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Inleiding
Vandaag de dag is het wereldwijd beleid rond het behoud van het milieu een grote
uitdaging geworden, die de klemtoon legt op het evalueren van menselijke activiteiten
conform met de principes van een duurzame ontwikkeling (Smol, Kulczycka, &
Avdiushchenko, 2017). Het consumptiegedrag en de levenskeuzes van mensen hebben
geleid tot klimaatveranderingen, veranderingen in het ecosysteem, waterschaarste en
verlies aan biodiversiteit (Byerly, et al., 2018). Zo veroorzaakt de consumptie van plastic
ieder jaar voor 7 tot 8 miljoen ton non-biodegradeerbaar plastic in onze oceanen. Dit
afval veroorzaakt schade door het vrij komen van koolstofdioxide, kankerverwekkende
stoffen en boeikasgassen (Thakur, et al., 2018). Een ander voorbeeld is de
massaproductie van materialen voor consumptie, die duizenden kilometers rond de
wereld reizen alvorens deze in gebruik wordt genomen. Deze transporten veroorzaken
een significante milieu-impact. In 2009 zorgde vrachttransport voor 45% van de totale
transportenergievraag (Juraschek, Becker, Thiede, Kara, & Herrmann, 2019).
De milieu-impact van consumptiegedrag wordt in de optiekwereld in vraag gesteld voor
het consumeren van contactlenzen (Park, et al., 2018). Deze markt kent een grote
toename van contactlenzen bestaande uit het materiaal silicone hydrogel (Musgrave &
Fang, 2019). De zorg gaat toe naar het gedrag van mensen met betrekking tot het
weggooien van deze en andere contactlenzen. Uit een Amerikaans onderzoek dat werd
uitgevoerd onder leiding van de Arizona State University bleek dat 20 % van de
consumenten hun contactlens wegspoelde door het sanitair (Halden, Rolsky, & Kelkar,
2018). Uit een Koreaans onderzoek betreft dit 16,8 % (Park, et al., 2018). Het
wegspoelen van contactlenzen door het sanitair heeft verontrustende gevolgen voor het
milieu, omdat contactlenzen zich ontbinden in microplastics die slechts gedeeltelijk
worden tegengehouden door waterzuiveringssystemen (Halden, Rolsky, & Kelkar, 2018).
De bedenking kan gemaakt worden dat in een wereld waar de bevolkingspopulatie steeds
maar groeit, veranderingen moeten komen in de manier waarop mensen handelen met
betrekking tot het milieu (Byerly, et al., 2018). Een fundamentele verandering in
denkpatronen van mensen moet teweeg gebracht worden, opdat een ontkoppeling kan
plaats vinden tussen economische groei en het blijven promoten van overconsumptie
(Hugé, 2015). De markt die gericht is op het verkopen van medische hulpmiddelen als
brilglazen op sterkte en zonnebrillen, is ook een markt die gekenmerkt is door een snelle
fashion. Op die manier vindt er overconsumptie door consumenten plaats en is er een
groeiende afvalberg in de optiekwereld van onverkochte, intacte monturen (Juraschek,
Becker, Thiede, Kara, & Herrmann, 2019). Een onderzoekscontext voor duurzaamheid
kan bijdragen aan de inzichten die nodig zijn om te evolueren naar een duurzame wereld
(Hugé, 2015). In deze paper wordt opzoek gegaan naar hoe een onderzoekscontext voor
duurzaamheid kan opgesteld, gehanteerd en geëvalueerd worden binnen de Vlaamse
optiekwereld. Allereerst volgt een benadering van het concept duurzame ontwikkeling en
welke rol circulaire economie (Hierna ‘CE’) hierin kan spelen. Daarna wordt overlopen
welke definitie een CE kent en hoe Life Cycle Assessment een rol speelt in de benadering
van CE. Vervolgens welke strategieën een CE kent en welke kunnen bijdrage aan het
meten van CE. Een klemtoon wordt gelegd op het evalueren van eco-innovatie als
bijdrage aan een CE. Een meetinstrument wordt hierbij besproken dat bruikbaar is
binnen de Vlaamse optiekwereld. Tot slot worden bedenkingen en een besluit
geformuleerd over de besproken bevindingen in de academische literatuur en de
toepasbaarheid van een onderzoekscontext voor duurzaamheid binnen de Vlaamse
optiekwereld.
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1 Duurzame ontwikkeling
Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht.
Wereldwijd presenteert duurzaamheid zich als een concept dat als doelstelling heeft de
huidige ecologische, economische en sociale crisis aan te pakken (Hugé, 2015). In de
Vlaamse optiekwereld doet duurzame ontwikkeling zijn intrede in de vorm van
ecologische initiatieven van merken, gericht op het verkleinen van hun ecologische
voetafdruk. Voorbeelden van merken die duurzaamheid implementeren in hun aanpak,
richtten zich o.a. tot monturen die uit gerecycleerd en/of recyclebaar materiaal
geproduceerd zijn (Flanders DC en Vlaanderen Circulair, 2020) (Eco Eyewear, 2020)
(REIZ GERMANY, 2020). In Vlaanderen krijgt duurzame ontwikkeling een groeiende
belangstelling in de academische wereld en bij de overheid, die onderzoek rond
duurzaamheid organiseren. De Vlaamse overheid spreekt in zijn adviesnota
‘Duurzaamheid in onderzoek 2015’ over de nood aan een complementaire,
probleemgerichte aanpak in duurzaamheidsonderzoek. Onderzoek dat probleem gericht
is, vraagt een holistische benadering van socio-ecologische systemen (Hugé, 2015).
Het belang van een transitie naar een maatschappij die zich meer bewust is van zijn
verantwoordlijkheden naar een duurzame ontwikkelende samenleving werd reeds in
1987 geïntroduceerd door the World Commission on Environment and Development
(World commission on environment and development, 1987)(Finkbeiner, Schau,
Lehmann, & Traverso, 2010). Zij definieerden dit als een ontwikkeling die de behoeftes
beantwoordt van de huidige samenleving, zonder dat er belemmeringen ontstaan in de
mogelijkheden tot eigen voorziening in de behoeftes van een toekomstige generatie
(Millar, MCLaughlin, & Börger, 2019). Hierbij ligt de focus niet alleen op de ecologische
impact van een samenleving, maar ook op de economische aspecten en het sociale
welzijn. Daarom is het nodig dat een maatschappij een balans zoekt binnen deze drie
dimensies (Finkbeiner, Schau, Lehmann, & Traverso, 2010). Als antwoord op deze
nieuwe inzichten werd in de academische wereld gezocht naar een model dat duurzame
ontwikkeling kon omkaderen. Het Venn diagram van duurzame ontwikkeling is hiervan
een uitgewerkt model. In dit diagram worden drie overlappende cirkels voorgesteld,
welke ecologie, economie en sociologie omvat. Deze overlappende cirkels hebben
betrekking op elkaar. Veranderingen in het één zal veranderingen in het ander teweeg
brengen (Millar, MCLaughlin, & Börger, 2019). In de academische literatuur ook
vernoemd als zijnde de 3 P’s ‘people, planet, and prosperity’ (Guinée, et al., 2011).

