
    1   Circulaire Economie en Circulair Bouwen 
– wat houdt dat nu eigenlijk in?

Je leert over de achtergronden en ambities binnen 
Circulair Bouwen. Met welke vraagstukken en 
uitdagingen wordt je bedrijf geconfronteerd? 
We tonen je waar welke informatie te vinden is, 
waar je met je vragen terecht kan en welke rol de 
Confederatie Bouw speelt in de transitie naar een 
meer circulaire bouweconomie.

    2   Hoe ga je om met eigen afvalstromen en hoe 
kan je recyclaat en hergebruik inzetten in jouw 

project?
Er zijn steeds meer vragen rondom afvalverwerking, 
(selectieve) sloop en toenemende inzet van 
hergebruik en recyclaat. Hoe ga je daar mee om 
op de werf? Waar hou je best rekening mee?  Hoe 
zet je deze materialen opnieuw in en welke tools 
ondersteunen jouw proces? Aan de hand van theorie 
reiken we praktische tools aan.

    3   Nieuwe materialen in de circulaire economie
Er worden veel nieuwe circulaire materialen 

en producten ontwikkeld. Hoe zet je die in en wat 
betekent dit voor materiaalprestaties, normeringen 
en garanties? We belichten de ondersteunende 
tools, materiaalpaspoorten en LCA’s. Wat is de rol 
van de aannemer in dit aspect van de circulaire 
economie?

    4   Circulair ontwerp  en het bouwproces
Willen we straks circulair zijn en materialen 

in de keten houden, dan moeten we vandaag 
anticiperen op toekomstige veranderingen bij het 
ontwerp van nieuwe gebouwen, renovaties en 
infrastructuur. We laten jou hiermee kennis maken 
en besteden aandacht aan ondersteunende tools en 
digitalisering.

    5   Nieuwe samenwerkingen en 
businessmodellen

Nieuwe samenwerkingsvormen tussen de bouwheer, 
architect en aannemer en nieuwe businessmodellen 
staan hier centraal. Vragen rondom de aanbesteding 
en de vertaling naar het bestek, maar ook het 
juridisch luik zullen besproken worden. Naast 
praktijkvoorbeelden, bieden we tools aan die je kan 
inzetten binnen projecten.

    6   Differentiatie en integratie van circulariteit
Hoe kan ik mij onderscheiden en inspelen op 

de toenemende vraag naar circulaire projecten met? 
Hoe ondersteun ik mijn klanten bij keuze en (re)
organiseer ik mijn activiteiten en samenwerkingen? 
We ondersteunen jouw organisatie met individuele 
begeleiding in het proces naar een meer circulair en 
duurzaam gerichte organisatie!

Begin vandaag met morgen: 

Circulair Bouwen is dé toekomst.

Ontdek de 
topics & schrijf

je in!

Lerend Netwerk Circulair 
Bouwen voor beginners
Deel kennis en ervaring rond circulair bouwen 
met een 15-tal andere ondernemers. De sprekers 
worden in functie van de thema’s per sessie 
bepaald. Bij voorkeur gaan de sessies  fysiek door 
wanneer dit van overheidswege toegelaten is.

JOUW TOPICS TRAJECT
 Doorheen de sessies wordt  gepolst naar de 

vragen bij de deelnemers. 
 Via een halve dag individuele begeleiding 

geven we advies hoe we deze vragen kunnen 
oplossen.

 6 inspirerende en praktische groepsmomenten
 Leer van experten en andere deelnemers

Locatie
Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen

Data & tijdstip
21/09/2021 (Zwijnaarde) - 30/09/2021 (Kortrijk) 
- 14/10/2021 (Zwijnaarde) - 26/10/2021 (Kortrijk) 
- 16/11/2021 (Zwijnaarde) - 30/11/2021 (Kortrijk) 
telkens van 16u00 tot 19u00

Deelnameprijs
1 persoon 600€ (excl. BTW) 
2 personen zelfde bedrijf 900€ (excl. BTW)

Schrijf je hier in: Topics-Vlaanderen.be

Meer kennis, meer inzichtDit is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw, met steun van VLAIO.

En wil je weten waarom? 

De Topics Trajecten van de Vlaamse Confederatie Bouw stellen nieuwe 
ontwikkelingen en innovatieve technologieën in de bouwsector centraal.  
Ze helpen je snel op weg met een combinatie van praktische groepsmomenten 
en individuele begeleiding. Je kan daarbij rekenen op de praktische adviezen 
van echte experten. Zij moedigen jou aan om jouw eigen uitdagingen onder 
de loep te nemen, werkbare antwoorden te vinden op jouw vragen en in 
debat te gaan en uit te wisselen met de andere deelnemers. Zo leer je dankzij 
doorgedreven interactie van zowel de experten als de andere deelnemers.

In samenwerking met het WTCB.


