
Hoe begin je als stad of 
gemeente aan een circulaire 

strategie? 



2

Hoeveel steden en gemeenten hebben het 
burgemeestersconvenant ondertekend? 

A) 318 
B) 484
C) 524 

VRAAG
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Met hernieuwbare energie alleen halen we de 
klimaatdoelstellingen niet



4
Bron: Ellen MacArthur Foundation, How the circular economy tackles climate change, 2019

Circulaire economie cruciaal in behalen 
klimaatdoelstellingen!
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Hoeveel Vlaamse steden hebben de ICLEI Circular Cities
Declaration ondertekend? 

A) 4 
B) 8

C) 12

VRAAG
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Hoe krijg je het lokaal bestuur mee aan boord in de circulaire 
transitie? 

Hoeveel toegevoegde waarde kan circulaire economie creëren? Hoeveel circulaire jobs kunnen we creëren?

Waarvan bij +/- 25% sociale tewerkstelling ingeschakeld kan worden.

Hoeveel CO2-emissies kunnen we vermijden door circulaire 
economie?

Hoeveel grondstoffen kunnen we besparen door circulaire economie?
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Welke rol kan een lokaal bestuur spelen in de circulaire 
transitie? 
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Welke rollen zien we weggelegd voor een 
lokaal bestuur in de circulaire transitie? 

Aanjager
De markt aanzwengelen voor 

circulaire producten en 
diensten door zelf circulair 

aan te kopen

Matchmaker
Samenbrengen van 

stakeholders en faciliteren 
van 

samenwerkingsverbanden

Communicator
Sensibiliseren en promoten 

van lokale circulaire 
initiatieven

Ondersteuner
Bedrijven en 

burgerplatformen 
ondersteunen d.m.v. toegang 
tot financiering, informatie, 

infrastructuur

Richtinggever
Richting geven aan de 

circulaire transitie adhv een 
circulaire strategie
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Hoe begin je als lokaal bestuur aan een circulaire strategie en 
geef je richting aan je lokaal weefsel? 
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Hoe begin je als lokaal bestuur aan een circulaire strategie? 

1

2

Prioriteer

Participeer met het lokale 
weefsel

3 Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten
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Hoe begin je als lokaal bestuur aan een circulaire strategie? 

1

2

3

Prioriteer

Participeer met het lokale 
weefsel

Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten
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Welke kwantitatieve analyses doen we om te prioriteren? 

CO2-emissies per sector Tewerkstelling in 
verschillende waardeketens

Lokale afvalstromen

Kwantitatieve analyses 1
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Welke kwalitatieve analyses doen we om te prioriteren? 

1. In welke mate kunnen we activiteiten 
ontplooien in de binnenste cirkels? 

2. Welke trends kunnen inspelen op de 
lokale context om de circulaire 
transitie te versnellen? 

Kwalitatieve analyses2
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Wat waren de prioritaire circulaire waardeketens voor het 
lokale weefsel van enkele lokale besturen?

3

VoedingBouwnijverheid

Consumptie-
goederen

Machines

Meubelen 

Textiel 

Elektrische 
apparatuur

GezondheidszorgVoeding Consumptie-
goederen

Bouwnijverheid Agro-voeding en 
organische 

afvalstromen

Woonzorgcentra & 
kinderdagverblijven

Om deze circulaire transitie mogelijk te maken, zetten we ook in op enkele ondersteunende sectoren:

Lokaal bestuur & beleid Logistiek Onderwijs & onderzoekDigitale technologie

Voeding
(vnl. horeca)

Bouwnijverheid

Gezondheidszorg
Textiel 

Elektrische 
apparatuur
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Hoe begin je als lokaal bestuur aan een circulaire strategie? 

1

2

Prioriteer

Participeer met het lokale 
weefsel

3 Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten
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Van ambitie naar actie
Voorbeeld voor bouwnijverheid

Ambitie
We zetten een doelstelling voor de 

toekomst

We streven naar een gemeente … 
waarin de gemeente zelf het gebruik 

van circulaire principes toepast in 
haar gebouwenpark… 

Actielijn
We bepalen wat we op hoofdlijnen 
moeten doen om onze doelstelling 

te behalen

1. Optimaal benutten van bestaande 
gemeentepatrimonium.

2. Inbedden van circulaire principes 
bij de opmaak van aanbestedingen

en bijhorende gunningscriteria.