Figuur 1: Het Venn diagram van duurzame ontwikkeling, de drie dimensies van duurzame
ontwikkeling voorgesteld in de drie overlappende cirkels (Millar, MCLaughlin, & Börger, 2019).
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Een samenleving die een transitie wil waar maken naar een duurzaam ontwikkelende
samenleving zal zijn handelen moeten veranderen van een klassieke naar een moderne
aanpak. Dit houdt in dat zij van een wegwerpmaatschappij onder leiding van een
overheid, moet evolueren naar een actieve, internationale, multidisciplinaire en
netwerkgerichte maatschappij die geïntegreerde oplossingen aanbiedt voor de
samenleving (Finkbeiner, Schau, Lehmann, & Traverso, 2010). Hierbij sluit aan dat onze
huidige lineaire economie, die grondstoffen ontginnen, verwerken, verbruiken en
wegwerpen, niet kan leiden tot duurzame ontwikkeling. Omwille van de schade die zij
aanricht aan het milieu kan deze vorm van economie onmogelijk duurzaamheid promoten
(Sauvé, Bernard, & Sloan, 2016).

Figuur 2: Verschillen van een lineaire economie versus een CE (Sauvé, Bernard, & Sloan, 2016).

Als antwoord op het huidige lineaire economische model dat onze economie kenmerkt,
wordt een circulair economisch model voor onze economie voorgesteld door
overheidsinstanties en de academische wereld. Een CE zou oplossingen bieden voor de
steeds groter wordende ecologische voetafdruk door menselijke activiteiten die ons
klimaat ondermijnt (Bocken, de Pauw, Bakker, & van der Grinten, 2016). Deze vorm van
economie wordt gedefinieerd als een CE waarbij hulpbronnen en de waarde van
materialen binnen deze economie behouden worden voor zo lang mogelijk. Anders
aangegeven als het creëren van gesloten materialenkringlopen. Bijvoorbeeld wanneer
producten het einde van hun leven bereiken, worden zij zoveel mogelijk hergebruikt,
waarbij afval en gebruik van hulpbronnen worden geminimaliseerd. Afval van de ene
fabrikant kan een waardevolle input zijn voor de andere, als afval van producten of
productieprocessen die worden gerepareerd, gerecycleerd, hergebruikt, herverdeeld en
opnieuw opgewaardeerd (Tate, Bals, Bals, & Foerstl, 2019). Het Deense brillenmerk
Monkeyglasses is een voorbeeld van zulk circulair economisch model. Hiervoor
introduceert het merk o.a. het gebruik van materialen die een lagere impact hebben op
het milieu. Ook ontwerpen en produceren zij met een minimum aan afval en organiseren
zij ophaalsystemen, waarbij hun gebruikte brillen of gerecycled worden, of een tweede
leven krijgen in Afrika (Flanders DC en Vlaanderen Circulair, 2020).
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2 Circulaire economie
Op internationaal niveau is er een politieke overeenkomst gesloten om systematisch te
evolueren naar een meer duurzame ontwikkeling. In december 2015 werd door de
Verenigde Naties een conferentie gehouden over de klimaatverandering met als doel te
komen tot een overeenkomst over klimaatdoelstellingen, het Akkoord van Parijs. In dit
zelfde jaar kondigde de Europese commissie het EU-actieplan voor de CE aan. Dit EUactieplan introduceert CE op Europees politiek niveau en in de academische wereld,
waarbij de transitie naar een duurzame ontwikkeling streeft naar de integratie van
duurzame circulaire strategieën tijdens de productie en consumptie van materialen
(Mestre & Cooper, 2017). Het implementeren van een CE in de praktijk vraagt inzicht en
verruiming in de meetmethodes die nodig zijn voor deze hanteerbaar te maken (Saidani,
Yannou, Leroy, Cluzel, & Kendall, 2019). Het is immers de grootste uitdaging voor de
meeste organisaties om dit duurzaam concept te implementeren in de realiteit
(Finkbeiner, Schau, Lehmann, & Traverso, 2010). Om deze implementatie mogelijk te
maken, werd in de academische wereld allereerst gezocht naar een juiste definitie van
het concept. CE kent echter vele definities en heeft hierdoor verschillende betekenissen
voor verschillende mensen (Saidani, Yannou, Leroy, Cluzel, & Kendall, 2019). Het
concept refereert naar nieuwe vormen van businessmodellen, naar een nieuw paradigma
van economie, naar een industrieel model en een economisch systeem (Millar,
MCLaughlin, & Börger, 2019)
Indien CE een bruikbaar instrument dient te zijn voor een duurzame ontwikkeling binnen
de Vlaamse optiekwereld, kan meer gebruikelijk gerefereerd worden naar een model dat
de materialen en energie flow, tijdens de productie van producten tot aan de
afvalverwerking van deze, in kaart brengt. Een omvattende definitie wordt uit de
literatuurreview van Millar, MCLaughlin & Börger (2019) gesuggereerd als zijnde een
economisch systeem dat het einde van de levensloop van producten wil vervangen door
gebruik te maken van strategieën als verminderen, herverdelen, hergebruiken en
recycleren van materialen in de productie, distributie en consumptie. Deze strategieën
vinden plaats op microniveau (producten, bedrijven en consumenten), op mesoniveau
(eco-industrieparken), en op macroniveau (stad, regio, natie). Een onderzoek naar CE
binnen de Vlaamse optiekwereld, zal dus strategieën hieromtrent onderzoeken op
microniveau.
Deze strategieën hebben als doel de duurzame ontwikkeling en economische groei te
ondersteunen, alsook het beschermen van de leefomgeving en de sociale gemeenschap.
Integratie van een CE is gekenmerkt door een actieve rol van de verantwoordelijke
consument (Millar, MCLaughlin, & Börger, 2019). In de Vlaamse optiekwereld trachten
sommige bedrijven de verantwoordelijkheid van de consument aan te spreken en
benadrukken zij dat een afgedankt product kan opgestuurd worden naar de producent,
die zijn rol dan opneemt als verantwoordelijke producent als schakel in een circulair
economisch model. De producenten van deze merken kunnen zo afgedankte producten
opnieuw een tweede leven geven onder vormen van hergebruik of recyclage
programma’s. Zo verzameld de organisatie Ophthalmology Worldwide oude brillen voor
verzending naar ontwikkelingslanden (Ophthalmology Worldwide, 2020). Merken als
w.r.yuma (W.R.Yuma, 2020) en Monkeyglasses (Flanders DC en Vlaanderen Circulair,
2020) verzamelen hun afgedankte monturen om opnieuw te kunnen recycleren. Het
contactlensmerk Bausch + Lomb verzamelt gebruikte contactlenzen van hun Biotrue
contactlensgamma en blisterverpakkingen van consumenten voor recyclage (Yeung &
Davis, 2019).
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3 Levenscyclusanalyse (LCA) van producten in een circulair economisch model
Een hulpmiddel bij het meten van de transitie naar een CE is de levenscyclusanalyse of
Life Cycle Assessment van materialen (hierna ‘LCA’). LCA is een reeds gevorderde
meetmethode die aansluit bij het circulaire denkpatroon van een circulair economisch
model (Ahmed, Rana, & Nguyen, 2019). Hoewel LCA-onderzoek wordt ingezet om de
lineaire en de circulaire levensloop van producten in kaart te brengen en met elkaar te
vergelijken. Het doel is cijfermateriaal te verzamelen van relevante gegevens die
betrekking hebben tot het behoud van het milieu. Dit gaat bijvoorbeeld over het
evalueren van de koolstofvoetafdruk en de watervoetafdruk. Alsook het evalueren van de
productie en het gebruik van materialen, de afvalverwerking, en de eventuele recyclage
en hergebruik van de materialen (Finkbeiner, Schau, Lehmann, & Traverso, 2010).
Hierbij wint LCA aan populariteit, omdat het in staat is de totale potentiële milieu-impact
van producten en services op een kwantitatieve manier te meten (Ahmed, Rana, &
Nguyen, 2019).

