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hospitality.brussels
Visie van de cluster
❑ Bijdragen aan de uitstraling van Brussel
als bestemming voor de creatie van
werkgelegenheid en van economische
waarde in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Missies van de cluster
❑ Het Brusselse ecosysteem
ondersteunen en de competitie tussen
de verschillende leden van de tak
Hospitality bevorderen
❑ Ondernemerschap ondersteunen en
bevorderen

Leden
❑ Een netwerk van ongeveer 80 Brusselse
bedrijven en 20 partners binnen de
sectorenToerisme, evenementen en
cultuur

Acties
❑ WERKEN en SENSIBILISEREN rond
het belang van innovatie om
concurrentieel te blijven

❑ Innovatieve projecten BEGELEIDEN
❑ SYNERGIËN BEVORDEREN tussen de
verschillende segmenten van de tak

circlemade.brussels
Circlemade.brussels werd opgericht in 2018 en is het Brusselse netwerk van pioniers in de
circulaire economie.
Circlemade bestaat uitpioniersbedrijven, openbareinstellingen en experts, en wil innovatie
stimuleren door te monitoren, te informeren, te begeleiden en te mobiliseren om zo de
ontwikkeling van een gewestelijk aanbod op het vlak van circulaire economie te
ontwikkelen en de impact van de initiatieven van haar leden te maximaliseren.

Onze missie?
De circulaire economie in Brussel bevorderen via 4 soorten diensten voor onze leden:

▪ Networking en zichtbaarheid
▪ Verwerving van
vaardigheden
▪ Werkgroepen
▪ Multiactorenprojecten

In cijfers:
✓ 56 aangesloten bedrijven
✓ 18 instellingen en experts
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WAT BEDOELEN WE MET CIRCULAIRE
ECONOMIE?
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Circulaire economie?
Vandaag de dag bestaan er verschillende definities voor het concept circulaire economie.
Hier volgen enkele voorbeelden:
Verschillende concepten zagen
achtereenvolgens het daglicht:

Industriële ecologie
Prestatie-economie
Regeneratief design

Biomimicry
Cradle to Cradle
Blauwe
economie

Bron: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html?platform=hootsuite

Circulaire economie? 3 sleutelprincipes!
Het begrip afvalstoffen verwijderen

Systeemdenken

Waarde creëren

+

+

De circulaire economie: een verandering van het economisch paradigma
→ Naar nieuwe bedrijfsmodellen die toelaten om economische waarde en welzijn,
te creëren, binnen de fysieke beperkingen van onze omgeving
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Sleutelprincipe nr. 1: Het begrip afvalstoffen verwijderen
Een bron wordt pas een afvalstof wanneer niet werd nagedacht over hoe deze kan geherwaardeerd worden.
Afval is niet enkel materie!

De kosten voor afval zijn vaak veel hoger
dan men denkt!

Een auto zorgt voor heel wat “immaterieel” afval, want:
▪ Een auto blijft bijna 95% van de tijd ongebruikt
▪ Het rendement van een verbrandingsmotor is niet optimaal
▪ Enz.

Gemiddeld stemt de volledige afvalkost overeen met

meer dan 14 keer de factuur van de afvalbeheerder:
de kostprijs voor de externe verwerking
van afval is
21-9-2020
slechts het topje van de ijsberg!

Sleutelprincipe nr. 2: Lokale (economische) waardecreëren
Afval biedt kansen!
 Hoe? Door de negatieve neveneffecten ervan in waarde om te zetten
 Met andere woorden, door nieuwe producten (of diensten) te creëren op basis van afval

Fruitopia recupereert onverkocht fruit om er confituur van

te maken.

De onderneming voor aangepast werk L’Ouvroir heeft de
oude ontwaardingsapparaten van de MIVB omgevormd
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tot sleutelkastjes, in samenwerking met de
ontwerper

Pierre-Emmanuel Vandeputte.

Sleutelprincipe nr. 3: Systeemdenken
Dankzij een holistische aanpak  vinden we innovatieve oplossingen
Maar je moet uit het keurslijf van de lineaire economie stappen

 Samenwerking en verbinding tussen de ondernemings- en productiemodellen
 Samenwerking met de gemeenschappen
 Waardecreatie dankzij synergie tussen de bedrijven
Het historisch voorbeeld van het ecopark van Kalundborg in
Denemarken
In Kalundborg stelt de elektriciteitscentrale haar stoom ter beschikking van

de olieraffinaderij, die op haar beurt haar afvalwater ter beschikking stelt
van de centrale voor afkoeling.
Het lauwe water van de centrale wordt daarna gebruikt door de
viskwekerij. Een ontzwavelingsinstallatie stelt haar gips ter beschikking
van een bedrijf dat gips produceert, waardoor dit bedrijf geen Spaans gips

moet exporteren.
En dit zijn nog niet alle combinaties...

Circulaire economie: Een omschakelingsproces
De circulaire economie is een visie: ze vereist een traject, een omschakeling
 Roadmap met meerdere mogelijke fasen:
▪ Niveau 0: Milieubeheer
▪ Niveau 1: Verbetering van een aanbod / ontwikkeling van een eco-aanbod (product/dienst)

▪ Niveau 2: Circulair bedrijfsmodel
Interne aanpak
▪ Niveau 3: Circulair economisch systeem

(bijv.: circulaire waardeketen)

Aanpak met partners (leveranciers, klanten...)

