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EEN DOCTORAAT BIJ VITO

Met een budget van 185 miljoen euro bevestigt VITO in 2018 de
positieve trend van de voorbije jaren. Deze middelen zijn het resultaat
van de inspanningen van de Vlaamse overheid in VITO en van de
toewijding van onze medewerkers en weerspiegelt de belangrijke
positie die VITO inneemt in de wetenschappelijke wereld en de
Vlaamse economie. Op pagina 3 vindt u een overzicht van de VITOresultaatcijfers 2018.
Bij duurzaamheid denken we niet alleen aan ons energiesysteem of
de impact van onze economie en samenleving op milieu en klimaat.
Ook in onze gezondheidszorg is een transitie naar een duurzaam
model bezig. In dat model staat duurzaam gelijk met zowel kwalitatief,
toegankelijk en betaalbaar. Vanuit onze afdeling VITO Health sturen
we die transitie mee aan. U leest er alles over in ons uitgebreide artikel
over de weg naar een duurzaam gezondheidssysteem.
Tegelijkertijd evolueren we anno 2019 ook naar een gezondere
samenleving. Dit wordt geïllustreerd door maatregelen die zowel
overheden als het bedrijfsleven nemen om de impact van materialen
en producten op onze gezondheid zoveel mogelijk te monitoren. Ons
coververhaal, waarin we de unieke samenwerking met het Vlaamse
‘testingbedrijf’ Servaco belichten, is daar een mooi voorbeeld van.
In een ander artikel staat onze bijdrage centraal aan de ambitie van
Vlaanderen om tegen 2040 ‘asbestvrij’ te zijn.
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Samen evolueren we naar een duurzame
maatschappij.
Veel leesplezier,
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO

COLOFON
Meer info: vito@vito.be - www.vito.be
Verantwoordelijke uitgever
facebook.com/VITObelgium

twitter.com/VITObelgium

vimeo.com/vitovideo

Dirk Fransaer, Boeretang 200, 2400 Mol

Op vrijdag 5 april 2019, heeft de Vlaamse regering het nieuwe VITO-convenant goedgekeurd.
Dit convenant biedt VITO tot einde 2023 een stabiel kader voor haar werking.

Redactie

Het convenant voorziet 5 strategische doelstellingen:

sciencejournalist.be
Lay-out
Phobos & Actor

linkedin.com/company/vito
Druk
Drukkerij Antilope De Bie
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DOCTORATEN
& POSTDOCS

Maar wie tegenwoordig duurzaam zegt, zegt ook – steeds vaker –
circulair. In deze editie zoomen we in op de aspiraties van Vlaamse
bedrijven en organisaties om de kringlopen waarin ze actief zijn
(grondstoffen, materialen, producten), te sluiten. In die transitie naar
een circulaire economie speelt VITO steeds meer de rol van facilitator
en zelfs accelerator, een rol die we de komende jaren nog willen
versterken.

VOLG VITO OP:
18

909

92

©2019 VITO NV – Alle rechten
voorbehouden

1 Een internationale gerenommeerde onderzoeksorganisatie zijn, te meten door
het bedrag aan extern, competitief
verworven onderzoeksmiddelen (SBO).
2 Bijdrage tot de vorming van hoogopgeleide medewerkers, te meten door het
aantal doctorandi en postdocs. (zie ook
artikel pagina 16-17)

3 Versterking van de Vlaamse economie,
te meten door de inkomsten bij private
klanten en de omzet van VITO’s jonge
Vlaamse spin-offs.
4 Ondersteunen van het Vlaams duurzaamheidsbeleid, te meten door inkomsten bij overheidsklanten.

5 Creëren van een open innovatieomgeving in Vlaanderen. Voor deze doelstelling wordt gevraagd nauw samen te
werken met de zes speerpuntclusters en
krijgen we jaarlijks toegang tot 5 miljoen
euro geoormerkte middelen voor concrete projecten.
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COVERSTORY

TRANSFER VITO-EXPERTISE
PRODUCTEMISSIETESTING NAAR SERVACO

SERVACO PRODUCT TESTING
VAN START MET VITOTECHNOLOGIE
Het naar de markt brengen van expertise en technologische
innovatie behoort tot de missie van VITO. De transfer van de
business rond emissietests voor producten en (bouw)materialen,
is een schoolvoorbeeld van die valorisatie. De integratie binnen
Servaco versterkt de slagkracht van het Vlaamse bedrijf, ook
met het oog op buitenlandse activiteiten.

We horen er zelden iets over, maar ook
binnenshuis – thuis, op kantoor, in de
auto – ademen we schadelijke stoffen
in, zogenaamde VOC’s of vluchtige
organische stoffen. En hoewel de focus
vandaag vooral nog ligt op de luchtkwaliteit buitenshuis, komt er langzaam
maar zeker ook aandacht voor de
verbetering binnenskamers. Producenten van bouwmaterialen, meubels,
huishoudelijke apparatuur en andere
interieurproducten moeten voldoen
aan nationale en Europese richtwaarden voor VOC’s. In een gemiddeld
huis zweeft er een breed scala aan
VOC’s rond, waarvan er een 180-tal op
de Europese LCI-lijst staan, stoffen dus
om in de gaten te houden. Ze ontsnappen onder meer uit bouwmaterialen
zoals lijm, bewerkt hout en linoleum, of
uit interieurobjecten zoals meubels en
zelfs (geur)kaarsen.
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Volledige dienstverlening
Om te kunnen voldoen aan normen
van de overheid of van commerciële labels en certificaten, moeten
de fabrikanten de productemissies
natuurlijk eerst en vooral nauwkeurig
kennen. Daarvoor doen ze een beroep
op een dienstverlener die gespecialiseerd is in het meten, analyseren en
interpreteren van emissies. Zo kwamen
velen de laatste jaren terecht bij VITO,
waar de expertise en technologie
voor een operationele service voor
producttesting werd ontwikkeld.
VITO voert al jaren onderzoek naar
productemissies, zowel in opdracht
van de overheid als van bedrijven.
Het zag haar klantenportfolio dan ook
sterk uitbreiden, dankzij de volledige
dienstverlening. VITO ontwikkelde
immers niet alleen de meest adequate
meetmethodologie, het helpt klanten

minder innovatief onderzoek, zeg maar
– was deze VITO-activiteit rijp voor
overdracht naar de markt. Daarom
werd beslist de expertise en knowhow
in een zelfstandige onderneming onder te brengen. Een joint venture met
een bestaand privébedrijf (met vergelijkbare activiteiten) was de beste optie.
Met Servaco vond VITO een uitgelezen industriële partner. Op 22 maart
2019 zag het nieuwe bedrijf Servaco
Product Testing het licht. VITO’er Marc
Lor stapt meteen over naar het nieuwe
bedrijf om er aan de slag te gaan als
operationeel directeur. VITO zelf wordt
minderheidsaandeelhouder.

ook bij de compliance – het nakomen
van wetgeving en andere regels – in
andere landen, zowel binnen als buiten
Europa. “Als een bedrijf wil weten hoe
groot de emissie is van een welbepaalde gevaarlijke stof, dan wil het ook
graag weten of het voldoet aan de
regelgeving in de landen waarnaar het
exporteert”, zegt Marc Lor van VITO.
“Bij VITO houden we dat nauwkeurig
bij. Bovendien zijn we ook goed op de
hoogte van alle wetgeving en productlabels die er bestaan, in binnen- en
buitenland. Voor de meeste bedrijven
is dat allemaal veel te ingewikkeld, en
we merken dat ze ook daarom graag
een beroep op ons doen.”

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe
we bij VITO met technologische innovatie de Vlaamse economie ondersteunen”, zegt Bart Swaelens, hoofd
van de dienst Tech Transfer en Venture
Development bij VITO. “Door de maturiteit en het routinekarakter van de
productemissietesting was de tijd rijp
om ze om te vormen tot een zelfstandige onderneming. We hebben hiervoor
verschillende privéspelers benaderd.
Het voordeel van Servaco is dat de
analyse van productemissies zeer nauw
aansluit bij de eigen activiteiten van
het bedrijf. Bovendien zal de CEO de
integratie van onze expertise persoonlijk begeleiden.”

