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Meervoudige doelstelling
zicht krijgen op de impact op de arbeidsmarkt en vereiste/veranderende 

competenties

aftoetsen welke de belangrijkste barrières zijn en hoe die best weggewerkt 

worden

suggesties inventariseren om via economisch en innovatiebeleid de 

transitie naar circulaire economie te versnellen

bekijken hoe de digitalisering een hefboom kan zijn voor circulaire economie

SERV neemt de input mee in verdere werkzaamheden rond CE, die gericht zijn 
op het formuleren van beleidsaanbevelingen en concrete acties.
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Bouwsector
DEELNEMERS

Kris BAETENS – NAV

Greet DIERICX – Bouwunie 

Wim DEBACKER – VITO  

Jan DESMYTER – WTCB  

Marc DILLEN – VCB

Thomas EDELYNCK – ABVV  

Geert RAMAEKERS – Constructiv

Maaike VANHEE – ACV 
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AGENDA

Situering van de sectoren + best practices

Vraagstelling volgens drie thema’s

• Arbeid en competenties

• Economie en bedrijfsvoering

• Sociaal overleg 

Gedachtewisseling met waarnemers

Bouwsector
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Situering en best practices, initiatieven in kader van circulaire economie 

1. VCB – Marc Dillen

2. Bouwunie – Greet Diericx

Bouwsector



In Vlaanderen : Bouw als voorloper in hergebruik van afvalstoffen



Voordelen voor  bouwsector & maatschappij

Win voor bouw
Gezondheidsrisico’s beperken tot absolute minimum bij sloop- en 

afbraakwerken

In Vlaanderen kostenvoordeel voor laagmilieu-risicoprofiel puin. 

Win voor maatschappij
Verminderde vraag naar primaire grondstoffen dankzij boost voor 

hoogwaardige recyclage

Asbest en andere gevaarlijke stoffen in gebouwen duidelijk in kaart brengen 

om vervolgens uit te faseren



The future : next level of urban mining

Op middellange termijn kan het Tracimat-systeem gerecycleerde 

grondstoffen faciliteren voor andere verwerkende nijverheden.

Belang van tracering van PVC, metalen, elektronica enz. 

Einddoel is een complete databank van materialen in gebouwen die 

het potentieel weerspiegelen van de grondstoffen van toekomstige 

bouwprojecten en voor hergebruik in andere industrietakken

“Geen hoogwaardige recyclage zonder waterdichte kwaliteitsbewaking”



Meer weten ?

https://www.circulairebouweconomie.be

https://www.circulairebouweconomie.be/
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SITUERING van de sectoren + best practices

1. VCB – Marc Dillen

2. Bouwunie – Greet Diericx

Bouwsector



Bouwunie, de unie 
van het kmo-
bouwbedrijf
8000 bouwleden. Samen met Unizo staan 

we elke dag voor u klaar.



Circulaire economie voor bouwondernemers

Ecologische
aannemers

Informatie

Events 
en 

sessies

Advies
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Bouwsector

VRAAGSTELLING VOLGENS DRIE THEMA’S
• Arbeid en competenties

• Economie en bedrijfsvoering

• Sociaal overleg 



* Nieuwe circulaire businessmodellen,  
digitalisering als hefboom, belangrijkste 

hinderpalen?
* Impact op zelfstandige ondernemers?

* Rol innovatiestructuren en 
steuninstrumentarium

* Milieuregelgeving: stimulans of 
hinderpaal?

* Omvang en structuur van de 
werkgelegenheid, winnaars versus 

verliezers 
* Functie-inhoud, mismatch arbeidsvraag 

en aanbod, behoefte aan 
arbeidsmarktmobiliteit? 

* Implicaties voor competenties, 
betekenis levenslang leren, rol van 

onderwijs en opleidingsinstanties, VDAB, 
sectorfondsen 

* Circulaire economie op de agenda 
van het sociaal overleg op bedrijfs- en 

sectorniveau?
* Betrokkenheid van werknemers bij 

transformaties?

1. Wat doen jullie vandaag concreet rond circulaire economie en waarom? Welke 
initiatieven plannen jullie in de toekomst nog?
2. Wat zijn jullie noden of verwachtingen t.a.v. de overheid en t.a.v. de interprofessionele 
sociale partners? Waar kunnen zij helpen/sturen??

Economie en bedrijfsvoering Arbeid en competenties Sociaal overleg
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