Een bedrijf of een project is geen “circulaire economie”, maar neigt naar circulaire
economie of kadert in een op circulaire economie geïnspireerde aanpak.
Een op circulaire economie geïnspireerde aanpak beperkt zich niet tot afvalrecyclage!

CIRCULAIRE ECONOMIE, EEN
HEFBOOM VOOR DE
HOSPITALITYSECTOR?
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Impact en mogelijkheden van de sector
De hospitalitysector heeft een impact op de economie...
Een sterke sector met een sterke impact
Toerisme heeft een impact op de economie, op de natuurlijke en
bebouwde omgeving, op de plaatselijke bevolking van de
bestemming en op de toeristen zelf.

En op het milieu...
Toerisme, een grote bron van risico’s voor de duurzaamheid:
▪ Hoog gebruik van hulpbronnen (water, energie, afval...).
▪ 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot
▪ Overtoerisme, impact op de biodiversiteit en op het patrimonium
▪ Negatieve gevoelens bij de inwoners (vervuiling, lawaai...)

Impact en mogelijkheden van de sector
Maar de uitdagingen op milieuvlak kunnen de sector ook nieuwe kansen bieden!
Veel mogelijkheden om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

Het toerisme komt voor in drie van de 17 SDG’s, met name de doelstellingen
8,12 en 14 ten aanzien van de inclusieve en duurzame economische groei,
duurzame consumptie en productie, en het duurzaam gebruik van zeeën en
mariene hulpbronnen,

Circulaire economie,
een van de 23 aanbevelingen van het OMT...
... om de sector van het toerisme en de hele keten
van spelers die getroffen worden door de epidemie
van het coronavirus te helpen.

Waarom kiezen voor een aanpak rond circulaire economie?
▪

Om risico’s te beperken
✓ Minder voorraad grondstoffen → stijging van de prijzen van producten
✓ Inspelen op veranderende regelgeving

▪

Minder kosten voor het bedrijf
✓ Minder gebruik van producten, energie, water → daling van de bedrijfskosten
✓ Prijzen van “herwonnen” grondstoffen vaak lager dan de prijzen van nieuwe grondstoffen

▪

Om zich te onderscheiden van de concurrentie

Waarom kiezen voor een aanpak rond circulaire economie?
▪

Voldoen aan de behoeften van de klanten, aansluiten bij consumptietrends
✓ Consumenten bereid om meer te betalen voor een meer milieuvriendelijk product,
✓ Toeristen met nieuwe verwachtingen:
Unieke ervaringen, verankerd in de plaatselijke cultuur, met minder milieu-impact

Learning from consumers: How shifting demands are shaping companies’ circular economy transition, 2019, ING

▪

Om nieuw talent aan te trekken en te behouden
✓ Bij mensen jonger dan 30 jaar streeft 50% ernaar om een betere wereld te creëren dankzij hun
tewerkstelling.
Etude Bien être, recherche de sens implication dans la gouvernance des entreprises, uitgevoerd door het Ifop voor Philonomist, 2019
(Frankrijk)

Waarom vandaag kiezen voor de circulaire economie?
▪

De circulaire economie als omschakeling om te HEROPSTARTEN na de Covid-19 crisis.
Enkele uitdagingen om de sector van het toerisme opnieuw vorm te geven na COVID19 en om te komen tot een veerkrachtig en duurzaam toeristisch ecosysteem:
✓ In plaats van te willen terugkeren “naar het normale", herbekijk de waarden van de sector van
het toerisme, het doel, de competenties, de mogelijkheden, de bedrijfsmodellen, de
waardeketens vanuit een meer holistische en systematische visie - wie, waarom, hoe - wil ver
van huis reizen?
✓ Global vs local - zich vragen stellen bij de manier van samenwerken binnen de grenzen, vanuit
de zorg voor het welzijn van iedereen en het afstemmen van de levenskwaliteit van de inwoners
op de behoeften en verwachtingen van de toeristen.
✓ Bestaande competenties, hulpbronnen (ook menselijke) en goederen op innovatieve wijze
benutten en verbinden – om te voldoen aan nieuwe behoeften die ontstaan (bijv: installeren
van co-working mogelijkheden in conferentiezalen of in hotels...)

WIE KAN HELPEN?
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Wie kan helpen?
De leden van het netwerk van circlemade.brussels
Voeding

Circulaire diensten

Mobiliteit van personen en goederen

Textiel & Goodies

Circulaire ervaringen

https://www.circlemade.brussels/nos-membres/

Beperking van water- en
energieverbruik

Gebruik van afval

Circulair interieur

Wie kan helpen?
Meer dan 40 leden!

Maar ook :

www.circulareconomy.brussels

Merci!
Dank u!
Véronique RENARD, vrenard@hub.brussels

Aude GRILLOT, agrillot@hub.brussels

Question ? Vraag?
Chaussée de Charleroi 110 Charleroisteenweg
1060 Bruxelles - Brussel
+32 2 422 00 20 - info@hub.brussels