Figuur 3: LCA volgens de stadia die een product doorloopt doorheen zijn levenscyclus (Ahmed,
Rana, & Nguyen, 2019).

In een case studie die in het jaar 2008 werd gepubliceerd door het vaktijdschrift Procedia
CIRP (Juraschek, Becker, Thiede, Kara, & Herrmann, 2019), werd een LCA uitgevoerd
met betrekking tot de productie en distributie van monturen. Deze monturen werden
voorgeschreven voor gebruik van brillenglazen op sterkten en zonnebrilglazen. Het LCAonderzoek richtte zich hierbij naar het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen, de manier
van produceren, de distributiekanalen, de gebruiksfasen en het einde van de levensfasen
van de monturen. Uit de resultaten van deze studie konden verschillende conclusies
getrokken worden. Zo kon o.a. geconcludeerd worden dat het merendeel van de
monturen van industriële massaproductie elders dan de lokale verkoop van deze
monturen afkomstig is. Een ander resultaat liet zien dat de hoeveelheid aan fossiele
uitputting door het produceren van cellulose acetaat en nylon, grotendeels samenhangt
met de manier van produceren. Voor monturen die dan weer gemaakt worden uit
gerecycleerd materiaal of uit afval van plasticflessen heeft dit het minste gevolgen voor
het milieu. De studie toont ook aan dat lange distributiekanalen een nefaste invloed
hebben op het milieu. De periode van gebruiksfase van monturen daarentegen heeft
nagenoeg geen invloed op het milieu. Daartegenover staat dat het aantal monturen
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gemiddeld aangekocht per persoon sterk is gestegen, met in het jaar 2018 voor inwoners
van de USA een consumptie van 0,8 monturen per persoon (Juraschek, Becker, Thiede,
Kara, & Herrmann, 2019). Uit deze case studie is gebleken dat LCA-onderzoek
toepasbaar kan zijn binnen de optiekwereld, maar dat dit niet een eenvoudig toepasbare
methode is. De dimensies die in een LCA-onderzoek aan bod komen, kunnen echter een
goede basis zijn voor een onderzoeksopzet. In deel 6 van deze paper zal gesproken
worden over circulaire ontwerpstrategieën, waarbij de circulaire denkpatronen gebaseerd
zijn op LCA.

4 Strategieën in een circulaire economie
In een CE moeten strategieën die het milieu dienen te beschermen doordacht en
uitgebreider zijn dan alleen de toepassing van recyclage. Zoals eerder vermeld in de
omschrijving van CE, dienen producten zolang mogelijk in omloop te blijven. Op
verschillende tijdspanne gedurende de levenscyclus van materialen, kunnen strategieën
toegepast worden die de levensduur van deze materialen verlengen. Verminderen,
hergebruiken, heroriënteren en recycleren, zijn hierbij de bekende R-strategieën in een
CE (Mestre & Cooper, 2017). Deze strategieën zijn rechtstreeks gelinkt aan het
toepassen van een juiste afvalhiërarchie, vooropgesteld door de EU.
In deze hiërarchie wordt op de eerste plaats reduce gezet. Het verminderen van afval, is
dus de meest effectieve strategie in een CE (Nehrenheim, 2014). Zo kan het
recyclagebeleid rond bedrijfsafval van het contactlensbedrijf CooperVision als voorbeeld
gegeven worden van een toepassing van deze strategie. Dit bedrijf reduceerde zijn
afvalberg van productieafval tot 95 %, door het recycleren van deze in o.a. stoelen
(Yeung & Davis, 2019). Op de tweede plaats staat reuse, wat betekent het hergebruiken
van materialen (Nehrenheim, 2014). Ook deze strategie wordt toegepast door
CooperVision, doordat zij kartonnen dozen, die in de fabriek circuleren, tot tienmaal
opnieuw hergebruiken alvorens deze gerecycleerd worden (Yeung & Davis, 2019).
Op de derde plaats staat recycle. Recuperatie van materialen uit afvalstromen dienen
voor nieuwe productiestromen (Nehrenheim, 2014). Hierbij is het van belang te weten
dat recycleren van een product dat in een gesloten materialenkringloop circuleert, in zijn
geheel dient gerecycleerd te kunnen worden. De voorkeur van recyclageproces gaat naar
primaire recyclage, gevolgd door tertiaire recyclage. Primaire recyclage betreft het
produceren van een nieuw materiaal uit afval, dat dezelfde kwaliteitsvolle proporties
aanhoudt van het eerste materiaal. Dit wordt ook omschreven als upcycling. Bij tertiaire
recyclage zal bij een nieuwe productie van het afgedankte materiaal, dit product aan
minder kwaliteitsvolle eisen voldoen dan het voorgaande (Bocken, de Pauw, Bakker, &
van der Grinten, 2016). Deelnemen aan een recyclageprogramma wordt aangemoedigd
door het contactlensbedrijf Bausch + Lomb. Het contactlensafval kan echter door
consumenten ook thuis juist gesorteerd worden. Verpakkingsafval van
contactlensvloeistoffen wordt veelal gemaakt uit PET of HDPE (High-density
polyethylene) en blisterverpakkingen, contactlens bewaarpotjes worden gemaakt uit PP
(Polypropylene) Deze bevatten allen de juiste substanties om nadien gerecycleerd en
hergebruikt te worden in andere materialen (Yeung & Davis, 2019). Tabel 1 geeft het
herkensymbool weer van deze plasticsoorten en zijn mogelijke toepassingen in
recyclageprocessen.
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Tabel 1: Recycleerbare plasticsoorten van contactlensverpakkingen (Yeung & Davis, 2019).

