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Analyseschema “circulaire 
economie en transitie”  te 
gebruiken door de militanten 
in hun onderneming

Vorming karretrekkers - Actions & Projets Houffalize - van 28.05 tot 01.06.18



Circulaire economie en transitie
Analyseschema

VERBRUIK EN GEBRUIK VAN WATER  

1) Inventaris van waterverbruik  
 Â  Welke hoeveelheid water wordt gebruikt in mijn onderneming? 
 Â  Waarvoor wordt het gebruikt? (in welke dienst, in welke fase van de pro-

ductie?)

2) Hoe wordt het afvalwater geloosd? Is het water “proper”/herbruikbaar? 
Moet het water een behandeling (ter plaatse/ in een zuiveringsstation) 
ondergaan voor het kan hergebruikt worden?  

3) Worden er al maatregelen getroffen om water te besparen? Kunnen hier ver-
beteringen aangebracht worden (door een nieuwe uitrusting, door een ge-
dragswijziging in de onderneming, door leveranciers/klanten te betrekken)?

4) Kan een deel van het regenwater worden opgevangen voor gebruik in de 
onderneming?

INSTROOM/UITSTROOM VAN MATERIALEN 

1) Inventaris van de instroom en uitstroom van materialen  
 Â Wat is de instroom van materialen in de onderneming (grondstoffen, be-

nodigdheden, voeding, metalen, enz.)?
 Â Wat is de uitstroom van materialen uit de onderneming (afval, producten 

voor klanten, bij dienstverlening naar de klant toe)?
 Â Is er instroom/uitstroom van gevaarlijke producten? Hoe worden deze be-

handeld?

2) Is het mogelijk om de hoeveelheid van elk van de binnenkomende materia-
len te verlagen zonder de activiteit te schaden? 

3) Zijn er mogelijkheden om afval te hergebruiken? Is er een sorteerbeleid? Zijn 
er mogelijkheden om afval op te waarderen (ter plaatse, buiten de onderne-
ming)?



ENERGIE

1)  Inventaris van de energiebronnen die de onderneming gebruikt  
 Â Per type: stookolie, gas, hernieuwbaar, enz. In welke hoeveelheden 

worden ze gebruikt?
 Â Per dienst in de onderneming (administratie, productie,...)
 Â Is het mogelijk om de meest vervuilende energiebronnen te vervangen?

2) Hoe werken de verwarmings- en/of verkoelingsinstallies?  Kan het gebruik 
ervan verlaagd worden? Is er een thermostaat?

3) Hoe zit het met de isolatie van de gebouwen? (muren, daken, ramen, leidingen,...)

4) Hoe zit het met de verlichting?

5) Wordt er nagedacht over de energieefficiëntie van apparaten/machines?

6) Wat is het transport-/verplaatsingsbeleid (voor werknemers, voor produc-
ten)? Zijn er energiezuinigere/ecologischere alternatieven?

Deze flyer is het resultaat van een vormingsweek me 
 40 karretrekkers van ACVBIE.  Dit kan nuttig zijn voor de 
militanten in hun onderneming.

“Dit instrument is gerealiseerd door de militan-
ten van ACVBIE tijdens een vorming Actions & 
Projets in Houffalize eind mei 2018”

4) Is het mogelijk om voor afgewerkte producten / bij de dienstverlening ecolo-
gische ontwerpen te gebruiken (herstelbare producten, gemakkelijk demon-
teerbare producten, wisselstukken, energiezuinige producten, herbruikbare 
materialen) of een product-dienstcombinatie (eigendom vervangen door 
gebruik - op vlak van aankopen en verkopen)?

5) Wat is het beleid voor onderhoudsproducten? Wat is het beleid voor papier?

6) Is het mogelijk om leveranciers te selecteren in functie van de hoeveelheid 
verpakking van de producten? Is het mogelijk om leveranciers te selecteren 
in functie van de afgelegde afstand van de producten?
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Heb je vragen over/voorstellen voor deze flyer?
Contacteer de ACVBIE-vrijgestelde in je regio.
www.acvbieplus.be - 02/285 02 11 - acvbie@acv-csc.be

INDUSTRIËLE ECOLOGIE - WATER-, WARMTE-, GASSTROMEN,...

1) Is het mogelijk om de lozingen van gassen (rook, CO2), lucht, koud of warm 
water na te gaan? 

 Â Zijn deze herbruikbaar in de onderneming? 
 Â Zijn ze herbruikbaar voor ondernemingen, diensten in de nabijheid?  

2) Zijn er mogelijkheden om de uitrustingen met andere ondernemingen/dien-
sten in de nabijheid te delen (bvb vrachtwagen die volgeladen aankomt en leeg 
weer vertrekt)? Kan afval van andere ondernemingen als grondstof dienen in 
mijn onderneming?

IS ER EEN INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSBELEID VOOR WERKNEMERS/
KLANTEN/LEVERANCIERS OVER WATER- EN ENERGIEVERBRUIK? OVER AFVAL-
PRODUCTIE?
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