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CleanTechPunt, wie zijn we?







CleanTechPunt stelt zich tot doel:
“het concept ‘CleanTech’ ruimere
bekendheid geven”.
“Van onder uit” een maatschappelijk
draagvlak creëren voor CleanTech.
CleanTech zichtbaar maken, voor iedereen.
De CleanTech sector een maatschappelijke
positie geven die het verdient!
Samen de uitdagingen aangaan…
www.CleanTechPunt.be
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www.CleanTechPunt.be
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Wat is Cleantech?









Cleantech = Clean Technology.
is een selectie van producten, diensten en
processen die op basis van technologieën
het gebruik van onze natuurlijke
hulpbronnen optimaliseren en de milieuimpact minimaliseren!
Belangrijk is het uitzicht op economisch
toegevoegde waarde in combinatie met
milieuwinst.
Daarbij is het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen én energiebronnen zeer
www.CleanTechPunt.be
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belangrijk.

www.CleanTechPunt.be
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Ruimere bekendheid geven, hoe? (1)


CleanTech opleidingen geven, o.a.
 CleanTechInZicht (CTIZ),
 CleanTechLezingen (GreenVille, CVN, …)

 CleanTech en Duurzaam Handelen (VDAB)
 CleanTechAmbassadeur (CTA)  CT projecten
 CleanTechConsultant (CTC)  Bedrijven sept ’15
 Postgraduaat Cleantech

Inzet CTA’s om algemene publiek te bereiken.
rondleidingen, bedrijfsbezoeken enz.
 De oplossende rol van Cleantech duiden.
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Winst

Afname van

Duurzame verkoop

CO2 emissies

Nieuwe bedrijfskansen

Kosten

Werkgelegenheid

 Storten van afval

Toegevoegde waarde

Gebruik nieuwe grondstoffen

Innovatie

Industrieel water verbruik

(Buitenlands) nieuw kapitaal

Chemische vervuiling

Kennis verwerving

Transport

Kennis overdracht

Risico’s

Toename van

Gevaarlijk afval

Stappenplan tot een duurzame en lage koolstofeconomie

Consumpties van natuurlijke Hulpbronnen en emissies

BELASTING VAN DE AARDE

CleanTech referentie kader

-1
1

Draagkracht
een aarde

0

-1 = Niets doen…

2

0 = Symptoombestrijding
1 = Systeem optimalisatie

3

2 = In transitie, CleanTech
3 = Systeem innovatie, 2C2

4

4 = The Blue Economy, 2C2

Productiviteit van natuurlijke (hernieuwbare) hulpbronnen

ECONOMISCHE WINST
Maurice Ballard
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Rechtvaardig
(MVO)
Cultuur
Kwaliteitsdimensie
Sociaal

Economisch

CleanTech
(Mondiaal)

Tijdsdimensie
Transitie

Houdbaar

Milieu

Leefbaar
www.CleanTechPunt.be
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Over mens, milieu en economie (PPP)
- Mens -

www.CleanTechPunt.be

10

…
Energie

Afval

Transitie
denken

Grond stoffen

Wat kan ik
doen?
Clean
=
Technology
Wat is mijn
bijdrage?

Transport

Bouwen
en
wonen
Voedsel
productie

Ecosysteemdiensten

Water

Consumptie

www.CleanTechPunt.be
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Aanbod voor scholen (1)
Lager onderwijs, vanaf 4de leerjaar.
 Rondleidingen in combinatie met filmpjes,
quiz en doe-opdrachten: v.b. zoek en herken
de verschillende grondstoffen na CT
scheidingsprocessen. Kunststoffen, metalen,
plastics, … + hun nieuwe eindproduct.
 CleanTechPunt ontwikkelt CleanTechLab en
legt relaties tussen Techniek en Wetenschap
en oplossende rol van Cleantech per
gevraagde thema. Werkt i.f.v eindtermen.
 Breed aanbod  scholen selecteren
gewenste onderwerp.