Joint venture

Europese nichemarkt

Door het succes van de VITO-service
en de commerciële en industriële focus
van de activiteiten – meer routine,

De nieuwe onderneming zal worden
ondergebracht op de Servaco-vestiging in Wetteren, waar ook de afdeling

Servaco Food Control (analyses van
voedingswaren, water en diervoeder) is
gehuisvest. De andere activiteiten van
Servaco (meer rond milieu en bouwtechnisch onderzoek) liggen verspreid
over de vestigingen in Wevelgem,
Puurs en Hasselt. “Onze activiteiten
kun je – zeer algemeen – samenvatten
onder de noemers inspectie, certificatie, compliance en testing”, zegt Nico
Van Landuyt, CEO van de Servaco
Group. “We voeren dus onafhankelijk
en objectieve analyses uit in opdracht
van onze klanten. Binnen België zijn dat
bedrijven en overheden uit zowat alle
sectoren. Met de uitbreiding van de
expertise rond productemissies willen
we onszelf versterken in deze nichemarkt en ook op Europees vlak een
belangrijkere rol gaan spelen.” Servaco
maakt sinds vorig jaar ook deel uit
van de Nederlandse Normec group,
waardoor de focus sowieso sterker op
Europa komt te liggen.”
Servaco heeft reeds een jarenlange
historiek opgebouwd omtrent emissiemetingen voor diverse stoffen in
rookgassen. Het VITO-project voor het
uitvoeren van metingen van emissies
uit producten wekte dan ook onmiddellijk onze interesse gezien de compatibiliteit met onze huidige dienstverlening. “Dat verhaal hebben we zien
groeien en vandaag lijkt het niet meer
dan logisch dat wij onze activiteiten
in die richting uitbreiden”, vertelt Jan
Goossens, commercieel directeur bij
de Servaco Groep. “Met de integratie
halen we niet alleen in één klap een

belangrijke brok expertise in huis,
maar tevens de opportuniteit om deze
activiteiten meteen ook internationaal
te gaan uitrollen.” Tal van klanten van
Servaco hebben immers een grensoverschrijdende business. “Neem
bijvoorbeeld de auto-industrie: die
wil voor steeds meer materialen en
producten – kunstleder, dashboards,
automatten – weten welke stoffen ze
allemaal vrijgeven.”
Deze samenwerking toont aan hoe
VITO steeds vaker inzet op de opstart
van innovatieve industriële activiteiten,
met de bedoeling om ze op termijn
te kunnen afstoten. “Bij VITO werken
we meestal op labo- en pilootniveau.
De opschaling en commercialisering
van een activiteit gebeurt beter buiten
VITO”, zegt Swaelens. “Dit kan in een
spin-off zijn die met patenten sterk
met VITO blijft verbonden, of – zoals
hier – in een joint venture met een
Vlaams privébedrijf.”

Meer info
bart.swaelens@vito.be
productemissiontesting.vito.be
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OP NAAR EEN DUURZAAM
GEZONDHEIDSSYSTEEM
Het vliegwiel van de transitie naar een duurzame gezondheidszorg
draaiende houden, terwijl de hoge kwaliteit van het systeem
behouden blijft. Dat is de rol van VITO Health. Samen met de vele
andere stakeholders in dit complexe ecosysteem werkt de unit aan
de gezondheidszorg van morgen.

Als er iets is waarover nagenoeg
iedereen het eens is, is het wel dat
we in België kunnen genieten van
een degelijke gezondheidszorg. Een
systeem dat niet alleen uitblinkt in
kwaliteit, maar dat ook zeer toegankelijk is dankzij verregaande
terugbetalingen van consultaties,
behandelingen en medicijnen. Een
overgroot deel van de Belgen wil
dat ook graag zo houden. Daarin
schuilt echter een grote uitdaging,
want met de huidige inrichting is ons
gezondheidssysteem op termijn niet
langer betaalbaar.
De kosten stijgen sneller dan het
bruto nationaal product en de
inkomsten van de gezondheidszorg.
De stijgende levensverwachting, de
vergrijzing, de toename van het aantal chronische ziekten, de hoge prijs
van innovatieve therapieën … het
zijn allemaal factoren die ons model – en eigenlijk geldt dit voor de
meeste gezondheidssystemen in de
Westerse wereld – stevig onder druk
zetten. Als we niet ingrijpen, dreigen
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we te evolueren naar een model dat
ofwel minder kwaliteit biedt ofwel
veel minder toegankelijk is.

Veranderende medische praktijk
In tal van andere economische en
maatschappelijke sectoren wordt
bij problemen vaak verwachtingsvol gekeken naar technologische
oplossingen. De ironie wil dat
technologische innovatie net aan
de basis ligt – natuurlijk samen met
andere factoren – van de grootste
uitdaging van de gezondheidszorg:
het drijft de kosten op, waardoor we
een duurder systeem krijgen dat niet
langer duurzaam is.
Bij VITO Health wordt door zo’n honderd medewerkers nagedacht over
en gewerkt aan de gezondheidszorg
van morgen. Dat moet een systeem
worden dat inherent duurzaam is
en dus bestand tegen een continu
veranderende medische praktijk. Een
voorbeeld van zo’n verandering die

het systeem momenteel voor grote
uitdagingen stelt, is de gepersonaliseerde geneeskunde (personalized medicine). Neem bijvoorbeeld
immuunceltherapie, een nieuwe en
beloftevolle kankerbehandeling.
Deze therapie is toegespitst op
de individuele kenmerken van de
patiënt. De kostprijs is daardoor
hoog, en in de huidige context kan
dit niet betaalbaar blijven voor de
maatschappij. Dat gepersonaliseerde
behandelingen als immuunceltherapie zo duur zijn, is ook een gevolg
van de marktlogica waarin de gezondheidszorg gevangen zit. In het
duurzame gezondheidssysteem van
morgen zal hoe dan ook een andere
logica gelden.

Complex ecosysteem
Niet alleen bij VITO is men overtuigd dat het anders moet. Dat het
gezondheidssysteem (grondig) moet
worden heringericht, daar zijn alle
stakeholders in de sector het over
eens. Of misschien spreken we beter
van een complex ecosysteem: een
fijnmazig netwerk waarin de vele
stakeholders elk hun specifieke
rol hebben. De laatste jaren zien
we vanuit verschillende niveaus en
niches van dit netwerk gelijkaardige
initiatieven ontstaan, kijk maar naar
de ‘visienota’ die eerder dit jaar werd
gepubliceerd door enkele van deze
stakeholders. In deze nota werden al
enkele concrete hervormingsmaatregelen voorgesteld, met als doel de
evolutie naar een kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg. Alles bij
mekaar sterkt dat onze overtuiging
dat we allemaal hetzelfde algemene
einddoel hebben: een duurzaam
gezondheidssysteem.

4P-geneeskunde
Maar hoe geraken we daar? De rol
van VITO Health is niet alleen het
signaleren van pijnpunten en het
bedenken en uitwerken van oplossingen, maar ook het identificeren
en creëren van opportuniteiten – om
deze vervolgens om te zetten naar
iets dat wérkt in de samenleving. Het
hoeft niet te verbazen dat het uitgerekend weer de technologische innovatie is die de deur opent naar deze
nieuwe mogelijkheden. De spectaculair verbeterde beschikbaarheid
van analyse- en diagnoseapparatuur
is een mooi voorbeeld: ze maakt een
veel beter inzicht mogelijk in hoe
ziekten ontstaan. Dit gaat van het sequencen van het volledige DNA (het
genoom) over de genetische analyse
van de darmbacteriën (het microbioom) tot het in kaart brengen van de
eiwitten in de cel (het proteoom).
Deze zogenaamde omics-revolutie
knoopt ook aan bij een werkkader
dat steeds meer ingang vindt in de
ontwikkeling van een duurzaam gezondheidssysteem, namelijk dat van
de vier P’s: predictive, preventive,
personalized en participatory. In de
‘4P-geneeskunde’ wordt de nadruk
verlegd van genezing naar preventie. Bij VITO Health koesteren we de
combinatie van technologische ontwikkelingen met een datagedreven
aanpak. Zo verschuiven we de focus
van ziekte naar gezondheid.

