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ONZE MISSIE

WOOD.BE ondersteunt de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie bij 
het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst
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OVERZICHT

• WAT is circulaire economie?

• WAAROM wil ik hier als ondernemer in de hout- en meubelsector op 
inzetten?

• HOE kan WOOD.BE daarbij helpen?
• Welke diensten bieden we? 
• Enkele voorbeelden
• Ecodesign als hefboom voor een circulaire economie

WAT . WAAROM . HOE
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Circulaire economie

“De Circulaire Economie is een economisch systeem
gericht op de maximale benutting van producten,
onderdelen en grondstoffen.”

Essentie is waardecreatie en -behoud door o.a. (re)design,
onderhoud, refurbishment, cascadering en substitutie op
basis van een levenscyclusconcept georganiseerd in 
kringlopen.
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Corona                  War for Materials Climate Change
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New European Bauhaus:
Vorm geven aan mooiere, duurzamere en inclusievere vormen van wonen

WAT . WAAROM . HOE
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Waarom circulaire economie in de hout- & meubelsector?

Hout & Meubel  
> 70%

Samenstelling 
van de grofvuil
fractie 

WAT . WAAROM . HOE
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Waarom circulaire economie in de hout- & meubelsector?

• Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen
o In voege sinds 01/01/2021
o Voorbereidend traject sinds 2013

• Meubilair :
o Mogelijk volgende UPV in de rij…
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Hoe kan WOOD.BE u helpen in uw circulaire transitie?

Innovatie
trajecten
circulair 

product –
business 

model

Certi-
ficering
& eco-

labeling

Testen van 
duurzaam-

heid

Onderzoeks
projecten

WOOD.BE = steunpunt eco-innovatie & circulaire 
economie voor de hout- en meubelindustrie
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Hoe kan WOOD.BE u helpen in uw circulaire transitie?

• Onderzoeksprojecten (collectief, coöperatief of individueel) 

• Capteren en kanaliseren van circulaire onderzoeksvragen naar de juiste 
steunmaatregelen en projectoproepen

• Opstellen van ecodesign richtlijnen per productgroep, met aandacht voor 
aspecten als duurzame materiaalselectie, design-for-disassembly en circulaire 
businessmodellen

• Analyseren van de milieu-impact van producten via o.m. levenscyclusanalyse 
(LCA)

• >50% van onderzoeksportefeuille WOOD.BE
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contactpersoon: Alan Dergent  - alan@wood.be
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17 VLAAMSE INNOVATIEPARTNERS

Innovatie en ondernemerschap boost bij de Vlaamse Industrie

Voor de 
Vlaamse 
Industrie

Collectieve 
&

individuele
diensten

3 HOOFDTHEMA’S

Digitalisering

Duurzaamheid

Industrie 4.0
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INITIATIEVEN van WOOD.BE voor de Vlaamse hout- en meubelsector

• Thematische evenementen
• Innovation Day: 27/01/2022
• Inspired by WOOD: 21/04/2022

• Lerende Netwerken
• FUTURE FURNITURE (meubelwaardeketen) 
• WOOD MATTERS (waardeketen hout in de bouw)

• Kortlopende individuele advies- & coachingtrajecten
• Domeinen: digitalisering, duurzaamheid, Industrie 4.0
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Kortlopende individuele advies- & coachingtrajecten

Inhoudelijk
• Oriënterend eerstelijnsadvies (2 dagen)
• Individuele coaching (3 dagen + 0,5 rapportering)
• Doorverwijzingen en/of vervolgtrajecten mogelijk

Praktisch
• Enkel Vlaamse bedrijven
• 70% steun van Vlaio
• Bedrijf betaalt resterende 30%
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WOOD.BE aanbod circulaire economie

• Innovatiebegeleiding voor individuele ondernemingen

• Faciliteren van innovatietrajecten voor de (simultane) ontwikkeling van 
circulaire producten en/of businessmodellen

• Inspireren en adviseren: ecodesign, opvolgen van trends, nieuwe 
materialen, best practices, technologiewacht,…

• Vertalen van ecodesign richtlijnen naar circulaire oplossingen op 
bedrijfsniveau: materiaalselectie, (re)design van producten, design-for-
disassembly,…

WAT . WAAROM . HOE
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Innovatiebegeleiding: circulaire producten & businessmodellen
WAT . WAAROM . HOE

SIMultane ONtwikkeling van
circulair product + circulair business model
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WOOD.BE aanbod circulaire economie

Testen van duurzaamheidsaspecten

• Meten van mechanische duurzaamheidsaspecten: sterkte, technische 
levensduur,…

• Chemische analyses, bv. formaldehyde emissie (EN, CARB, EPA)

• Kunstmatige veroudering en levensduurbepaling, bv. UV, Xenon, IR, 
beregening, effectiviteit afwerking en nabehandeling,… 
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WOOD.BE aanbod circulaire economie

Certificering & eco-labelling

• Chain of Custody certificatie volgens FSC

• Chain of Custody certificatie volgens PEFC

• Label produit biosourcé (Cluster Eco-Construction)

• …
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Vragen?
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DISCLAIMER

Documenten op de website van WOOD.BE dienen enkel voor louter informatieve 
doeleinden. De informatie heeft een generiek karakter en is niet als dusdanig 
bruikbaar in bedrijfseigen documenten. Deze documenten werden opgesteld om u 
te helpen bij het vervullen van bepaalde reglementaire verplichtingen. U mag deze 
als hulpmiddel gebruiken bij de ontwikkeling van uw bedrijfseigen documenten. 
Het gebruik van deze documenten houdt echter geen garantie in dat uw producten 
en/of procedures aan de betrokken reglementaire verplichtingen voldoen.
WOOD.BE streeft ernaar dat de informatie in deze documenten op de datum van 
publicatie zo accuraat en zo actueel mogelijk is. Het is echter steeds mogelijk dat 
deze informatie op een latere datum niet meer accuraat of actueel is, bijvoorbeeld 
door een wijziging in de betrokken reglementering. Om u hiervan te vergewissen 
neemt u best contact op met de experten van WOOD.BE.
WOOD.BE is geenszins aansprakelijk ingeval van schade, van welke aard ook, die 
zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie in deze documenten
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