Some contact lens solution bottles, soft
drink bottles, water bottles, mouthwash
containers, peanut butter jars, sports drink
and cooking oil bottles, oven-safe food trays

New containers, straps,
paneling, carpet, polar
fleece, tote bags

Some contact lens solution bottles, juice
bottles, milk jugs, butter/margarine tubs,
HDPE
grocery bags, bleach/detergent bottles,
(High-density
shampoo bottles, washing and shower soap
polyethylene)
bottles, trash bags
Contact lenses blister packaging, contact
lens cases, medicine bottles, straws,
PP
(Polypropylene) ketchup bottles, bottle caps, packing tape,
furniture, luggage, toys, bumpers

Laundry detergent
bottles, drainage pipes,
pens, oil bottles, picnic
tables, doghouses,
benches, floor tiles
Bins, rakes, bicycle
racks, ice scrapers,
brushes, brooms, signal
lights

PETE or
PET
(Polyethylene
terephthalate)

Op de vierde plaats wordt recovery als strategie vermeld. Hierbij wordt energie
gewonnen uit afval (Nehrenheim, 2014). Zo wordt bijvoorbeeld energie gewonnen uit
biomassa voor de productie van energie die verbruikt wordt in het logistieke gebouw van
CooperVision Mountpark UK (Yeung & Davis, 2019). Op de laatste plaats van de
afvalhiërarchie wordt landfill geplaatst, waarmee bedoeld wordt de tijdelijke of
permanente opslagplaats voor afval (Nehrenheim, 2014). Deze strategie wordt verder
niet besproken in deze paper. Onderstaande figuur geeft een illustratie van de
bovenstaande besproken afvalhiërarchie.

Figuur 4: De afvalhiërarchie volgens de normen van de EU (Nehrenheim, 2014).
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De R-strategieën worden als een leidraad vooropgesteld in een CE. Het toepassen van
deze strategieën zijn van belang, maar dienen ondersteund te worden door strategieën
die meer gericht zijn op een aanpak vanuit systeemperspectief. Deze omvatten
strategieën om een economische groei aan te moedigen door middel van nieuwe
businessmodellen. In deze nieuwe businessmodellen moeten eco-design ontwerpen,
innovatieve technieken en samenwerking tussen industrieën (industriële symbiose)
resulteren in een betere aanpak gericht op een evolutie naar een CE (Smol, Kulczycka, &
Avdiushchenko, 2017).