Voorspellen en anticiperen
In essentie kunnen we stellen dat
we bij VITO Health zo goed mogelijk trachten te voorspellen hoe het
gezondheidssysteem verandert, om
daar vervolgens zo gepast mogelijk op te anticiperen. Dit doen we
door enerzijds met baanbrekend
onderzoek nieuwe inzichten na te
jagen. Een goed voorbeeld is de I
AM Frontier-studie die we hebben

opgestart (zie inzet). Anderzijds
lanceren we op basis van bestaande
inzichten concrete initiatieven en
projecten. In beide gevallen richten
we ons op studies en op initiatieven
die complementair zijn en bij elkaar
aansluiten.
Een van die initiatieven is de digitalisering van een bestaande gezondheidsgids van Domus Medica, een
artsenverbond met meer dan drieduizend huisartsen. Met deze preventiegids kunnen burgers, samen
met hun huisarts, een individueel
risicoprofiel opstellen – dit aan de
hand van gevalideerde vragenlijsten.
Door de papieren gids om te vormen
tot een digitaal, goed beveiligd platform, willen we hem beter inzetbaar
en vooral toegankelijker maken voor
de burger. In dat platform kunnen
ook de medische gegevens van bij
de huisarts worden geïntegreerd.
Bovendien is aan de gedigitaliseerde
gids een persoonlijk preventieplan
verbonden: een aanbod aan preventieve acties en diensten op maat.
Deze laatste kunnen ook vanuit de
lokale overheden aangeboden worden. Niet onbelangrijk, want van alle
overheden staat het lokale bestuursniveau het dichtst bij de burger. Het
doel is dat burgers zich betrokken
voelen en met de steun van deze
overheden actief aan de slag gaan
om hun gezondheid preventief te
verbeteren.
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EEN UNIEKE STUDIE
Bij VITO Health loopt sinds kort een
baanbrekend onderzoek waarbij dertig medewerkers figuurlijk helemaal
binnenste buiten worden gekeerd:
een cohortstudie genaamd I AM
Frontier. Anderhalf jaar lang wordt
de gezondheid van de deelnemers
gescreend, tezamen met een uitgebreid scala aan biologische parameters. Dit gebeurt door op geregelde
basis stalen te nemen van bloed,
urine, stoelgang en zelfs haar. In die
stalen identificeren we vervolgens
cellen, DNA, eiwitten en andere
moleculen. Kortom, de complete
biologische complexiteit wordt in
kaart gebracht en – belangrijk – opgevolgd in de tijd.
De I AM Frontier-studie is een eerste
stap in het I AM My Health-onderzoeksprogramma van VITO Health.
In dat programma willen we inzetten
op preventieve gezondheidzorg, dit
vanuit een gepersonaliseerde aanpak. Met deze cohortstudie wil VITO
Health nieuwe inzichten verwerven
in de relatie tussen lichamelijke
gezondheid, onderliggende biologische processen, levensstijl en omgeving. In onze cohortstudie wordt
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longitudinaal gewerkt: we zoeken
dus naar correlaties en afwijkingen
in de tijd, binnen individuen. In die
zin gaat het om een pilootstudie die
start met ‘maar’ dertig deelnemers,
wat natuurlijk ook betekent dat ze
niet representatief is voor de brede
bevolking. We doen dit echter om
de methodiek erachter nu in detail
te bestuderen, om ze dan later te
kunnen opschalen.
Bij de deelnemers zoeken we op verschillende biologische niveaus naar
‘verstoringen’. Als we bijvoorbeeld
in de genexpressie iets vinden, dan
kijken we of dit zich doorzet op
andere niveaus, zoals in eiwitten. Is
dat het geval, dan betekent dit dat
we een verstoring hebben gevonden
die niet het resultaat is van toeval.
Maar om verstoringen te kunnen
identificeren, hebben we natuurlijk
referentiepunten nodig. In tegenstelling tot omvangrijke studies werken
wij met een individueel normaal.
Vergelijk het met onze lichaamstemperatuur: die bedraagt gemiddeld
37 graden Celsius, maar individueel
kan ze sterk verschillen. Bij sommige
mensen ligt de ‘normale’ tempe-

ratuur hoger, of lager. Hetzelfde
met de normale glucosewaarden in
het bloed: die verschillen ook van
persoon tot persoon. De deelnemers
aan onze studie worden maandelijks
grondig onderzocht, gedurende
een periode van anderhalf jaar. Of
dit voldoende metingen oplevert
om op de verschillende gescreende
niveaus verstoringen van de normaal
te vinden, zal moeten blijken uit ons
evaluatieonderzoek.
Onze cohortstudie is uniek, zelfs in
Europa. Zo kijken we voor het eerst
longitudinaal naar de veranderingen op eiwitniveau (het proteoom)
binnen individuen. Deze spreiding
van fluctuaties is vooralsnog enkel
onderzocht op populatieniveau en
meestal ging het daarbij om een
momentopname. Daarnaast kan de
studie een doorbraak betekenen
in de manier waarop datagedreven
gezondheidsstudies worden ingericht. Ze zal immers een rijke dataset
genereren en zo de weg tonen naar
opschaling en naar een langetermijnvisie over het verzamelen van
gezondheidsdata.

Met die opschaling zijn tal van uitdagingen verbonden, niet in het minst
op logistiek en op ethisch gebied.
De dertig deelnemers geven de
onderzoekers immers inkijk in hun
persoonlijke gezondheidsdata. Daarom hebben we ook bewust gekozen
voor eigen VITO-medewerkers: zij
begrijpen het belang van dergelijk
grensverleggend onderzoek. Bovendien krijgen ze ook feedback via een
samenwerkende arts die – samen
met ons – de data interpreteert. De
ethische aspecten van de studie
worden eveneens wetenschappelijk
onderzocht, het opzet van de studie
is goedgekeurd door de ethische
commissie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Hoewel de cohortstudie dus uniek
is voor VITO, zit het opzetten en
uitvoeren van dit soort onderzoeken
in ons DNA. VITO Health kan bogen
op meer dan twintig jaar ervaring
in moleculaire metingen, alsook in
milieu- en gezondheidsstudies onder
de brede bevolking waarin wordt gekeken naar het effect van chemische
stoffen op de gezondheid.

Meer info
jef.hooyberghs@vito.be

Meer info
bart.vanmeerbergen@vito.be
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CIRCULAIR ONDERNEMEN:
RENDABILITEIT VERZOENEN
MET DUURZAAMHEID
Steeds meer ondernemingen willen hun steentje bijdragen aan de
transitie naar een duurzame, circulaire economie. Maar om daarin te
slagen, moeten ze de ecologische
meerwaarde van een circulair businessmodel kunnen koppelen aan
economische meerwaarde.
Een circulaire bedrijfsvoering houdt
veel meer in dan alleen een duurzaam
product maken en dat vervolgens
verkopen aan milieubewuste consumenten – zoals designhandtassen uit
gerecycleerd plasticafval. Het gros van
de consumenten heeft immers andere
noden dan het kopen van een circulair
product. Om bedrijven in de richting
van de circulaire economie te doen
bewegen, komt het er dus op aan om
duurzame innovatie te koppelen aan
businessinnovatie.
Expeditie Circulair!
“Het is cruciaal dat bedrijven overtuigd
geraken van de economische meerwaarde van circulair ondernemen, maar
tegelijk de duurzaamheidswaarde niet
uit het oog verliezen”, zegt Jeroen
Gillabel van VITO. Hoe dat precies
moet gebeuren, was onderwerp van
een project ondersteund door de
Vlaamse overheid (onder de vlag van
Vlaanderen Circulair) dat liep van eind
2017 tot eind vorig jaar. In ‘Expeditie
Circulair!’ werden vier Vlaamse bedrijven met concrete cases gekoppeld aan
vier ‘ondersteuners’ met expertise in
verschillende gebieden die belangrijk
zijn bij circulair ondernemen: Agoria,
Sirris, Start it@KBC en VITO.
“In dit project joegen we zowel een
economische als een duurzaamheidsimpact na, op het niveau van de vier
bedrijven achter de cases”, gaat Gilla-
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bel verder. “Dit door een kantelpunt
te realiseren in de versnelling van hun
circulair model.” Het bedrijvenkwartet
dat deelnam aan het project is divers:
twee KMO’s, één middelgroot bedrijf
en ook één start-up. Dat geldt eveneens voor hun hoofdactiviteit en hun
circulaire plannen (zie inzet). “De deelnemers verschilden zowel in grootte,
sector als concrete case, waardoor dit
een zeer goede gelegenheid was om
circulair ondernemen vanuit verschillende perspectieven van de bedrijfswereld te bekijken. Daarnaast konden
we door die diversiteit de bedrijven
ook samen rond de tafel brengen – ze
zijn geen concurrenten van elkaar –
waardoor ze ook van elkaar konden
leren.”
Circulaire businessmodellen
VITO heeft een uitgebreide expertise
in huis rond duurzaamheid en circulaire
economie, zowel op het vlak van technologie, bedrijfsstrategie als businessmodellen. Gillabel: “Sommige vragen
van bedrijven rond circulair ondernemen kunnen we zelf beantwoorden,
zoals wat er moet gebeuren om de
grootste duurzaamheidsmeerwaarde
te creëren. Maar dat is slechts een deel
van de uitdaging. Bij de omslag naar
circulair ondernemen komt immers
heel wat kijken. Niet alleen de strategische en operationele bedrijfsvoering
moet opnieuw worden ingevuld, er zijn
ook implicaties op bijvoorbeeld het
juridische en financiële niveau. Samen
met Agoria, Sirris en Start it@KBC konden we de vier ondernemers een zeer
uitgebreid gamma aan inhoudelijke
ondersteuning bieden.”
Start it@KBC, bijvoorbeeld, begeleidt
start-ups in de vorm van mentoring en
coaching. “Dit is broodnodig, zeker als

