
 

 
 

#beCircular Annual Meeting – 24 oktober 2018   
 Brussel, voortrekker van de circulaire economie 
 
 

 
Conferentie en projectbezoek voor bedrijven, projectleiders, ondernemers, start-ups en het ecosysteem ter ondersteuning 
van economische actoren. 
 
De circulaire economie biedt economische kansen die veel ondernemers met beide handen grijpen. Laat u inspireren door 
innovatieve bedrijven en praktijkvoorbeelden uit uw sector. Die zullen uw manier van denken veranderen en laten 
kennismaken met veelbelovende zakelijke modellen waarmee u nieuwe markten kunt verkennen.  
 

08u30 – Ontvangst / Koffie 
 
09u00 – Inleiding & programma 
 
09u30 – De circulaire economie, een politieke visie 
 
10u00 – Bedrijfsbezoeken: de Brusselse economie is circulair       
  Vervoer met de bus en op de fiets 
 
Onderwerpen 
 

 Bouw 
Bezoek aan bouw-, uitbreidings- en renovatieprojecten die praktijken uit de circulaire economie toepassen. 

 
 Nieuwe economische modellen 
De economie bestaat in vele vormen. Maak kennis met vernieuwende projecten die principes uit de circulaire 
economie toepassen en de ecologische voetafdruk van onze productie en consumptie verminderen. De circulaire 
economie is hot!   

 
Good Food 
Ontdek coöperatieve, participatieve en non-profit bedrijven in de Belgische voedingssector. Zij vormen een 
alternatief voor de klassieke supermarkt en willen duurzame voeding aanbieden die voor iedereen toegankelijk 
is.  
 

  Zero Waste 
Er is een groot aantal economische actoren in Brussel actief in onderzoek, experiment en ontwikkeling van 
alternatieve oplossingen voor de industriële recyclage. Zij creëren een economische, sociale en ecologische 
toegevoegde waarde. Een verademing!  

 
 

#beCircular 



 

 
 
 

Logistiek 
Maak kennis met bedrijven uit de sociale economie die het gebruik van alternatieve vervoermiddelen in Brussel 
aanmoedigen. Zij presenteren lokale initiatieven die het stedelijk milieu en de dagelijkse omgeving willen 
verbeteren en tegelijk economisch en sociaal rendabel willen zijn. 

 
Design 
Wilt u weten welke trends momenteel opgang maken? Design, ontwerp, confectie, verhuur, enz. Ontdek de vele 
aspecten van de ‘circulaire mode’ bij Brusselse talenten. Ontmoet de mensen achter lokale merken met een 
sociaal en ecologisch engagement die producten van de circulaire economie maken.  

 
Terugkeer naar Leefmilieu Brussel 
 
12u30 – Lunch 
 
13u30 – Presentatie van de evaluatie van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE).  
Debat en vragen uit het publiek.  
 
14u00 – De circulaire economie, een politieke visie 
 
14u10 – Ellen Mc Arthur Foundation  
 
14u20 – De circulaire economie, een structurele verandering 
 

• CiRèDe - Platform Circular Regulation Deals to overcome legal barriers to circular economy 
CiRèDe is een initiatief dat is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen overheid en privésector, dat 
reglementaire hinderpalen voor de ontwikkeling van de circulaire economie in Brussel wil identificeren en wegwerken.  

 
• Fonds Brucircle 

Brucircle maakt deel uit van het filiaal Brustart van finance.brussels en is een nieuwe financieringslijn die uitsluitend 
bestemd is voor innovatieve, jonge bedrijven en bedrijven die een transitie naar een circulaire economie 
doorvoeren. 	finance.brussels/brustart  
 

• Cluster circlemade.brussels 
De Brusselse cluster voor circulaire economie circlemade.brussels verenigt de actoren van de circulaire economie. Het 
is bedoeld om uitwisselingen te bevorderen, nieuwe vaardigheden te verwerven, de markten van de leden te 
ontwikkelen en het uitbouwen van multi-actorenprojecten te ondersteunen. Circlemade.brussels  
 

• Leerstoel Circulaire economie  
De leerstoel Circulaire economie en stedelijk metabolisme aan de ULB is gericht op de implementatie van concrete 
acties die een transitie naar een circulaire economie en stedelijk metabolisme mogelijk maken. Doel: de verbetering 
van de kwaliteit, de relevantie en de efficiëntie van de uitwisselingen tussen de wetenschappelijke gemeenschap, de 
administraties en de andere gewestelijke actoren. 
 

15u05 – Externe blik op het GPCE - Evaluatie door internationale experts     
 Interactie met de deelnemers 
 
15u25 – Pitch-Scriptieprijs 
Het Brussels Gewest heeft een Prijs voor de Beste Scriptie in de Circulaire Economie in het leven geroepen. De prijs is een 
erkenning voor het beste onderzoek van studenten van Brusselse instellingen en is bedoeld om de principes van de circulaire 
economie te verankeren in de onderzoeksprojecten van alle Brusselse universiteiten en hogescholen. 
 
15u40 – Pauze 
 
16u00 – Panel : doelstellingen en uitdagingen van het GPCE na twee jaar uitvoering 
 
16u40 – Resultaat van de stemming en overhandiging van de scriptieprijs 
 
16u50 – Afsluiting 
 
17u00 – 18u30 – Cocktail & foto-expositie 

 



 

 
 
 
 
 
 

Save the date ! 
 

Woensdag 24 oktober 2018 van 09u00 tot 17u00 
Gebouw BEL van Leefmilieu Brussel  

Havenlaan 86c, 1000 Brussel - Thurn & Taxis 
 

INSCHRIJVING 
www.circulareconomy.brussels 

 

 

http://www.circulareconomy.brussels/save-the-date-be-circular-annual-meeting-24-10-2018/?lang=nl

