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Webinar Klimaatjobs 
Via de chat werden verschillende vragen gesteld tijdens het Webinar van 6 juli 2022. In dit overzicht 

proberen we hierop een antwoord te bieden.  

Graag geven we eerst nog een algemeen aandachtspunt mee, dat op al de vragen van toepassing is. 

Zoals tijdens de Webinar aangegeven kadert deze oproep binnen het Vlaams Energie en Klimaatplan. 

De link tussen het maken van de circulaire shift, een circulaire activiteit en tewerkstelling van de 

doelgroepmedewerkers zou de rode draad doorheen uw aanvraag moeten zijn. Enerzijds verwachten 

wij in uw aanvraag een goed beeld te krijgen van wat ‘circulaire economie’ voor uw onderneming 

betekent en ook hoe u als onderneming die circulaire shift mee ondersteunt en daarnaast is het 

uiteraard belangrijk dat u motiveert dat uw onderneming voldoende circulaire activiteiten ontplooit 

waarbinnen de zg. ‘klimaatjobs’ kunnen worden ingezet.  

Volgende concrete vragen werden gesteld:  

Vragen over circulaire activiteiten  
 

1/ Komt reshoring ook in aanmerking. Dus minder transport door lokale productie? 

 Reshoring geeft een winst op vlak van logistiek, maar is op zich weinig ambitieus in het licht van de 

circulaire economie. Het is van belang dat de activiteit as such ook past binnen een visie op een 

circulaire economie, zoals aangegeven in bovenstaand algemeen aandachtspunt. 

2/ Wat met activiteiten die bijdragen aan de energietransitie? Die passen niet onmiddellijk in één 

van de R-strategieën maar dragen wel bij tot CO2-reductie. 

Activiteiten die onderdeel zijn van een waardeketen om hernieuwbare energie te produceren, 

passen binnen deze oproep.  

3/ Wat met onze bijdrage aan digitale connectie van machines die op grotere afstand wereldwijd 

rondstaan. Hierdoor kan men onderhoud en bijstand verlenen vanop afstand en draagt dit ernstig 

bij tot CO2 reductie omdat men niet ter plaatse moet gaan met auto of vliegtuig. 

Digitale connectie bespaart transport, maar ook hier de ambitie inzake de circulair economie niet 

vergeten, zoals aangegeven in bovenstaand algemeen aandachtspunt. Wij vernemen graag de extra 

winsten die hiermee gepaard gaan en de verzekering dat het gaat om energie performantie 

machines. 

4/ Is groenzorg ook een activiteit die in aanmerking komt; dankzij goed onderhoud van het groen 

krijgt dit een langere levensduur en zou dit CO2 besparend kunnen zijn. Of niet? Schoonmaak van 

gebouwen is ook onderhoud met als doel langdurig gebruik van materiaal (gebouw). Is dit OK in 

deze oproep?  

Voor de “klassieke” activiteiten van groenbeheer en schoonmaak is het van belang de business as 

usual-aanpak te overstijgen en zich met deze activiteiten in te schrijven in een streven naar de 

circulaire economie. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de keuze en verwerking van het groen 

(biodiversiteit) en de keuze van de schoonmaakmiddelen. Ook hier verwijzen we dus naar 

bovenstaand algemeen aandachtspunt.  
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5/ Passen activiteiten binnen veenherstel (en opslag van CO2) en vernatting van onze natuur ook 

binnen de klimaatjobs? Idem aan veenherstel: ook grote aanplantingen van bossen komen in 

aanmerking omdat ze CO2 opslaan? 

Ook hier graag een motivering en onderbouwing van de bijdrage van deze activiteiten aan een 

verminderde CO2-uitstoot, zoals aangegeven in bovenstaand algemeen aandachtspunt 

6/ Komt een heel ver doorgedreven ontmanteling van flat screens en monitoren waar vooral extra 

kunststoffen, extra metalen en extra printplaten zullen worden ontmanteld ipv in de shredder te 

gaan in aanmerking?  

Ja zeker. Ook hier graag, zoals aangegeven in bovenstaand algemeen aandachtspunt,  een goed zicht 

bieden op de waardeketen waarbinnen u deze activiteit in voorziet.  

7/ Is het omschakelen van de eigen activiteiten naar rechtstreekse opstart met fietsen en openbaar 

vervoer ipv transport medewerkers met wagens dan optie als we daar bijkomende medewerkers 

bij kunnen inzetten? 

De vraag is ons niet helemaal duidelijk, gaat het over woon-werk verkeer? Of gaat het over 

dienstverplaatsingen? Wij kijken uit naar uw motivering in het licht van circulaire economie en CO2-

besparing,  zoals aangegeven in bovenstaand algemeen aandachtspunt 

Algemene vragen 
 

1/ Uitbreiding contingent via klimaatjobs oké, maar welke meer structurele ondersteuning is er 

voor de verdere ontwikkeling van circulaire activiteiten? 

Via de ESF-oproep Circulair Werk(t) wordt momenteel voorzien in die ondersteuning. In 12 sociaal-

circulaire hubs kunnen de maatwerkbedrijven terecht. Zie voor het overzicht op 

www.circulairwerkt.be.  

2/ Als een bedrijf onvoldoende invulling had, minder dan 95% op jaarbasis : dan is de aanvraag niet 

ontvankelijk voor hen. Stel dat die 1000 jobs niet bevraagd worden door de andere bedrijven : toch 

geen kans voor deze eerste categorie ? 

Wij vertrouwen erop dat de ingediende aanvraagdossiers positief beoordeeld zullen kunnen worden.  

  

http://www.circulairwerkt.be/