5 Eco-innovatie als systeemgerichte strategie in een circulaire economie
Een noodzakelijke voorwaarde voor een systeemgerichte aanpak is het hanteren van een
eco-design d.m.v. innovatieve technologieën. Deze technologieën dienen het mogelijk te
maken dat er geen waardeverlies optreedt bij het maken en herstellen van een product.
Systeemperspectiefgerichte strategieën dienen dus eco-innovatie aan te moedigen. Dit
betreft de introductie van nieuwe en significant verbeterde producten, processen,
organisatorische veranderingen en marktoplossingen, welke de uitputting van natuurlijke
hulpbronnen reduceren. Dit houdt o.a. in het verminderen van materialengebruik,
energievraag en watervraag, welke gekoppeld zijn aan de levenscyclus van materialen.
Hierbij is het van belang dat elke vorm van schadelijke stoffen die kunnen vrijkomen
gedurende deze processen wordt ingetoomd (Smol, Kulczycka, & Avdiushchenko, 2017).
Een ander aspect van ecologisch en innovatief ontwerpen is het modulair ontwerpen,
waarbij onderdelen makkelijk uit elkaar te halen zijn en onderdelen universeel kunnen
ontworpen zijn. Ontwerpen dienen hierbij ook lang mee te gaan en zuivere energie te
consumeren. Bijvoorbeeld door productie uit energie die niet-toxisch is en een continue
stroom waarborgt (Alves, Gonçalves, Mattos, Bonato, & Filho, 2016).
Eco-design als innovatieve strategie van circulaire producten kan ook zo ontworpen zijn,
dat zij circulair is in een technische of biologische materialenkringloop. In feite worden
materialen die circuleren in een CE ontworpen voor vier mogelijke circulaire routes in de
economie. Gesloten of bijna gesloten technische materialenkringlopen, en biogeïnspireerde of bio-gebaseerde biologische materialenkringlopen. De eerste twee
circulaire modellen omschrijven een technische cyclus van producten, de andere twee
omschrijven een biologische cyclus van producten. In een technische cyclus waarbij
producten dienen ontworpen te worden voor het vertragen of sluiten van de
productcyclus in al zijn fasen, worden geoptimaliseerde technologieën vooropgesteld,
welke materialen- en energie efficiëntie zo hoog mogelijk dienen te houden. Wanneer
materialen langer dienen te circuleren in een economie die bijna gesloten is, zal
duurzaam ontwerpen steeds een belangrijke factor spelen. Dient een materiaal voor altijd
circulair gehouden te worden, vergt dit nog meer de integratie van ontwerpen voor
recycleerbaarheid en demonteerbaarheid. Innovatiestrategieën die zich richten op het
ontwerpen voor een biologische materialenkringloop, zoeken oplossingen in ons
natuurlijk ecosysteem. Bio-geïnspireerde materialenkringlopen adopteren een
biomimetische aanpak, die zich inspireert op de oplossingen van moeder natuur. Biogebaseerde materialenkringlopen hebben als hoofddoel gebruik te maken van biologische
materialen die op het einde van hun levensduur bio-afbreekbaar zijn (Mestre & Cooper,
2017). Op deze manier kunnen zij terug in de natuur afgegeven worden in de vorm van
nutriënten (Bocken, de Pauw, Bakker, & van der Grinten, 2016).
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5.1 Productontwerp - Biomimetica
Biomimetische principes die als strategieën worden toegepast in een bio-geïnspireerde CE
hebben als doel innovatie aan te moedigen welke oplossingen biedt voor de
klimaatuitdagingen en het efficiënter omgaan met materialen. Biomimetica is de studie
die oplossingen zoekt voor het duurzaam ontwikkelen van ons industrieel ecosysteem,
door deze te baseren op hoe de natuur efficiëntie en duurzaamheid waarborgt (Tate,
Bals, Bals, & Foerstl, 2019). Hierbij kan als voorbeeld gedacht worden aan de Biotrue
contactlens van Bauch + Lomb, welke zo ontworpen is dat zij de natuurlijke balans van
het oog naboots. Zo imiteert de contactlens de lipiden laag van het oog, die uitdroging
van het oog voorkomt. Dit gebeurt doordat de contactlens bestaat uit het materiaal
Hypergel. De contactlens heeft ook de eigenschap een groot watergehalte vast te houden
en erg zuurstof doorlaatbaar te zijn, net als de cornea van het oog zelf (Bausch + Lomb,
2020).
5.2 Productie - 3D printen
3D printen of additieve productie technologie is een eco-innovatie strategie die toegepast
kan worden in verschillende circulaire ontwerpmodellen in een CE. Deze vorm van
ontwerpen biedt veel mogelijkheden en leidt tot een meer duurzame ontwikkeling,
doordat materialen op efficiëntere manieren kunnen geproduceerd worden en afval sterk
gereduceerd wordt. Nieuwe ontwerpen hebben een kortere tijd nodig om op de markt te
komen en voldoen meer aan de individuele behoeften van individuen. 3D printen wordt
reeds toegepast in niche bedrijven. De technologie print laag per laag materiaal op elkaar
tot drie-dimensioneel materiaal van plastic, metaal, keramiek, glas of andere (Attaran,
2017).
In de optiekwereld is 3D technologie voor het maken van monturen reeds in gebruik. De
mogelijkheid tot het beter respecteren van faciale karakteristieken en oculaire
parameters hebben deze techniek hierbij populair gemaakt. Ecologisch biedt 3D printen
ook meer mogelijkheden tot het gebruik van biodegradeerbare plastieksoorten als
bijvoorbeeld PLA (polylactic acid) of een combinatie van PLA en hout (Wood-PLA). PLA
wordt gewonnen uit mais of suikerbiet en is een alternatief voor aardolie (Besnea,
Rizescu, Rizescu, Constantin, & Spanu, 2018). 3D printen volgt meer het circulair model,
doordat lokale productie kan plaatsvinden. Vervanging van kleine onderdelen vindt
makkelijker plaats, omdat deze eenvoudiger kunnen gereproduceerd worden. Afval wordt
ook minder gecreëerd gedurende het productieproces, omdat materiaal preciezer
verdeeld kan worden (Attaran, 2017).
5.3 Materialengebruik – bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen
Ecologische innovatie in een biologische cyclus is gebaseerd op biologische materialen die
in hun productie geen fossiele grondstoffen gebruiken en bij het einde van gebruik
mogelijk biodegradeerbaar zijn. Er zijn twee soorten biologische materialen die
gebaseerd zijn op niet-fossiele grondstoffen, de biodegradeerbare en de nietbiodegradeerbare plasticsoorten. Plasticsoorten die geproduceerd worden uit fossiele
grondstoffen kunnen ook biodegradeerbaar of niet-biodegradeerbaar zijn. Plasticsoorten
kunnen dus onderverdeeld worden in vier grote groepen. De bio-gebaseerde plastieken,
die wel of niet-biodegradeerbaar zijn en de op fossiele brandstoffen gebaseerde
plastieksoorten die biodegradeerbaar of niet-biodegradeerbaar zijn (Correa, MontalvoNavarette, & Hidalgo-Salazar, 2019). In de volgende figuur (zie Figuur 5) wordt deze
indeling geïllustreerd.
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Figuur 5: Classificatie van plastieksoorten (Correa, Montalvo-Navarette, & Hidalgo-Salazar,
2019).

In de vier grote verdelingen van plastieksoorten, naar hun biodegradeerbaarheid en ruwe
materiaalsoort wordt een eerste groep onderverdeeld in typische olie-gebaseerde en niet
biodegradeerbare plastieksoorten. Deze omvatten onder meer PE (polyethylene), PP
(polypropylene), PET (polyethylene terephthalate). Een tweede groep omvat de oliegebaseerde plastieksoorten die wel afbreekbaar zijn d.m.v. bepaalde enzymen. Deze
plastieksoorten zijn PCL (polycaprolactone), PBS/A (polybutylene succinate/adipate) en
PBA/T (polybutylene adipate-co-terephthalate). Een derde groep plastieksoorten van
biologische oorsprong maar niet-biodegradeerbaar omvat onder meer bio-PET (biopolyethylene terephthalate), bio-PE (bio-polyethylene), high DS (polysaccharide
derivatives) en polyol-polyurethane (Iwata, 2015). Cellulose acetaat, een
veelvoorkomend plastiekmateriaal voor het produceren van monturen (Besnea, Rizescu,
Rizescu, Constantin, & Spanu, 2018), is tot op heden geclassificeerd als een nietbiodegradeerbaar biologisch geproduceerd plastieksoort. Een vierde groep biologische
plastieksoorten die wel bio-afbreekbaar zijn in de composthoop of meestal door
industriële compostering onder hogere temperaturen, omvat PLA (polylactic acid), PHA
(polyhydroxyalkanoate), low DS (polysaccharide derivatives) en polyamino acid (Iwata,
2015). Luxottica een Italiaans bedrijf dat een groot deel van de optiekmarkt in handen
heeft, gebruikt voor zijn productie van acetaat monturen een biologisch acetaat
gewonnen uit castorolie. Dit bio-acetaat is voor 97 % biodegradeerbaar, en zou natuurlijk
afgebroken worden door micro-organismen (Luxottica, 2020).
Biologisch afgeleide plasticsoorten houden verband met de doelstellingen van een CE,
omdat ze gezien worden als meer circulair. De focus van biomaterialen is steeds meer
het ontwerpen van meer recyclebare plastieksoorten voor een technische cyclus. Het
optimaliseren van cascade recycling van biomaterialen wordt verwacht een sleutelrol te
spelen in het verminderen van materiaalgebruik en het efficiënt omgaan met
gelimiteerde biologische bronnen (Hildebrandt, Bezama, & Thrän, 2017). Biologische
afgeleide plastieksoorten die wel biologisch afbreekbaar zijn in anaerobe conditie kennen
vandaag de dag nog te grote problemen. Omdat deze biologisch afbreekbare
plastieksoorten nauwelijks te onderscheiden zijn van de niet-biologisch afbreekbare
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plastieksoorten, worden deze niet juist gescheiden en kunnen zij verzeild geraken in de
recyclageprocessen van andere plastieksoorten. Wanneer biodegradeerbaar plastic te
samen met non-biodegradeerbaar plastic gerecycled wordt, dan is het gerecycleerd
materiaal van mindere kwaliteit (Iwata, 2015).
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6 Een evaluatie-instrument voor eco-innovatie
In een optiekwereld die circulair dient te zijn, is het van belang dat de fase waarin een
product duurzaam ontworpen wordt nauwkeurig is te evalueren. Het is gebleken dat
meer dan 80 % van de milieu-impact van een product over zijn gehele levenscyclus,
vastgelegd wordt bij de beslissingen die gemaakt worden tijdens deze fase. Een
innovatief productontwerp en innovatieve productieprocessen hebben dus een
significante impact op het behoud van grondstoffen en de beperking van afval (Mendoza,
Sharmina, Gallego-Schmid, Heyes, & Azapagic, 2017). In dit deel van de literatuurstudie
wordt een instrument aangereikt dat gehanteerd kan worden in het evalueren van de
strategische innovatieprocessen of circulaire ontwerpstrategieën.

