissement,
enz.). Verschillende design awards op het salon van Milaan.
> Onder meer het designontwerp van het nieuwe merk "Greet" voor de
Accord groep in het teken van duurzaamheid en de circulaire economie
dat in november ll. in Monaco eerst aan de conventie van de
franchisers werd voorgesteld. Momenteel voert zij een pilotproject uit
in Marseille.
BEELDEND KUNSTENARES:
Zij heeft een aantal kunstwerken en stedelijke beeldhouwwerken in de
openbare ruimte op haar naam (Parijs Musée Carnavalet, 4
kunstwerken in de openbare ruimte in België ingehuldigd door de
gewestelijke burgemeesters en ministers, zetel van het bedrijf Vinci in
Frankrijk, New York, Melbourne, China, enz.). Zij werkt ook samen met
stichtingen zoals ADP.
> RETAIL EN MERKEN: Meer dan 500 projecten voor grote firma's:
Guerlain, Dior, Hermès, Chanel, Veuve Clicquot, Ruinart en vele
andere. Als directrice reclameontwerp creëert zij eveneens
communicatieconcepten en sloot recentelijk een overeenkomst voor 2
reclamecampagnes voor de groep Shiseido en L'Oréal.
Contact: Nathalie Auzépy
nathalieauzepy@gmail.com - www.nathalieauzepy.com
1 .

2 .

1.9 Circulaire diensten
Gedaan met spullen die u maar een of twee keer per jaar gebruikt en
die voorts alleen maar plaats innemen in de garage, kelder of op
zolder. Voortaan kunt u die bij Usitoo huren. Een goedkoper systeem
dan kopen, het neemt minder plaats in en is ecologisch verantwoord.
U kunt ook bij ons terecht met spullen die u niet meer gebruikt en die
bij u thuis in de weg staan. Een simpel, zuinig, duurzaam systeem,
zonder waarborgsom en met buurtdepots binnen een netwerk van
steunpunten.
Contact: Xavier MARICHAL
xavier@usitoo.be - www.usitoo.be
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Circle Park is een innovatief en experimenteel ecosysteem dat op een
overgangssire van 42.000 m 2 een aantal actoren van de circulaire en
sociale economie groepeert. Entrakt, in partnerschap met
Dzerostudio, biedt een alternatieve incubator aan met lichte
huisvesting, culturele, economische, burger- en sportieve activiteiten
om de positieve en negatieve externaliteiten te benutten die
essentieel zijn voor de actoren van de transitie. Het project is zodanig
ontworpen dat het kan worden gedemonteerd om op andere sites
opnieuw te worden gebouwd.
Contact: Dries VANNESTE
info@entrakt.be - www.entrakt.be
Brussels Food Business Center (BFBC) biedt workshops /
teambuildings / keukenlessen / culinaire demonstraties en
rondleidingen in verband met duurzaam eten, namens organisaties of
bedrijven, zoals YET (Young Entrepreneurs of Tomorrow), Foodwin,
VO Communication, Greenbizz, CITYDEV, DiscoverBelgium,
Europese Commissie & Europese agentschappen, onafhankelijken
zoals chefs / nutritionisten / coach nutrition, starters / starters.
BFBC biedt cateringoplossingen voor alle soorten evenementen.
Contact: Sara DIRKX
bfbc@outlook.be - www.bfbc.be/

1.10 Recycling van afval
MCA Recycling stelt oplossingen ‘op maat’ voor om het sorteren en
beheren van afval in bedrijven te vereenvoudigen. Naast het
dagelijkse afval, is MCA Recycling gespecialiseerd in het vernietigen
van gegevensdragers met vertrouwelijke informatie en het verwijderen
van grofvuil.
Contact : Laura GUZZI
lg@mca-recycling.com - www.mca-recycling.com
CF2D geeft afgedankte elektrische en elektronische apparatuur een
tweede leven dankzij activiteiten op het gebied van sociale economie
en milieu: inzameling, heringebruikname en recycling van
computerapparatuur.
Contact : Bertrand KELLNER
bertrand.kellner@cf2m.be - www.cf2d.be
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2. Circular Event Toolkit by VO Event
2.1 De evenementensector en de circulaire economie
Bijzonder belangrijke uitdagingen
In België worden jaarlijks bijna 77.000 evenementen georganiseerd door 3.200 ondernemingen
van allerlei aard 1. De evenementensector kent dan ook een sterke groei.
Door het collectieve en tijdelijke karakter van evenementen heeft de activiteit (het ontwerp en
de organisatie) echter een grote impact op het milieu:
▪