je de ambitie hebt om circulair te gaan
ondernemen”, zegt Dirk Lievens van
Start it@KBC. “Je kunt dit niet alleen,
want circulaire businessmodellen bestaan in de praktijk eigenlijk nog niet.”
Lievens en zijn collega’s begeleidden
vooral het bedrijfje More in het Expeditie Circulair!-project, een start-up
dus. Daarnaast organiseerden ze ook
een sessie rond business pitching, en
een gesprek met experts van KBC
omtrent de financiering van circulaire
businessmodellen. Hier waren alle vier
de bedrijven, alsook de andere ondersteuners, welkom.
More wil het pleisterafval van stukadoorwerken gaan inzamelen en
verwerken in interieurproducten
(onder andere designlampen). Met de
hulp van de VITO-experts kreeg deze
start-up snel een eerste zicht op de
duurzaamheidswaarde van die case.
“Pleisterafval recupereren door er
waardevolle producten mee te maken,
kan resulteren in duurzaamheidsmeerwaarde”, legt Gillabel uit. “Zo
belandt het immers niet samen met
het andere werfafval op de stortplaats
of in de bouwput. Anderzijds hangt
de duurzaamheidswinst sterk af van
het transport van de resten naar de
verwerkingsinstallatie van More. Als
oplossing stelden wij daarom voor om
de activiteiten lokaal en decentraal te
organiseren, bijvoorbeeld door een
microfabriek te voorzien, naast de
bedrijfswerf.”
Bedrijven gezocht
Expeditie Circulair! duurde slechts
een jaar, en het was dan ook niet de
bedoeling om de vier deelnemende
bedrijven volledig circulair te maken. “De transitie naar een circulair
businessmodel is een langdurig en

complex traject, dat bovendien van
heel wat externe factoren afhankelijk
is”, licht Gillabel toe. “Denk maar aan
wetgeving of consumptiegedrag. We
wilden hen een doorbraak (die ze zélf
hadden bedacht) laten forceren en hen
de inzichten en tools in handen geven
om de verdere ontwikkeling daarvan
mogelijk te maken. Uit de stappen die
ze zelf vooruit hebben gezet, kunnen
de bedrijven nu lessen trekken.” Dat
geldt trouwens ook voor de vier ondersteuners. “We hebben dankzij dit project een beter zicht op de noden van
ondernemers op het vlak van circulair
ondernemen, en welke rol VITO en andere actoren hierin kunnen opnemen.
Dit werken we nu verder uit.”
Geïnteresseerde bedrijven kunnen
bij VITO terecht voor begeleiding bij
het uitstippelen van de weg naar een
circulair businessmodel. Van een eerste
verkenning van circulaire opportuniteiten op maat van het bedrijf, over het
uitwerken van een visie en strategie,
tot het opvolgen van de duurzaamheidsmeerwaarde. Zo koppelt VITO
haar duurzaamheidsexpertise aan haar
rol van integrator. “Wij kunnen bogen
op heel wat kennis over de koppeling
van duurzaamheid met economische
meerwaarde. Maar we zitten ook in
een heel sterk netwerk. We vormen
dus een aanspreekpunt voor bedrijven

Meer info
jeroen.gillabel@vito.be
circulator.eu

die de omslag naar circulair ondernemen willen maken”, aldus Gillabel.
Ondernemers die alvast inspiratie
willen opdoen, kunnen terecht bij de
Circulator-webtool, die mede door
VITO werd ontwikkeld. Hier vinden ze
informatie over circulaire strategieën
en businessmodellen, en hoe die concreet toepassing kunnen vinden.

DE VIER DEELNEMERS AAN EXPEDITIE CIRCULAIR!
HaTwee

ETAP

Activiteit: verdeler van coatingpoeder.
Case: nieuwe waardeketen (en businessmodel) opzetten voor de ‘huur’
van oppervlaktebehandeling, in de
plaats van de levering van coatingpoeder alleen.
Rol van VITO: hulp bij het scherpstellen van de waardepropositie.

Activiteit: ontwerper, producent en
verdeler van verlichting voor industriële gebouwen.
Case: circulair LAAS-model (Light As A
Service) operationeel uitrollen.
Rol van VITO: inzicht in de duurzaamheidsmeerwaarde van een langere
levensduur en herstel/hergebruik van
lichtarmaturen.

More
Activiteit: geen (wegens nog in
start-upfase)
Case: inzameling van stukadoorafval
en recyclage tot interieurproducten.
Rol van VITO: hulp bij het uitwerken
van een businesscase en inzicht in de
voorwaarden voor duurzaamheidswinst.

Out of Use
Activiteit: aanbieder van bedrijfsoplossingen voor de recyclage van ict-,
elektrisch en elektronisch afval.
Case: aandeel van hergebruik van
ingezameld ‘afval’ structureel doen
groeien.
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ATMOSYS VEROVERT EUROPA
(EN DE WERELD)
Het in kaart brengen van de
luchtkwaliteit, op regionaal niveau
maar vooral ook op lokaal niveau –
van steden over wijken tot individuele straten – en dit allemaal
in real time. Dat vormt de kern
van het luchtkwaliteits-managementsysteem ATMOSYS. Nadat
de tools van het veelomvattende
systeem getest en gevalideerd
werden in Vlaanderen, vinden ze
nu hun weg naar het buitenland.
De kwaliteit van de lucht in de werk-,
woon- en leefomgeving staat in
steeds meer geïndustrialiseerde landen hoog op de agenda. Zeker ook
in Vlaanderen, denk maar aan het
CurieuzeNeuzen-project waarin vorig
jaar (2018) de concentraties stikstofdioxide (NO2) tot op straatniveau in
kaart werden gebracht. Maar ook in
andere dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde Europese regio’s –
zogenaamde ‘hotspots’ van luchtvervuiling – beroert het thema steeds
meer mensen. Voordat doeltreffende
acties kunnen ondernomen worden,

moet de luchtkwaliteit echter eerst
afdoende in kaart zijn gebracht.
Specifieke tools
Dat gebeurt met een breed scala
aan technieken zoals remote sensing,
meetstations op de grond en complexe computermodellen – waarin
alle meetgegevens verwerkt worden.
VITO werkt al sinds begin deze eeuw
aan dit soort luchtkwaliteitsmodellen. Dat werk leidde in 2010 tot de
aftrap van ATMOSYS, een drie jaar
durend project gesubsidieerd door
het Europese LIFE-programma voor
milieugerelateerd onderzoek. “Het
grootste deel van het modelleringsonderzoek hadden we toen al
achter de rug”, zegt Lisa Blyth van
VITO. “In het project vertrokken we
vanuit onze modelleringsexpertise
om specifieke tools te ontwikkelen.”
De tools werden ontworpen rondom
vier pijlers van modern luchtkwaliteitsmanagement: monitoring van de
luchtkwaliteit (in real time), assessment of mapping (het gedetailleerd

in kaart brengen en visualiseren van
de luchtvervuiling tot op straatniveau), voorspelling (om waarschuwingen te kunnen uitsturen) en natuurlijk
verbetering (via implementatie van
concrete acties). “Binnen het project
werden deze tools in de eerste plaats
op punt gesteld, getest en vervolgens gevalideerd voor Vlaanderen”,
zegt Blyth. “Toch hielden we toen al
rekening met mogelijke toepassing
in andere hotspots in Europa.”
En dat laatste heeft zijn effect niet
gemist. Bijna tien jaar na de start
van het project is ATMOSYS binnen
het wereldje van het luchtkwaliteitsmanagement – zeker in Europa
– uitgegroeid tot een ‘sterk merk’.
Blyth: “We hebben er dan ook voor
gekozen om voluit onder de vlag van
ATMOSYS verder te varen. Daarmee
speelt VITO, dat de voorbije twee
decennia bewust een meer commerciële weg heeft gevolgd, nu de rol
van een bedrijf dat een sterk merk in
de markt heeft gezet.”