Figuur 6: Template van het eco-ontwerp strategiewiel, in de benadering van vier verschillende
circulaire modellen (Mestre & Cooper, 2017).
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In de literatuur bestaan verschillende meetmethodes die het niveau van integratie van
innovatieve strategieën trachten te evalueren. In deze paper wordt het eco-ontwerp
strategiewiel voorgesteld, welke een meetinstrument is dat zijn focus legt op duurzame
standaarden voor productontwerpen. De benadering wordt gezocht in
productontwerpperspectieven en laat toe om de gehele productlevenscyclus te doorlopen,
d.m.v. zeven levenscyclus ontwerpfasen. Een eerste fase omvat de extractie van
materialen, waarbij gekeken wordt naar de selectie van materialen dat minder milieuimpact veroorzaakt, waarna deze selectie wordt samengesteld met minder materiaal
componenten. Een tweede fase gaat over het reduceren van materiaalhoeveelheid,
gevolgd door een derde fase dat de optimalisatie van productietechnieken evalueert. In
een vierde fase wordt de optimalisatie van distributie systemen geëvalueerd. Een vijfde
fase omvat reductie van milieu-impact gedurende het verbruik van een product. De
zesde fase gaat over het optimaliseren van de levensduur van een product en fase zeven
over het optimaliseren van het einde van de productlevenscyclussystemen. Tot slot is er
nog een achtste fase waarbij gepeild wordt naar hoe nieuwe innovatieve concepten
worden benaderd (Alves, Gonçalves, Mattos, Bonato, & Filho, 2016). In de bovenstaande
figuur van het eco-ontwerp strategiewiel worden deze acht fasen voorgesteld in een
evaluatiemethode, die van toepassing is op de verschillende circulaire modellen. Als
eerder vermeld, zal dit gaan over materialenkringlopen die gesloten of bijna gesloten
zijn, of materialenkringlopen die bio-geïnspireerd of bio-gebaseerd zijn. In onderstaande
tabellen worden deze gedetailleerd voorgesteld (zie Tabellen 2 en 3). Meerdere circulaire
modellen kunnen van toepassing zijn op een product, en doorlopen een zelfde proces in
aanpak van ontwerpen, welke complementair kunnen zijn.

Tabel 2: Circulaire innovatie strategieën die materialenkringlopen vertragen of sluiten, in een
technische cyclus (Mestre & Cooper, 2017).

Life cycle design Strategies

1 Selection of low impact
materials

2 Reduction of material use
3 Optimisation of production
techniques

4 Optimisation of distribution
system

Slow the loop

Close the loop

▪ Cleaner materials
▪ Renewable materials
▪ Lower energy materials
▪ Recyclable materials

▪ Recycled materials
▪ Recyclable materials
▪ Biodegradable materials
▪ Lower energy materials
▪ Photodegradable materials
▪ Renewable materials
▪ Cleaner materials
▪ Reduction in weight
▪ Reduction in volume (transport)
▪ Alternative (optimised
production techniques)
▪ Fewer production steps
▪ Lower/cleaner energy consumption
▪ Minimal production waste
▪ Fewer/cleaner production
consumables
▪ Renewable material & energy
resources
▪ Industrial symbiosis
▪ Less/reusable/ biodegradable
(zero waste) packaging
▪ Energy-efficient transport mode

▪ Reduction in weight
▪ Reduction in volume (transport)
▪ Alternative production
techniques
▪ Fewer production steps
▪ Lower/cleaner energy
consumption
▪ Less production waste
▪ Fewer/cleaner production
consumables

▪ Less/cleaner/reusable
packaging
▪ Energy-efficient transport mode
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▪ Energy-efficient logistics

5 Reduction of impact during
use

6 Optimisation of initial
lifetime

7 Optimisation of end of life
system

8 Development of new
concepts / Product design
review / Other design
concepts

▪ Lower energy consumption
▪ Cleaner energy source
▪ Cleaner consumables
▪ Fewer consumables needed
▪ No waste of energy/
consumables
▪ Reliability & durability
▪ Easier maintenance & repair
▪ Upgradability & adaptability
▪ Standardization & compatibility
▪ Modular product structure
▪ Dis- and reassembly
▪ Classic design
▪ Strong product-user relation
(e.g. emotionally durable
design)
▪ Reuse of product
▪ Remanufacturing/ refurbishing
▪ Recycling of materials
▪ Safer incineration

▪ Dematerialisation
▪ Shared use of the product
(ownership)
▪ Integration of function
▪ Functional optimisation of
product (components)

▪ Clean & efficient energy logistics
▪ Elimination of logistics– “do it
yourself” (e.g. 3D print at home with
starch-based polymers)
▪ Lower energy consumption
▪ Clean energy source
▪ Clean consumables
▪ Fewer consumables needed
▪ No waste of energy/ consumables
▪ Function as service (not product)
Upgradability (modularity)
▪ Reliability & durability
▪ Easy maintenance & repair
▪ Upgradability & adaptability
▪ Standardisation & compatibility
▪ Modular product structure
▪ Dis- and reassembly
▪ Classic design
▪ Strong product-user relation
Service for function maintenance
(i.e. company takes back end-of-life
product, replaces with new)
▪ Biodegradability
▪ Remanufacturing/ refurbishing
▪ Recycling of materials
▪ Recollection of product for
dismantling/material extraction e.
Compostability
▪ Nutritional value (waste=food)
▪ Photodegradation
▪ Reuse of product
▪ Repurpose of product function
Recollection system for product
▪ Dematerialisation
▪ Shared use of product (ownership)
▪ Integration of function
▪ Functional optimisation of product
(components)
▪ Function as service (not product)
Circular business model

Tabel 3: Circulaire innovatie strategieën die bio-gebaseerd zijn of bio-geïnspireerd (Mestre &
Cooper, 2017).