Honderden of zelfs duizenden mensen samenbrengen op één plek betekent talloze
verplaatsingen die een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen (CO 2 ) veroorzaken.

▪

Daar waar veel mensen samenkomen, wordt vaak eten en drank aangeboden, wat dan
weer voor een grote hoeveelheid afval zorgt (plastic wegwerpafva l zoals bekers, bestek
enz.) en ook leidt tot een grote voedselverspilling. Het is niet ongewoon dat er achteraf
overal afval op de grond ligt dat niet gemakkelijk te recycleren is (bekers, papier ...) en
dat er enorme hoeveelheden overgebleven voeding moe ten worden weggegooid.

▪

De installatie van tijdelijke infrastructuur (vaak nog altijd weggegooid na het evenement)
kan een merkbare negatieve invloed hebben op de lokale fauna en flora, vooral voor
outdoor evenementen waarvoor podia en tenten moeten worden opgezet in
natuurgebied.

De circulaire economie: het beheer van middelen voor de evenementensector
De circulaire economie heeft tot doel de besparing van natuurlijke hulpbronnen te stimuleren
door hergebruik, recycling, recuperatie enz. te bevorderen. He t is dus een nieuwe
beheermethode die volledig beantwoordt aan de uitdagingen van de sector, met middelen en
methodes die de negatieve effecten helpen te bepreken.

2.2 Het project "circular event toolkit”: het antwoord van de
evenementensector
De Circular Event Toolkit is het product van een samenwerking tussen de
agentschappen VO Event en VO Citizen, respectievelijk gespecialiseerd in
evenementcommunicatie en burgercommunicatie, Emmanuel Mossay,
expert circulaire economie, en het agentschap SENSE, dat mu ltimediainhoud creëert en is gespecialiseerd in maatschappelijke onderwerpen. De
Circular Event Toolkit kan tot stand worden gebracht dankzij de steun van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het kader van het programma
Be.Circular en heeft tot doel de evenementensector om te vormen van een
overwegend lineair model met aanzienlijke milieu-impact tot een circulair,
ecologisch en ethisch model.
Duidelijke ambities
De ambities zijn:

1

https://www.evenement.com/guides-professionnels/secteur-evenementiel-belgique/

▪

bijdragen aan de transformatie van de sector en de beroepen naar milieuvriendelijkere
praktijken;

▪

circulariteit concreet implementeren als productief model in de sector van event
management;

▪

operationele instrumenten ter beschikking stellen van de projec tbeheerders van de
evenementen;

▪

de ontwikkeling bevorderen van ecosystemen voor de productie van evenementen,
waarbij klanten, partners en leveranciers zich samen inzetten voor de circulariteit in de
sector.

De concrete verwachte resultaten
Op het vlak van productie is het project gericht op:
▪

de levensduur en het gebruik van “stevige” middelen bevorderen voor tijdens
evenementen (zoals materiaal, uitrusting, verbruiksgoederen);

▪

het geproduceerde afvalvolume op evenementen verkleinen;

▪

het gebruik van milieuvriendelijke en zo lokaal mogelijke materialen verhogen en
stoppen met het gebruik van de schadelijkste producten;

▪

het energieverbruik (en de CO 2 -uitstoot) van de productie van evenementen verlagen,
zowel in het fabricatieproces als in de logistiek en het transport.

▪

erover waken dat de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de sector worden
gerespecteerd en bijdragen tot een echte sociale ethiek in de hele waardeketen van de
activiteit;

▪

de deelnemers van de evenementen sensibiliseren over duurzaam heid.