In het kader van Over De Ring, hebben 6 ontwerpteams voor de Antwerpse ringzone strategische leefbaarheidsprojecten uitgetekend.
Kaart 1 toont de verwachte luchtkwaliteitssituatie in 2030 op het vlak van jaargemiddelde stikstofdioxideconcentraties wanneer al deze
projecten worden uitgevoerd. Dit omvat onder andere gedeeltelijke overkappingen en ecoducten, bermen en schermen naast ontwikkeling van
stationsomgevingen en acties om werk te maken van de modal shift. Deze kaart toont een duidelijke verbetering luchtkwaliteit tegenover de
situatie in 2016 (Kaart 2).
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Bron: Over De Ring, 2018, VITO in opdracht van MOW, ORG Urbanism en het team van de intendant. Model: ATMO-Street van ATMOSYS

Klein-Polen
Vandaag is de interesse in ATMOSYS
(en de bijhorende tools) vanuit Europa
groot. Zeker vanuit enkele traditionele
industriegebieden in Oost-Europa,
zoals Klein-Polen (de regio rondom
Krakau), Hongarije, Slovakije en Kroatië. “Het helpt ook dat de Europese
Commissie, die met de funding via
het LIFE-programma mee aan de wieg
stond van ATMOSYS, onze tools heeft
bekrachtigd en gepromoot (‘endorsed’)”, geeft Blyth toe. “Zo zijn we
in de sterk geïndustrialiseerde regio
Klein-Polen beland, waar de overheid
grote inspanningen doet om burgers
ertoe te bewegen hun ouderwetse
vervuilende stookketels en boilers te
vervangen – dit trouwens ook met
de steun van het LIFE-programma.
We helpen er met onze expertise en
ATMOSYS-tools mee aan de realtimemonitoring van de luchtkwaliteit.
En in het stedelijke gebied in en rond
Krakau simuleren we de impact van
de aanleg van nieuwe ringwegen en
een lage-emissiezone op de luchtkwaliteit. De tool hiervoor gebruikten
we eerder al om de impact op tal van
verkeersmaatregelen in Vlaanderen te
evalueren zoals bv. de Oosterweelscenario’s.”
Een van de belangrijkste elementen
in het succesverhaal van ATMOSYS is
volgens Blyth capacity building: het
verbeteren en verruimen van de eigen
expertise en technologie om ook op
grotere of andere schaal een betekenisvolle impact te realiseren. “In een
land als Polen is er aan bedrijfjes die
meetapparatuur en sensors fabriceren
geen gebrek. Maar de ene sensor is
de andere niet en bovendien moet
je goed weten wát je precies meet.
Daarenboven bevatten metingen vaak

fouten en onzekerheden. Wij zagen
datzelfde complexe probleem eerder
al in Vlaanderen. Daardoor zijn we in
staat een onderbouwde aanpak voor
te stellen, uiteraard in combinatie met
onze tools.”
Goede businessrelaties
Sinds de start van het project in
Polen, in 2016, is de bal voor het
ATMOSYS-team van VITO pas echt
aan het rollen gegaan. Zo kwam er
ook vanuit Hongarije de vraag om
advies en expertise aan te leveren
op het vlak van het modelleren en
monitoren van de luchtkwaliteit. En
landen als Kroatië en Slovakije zijn
intussen bezig met een eigen dienst
voor luchtkwaliteitsmanagement op te
zetten. In een publieke uitbesteding
uitgeschreven door beide landen,
kwam VITO telkens als winnaar uit de
bus.

van voorspellingsmodellen, zodat
overheden hun burgers tijdig kunnen
waarschuwen voor smogpieken – dit
via LIBOVITO, de afdeling van VITO
in China. “Maar sinds kort werken
we ook mee aan assessment- en
mappingcampagnes, bijvoorbeeld
om vervuilende puntbronnen te
identificeren en deze vervolgens aan
te pakken”, zegt Blyth.
In India, tot slot, heeft VITO twee
pilootprojecten lopen: één rond het
voorspellen van luchtvervuiling in
Delhi. “Dit voeren we uit voor het nationale milieuagentschap, de Central
Pollution Control Board. We hopen
dat het een springplank kan zijn voor
gelijkaardig werk in andere steden.
Een ander project focust op het in
kaart brengen van de luchtkwaliteit
in Bengaluru. Dit laatste gebeurt in
samenwerking met het Europese aardobservatieprogramma Copernicus”,
aldus Blyth.

Blyth denkt dat het succesrecept
van ATMOSYS bestaat uit een aantal
onmisbare ingrediënten. “Allereerst
genieten we als VITO een stevige
reputatie in Europa, dankzij onze
wetenschappelijke expertise, maar
ook door ons brede businessnetwerk.
Opgelet, die goede relaties creëer je
niet van vandaag op morgen. In het
geval van Kroatië en Slovakije hebben
we daar zeer veel tijd en moeite in
geïnvesteerd.”
En de bal blijft verder rollen. De
expertise van VITO op het vlak van
luchtkwaliteitsmanagement is intussen
ook bekend in China en India, twee
economische groeilanden die van
het verbeteren van de luchtkwaliteit
een topprioriteit hebben gemaakt.
In China beperkte de inbreng van
VITO zich tot voor kort tot het leveren

Meer info
lisa.blyth@vito.be
atmosys.eu
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EXPERTISE OPBOUWEN ROND
BATTERIJTECHNOLOGIE
De R&D rond batterijtechnologie – en alles wat
ermee samenhangt – draait op
volle toeren. En dat vraagt om
gekwalificeerde medewerkers,
niet alleen in onderzoekscentra
en kennisinstellingen, maar
ook in de ontluikende
industrie. VITO/EnergyVille
ontwikkelt en organiseert
daarom (in samenwerking
met EIT InnoEnergy) speciaal
toegespitste cursussen en
trainingen, vrij toegankelijk
via een online platform en
fysiek ook bij te wonen in
de batterijlabo’s van VITO/
EnergyVille.
De cursussen zullen aangeboden
worden op het leerplatform van
InnoEnergy, een onderdeel van het
European Institute of Innovation &
Technology. Het online opleidingsaanbod kadert in een opdracht van
de European Battery Alliance (EBA),
een initiatief van de Europese Commissie om de ontwikkeling van en
het onderzoek naar opslagtechnologieën in Europa een boost te geven.

Zeer complementair
VITO/EnergyVille volgt de activiteiten binnen de EBA (dat bestaat sinds
najaar 2017) op de voet. Behalve
de stimulatie van industriële ontplooiing heeft het initiatief ook een
onderwijsopdracht. “Vanuit VITO/
EnergyVille zijn we prima geplaatst
om die opdracht mee vorm te geven
en verder uit de bouwen”, zegt Jeroen Büscher van VITO/EnergyVille.
“Door onze organisatiestructuur zijn
we – zeker wat de elektrische opslag
betreft – zeer complementair: terwijl
UHasselt en imec vooral focussen
op nieuwe batterijmaterialen, werkt
VITO van cel- tot pakketniveau
(testen, modelleren en managementsystemen van batterijen) en de
KU Leuven op de integratie van de
verschillende componenten in een
opslagsysteem. We zijn dus in staat
om vanuit verschillende invalshoeken
zowel inleidende knowhow als technische diepgang te verschaffen.”
Wat is het doelpubliek? Büscher:
“Dat is divers. Enerzijds zijn er de
master- en doctoraatsstudenten die
werken rond energiegerelateerde

VITO’ER IN DE KIJKER
onderwerpen en elektrische opslag
in het bijzonder. Zij zijn dus de onderzoekers van morgen, die (vooral
ook) bij ons aan de slag kunnen.
Anderzijds zien we dat de industrie
volop aan het omschakelen is naar
duurzame energiesystemen en naar
elektrificatie. Ook het huidige personeel daar kan baat hebben bij onze
opleidingen. Zo bouwen de mensen
een voorsprong uit die van pas komt
in hun verdere carrière. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat we
vooral expertise willen opbouwen.”
Hands-on-trainingen
In de online cursussen zullen alle
facetten van batterijtechnologie
aan bod komen, onderverdeeld in
aparte modules die elk uit maximaal
vijf lessen bestaan. Eén les zou niet
langer duren dan zeven minuten. Als
een cursist klaar is, kan hij opteren
voor een praktisch geïnspireerd
vervolgtraject. “Daarin komen dan
intensieve hands-on-trainingen aan
bod, waarmee we bijvoorbeeld het
werken met batterijtesten of –managementsystemen (de specialiteit
van VITO) heel tastbaar maken”,
vertelt Büscher.
Het gaat dus – zeker in het vervolgtraject – om zeer specifieke kennis
en vaardigheden. “We vinden het
belangrijk dat we dit voor de industrie en bovendien op Europees vlak
kunnen aanbieden. Het zullen bovendien niet alleen mensen zijn die
hiervan profiteren, ook bedrijven uit
de batterijsector hebben er baat bij.
Zij moeten immers minder investeren
in eigen trainingen”, aldus Büscher.