1

Life cycle design Strategies

Bio inspired loop

Bio based loop

Selection of low impact
materials

▪ Bio materials
▪ Recyclable materials
▪ Clean materials
▪ Biodegradable materials
▪ Photodegradable materials

▪ Renewable materials
▪ Biodegradable materials
▪ Compostable materials
▪ Clean materials
▪ Bio materials
▪ Photodegradable materials
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2 Reduction of material use

3 Optimisation of production
techniques

4 Optimisation of distribution
system

5 Reduction of impact during
use

6 Optimisation of initial
lifetime

7 Optimisation of end of life
system

8 Development of new
concepts / Product design
review / Other design
concepts

▪ Biomimicry & bionics
(biological structures)
▪ Reduction in weight
▪ Reduction in volume
▪ Biomimicry & bionics
(biological structures)
▪ Reduction in weight
▪ Reduction in volume
▪ Less/cleaner/reusable
packaging
▪ Energy-efficient transport mode

▪ Lower energy consumption
▪ Clean energy source
▪ Cleaner consumables
▪ Biomimicry & bionics
▪ Dis- and reassembly
▪ Modular product structure
(cell-like)
▪ Self-repair (e.g. self-sealing
containers)
▪ Biodegradability
▪ Reuse of product
▪ Repurpose of product function

▪ Biodegradability

▪ Reduction in weight (less material =
less pressure on biological life)
▪ Reduction in volume (transport)
▪ Alternative production techniques
▪ Lower/cleaner energy consumption
▪ Cultivation
▪ Fewer/cleaner production
consumables
▪ Bio material packaging
▪ Energy-efficient transport mode
▪ Efficient distribution logistics –
“grow it yourself” (e.g. mycelium grow organism at home)
▪ Elimination of logistics – “do it
yourself” (e.g. 3D print in house with
starch-based polymers; cultivate
material over structure in house;
moulding bio waste materials etc.)
▪ Clean energy source
▪ Clean consumables
▪ Fewer consumables needed
▪ No waste of energy/consumables
▪ Reliability & durability (e.g.
resistance to biodegradation before
desired time)
▪ Easy maintenance & repair – e.g.
self-repair
& sustained growth (living materials)
▪ Biodegradability
▪ Compostable
▪ Solubility
▪ Nutritional value (waste=food)
▪ Compostability
▪ Photodegradation
▪ Alternative (biological) production
▪ Shared cultivation of the material

