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• 13:00 uur: Opening en algemene inleiding

• 13:10 uur: Welke rol speelt Asset Management bij het Circulair onderhoud: 
HZ University of Applied Sciences en Evonik presenteren hun ideeën over de relatie tussen Asset 
Management en het uitvoeren van Circulair beleid (asset owners)

• 14:10 uur: Presentaties van de concrete aanpak per deelproject:

Levensduurverlenging en hergebruik van Elektromotoren, Transformatoren -
presentatie door Universiteit Gent

• 14:30 uur: PAUZE

• 14:50 uur: Vervolg presentaties over de deelprojecten:

Levensduurverlenging (voorspellen van het onderhoud) van Regelkleppen - presentatie door Yara

Het reduceren van emissies met name bij afsluiters en flensverbindingen - presentatie door 
ITIS en Dijkgraaf-Support

Het verduurzamen van industrieel reinigen - presentatie door DOW

Het ontwikkelen van een deelplatform voor speciaal gereedschap (bij asset owners) -
presentatie door i.Revitalise

Verlichting op vraag, energiebesparing en beperking van verstrooiing - presentatie door KicMPi

• 16:45 uur: Einde
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Circulair Onderhoud*

• “Het Onderhoud van een product of installatie is het proces 
om het product of installatie  in goede conditie te houden, 
zonder dat het van eigenaar wisselt.”

• “Circulair onderhoud reduceert het gebruik van materialen 
zonder de bedoeling van het onderhoudsproces te wijzigen”

• Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in 
bedrijven door het stimuleren van aanpassing van 
productieprocessen" (3C) vast gesteld

* Definities van KicMPi
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Interreg Vlaanderen-Nederland

• subsidieert grensoverschrijdende projecten voor 
slimme, groene en inclusieve groei

5 VLAAMSE PROVINCIES &

3 ZUIDELIJKE NEDERLANDSE PROVINCIES
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Project doelstellingen
• Het programma richt zich bij deze specifieke doelstelling op investeringen bij 

bedrijven van innovatieve, bovenwettelijke technologieën die de omgang met 
hulpbronnen meer efficiënt maken. 

• Op die manier wordt beoogd dat nieuw ontwikkelde technieken meer en 

effectiever worden toegepast, met MKB/KMO als specifieke doelgroep.

• Door middel van demonstraties, pilotprojecten en ondersteunende 
campagnes komen ondernemers in aanraking met nut en noodzaak zodat 
hun investeringsbereidheid stijgt in hulpbron-efficiënte technologieën.
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Circulair Onderhoud project

De resultaten recente haalbaarheidsonderzoeken vormen het 
uitgangspunt voor de vaststelling van de volgende 4 Project 
Thema's.

1. Levensduur voorspelling en levensduur verlenging 

2. Materiaal efficiëntie 

3. Ketenvernieuwing/deeleconomie 

4. Hergebruik van apparatuur
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