Inge Genné, programmamanager bij VITO, maakte
begin 2016 samen met een
groep watertechnologen
(intern) de overstap van de
afdeling Duurzame Chemie
naar het departement Water
Management & Technology
(WMT). Parallel hieraan vond
ook de inkanteling plaats van
het Vlaams Kenniscentrum
Water (Vlakwa). “Onder de
paraplu van VITO waken
we over het Vlaamse
watersysteem. Dit doen we
door te luisteren naar de
noden van stakeholders en
door vanuit een geïntegreerde
aanpak innovatie in het
waterdomein te versnellen.
Intussen zien we dat onze
waterexperts een sterke
reputatie genieten.”
De start van je carrière in december 1991 hangt nauw samen met
de geboorte van VITO. Sterker, je
zou de allereerste nieuw aangeworven VITO-werknemer zijn!
(lacht) Of ik écht de eerste ben, dat
weet ik natuurlijk niet zeker – misschien moet de administratie dat
maar eens uitzoeken. Maar het klopt
dat toen ik solliciteerde, in de zomer
van 1991, VITO officieel nog niet
bestond. Ik werd aangeworven door
de personeelsdirecteur van het SCK,
waarna ik moest wachten tot de officiële oprichting van VITO rond was,
vooraleer ik aan de slag kon.
Daarnaast combineerde je in je
eerste functie twee rollen: die
van VITO-onderzoeker en die van
doctoraatsstudent.

Meer info
jeroen.buscher@vito.be
ise.innoenergy.com
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Klopt. Na mijn scheikundestudie
(UHasselt en KU Leuven) wilde ik
graag beginnen aan een toepassingsgericht doctoraat in de polymeerchemie. Bij VITO kreeg ik de
gelegenheid om het doctoraats-

onderzoek te combineren met een
functie als onderzoeker (nu zijn die
tijdelijke contracten vervangen door
het beurssysteem). Mijn doctoraat
was dus een van de allereerste
VITO-PhD’s.
Je startte met onderzoek naar
membraantechnologie en vandaag
ben je programmamanager Water.
Hoe heb je je werkomgeving tijdens die 28 jaar zien veranderen?
Begin jaren negentig lag de focus
op membraanontwikkeling, zowel
voor elektrochemische als voor
filtratietoepassingen. Van waterzuivering en contractonderzoek voor
membraanfiltratie was toen nog
geen sprake. Door de druk op de
grondwaterreserves groeide echter
de industriële interesse in waterbesparing en -hergebruik. Ik ben me
dan gaan toeleggen op het domein
van procesoptimalisering, gaande
van wateraudits tot implementatie
van hergebruikscenario’s.
In die bijna drie decennia is ook VITO
als organisatie sterk veranderd. Wat
aanvankelijk begon als een eerder
academisch gerichte onderzoeksorganisatie, evolueerde snel naar een
klantgerichte innovatie-organisatie
die steeds korter op de bal speelt.
Vervolgens gingen we ook onszélf
sterker als een modern bedrijf organiseren, met aandacht voor gerichte
opleidingen voor commerciële en
managementfuncties. In de derde
en laatste golf kwam de focus sterk
te liggen op de maatschappelijke
impact. Wat betreft de beschikbaar-

heid van voldoende water is die
impact natuurlijk evident.
En als programmamanager zorg je
ervoor dat VITO de rol opneemt
van ‘accelerator’ in het management en de transitie van het
Vlaamse watersysteem.
Er zit veel beweging in de Vlaamse
waterwereld, niet alleen bij VITO
maar ook bij de (drinkwater)bedrijven, de steden en het innovatiebeleid. Samenwerking is uiteraard
erg belangrijk. Tijdens de recente
perioden van waterstress (denk maar
aan de extreme droogte tijdens de
zomer van 2018) hebben we gezien
hoe belangrijk het is dat er vanuit
zo’n groter geheel wordt gewerkt.
De herorganisatie van VITO in 2016
kwam op het juiste moment. VITO
koos resoluut voor de uitbouw van
een multidisciplinair waterteam en
bracht hydrologie-, data- en IT-specialisten samen met experts op het
gebied van technologie, economie
en beleid. Deze kruisbestuiving
werkt stimulerend. Een collega verwoordde het recent nog zo: “Over
de grenzen van je eigen expertise
heen kijken, dwingt je om scherper
te zijn.” Wel, dát is nu precies wat we
nodig hebben!

Meer info
inge.genne@vito.be
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EEN DOCTORAAT BIJ VITO
Jonge mensen opleiden in toegepast wetenschappelijk onderzoek, zodat ze een
meerwaarde kunnen betekenen voor de Vlaamse economie en industrie. Het is
een van de strategische doelstellingen van VITO. Momenteel is een tachtigtal
doctoraatsstudenten er als onderzoeker aan de slag. De helft van hen komt uit het
buitenland.

Meer onderzoeksefficiëntie
VITO werkt voor haar doctoraatsprogramma
samen met alle Vlaamse universiteiten (koepels).
In de samenwerking met de Leuvense associatie
wordt vooral gefocust op energiethema’s, terwijl
in die met de Antwerpse universiteit chemie en
milieu centraal staan. De voorwaarden van een
doctoraat bij VITO zijn overigens vergelijkbaar
met die van de ‘conventionele’ PhD’s: een mandaat duurt vier jaar en ook de verloning is (quasi)
hetzelfde. Niet alle doctoraatsstudenten werken
overigens fulltime bij VITO. Sommigen hebben
hun bureau aan de universiteit en komen voor
specifieke stages of infrastructuur naar Mol.
De samenwerking met universiteiten biedt
voordelen op het vlak van onderzoeksefficiëntie.
“Door de krachten met ons te bundelen is er
niet alleen meer financiering beschikbaar voor
academische vakgroepen, maar kunnen ze ook
gebruik maken van onze onderzoeksinfrastructuur en omgekeerd”, zegt Eevers. “Het voorkomt
ook dat we in Vlaanderen op meerdere plekken
in hetzelfde investeren.”

Kennis en innovatie uit het buitenland
Momenteel werken er zo’n tachtig onderzoekers
aan een PhD bij VITO. Opvallend: ongeveer de
helft komt uit het buitenland. “Sommige technologische innovaties zijn al veel verder ontwikkeld
in het buitenland”, zegt Karen Vercammen van
VITO. “Dan is het te gek om binnen je eigen biotoop te blijven zoeken. Met ons PhD-programma halen we dus ook kennis en innovatie naar
Vlaanderen in het belang van de toekomst van
het Vlaams economisch weefsel.”

“CONCRETE TOEPASSING IN DE NABIJE TOEKOMST”
“Concrete toepassing in de nabije toekomst”

De aanvragen voor een PhD bij VITO worden beoordeeld door een
onafhankelijke jury. Daarin zit een tiental wetenschappers. Deze jury
komt een paar keer per jaar samen, afhankelijk van de hoeveelheid
aanvragen en de noden van VITO. Ze wordt voorgezeten door Luc
Sterckx, gasthoogleraar Chemische Ingenieurstechnieken aan de
KU Leuven en ex-topman van verschillende industriële spelers, zoals
Indaver, Oleon en EDF/Luminus.

Een mooi voorbeeld is de expertise rond vierde-generatiewarmtenetten. “Die zijn zeer sterk
ontwikkeld in de Scandinavische landen”, zegt
Eevers. “Daarom hebben we enkele samenwerkingsprojecten lopen met kennisinstellingen daar
(DTU in Denemarken en de universiteit van Lund
in Zweden). Zo kan het gebeuren dat een Vlaamse doctoraatsstudent onder onze paraplu bij een
promotor in Zweden onderzoek doet.”

“In onze jury zitten zowel mensen met een zuivere industriële en
technologische achtergrond, als academici van de Vlaamse universiteiten”, zegt Sterckx. “Als gasthoogleraar en industrieel zit ikzelf daar
een beetje tussenin.” Elke aanvraag wordt grondig beoordeeld door
de jury, volgens een tiental criteria die peilen naar de verschillende
facetten van de kandidaat-doctorandus en diens onderzoek. “Wat
dat laatste betreft kijken we bijvoorbeeld naar de originaliteit en de
haalbaarheid van het onderzoek, alsook naar het strategische belang
voor onze economie. Daarnaast controleren we ook of de kandidaat
over voldoende wetenschappelijke bagage beschikt, zelfstandig kan
werken en of er goede omkadering beschikbaar is (zowel aan de
samenwerkende universiteit als bij VITO).”