2.3 Wat, hoe, voor wie & wanneer
Operationele instrumenten voor de sector
Het project Circular Event Toolkit biedt concrete operationele oplossingen voor de hele sector
(evenementenbureaus, organisatoren van evenementen, leveranciers/dienstverleners en
klanten).
De inhoud is toegankelijk voor iedereen, bovendien praktisch (vs. theoretisch), aangepast aan
de sector en moet worden gezien als een beginpunt om iedereen op hetzelfde niveau te krijgen,
waardoor alle organisatoren van evenementen die de principes van de circulaire economie
willen integreren in het ontwerp van hun evene ment, tijd kunnen besparen. De oplossingen
houden uiteraard rekening met de beschikbare bewegingsruimte (die altijd anders is,
bijvoorbeeld voor een evenement van het agentschap, een klantenevenement of een
terugkerend evenement).

Duidelijke thema's
Er zijn duidelijke thema's bepaald (op basis van hun milieu -impact) om de technische boekjes
in deze toolbox op te stellen:
▪

Voeding

▪

Mobiliteit
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▪

Signalisatie

▪

Afval

▪

Locatie

▪

Goodies

▪

Meubilair

▪

Decoratie

Elk van deze thema's werd op dezelfde manier aangepakt: uit dagingen, antwoord, oplossingen,
implementatie, obstakels, resultatenmeting en een praktische checklist om bij de hand te
houden. Voor het oplossingsgedeelte is er gekozen voor de Lansink -schaal als referentieinstrument. Die vertrekt van de meest deugdzam e oplossingen en stelt een rangschikking op
van aanbevolen oplossingen om middelen te besparen en afval te beperken.
Het doel van het project is dus om samen met de partners op deze schaal te bewegen naar de
meest ecologische en circulaire oplossingen en daarbij tegelijkertijd aan dezelfde hoofdthema's
te werken (voeding, decoratie, locatie enz.). Het is niet de bedoeling om overambitieus te zijn,
maar wel om haalbare doelstellingen te bepalen op basis van de middelen en het budget
waarover de betrokkenen beschikken. Er wordt begonnen op een niveau binnen hun bereik, en
vervolgens wordt er stap voor stap overgegaan op een steeds duurzamere aanpak.

Voor wie
Het voornaamste doelpubliek van deze tools zijn de eventmanagers die verantwoordelijk zijn
voor het ontwerp en de organisatie van evenementen. De instrumenten zijn daarnaast ook nuttig
voor:
▪

klanten en opdrachtgevers om hun verzoek in te kaderen in een grotere duurzaamheid
van hun evenement (vooral bij het schrijven van de bestekken en briefings voor
bureaus);

▪

leveranciers, omdat zij de belangrijkste operationele partners zijn van eventmanagers
en hun aanbod moeten aanpassen om aan deze nieuwe aanbevelingen te voldoen.

Wanneer
De meeste aanbevelingen die in de boekjes van de Circular Event Toolkit worde n gemaakt,
moeten zo vroeg mogelijk in het project worden gevolgd, namelijk tijdens de ontwerpfase van
het evenement (of zelfs bij de offerte voor de klant en vervolgens op de startbriefing). Dat is
ontzettend belangrijk. Het is al op het moment van het on twerp van het evenement dat de
richting voor de aanpak van de duurzaamheid zal worden vastgelegd.

Het beroep herdenken
De Circular Event Toolkit biedt praktische hulpmiddelen aan de spelers in de
evenementensector. Zij moeten zich er dan ook van bewust zi jn dat de transitie die de sector
de komende jaren zal meemaken uiteindelijk diepgaandere veranderingen zal vergen en ook
nieuwe beroepen zal creëren in de evenementenbureaus.
8 hoofdvaardigheden om echte circulaire, ecologische en ethische evenementen te ontwerpen
en te ontwikkelen.
▪

De grootste behoeften analyseren en vervolgens de middelen en apparatuur bepalen
om aan die behoeften te voldoen op een circulaire manier.