De selectie van minder milieu vervuilende materialen omvat onder meer de keuze van
hernieuwbare materialen, materialen die minder energie verbruiken, gerecycleerde
materialen of recycleerbare materialen (Mestre & Cooper, 2017). Hernieuwbare
materialen die van toepassing kunnen zijn in de optiek, zijn het gebruik van o.a. bioacetaat en hout. Bij minder energie verbruikende materialen, kan gedacht worden aan
bio PET of gerecycleerde PET en andere gerecycleerde materialen (Ace & Tate, 2020)
(Talba Nederland, 2020) (REIZ GERMANY, 2020) (Eco Eyewear, 2020) (Rolf Spectacles,
2020).
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Bij het reduceren van materiaalgebruik, speelt voornamelijk de reductie in gewicht van
het materiaal en de reductie in transportvolume een rol. Materialen die minder wegen
bevatten minder massa aan materiaal, waardoor er minder ontginning plaats vindt. Bij
het optimaliseren van productietechnieken gaat het over de keuze van alternatieve
productie technieken. Ook gaat het over minder productiestappen die nodig zijn, minder
en zuiverdere energie consumptie, minder productieafval en minder en zuiverdere
verbruikersartikelen (Alves, Gonçalves, Mattos, Bonato, & Filho, 2016). Zo speelt het
bedrijf Alcon hierop in, doordat zij in hun productie van contactlenzen gerecycled water
gebruiken en gedeeltelijk gebruik maken van hernieuwbare energie. De afvalstroom
gecreëerd door de productie wordt ook voor 79 % gerecycleerd (Yeung & Davis, 2019).
Optimaliseren van distributiekanalen gaat dan weer over minder en zuiverder
herbruikbare verpakking, de inzet van energie-efficiënte transportmiddelen en energieefficiënte logistiek (Alves, Gonçalves, Mattos, Bonato, & Filho, 2016). Als voorbeelden in
de optiekwereld kan verwezen worden naar de efficiëntere verpakkingsmethode die
Johnson & Johnson Vision Care hanteert. Het gebruik maken van duurzame verpakking
en opvullen van grotere dozen met meer contactlensverpakkingen. Een ander merk
Menicon hanteert dan weer het gebruik van een minimalistische blisterverpakking voor
hun contactlensgamma (Yeung & Davis, 2019).
De milieu-impact van een product gedurende zijn verbruik dient ook minimaal gehouden
te worden, zonder verspilling van energie en verbruiksgoederen (Alves, Gonçalves,
Mattos, Bonato, & Filho, 2016). Een voorbeeld hiervan in de optiekwereld zijn de
navulsystemen van reinigingsvloeistof voor brilglazen, waarbij het dan volstaat dat de
klant slecht één plastiek flesje aankoopt (Glasklar, 2020).
Optimalisatie van de levensduur van producten wordt bekomen door het integreren van
opties als betrouwbaarheid en duurzaamheid, makkelijk toegang krijgen tot
reparatiediensten, modulair productstructuren, klassieke ontwerpen en een sterke
product-gebruiker relatie (Alves, Gonçalves, Mattos, Bonato, & Filho, 2016). Bij het
vertragen van een materialenkringloop zal het ontwerpen voor een verlengde levensduur
van het product een cruciale rol spelen, waarbij een product ontworpen wordt om een
vertrouwensband te bekomen met de koper. Een product dat geliefd wordt, zal
emotionele duurzaamheid creëren. Het ontwerpen van een functioneel duurzaam product
zal daarentegen belang hechten aan een juiste materiaal keuze, om te voorkomen dat
het product makkelijk stuk gaat. Ontwerpen voor standaardisatie is ook een aspect van
levensverlenging van producten en moedigt hergebruik aan. Dit gaat over een
productontwerp waarbij onderdelen ook kunnen dienen voor andere producten. Een
laatste veel vernoemde strategie in deze categorie betreft het ontwerpen van producten
voor demontage en montage, waarbij materialen en onderdelen makkelijk dienen
vervangen of hergebruikt te worden (Bocken, de Pauw, Bakker, & van der Grinten,
2016).
In de daaropvolgende fase komt een product aan het einde van zijn leven en dient het
einde van levenssystemen ervoor te zorgen dat dit product heropgenomen kan worden in
een circulair model. Dit kan geoptimaliseerd worden door het hergebruik van producten
te stimuleren, producten te herproduceren uit afval en het recycleren van producten
(Alves, Gonçalves, Mattos, Bonato, & Filho, 2016). Zoals eerder vernoemd zijn acties in
de optiekwereld reeds van kracht om brillen een tweede leven te geven (Ophthalmology
Worldwide, 2020). Tot slot wordt in de laatste fase het hele ontwerp van het product
heroverwogen en geëvalueerd (Alves, Gonçalves, Mattos, Bonato, & Filho, 2016).
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7 Discussie
Het opstellen van een onderzoekscontext voor duurzaamheid binnen de Vlaamse
optiekwereld is een complexe opgave. Het meten van een duurzame ontwikkeling vraagt
inzichten in de manier waarop (de Vlaamse optiekwereld) producenten, opticiens en
consumenten handelen op ecologisch vlak, maar dient ook af te toetsen hoe de
economische en sociologische structuur plaats vindt rond de hele productlevenscyclus.
Een duurzaamheidsonderzoek zal vaak één kant meer belichten. Hier zal met
waakzaamheid naar gekeken moeten worden.
In deze paper wordt het accent gelegd op strategieën die een CE kenmerken en
toetsbaar zijn. Door het bevragen van het gebruik naar deze strategieën, die gericht zijn
op eco-design en innovatie, kunnen er inzichten groeien in hoeverre de Vlaamse
optiekwereld een duurzame optiekwereld is. Echter zal het onderzoek zich beperken,
omdat het een som maakt van de toegepaste strategieën in een bepaalde praktijksituatie
en geen exacte cijferwaardes geeft. Wat wel het geval zou zijn bij een LCA-onderzoek,
maar de complexiteit van een LCA-onderzoek maakt dat het geen haalbare kaart zou zijn
voor dit onderzoek. Bovendien zou enkel cijfermateriaal een te beperkte kijk geven op de
complexiteit die kenmerkend is aan duurzaamheid. Om aan deze complexiteit tegenmoet
te komen, wordt gekozen voor het eco-ontwerp strategiewiel als meetinstrument. De
acht fasen die onderzocht worden gaan over alle fasen die een product kan doorlopen in
zijn leven en geeft dus een ruim beeld van de impact op het milieu. In de realiteit zal in
het praktijkonderzoek het ondervragen over al deze fasen beperkt kunnen zijn door
gebrek aan kennis bij de ondervraagde, die zelf vaak een schakel is in het gehele
systeem. In de optiekwereld is bijvoorbeeld het merendeel van de ontginning van
grondstoffen en de eerste productiestappen gevestigd in het buitenland. Er moet dus in
rekening gebracht worden dat uitkomsten gebaseerd op de circulaire strategieën een
schatting zullen zijn van het duurzaam potentieel in de Vlaamse optiekwereld.
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8 Besluitvorming
Duurzame ontwikkeling is vandaag de dag een veel besproken onderwerp. Hoewel
duurzaamheid al lange tijd geleden zijn intrede deed in de academische wereld, is het
onderzoeken van duurzaamheid de laatste jaren enorm toegenomen door de zorgen die
zich opdringen uit onze omgeving. CE is een recent begrip dat in het leven is geroepen
en door Vlaanderen en Europa wordt geïmplementeerd in zijn visie naar een duurzamere
toekomst. Hierbij willen zij CE hanteren voor een technische materialenkringloop die
gesloten of bijna gesloten is, of een biologische materialenkringloop die bio-geïnspireerd
of bio-gebaseerd is. Een CE hanteert hiervoor de R-strategieën, die reductie van
materialen, heroriëntering van materialen, hergebruik en recyclage van materialen
aanmoedigt. Verder zijn ook systeemgerichte strategieën van toepassing, die tot doel
hebben circulariteit aan te moedigen door middel van ecologische innovatieprocessen in
ontwerpen en technologieën. Industriële symbiose, omgekeerde logistiek en nieuwe
businessmodellen zijn hierbij onontbeerlijk en dienen economische groeimogelijkheden te
creëren.
In de Vlaamse optiekwereld is een evolutie op gang, waarbij steeds meer initiatieven en
merken trachten ecologische, economische en sociale doelen te verwezenlijken.
Sommigen trachten materialen in omloop te houden, te recycleren, te kiezen voor
gerecycleerd materiaal of deze een tweede leven te geven in ontwikkelingslanden.
Anderen zetten in op kostenefficiënte en energie-efficiënte productie. Wat zich voordoet
zijn verschillende acties die leiden tot minder milieu-impact in een bepaalde levensfase
waarin een product zich op dat moment bevindt. Wanneer duurzaamheid in de Vlaamse
optiekwereld bestudeerd wordt aan de hand van circulaire economische modellen, dient
er eerder gebaseerd te worden op circulaire strategieën die een gehele levenscyclus
kenmerken van een product. Daarbij wordt er getracht alle fasen van de levenscyclus van
een product in kaart te brengen. Een product is dus niet zomaar duurzaam omdat zij
geproduceerd werd uit biologische grondstoffen of omdat zij nadien gerecycleerd kan
worden. Een product zal in elke fase van zijn levensloop een bepaalde milieu-impact
creëren. Er kan pas gezegd worden dat een product duurzaam is, wanneer zoveel
mogelijk circulaire strategieën werden toegepast in elke fase van zijn levensloop.
De meetmethode die gehanteerd zal worden in een praktijkstudie naar duurzaamheid in
de Vlaamse optiekwereld, baseert zich op het eco-ontwerp strategiewiel, welke zeven
fasen bestudeert die een product doorloopt in zijn levenscycli. Van ontginning, ontwerp
en productie, tot transport, verbruik, levensverlenging van producten en het einde van
de in gebruik name. Een achtste fase zal bijkomende informatie vragen over de
bedrijfsvisie en de continue opvolging van de zeven voorgaande fasen. Het bevragen van
deze fasen zal bij producenten van optiekmaterialen gebeuren door afname van
kwalitatieve interviews. Bij de consumenten en opticiens van zelfstandige optiekzaken zal
dit gebeuren door kwantitatief enquête onderzoek. Op deze manier zal het onderzoek
trachten kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verkrijgen die peilen naar de
implementatie van een circulair economisch model.
Circulair denken in de Vlaamse optiekwereld werd nog niet veelvuldig onderzocht in de
academische wereld. Dit onderzoek zal mee bijdragen aan een startfase die
duurzaamheidsonderzoek en ecologische innovatie binnen de Vlaamse optiekwereld
aanmoedigt. Hieruit volgend zal verder onderzoek aanbevolen zijn om het evoluerende
duurzame karakter binnen de optiekwereld in kaart te brengen en het onderzoek naar
mogelijkheden tot meer duurzame ontwikkeling binnen deze sector aan te moedigen.
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