Continu vernieuwing
Vinden buitenlandse onderzoekers gemakkelijk
de weg naar Mol? Vercammen: “We afficheren
de beschikbare plaatsen ook sterk internationaal, onder andere via Euraxess (een Europees
platform voor onderzoeksmobiliteit). We merken
trouwens dat onderzoekers dikwijls speciaal naar
ons komen omdat ze op een specifiek onderwerp
willen werken, zoals duurzame technologie. Ze
komen dan aan met een overtuiging, om te werken aan een betere wereld. En ze hebben gelijk,
want duurzaamheid is de kern van onze missie.”

Een groot verschil met een doctoraat aan een universiteit is volgens
Sterckx de concrete toepasbaarheid van het onderzoek in de nabije toekomst. “Het is dus geen zuiver wetenschappelijk onderzoek,
waarvan de toepassing niet meteen in het zicht
ligt. Persoonlijk ben ik sterk bekommerd om de
toepasbaarheid in onze eigen industrie. Beantwoordt het onderzoek aan een industriële nood
en is er een economische grondslag? Ik begeleid
en coach tegenwoordig heel wat start-ups en
daar zie ik welke problemen er komen kijken bij
het overbrengen van nieuwe technologie naar de
industriële realiteit. Die ervaring probeer ik over
te brengen.”

Tot slot draagt het PhD-programma ook bij aan
de verjonging bij VITO. De doctoraatsstudenten maken immers tien procent uit van het hele
personeelsbestand. “PhD’ers behoren tot onze
jongste onderzoekers. Ze kijken nog met een
frisse blik naar een discipline en dat houdt onze
vaste medewerkers bij de les. Bovendien is er
door hun komen en gaan continu vernieuwing”,
aldus Eevers.

Foto 2018

Een van de hoofdopdrachten van VITO is de
transitie versnellen van wetenschappelijk onderzoek tot werkelijk toepasbare technologieën die
kunnen opgenomen worden in het economische
weefsel en die zo meerwaarde bieden aan de
Vlaamse economie. “Daarmee spelen we in op
een urgente vraag van de industrie”, zegt Walter
Eevers, directeur R&D bij VITO. “We zijn onder
meer heel bedreven in het maken van techno-economische analyses, dus ook in het bestuderen van toepassing in economische zin. Heeft
het zin om met een technologie verder te gaan?
Wanneer kunnen we een doorbraak verwachten?
Bij ons worden jonge onderzoekers, die vaak nog
een academische mentaliteit meedragen als ze
van de universiteit komen, snel met deze insteek
vertrouwd gemaakt. Zo dichten we mee de kloof
tussen basisonderzoek en industriële noden.”

“DICHTBIJ DE INDUSTRIËLE REALITEIT”
“Dichtbij de industriële realiteit”

Lies Eykens promoveerde in 2017 bij VITO op
onderzoek rond membraantechnologie. Met
membraandestillatie kunnen waterige oplossingen met hoge zoutconcentraties worden gezuiverd. In haar onderzoek bekeek ze vooral hoe
de technologie dichterbij de markt gebracht kan
worden. Na haar promotie werkte ze nog twee
jaar als onderzoeker bij VITO, bij het Chem²team. Sinds enkele maanden is ze aan de slag bij
Umicore in Olen.
“Bij Umicore werk ik op milieutechnologie, met
een grote focus op waterzuivering”, zegt Eykens.
“Niet specifiek voor de vestiging in Olen, maar
voor alle sites wereldwijd.” Hoe heeft ze de
overstap naar de industrie ervaren? “Het grote
voordeel van een doctoraat bij VITO is dat het
onderzoek nauw aanleunt bij de industriële realiteit – al hangt dat natuurlijk af van het specifieke
onderwerp. Vooral de vertaalslag van labo- naar
pilootschaal was een meerwaarde.”
Een extra meerwaarde vormden de twee jaren
bij VITO na haar promotie. “Tijdens die periode
werkte ik aan heel diverse projecten in plaats
van aan één specifiek topic, waarin ook enkele
grote bedrijven waren betrokken. Dat was heel
leerzaam”, aldus Eykens.

Meer info
karen.vercammen@vito.be
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CIRCULAIR BOUWEN
SCHIET UIT DE
STARTBLOKKEN
In de transitie naar een koolstofarme samenleving valt het belang
van een circulaire economie niet
te onderschatten. Meer dan de
helft van onze CO2-uitstoot komt
immers (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de materialen die we
gebruiken. Vooral de productie
van bouwmaterialen is berucht
om haar grote klimaatimpact.
Eerder dit jaar zette VITO haar
handtekening onder de Green Deal
Circulair Bouwen, een engagement
om de transitie naar een circulaire
bouwwereld in Vlaanderen zoveel
mogelijk te ondersteunen.
Circulair bouwen houdt veel meer in
dan enkel hergebruik en recyclage
van bouwmaterialen. Door te focussen op veranderingsgericht bouwen
kunnen architecten en productontwikkelaars de gebouwen en hun
onderdelen mee laten evolueren met
de gebruiksbehoeften. En nieuwe
verdienmodellen kunnen bouwheren
en product- en dienstverleners ertoe
aanzetten de geplande levenscyclus
van een bouwproject anders te gaan
invullen: prestatiegericht, aanpasbaar
volgens de noden en/of de recuperatie van waardevolle materialen.

18

Samen met de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),
waaronder het team Vlaanderen
Circulair valt, zet VITO fors in op het
stimuleren van circulair bouwen in
Vlaanderen. Daarbij trekken beide
organisaties zoveel mogelijk partners
uit de brede bouwsector mee het bad
in: van kleine en grote bouwbedrijven over consultants en faciliterende
organisaties tot onderzoeks- en zelfs
onderwijsinstellingen. “We hebben
gemerkt dat er zeer veel interesse
is in circulair bouwen”, zegt Brigitte
Mouligneau, transitiemanager circulaire economie OVAM. “Van de meer
dan 130 projecten die intussen lopen
op het vlak van circulaire economie,
zijn er meer dan veertig bouwgerelateerd. Dat zegt genoeg.”
Experimenteer- en leeromgeving
De Green Deal Circulair Bouwen is
een nieuw initiatief van het Vlaams
Ministerie van Omgeving, Natuur en
Landbouw, de OVAM en de Vlaamse
Confederatie Bouw. “Via die laatste is
ook kunststoffenfederatie essenscia
betrokken (als lid van het publiek-private partnerschap Vlaanderen Circulair). Belangrijk, want in bouwafval

zitten ook veel kunststoffen”, aldus
Mouligneau.
Vertrekkende vanuit de Green Deal
hebben de OVAM en VITO een
partnerschap opgestart rond een
experimenteer- en leeromgeving,
waarbinnen ervaringen worden
uitgewisseld. “Het is de bedoeling
dat partners concrete innovatieve
circulaire projecten gaan uitvoeren”,
zegt Mouligneau. “Dat kan gaan
van het gebruik van nieuwe duurzame materialen over eco-design tot
veranderingsgericht bouwen. We
werken daarbij met een open blik:
alles wat ons kan verder helpen om
de kringloop in de bouw te sluiten,
komt in aanmerking.”
Eind februari 2019 was er een
officieel startmoment. Sindsdien
hebben al meer dan 290 deelnemers ingetekend. Daarmee gaan ze
een engagement aan om minstens
één project te realiseren, dat ze zelf
mogen kiezen en uitwerken. Tijdens
zogeheten inspiratiesessies zullen de
deelnemers hun ervaringen dan met
elkaar kunnen uitwisselen. Mouligneau: “We willen deze sessies vier
keer per jaar organiseren. Daarnaast
ontwikkelen we ook een online platform om kennis en ervaringen nóg
vlotter te delen.”
Voorbije het laaghangend fruit
Als aanvulling op dit initiatief hebben de OVAM en VITO/EnergyVille,
in samenwerking met het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf (WTCB), de Universiteit Hasselt en de Vrije Universiteit
Brussel, nog een extra (onderzoeks)
traject opgestart, in de vorm van
een proeftuin. Daarin wordt voorbij het laaghangend fruit gekeken
– noem het circulair bouwen voor
gevorderden. “Hier komen obstakels in circulair bouwen aan bod die
bijvoorbeeld gaan over regelgeving,
over juridische zaken rond contracten of over arbeidsfiscaliteit”, zegt
Wim Debacker van VITO/EnergyVille.
“In deze proeftuin stellen ook onze
onderzoekers hun expertise beschikbaar.”
De proeftuin bestaat uit twee
deelopdrachten: tijdens het eerste
anderhalf jaar wordt er gefocust op
urban mining, terwijl de volgende 24
maanden de nadruk ligt op veranderingsgericht bouwen. Debacker:

“Met urban mining willen we een
oplossing creëren voor de erfenis van
het bestaande bouwpatrimonium.
De grote bouw- en sloopafvalberg
kunnen we verkleinen door bewust
nuttige toepassingen te vinden voor
het afval.”
Building As Material Banks
Intussen liep eind februari 2019, toen
de Green Deal Circulair Bouwen dus
het licht zag, het Europese project
Building As Material Banks (BAMB) af.
In dat project werden knelpunten –
‘systemische barrières’ – bestudeerd
die in de weg staan van de ontplooiing van een circulair bouwmodel. Binnen het project, waarin naast VITO/
Energyville nog vijftien andere Europese organisaties betrokken waren,
lag de focus op drie systeemveranderingen. “Ten eerste op een andere
manier van ontwerpen, zowel van
gebouwen als van materialen en producten”, vertelt Debacker. “Vandaag
worden gebouwen nog voornamelijk
ontworpen voor één vaste functie.
Dat is problematisch, want de behoeften en noden veranderen sneller
dan gebouwen. In het BAMB-project hebben we bestudeerd hoe
we meerdere functies al tijdens de
ontwerpfase kunnen integreren in de
bouwplannen en ervoor zorgen dat
gebouwen doelbewust en gemakkelijk demonteerbaar zijn. Als de functie
van een gebouw verandert, willen we
immers niet alleen materialen, maar
vooral ook volledige componenten
kunnen recupereren.”

De tweede systeemverandering
behelst het volledige waardenetwerk
van een gebouw, van bouwheren,
architecten en aannemers over
gebouwbeheerders tot slopers (of
‘ontmantelaars’). Debacker: “Nu zien
we dat er vanuit kleine clusters van
architecten, aannemers en studiebureaus weliswaar meer samengewerkt
wordt, maar dat er nauwelijks rekening gehouden wordt met andere
spelers die in de latere fases van de
levenscyclus van het gebouw actief
zijn. In een circulair model moet er
over de ganse keten worden samengewerkt, onder meer door data en
gegevens over producten, componenten en gebouwen met elkaar te
delen. Hierbij speelt de ontwikkeling
van materialenpaspoorten een belangrijk rol. Via deze digitale tool kan
alle informatie over een welbepaald
product in een welbepaald gebouw
worden samengebracht en gedeeld.
Het paspoort bevat niet alleen traditionele parameters zoals dichtheid
of technische prestaties, maar ook
informatie over de assemblage of
demontage. Dit instrument kan
bouwheren en aannemers helpen om
omkeerbaar en veranderingsgericht
te gaan bouwen.”
Ten derde is er nog de uitdaging
van een andere waardecreatie voor
gebouwen dan vandaag het geval
is. “Het komt er niet meer op aan
om gewoon zo goedkoop mogelijk
te bouwen. We moeten evolueren
naar businessmodellen waarin de
kosten en baten over de volledige

levenscyclus zijn meegenomen –
en die moeten ook sociaal zijn en
milieugerelateerd”, zegt Debacker.
Het BAMB-project was, net als veel
VITO-onderzoek, actiegedreven. Er
werd dus gewerkt rond een aantal
pilootprojecten, zoals het design van
een transformeerbaar gebouw op
basis van een stalen skelet of een
renovatiestrategie voor prefab-studentenkoten.

Meer info
wim.debacker@vito.be
bamb2020.org
vlaanderen-circulair.be

Meer info
bmoulign@ovam.be
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ASBEST SPOTTEN
VANUIT DE LUCHT
Vlaanderen wil komaf maken met
de historische asbestvervuiling in
haar gebouwenpatrimonium. Voor
de inventarisatie doet het een
beroep op de expertise van VITO
en het Agentschap Informatie
Vlaanderen (AIV).
België was ooit een echt asbestland,
en die historische erfenis dragen
we nog altijd met ons mee in ons
gebouwenpatrimonium. Volgens
schattingen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
zit er vandaag nog zo’n 2,3 miljoen
ton asbest in woningen, scholen,
bedrijven en andere gebouwen. Een
groot deel van dat asbest zit verwerkt
in golfdaken en leien. Die vormen
overigens niet alleen een gevaar
tijdens afbreekwerken. Doordat de
dakbedekking verweert door blootstelling aan de natuurelementen en
de vrijgekomen asbestvezels zich vlot
kunnen verspreiden, wordt ook het
lokale milieu (alsook de gezondheid)
bedreigd.
Asbestplan
De Vlaamse overheid heeft aan de
OVAM gevraagd om een ambitieus
‘asbestplan’ op te zetten, met als
doel onze regio op termijn asbestveilig te maken – lees: bij normaal
gebruik van het gebouw mag er geen
risico meer uitgaan van de aanwezige
asbestmaterialen. Een van de kernacties van het plan is de geleidelijke
vervanging van asbestcementdaken,
-gevels en leidingisolatie tegen 2034.
Tegen 2040 zouden alle andere
risicohoudende asbestmaterialen
verwijderd moeten zijn.
Helaas bestaat er nauwelijks geografische informatie over de verspreiding van asbest in de bouw
tijdens de voorbije decennia.
Daarom heeft de OVAM Informatie
Vlaanderen en VITO onder de arm
genomen om met remote sensingtechnieken de asbestinventarisatie in
Vlaanderen mee te ondersteunen.

Detectie (transparant rood)
van oude leien door het AI-algoritme

Archiefbeelden
“We hebben eerst gekeken welke
data al beschikbaar zijn en in hoeverre we die kunnen gebruiken om
asbestdaken te identificeren vanuit
de lucht”, zegt Jan Biesemans van
VITO. “In die oefening hebben we
geleerd dat multispectrale luchtbeelden (RGB) met een resolutie van
tien centimeter of beter voldoende
zijn om golfplaten en leien met een
aanvaardbare nauwkeurigheid te
herkennen. Het grote voordeel is dat
we via Informatie Vlaanderen al voor
gans Vlaanderen over zulke beelden
beschikken, het resultaat van een
intensieve meetcampagne die liep
van 2013 tot 2015 in het kader van
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II.”
VITO en Infomatie Vlaanderen stellen
nu op basis van deze beelden een
eerste overzichtskaart samen. Biesemans: “Voor alle duidelijkheid: dit
is een potentiële kaart. Ze geeft dus
weer waar er asbestdaken kunnen
liggen.” De VITO-onderzoekers,
samen met het AIV en Passwerk,
staan ook in voor de verwerking van
de beelden, en dus de detectie van
asbesthoudende dakbedekking.
Hiervoor doen ze beroep op de nieuwe technologie uit het domein van
de artificiële intelligentie. Samen met
Informatie Vlaanderen ontwikkelde
VITO enkele deep learning-modellen
die vervolgens specifiek voor deze
opdracht werden getraind.
Hoe kunnen de onderzoekers uit
hun beelden afleiden wanneer een

gebouw is gezet of een dak is gelegd
of vernieuwd? “Uit een beeld kan het
bouwjaar niet afgeleid worden, maar
in een latere fase kan, in combinatie
met historisch fotomateriaal, het
bouwjaar wel gerichter bepaald worden en kunnen we beter inschatten
of de dakbedekking asbest bevat of
niet. Als er dan nog twijfelgevallen
zijn, zal een deskundige ter plaatse
moeten gaan”, aldus Biesemans.
Volgens Astrid Verheyen van het
team asbestafbouw van de OVAM
ontspruit uit de remote sensing-aanpak ook een handig middel om
burgers toekomstgericht te sensibiliseren en te informeren over
acties die asbestverwijdering gericht
ondersteunen. “Met een mogelijke
combinatie van de zonnekaart en
informatie over asbestverwijdering
kunnen we gerichter advies geven
over de locaties waar de combinatie
‘asbest er af, een zonnepaneel er op’
zou renderen en voor welke locaties
de (streef)mijlpaal van 2034 van toepassing is.”

Meer info
jan.biesemans@vito.be
astrid.verheyen@ovam.be
nancy.vancamp@kb.vlaanderen.be
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