Actie
We definiëren de concrete 

inspanningen die we moeten 
ondernemen

Vermijden van leegstand van eigen 
patrimonium; tijdelijke invullingen voorzien; een 

lange termijnvisie creëren; …

Voorzien van ambitiekader en opleiding circulair 
aanbesteden; uitwerken van een sloopbeleid, 

waarin sloopinventaris essentieel is; …

+ 50 acties
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Hoe ga je al deze circulaire acties prioriteren? 

Circulaire acties prioriteren obv impact en 
haalbaarheid

Circulaire acties prioriteren obv verschillende 
impactcriteria (afval, CO2, jobs, burgeractivatie)
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De essentie van het implementeren van een circulaire 
strategie

Het balanceren van enkele “breakthrough” pilootprojecten met 1000’den kleine veranderingen:  

Doorbraakprojecten moeten resultaten opleveren. Waardeer kleine verbeteringen echter niet op hun resultaat, maar 
op het proces, het gedrag en de mindset die u in de organisatie inbouwt.

Hummus: 
cultuurverandering

Creëren van enkele 
innovatieve resultaten

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
e

Lange termijn circulaire strategieLeiderschap

Circulaire ambassadeurs  & kernteam die verandering verankeren

S
te

u
n

 va
n

 h
e

t b
e

le
id

Grote doorbraakprojecten

Kleine verbeterinitiatieven

Duurzaam verankeren van 
de circulaire strategie 
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Hoe begin je als lokaal bestuur aan een circulaire strategie? 

1

2

Prioriteer

Participeer met het lokale 
weefsel

3 Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten
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Hoe zetten we deze acties op papier nu om in de praktijk?
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Een mooi pilootproject ter bevordering van de sociale cohesie: 
lokale deel- en herstelplek
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Pilootproject om afval en CO2 te reduceren: 
een lokale materialenbank

Foto materialenbank Leuven
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Pilootproject om extra (sociale) jobs te creëren
sociaal-circulaire hubs

Een circulaire hub als centralisatie van verschillende beleidsinstrumenten
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Een circulaire strategie als levend document

Bepaal je focus

Participeer met het 
lokale weefsel

Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten

Trek leerlessen uit de pilootprojecten 
en de feedback van het lokale 

weefsel
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Wat zijn de kenmerken van een goede circulaire strategie?

Focus

Integratie

ParticipatieInnovatie

Monitoring
Circulaire
strategie



Vragen
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Samen aan de slag met een circulaire strategie voor steden 
en gemeenten

Interview elkaar

20 minuten

Vat jouw interview 
kort samen en vertel 

dit aan de groep

1 minuut per persoon

Beantwoord de 
vragen uit de 

terugkoppeling 
interviews

Doelstelling 
1. Dromen over waar jouw lokaal bestuur naartoe wil rond circulaire economie
2. Inzicht krijgen in de verschillende accenten die worden gelegd mbt circulaire strategie

WE GAAN SAMEN AAN DE SLAG!
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Interviewfiche: circulaire strategie voor steden en gemeenten

Naam interviewee:

Sinds wanneer ben je betrokken bij het thema circulaire economie?

Op welke manier ben je met circulaire economie bezig?

Wat maakt dat jouw lokaal bestuur volgens jou op circulaire economie dient in te zetten? 

Wat zou je graag bereiken door circulaire economie verder te ontwikkelen bij jouw lokaal bestuur? 

Op welke circulaire actiedomeinen zou jouw lokaal bestuur willen 
inzetten? 

Welke beleidsinstrumenten zou jouw lokaal bestuur gebruiken om de 
circulaire transitie te bewerkstelligen? 

Wat maakt dat je uitkeek naar deze sessie rond circulaire strategie?
Wat is je grootste bezorgdheid in het opzetten van een circulaire 
strategie voor steden en gemeenten?



Terugkoppeling interviews

Reflectievragen

Hoelang is de meest ervaren deelnemer rond het thema aan het werk?

Welke zijn de gemeenschappelijke elementen die deelnemers zouden opnemen in een circulaire strategie voor steden en gemeenten?

Welke zijn de drie meest verrassende zaken die je hoort in de terugkoppelingen?

1)

2)

3)



MÖBIUS GENT

Kortrijksesteenweg 152
9830 Sint-Martens-Latem
+32 9 280 74 20

MÖBIUS BRUSSEL

Archimedesstraat 61
1000 Brussel
+32 2 710 19 39
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Contacteer ons!

Helen Versluys

+32 4 96 47 81 39

Helen.Versluys@mobius.eu

Ania Coen

+32 4 96 96 03 05

Ania.Coen@mobius.eu