Quiz - Ik spring duurzaam om met water wanneer ik:












grondwater uit de eigen put gebruik, zodat ik op elk moment van de
dag mijn gazon kan besproeien.
(Het belang van grondwater staat gelijk met dat van leidingwater omdat we ons
kraantjeswater uit het grondwater halen: het water is door de verschillende aardlagen
op een natuurlijke manier gezuiverd. Voor ons milieu is dit een tijdrovend proces,
zeker in vergelijking met de snelheid waarop de mens het verbruikt. Daardoor daalt het
grondwaterpeil en wordt het oppervlaktewater vuiler. We moeten dus zuinig met water
omspringen.) (waarde=1)

regenwater gebruik, zodat ik op elk moment van de dag mijn gazon
kan besproeien.
(Regenwater duurzaam gebruiken betekent er bewust en spaarzaam mee omgaan want
dat moet na indringing in de bodem het grondwater vormen. Het gazon besproei je
best ’s nachts wanneer er minder verdamping door de zon is.) (waarde=2)

zepen gebruik die natuurlijk afbreekbaar zijn en gemorste
olieproducten eerst met opslorpende materialen zoals keukenpapier
opveeg in plaats van ze met water weg te poetsen.
(Dit is een duurzame manier om te poetsen. Hou er rekening mee dat afbreekbare
zepen ook met zorg moeten gebruikt worden. De natuur heeft tijd nodig voor dit
afbraakproces. Belast hem dus niet meer dan nodig.) (waarde=4)

zoveel mogelijk regenwater gebruik, maar op een zorgvuldige
manier om verspilling tegen te gaan en schadelijke afvalstoffen
(zoals olie, verf,…) niet in het afvalwater te lozen.
(Heel goed! Dus ik heb aandacht voor het zuinig gebruik, het juiste gebruik zoals
regenwater voor de tuin of het onderhoud, en dit samen met de beperking van de
vervuiling van het afvalwater.) (waarde=5)
www.CleanTechPunt.be
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Quiz - Een CleanTech-bedrijf heeft aandacht voor energie door:













altijd hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.
Het gebruik van waterkracht, zonnepanelen, windmolens, aardwarmte,...
voor verwarming of elektrische stroom is duurzaam. Dit wordt pas
CleanTech wanneer het wordt toegepast samen met de terugwinning van
warmte die bij het maken van de producten vrijkomt, zodat deze kan
hergebruikt worden voor bijvoorbeeld het drogen van materialen. Dus
zuinig + hernieuwbare energie = CleanTech (waarde=5)

enkel elektrische stroom te gebruiken voor verwarming, zodat er
geen fossiele brandstoffen gebruikt worden.
Opgelet! Elektriciteit die met steenkoolcentrales(op fossiele brandstoffen)
opgewekt wordt, is niet CleanTech door de hoge CO2-uitstoot (waarde=3)

alle elektriciteit zelf op te wekken met generatoren op aardgas die
geen vuile uitlaatgassen geven.
Hier is er nog steeds verbranding van een fossiele brandstof met CO2
uitstoot, dus niet CleanTech. (waarde=2)

zijn producten in het buitenland te laten produceren, zodat de
CO2-uitstoot bij ons niet verhoogt.
Nee! Op deze manier verdubbelt de CO2-uitstoot: eerst bij productie en
nog eens bij het transport. (waarde=1)

www.CleanTechPunt.be
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Aanbod voor scholen (2)
Secundaire graad: voorbeeld

www.CleanTechPunt.be
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Aanbod voor scholen (3)









In functie van technische/beroeps
opleidingen. (doe, quiz, toepassing gerichte
bedrijfsbezoeken + VDAB bedrijfsvideo’s)
Doe activiteiten in CleanTechLab.
Bezoek CT toepassingen voor bepaalde
studierichting: gerichte groepen in bedrijven
(bouw, energie, bio-landbouw enz.)
CT toepassingen in openbare gebouwen
(alle niveau ’s).
CleanTechPunt/VDAB e-learning Duurzaam
Handelen, opstap tot Cleantech.

Duurzame ontwikkeling…
Mensen

Aarde

Economie

Duurzaamheid = cultuuromslag
Clean Technology
Technologische evolutie   maatschappelijke acceptatie

Dank voor uw aandacht…

Maurice Ballard
www.cleantechpunt.be
0032-11/39.72.83.