▪

Anticiperen op de middelen die zullen worden gebruikt.

13

▪

De stromen van inkomende en uitgaande middelen traceren.

▪

De CO 2 -voetafdruk berekenen voor alle activiteiten die verband houden met de
organisatie van een evenement.

▪

Het contact tussen “aanbieders” en “vragers”
verbruiksgoederen enz.) vergemakkelijken.

▪

De logistieke elementen implementeren die de circulariteit van de middelen mogelijk
maken (afbakening van de ruimtes om het sorteren te optimaliseren en mogelijke
kruisbesmetting te vermijden).

▪

De leveranciers sensibiliseren en selecteren op ba sis van hun “circulaire, ecologische
en ethische” prestaties, door middel van bestekken en checklists.

▪

De impact meten, en die communiceren en promoten aan alle belanghebbenden,
inclusief de evenementdeelnemers.

van

grondstoffen

(materiaal,

Een opensource-tool
De Circular Event Toolkit wordt eind april 2020 vrijgegeven. Op een speciale website zal
iedereen toegang hebben tot alle inhoud in open source. De publicatie zal op grote schaal
worden bekendgemaakt in de pers, in de media van de sector en in de netwerken van de
agentschappen VO Event en VO Citizen. De agentschappen zijn ook van plan om informele
ontdekkingssessies te organiseren in hun kantoren, waarvoor u zich kunt inschrijven op
www.vo-event.be.
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3. Enkele goede praktijken voor de transitie naar de
circulaire economie
3.1 Toeristische accommodatie en restauratie
3.1.1

3.1.2

Duurzaam inkoopbeleid
-

Aankoop
van
energie
afkomstig
van
duurzame
energiebronnen.
(leveranciers van groene stroom - https://mijngroenestroom.be/, enz.)

-

Gebruik van leveranciers die zerowasteproducten aanbieden en ijveren voor een
sociale economie.
Bijvoorbeeld: milieuvriendelijke onderhoudsmiddelen ( EcoVer, Biotop, enz.)

-

Aankoop van tweedehandsmachines / gerecyclede producten
Clicpublic
Horecatroc
Auctélia

-

Gebruik van leveranciers van lokale materialen of producten ( - de 50 km)
Bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen:
Bijvoorbeeld: Beer Food, Envie, Permafungi, Champignon de Bruxelles,
Terroirist, Urban Harvest, enz.
Raadpleeg de Good Food-gids om de Good Foodproducenten en handelsdzaken te kennen.

-

Inkoopcombinatie met andere in de buurt gevestigde handelszaken

-

Gebruik van ecologische koeriersdiensten (bijvoorbeeld: Sumy, Urbike)

Inrichting
-

-

-

Duurzaam bouwontwerp
-

Aanzienlijke vermindering van de verwarmings- en koelbehoeften, van het
elektriciteitsverbruik (beheer van de verlichting en ventilatie, energie efficiënte toestellen), enz.

-

Installatie
van
moestuinen
(bijvoorbeeld:
(bijvoorbeeld: BeeOdiversity), groendaken, enz.

Skyfarms),

bijenkorven

Gebruik van materialen met keurlabel of van recuperatie- of moduleerbare
materialen.
-

Bijvoorbeeld voor meubilair: Design with Sense, Trait Déco, Nathalie Auzépy,
Rotor DC, enz.

-

Bijvoorbeeld: Desso verhuurt hoteltapijten met een duurzaam ontwerp

-

Opalis: kaart van de leveranciers van gerecyclede materialen

-

Réseau Res-sources

Gebruik van energie-efficiënte installaties
-

Led-verlichting (bijvoorbeeld: Lumency)

-

Toezicht op het water- en energieverbruik, enz.
-

-

Bijvoorbeeld: Label Entreprise Ecodynamique, BREEAM, enz.)

