


Nieuwe gezichten 2015-2016 



• Vlaco heeft ECN-QAS voor digestaat behaald in 2014 

• Roadmap Circular Economy Strategy 

• Kaderrichtlijn afval 

• Europese verordening meststoffen 

• BREF 

 Binnen Vlaco werkgroep GPBV bedrijven 

Europa 2017 



In 25 jaar zijn er door Vlaco 4.963 
compostmeesters/kringloopkrachten 
opgeleid. 



Vlaco gaf 650 cursussen 
thuiscomposteren. 



De afgelopen 5 jaar informeerde Vlaco 
over de biologische kringloop met 322 
infosessies van ‘koken met restjes’ tot 
‘insectenhotels bouwen’. 



In 2017 kan Vlaco beroep doen op 
48 actieve lesgevers. 



In 25 jaar zijn er door Vlaco 
5.490 stalen genomen. 



Sinds 2007 heeft Vlaco  
- 806 audits uitgevoerd 
- 1.654 keuringsattesten afgeleverd 



In 25 jaar is de verwerkte hoeveelheid 
toegenomen tot meer dan 3.170.000 ton. 



In 25 jaar is de compostafzet 
toegenomen tot meer dan 420.000 ton. 
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In 2017 zijn er 1.342.000 ton 
digestaatproducten afgezet. 



Door de productie en het gebruik van onze 
eindproducten wordt er in Vlaanderen een CO2-
besparing gerealiseerd tussen 
880.000 en 1.135.000 ton CO2-equivalenten. 



Nieuwe marketingstrategie  
Productdifferentiatie 



C o m m u n i c a t i e  

 jaarthema 

 lesgevers  

 samenwerkingen 

 events (zoals Kringloopweekend) door 
vrijwilligers én door Vlaco 

 in het oog springende voorbeeldprojecten 

 infomiddelen (-ZINe, artikels, FB, www …)  

Thuiskringlopen: Nieuwe strategie 
kringloopcommunicatie  

V l a c o  
• Steunpunt én een sterk merk! 
• Voor alle kringloopthema’s 

Leden  

Gemeenten  

Kringloopkrachten 
= lokale adviseurs 

Kringloopgeïnteresseerden  



Team thuiskringlopen 

Afdeling kwaliteit 

Secretariaat 

Onderzoek 

Marketing 

Communicatie 



2008: Jacques Soenens 
Ondervoorzitter van in den beginne 



 2013: Luc Vanacker 
Voorzitter van in den beginne 



 2015: Paul Macken  
Bestuurder van in den beginne 



 2015: Jos Van Hoydonck  
11 jaar in het bestuur 



 Luc Crommen  
Bestuurder van in den beginne 



 Ann Braekevelt  
Secretaris van in den beginne 







https://www.youtube.com/watch?v=I__w1X4l9TE



