BIOBUILDER®

Creëer een biogebaseerde waardeketen van a tot z

Verhelder

de complexiteit van de bio-economie

Een bio-economie omvat niet alleen alles wat nodig is om biomassa te produceren.
Het gaat ook om de manier waarop de biomassa en de reststromen vervolgens
gebruikt worden. Dat is zeer complex. Bovendien is een geïntegreerde keten
benadering erg belangrijk in een bio-economie, waarbij cascadering en resource
efficiency centraal staan. Tijdens overleg over deze materie verliest men dan ook
vaak focus en structuur, en blijven duidelijke resultaten en besluiten uit. Daarom
hebben VITO en Universiteit Hasselt BIOBUILDER® ontworpen.

Nuttige

tool om biowaardeketens te creëren

BIOBUILDER® is nuttig voor organisaties en bedrijven die een biogebaseerde waardeketen willen ontwikkelen. Concreet gaat het om een set van tegels, die elk een
bepaald aspect van de bio-economie voorstellen. Dat gaat van biomassaproductie
en –transport over processing tot (rest)producten. Onder begeleiding van experten
van VITO en Universiteit Hasselt gaan deelnemers met de tegels aan de slag om
nieuwe bioketens uit te denken. BIOBUILDER® vergemakkelijkt de ideeënuitwisseling
op een interactieve en dynamische manier, vertrekkende van een welbepaalde
problematiek of uitdaging.
BIOBUILDER® brengt helderheid. Het brengt constructieve discussies op gang en
maakt bioketens inzichtelijk. Het helpt om te focussen op de initiële probleemstelling. Verder kunnen klanten dankzij BIOBUILDER® identificeren waar sterktes en
zwaktes van een keten binnen de bio-economie liggen en dit zowel op beleids-,
economisch, technisch als milieuvlak.

Snel

inzetbaar voor uiteenlopende doeleinden

BIOBUILDER® is voor tal van doeleinden nuttig. Voor besluitvormingsprocessen, het
voeden van discussies, het verwerven van inzichten en voor onderwijsdoeleinden.
De eenvoud van de tool laat toe om op maat van elke klantvraag te werken. Omdat
BIOBUILDER® zeer intuïtief is, is geen opleiding of uitvoerige introductie nodig.

Wat?

Eenvoudige tool waarmee organisaties en
bedrijven onder begeleiding van experten biogebaseerde waardeketens kunnen
creëren die elk relevant aspect van een
specifieke bio-economie omvatten.

Waarom?
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Stakeholders samenbrengen
Discussies structureren
Nieuwe inzichten verwerven
Complexiteit inzichtelijk maken
Resultaatgericht werken
Eenvoudige toe te passen

Meer

weten?

ruben.guisson@vito.be
+32 14 33 58 49
miet.vandael@uhasselt.be
+32 14 33 58 63

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wat

kunt u van

VITO/Universiteit Hasselt

verwachten?

»»
»»
»»
»»
»»

Een interactieve workshop van een halve dag.
Begeleiding door 2 VITO/UHasselt experten in de bio-economie (per BIOBUILDER®-set).
BIOBUILDER® is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Een bondige samenvatting van de discussie en resultaten.
Vergaderruimte
»» bij VITO/UHasselt (Mol, Berchem, Brussel, Genk, Gent of Hasselt)
»» of op een locatie naar keuze vast te leggen door uw organisatie (op kosten van uw organisatie).
»» Voertaal: Nederlands of Engels.

Wat

verwachten we van u?

»» Een omschrijving van de focus die u wilt leggen tijdens de workshop (bv. economisch, ecologisch, groene chemie, bio-energie…) en/
of doelstelling (bv. strategieontwikkeling, besluitvorming, opleiding, business case ontwikkeling…).
»» Vijf tot tien gemotiveerde deelnemers per BIOBUILDER®-set.

Contact
Ruben Guisson

ruben.guisson@vito.be
+32 14 33 58 49
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miet.vandael@uhasselt.be
+32 14 33 58 63
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