Sensibilisering van de gebruikers:
-

-

3.1.4

Installatie van een lekdetectiesysteem (bijvoorbeeld: Shayp)

Keurlabels voor gebouwen
-

3.1.3

Zuinig sanitair

Klanten aansporen tot en begeleiden bij de toepassing van een maatschappelijk
verantwoordelijk gedrag
-

Vermindering van de hoeveelheid vuil wasgoed

-

Afvalsortering: (bijvoorbeeld: een aankoopvoucher geld ig in de boetiek van
het hotel voor de klanten die hun afval meenemen)

-

Circulaire initiatieven: Fais-le-toi-même, Mixua, Yuman Village

-

Gebruik van zachte vervoerswijzen (fiets -Cycad, Cyclo, enz.)

Klanteninformatie over de vermindering van de milieu -impact door de toepassing
van goede milieupraktijken

Vermindering van de afvalproductie en recycling van het afval:
-

Afvalscheidingsbakken plaatsen met een aangepaste signalering (bijvoorbeeld
met MCA Recycling)

-

Wegwerpproducten beperken / de voorkeur geven een zerowasteproducten
(bulkgoederen, enz.) / voedselverspilling beperken

-

Recycling van de afvalproductie, intern of via een afvalinzamelaar:
-

Broodresten van het ontbijt gebruiken voor nieuwe recepten, bijvoorbeeld
door het gebruik van een kruimeldief

-

Recyclen van organisch afval dankzij actoren zoals Vert d’Iris, Worms asbl,
MCA Recycling, enz.

-

Recyclen van gebruikte keukenolie dankzij actoren zoals Enprobel

-

Recyclen van matrassen via Vanheede bijvoorbeeld

-

Recyclen van papieren, kartonnen afval, drankblikjes, kunststoffen, toners,
gloeilampen, glas, enz. met MCA Recycling

3.2 Evenementen
3.2.1

Duurzaam aankoopbeleid
-

Goederen huren in plaats van nieuwe te kopen (voor serviesgoed, meubilair,
uitrusting, planten, enz.).
Bijvoorbeeld: Konligo, Mods, Usitoo, Desso; Milefleurs
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3.2.2

-

Gebruik van materialen met keurlabel of van recuperatie - of moduleerbare
materialen
Bijvoorbeeld: Design with Sense, Trait Déco, Nathalie Auzépy

-

Gebruik van leveranciers die zerowasteproducten aanbieden en ijveren voor een
sociale economie

-

Gebruik van leveranciers van lokale materialen of producten ( - de 50 km)
Bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen:
Bijvoorbeeld: Beer Food, Envie, Permafungi, Champignon de Bruxelles,
Terroirist, Urban Harvest, enz.

-

Raadpleeg de Good Food-gids om de Good Foodproducenten en -cateraars
te kennen

-

Plan, anticipeer op en optimaliseer het water -, energieverbruik, enz.

-

Gebruik van ecologische koeriersdiensten (bijvoorbeeld : Sumy, Urbike:)

Sensibilisering van de gebruikers:
-

-

3.2.3

-

Klanten aansporen tot en begeleiden bij de toepassing van een maatschappelijk
verantwoordelijk gedrag
-

Invoeren van elementen die een zachte mobiliteit bevorderen (keuze van een
gemakkelijk toegankelijke plaats, organisatie van een pendeldienst,
organisatie van carpooling, implementatie en voorstellen voor CO2 compensatie)

-

Implementatie van statiegeld voor bekers (bijvoorbeeld: ecocup)

-

Beperking van voedselverspilling

-

Installatie van duidelijk zichtbare afvalsorteerpunten

Klanteninformatie over de vermindering van de milieu-impact door de toepassing
van goede milieupraktijken

Vermindering van de afvalproductie en recycling van het afval:
-

Het gebruik beperken van wegwerpartikelen. Wanneer in goodies is voorzien,
kiezen voor duurzame of immateriële voorwerpen (bijvo orbeeld: Orybany,
L’Ouvroir, Isatio, enz.)

-

Recyclen van de afvalproductie

-

Plaatsen van sorteereilanden en voor elk soort afval voorzien i n aangepaste
recyclingketen
-

Recyclen van organisch afval dankzij actoren, Vert d’Iris, Worms asbl, MCA
Recycling enz.

-

Recyclen van gebruikte keukenolie (bijvoorbeeld: Enprobel

Laat u begeleiden voor de organisatie van circulaire evenementen!
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Sustainability Addict biedt ondersteunende diensten en
implementatie van een strategie voor duurzame ontwikkeling. We
faciliteren positieve transformatie en ondersteunen tegelijkertijd
de integratie van sociale en milieukwesties in uw culturen en
praktijken. Onze rol is om uw organisatie en teams autonoom te
maken en zich aan uw specifieke behoeften aan te passen, waar
u ook bent in uw carrière.
Contact: Mélanie DELAPLANCHE CAHUT, Specialist
duurzame ontwikkelingsstrategieën bij Sustainability Addict

in

melanie@sustainabilityaddict.com - +32 488 55 32 37
Na tien jaar ervaring in de hotelwereld, van receptie tot
evenementen, van opbrengstmanagement tot zero waste
enthousiastelingen, in 2018, neem ik de sprong om volledig te
investeren in duurzame ontwikkeling.
Bij Zero Waste Belgium is een van mijn missies het ondersteunen
van organisatoren van kleine en grootschalige evenementen in
hun milieuaanpak.
In het programma zijn :
▪

analyse van de huidige situatie, uitvoering van een
actieplan naar gelang van het tempo en de middelen van
elk,

▪

Contacten onderhouden met de juiste partners ,

▪

Milieu-audit en diagnose tijdens het evenement ,

▪

Follow-up na gebeurtenis voor continue verbetering.

Contact : Lucie WEHBE, Event Facilitator bij Zero Waste Belgium
events@zerowastebelgium.org
http://www.zerowastebelgium.org/fr/nos-activites/

-
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4. Om nog een stap verder te gaan:
4.1 Voor toeristische accommodaties
-

Ecolabel Toolbox - De praktische gids van de Europese Ecolabel voor toeristische
accommodaties: www.ecolabeltoolbox.com

-

Moving Towards a Circular Economy with EMAS : Best Practices to Implement Circular
Economy Strategies :
www.ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/report_EMAS_Circular_Economy.pdf

-

Afvalbeheer: Praktische gids voor de hotelsector www.brusselswastenetwork.eu/wpcontent/uploads/2017/07/BWN_BHA_Gestion-des-d%C3%A9chets-_guidepratique.pdf?aa30c6

-

Green Key : www.green-key.be

-

Label Ecodynamische Onderneming : www.ecodyn.brussels/

4.2 Voor evenementen
-

Op duurzame wijze evenementen organiseren, door Leefmilieu
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzaam-consumeren/duurzameevenementen/op-duurzame-wijze-evenementen-organiseren

-

Het eco-event charter: https://leefmilieu.brussels/themas/duurzaamconsumeren/duurzame-evenementen/het-eco-event-charter

-

Meetings Go Green, Your solutions for a zero waste event - How the event industry
meets the circular economy :
www.visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/meetings/meetings -gogreen_eng_web.pdf

-

Begeleiding voor afvalbeheer op evenementen
http://www.zerowastebelgium.org/nl/onze-activiteiten/

-

www.visit.brussels/site/en/sites/eas/m_article/melanie -delaplanche

door

Zero

Wast

Brussel:

Belgium:

4.3 Voor de hospitalitysector
-

Sustainable Destination Management : The Road to a Circular Economy - A white
paper analysis of the 2017 Global Destination Sustainability Index :
www.gds-index.com/uploads/extra/GDSI-The-Road-to-a-Circular-EconomyWhitepaper-v2-2017.pdf

-

The Circular Economy Strategy in Hospitality: A Multicase Approach
www.researchgate.net/publication/336545228_The_Circular_Economy_Strategy_in_
Hospitality_A_Multicase_Approach

-

Destination: A circular tourism economy A handbook for transitioning toward a circular
economy within the tourism and hospitality sectors in the South Baltic Region
circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/cirtoinno -handbook_eng-rev.4.pdf
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