
 

Goedgekeurde innovatieve projecten vanuit een samenwerking tussen 
reguliere ondernemingen en maatwerkbedrijven 2022 

1. Natuurlijk, sociaal en circulair isolatiemateriaal – Kiemkracht vzw (voorheen Pro Natura vzw) in 
samenwerking met Exie nv 
Het project ‘Natuurlijk, sociaal en circulair isolatiemateriaal’ voorziet in de opstart van een 
aangepaste productielijn van natuurlijk isolatiemateriaal bij de startup Exie. De productielijn wordt 
op een efficiënte en ergonomische manier aangepast aan de doelgroep medewerkers van Pro 
Natura. De training van en het proefdraaien van het productieproces door de maatwerkers wordt 
voorzien. Daarnaast wil Pro Natura, het maatwerkbedrijf dat gespecialiseerd is in ecologische 
groenaannemingen, een prototype van isolatiemateriaal ontwikkelen, gebaseerd op droog 
bermmaaisel. 

2. Duurzame e-commerce dozen produceren en gebruiken – MAAAT vzw in samenwerking met 
Slimbox bv 
Maatwerkbedrijf MAAAT vzw en SLIMBOX brengen een circulaire shift in de e-commerce (en andere 
verzend-gevoelige sectoren) op gang door in te zetten op een zo duurzaam mogelijke verzending en 
dit door kartonnen dozen “op maat” en “fit-for-use” te produceren. 
 
3. Mirto goes/does AI’ – Mirto vzw in samenwerking met Lichtwerk 
Met het project ‘Mirto goes/does AI’ wil maatwerkbedrijf Mirto een innovatieve dienstverlening 
realiseren voor het uitvoeren van digitale AI- gerelateerde taken door maatwerkers. Mirto werkt 
hiervoor samen met Lichtwerk waarbij volgende acties zijn voorzien: infrastructuur, organisatie en 
opleiding, netwerking en MARCOM, marktprospectie en – bewerking en businessmodelling. 
 
4. Centraal platform voor het verhuren van herbruikbare recipiënten – Red-use On to go in 
samenwerking met MAAAT vzw en Stroom vzw 
Red-use wil een platform creëren waarop iedere organisatie (gemeenten, intercommunales, 
verenigingen,…) zijn herbruikbare bekers kan aanbieden aan eigen voorwaarden. De 
maatwerkbedrijven STROOM en MAAAT zullen instaan voor respectievelijk het transport, de 
stockage en het wassen. Naast de eigen bekers worden ook herbruikbare recipiënten van Red-use 
aangeboden (in totaal een gamma van 1,5 miljoen bekers en dit van een 50-tal verschillende 
referenties). 
 
5. Dossier 10% recycled – De kemphaan vzw in samenwerking met CWS Workwear nv 
‘Dossier 10% recycled’ voorziet in de opstart van een pilootproject recycling om tweedehands 
katoenen werkkledij nieuw leven in te blazen. Vanuit de samenwerking tussen het bedrijf CWS 
WORKWEAR NV en het maatwerkbedrijf De Kemphaan wordt oude katoenen werkkledij herwerkt tot 
nieuwe spindraden om er nieuwe kledijstukken van te maken. 
 
6. CNC freesmachine voor het splitsen van bestukte printplaten- Demival vzw in samenwerking 
met Deltalight nv 
De ‘CNC freesmachine voor het splitsen van bestukte printplaten’ stelt het maatwerkbedrijf Demival 
in staat om het manueel opsplitsen en ontbramen van bestukte printplaten te gaan automatiseren. 
Op die manier wordt de vereiste kwaliteit voor klant Deltalight gegarandeerd, het volledig 
productieproces blijft (lokaal) behouden en andere lokale klanten worden aangetrokken. 



 
 
7. Afvulmachine voor pillen – Ryhove vzw in samenwerking Labo Phytophar 
Door de ‘Afvulmachine voor pillen’ is de samenwerking tussen maatwerkbedrijf Ryhove en Labo 
Phytophar verzekerd en dit voor de verpakking van orale vaste producten in tablet of capsulevorm. 
De weegautomaat met aansluitend de metaaldetector stellen de maatwerkers in staat de 
verpakkingen veel correcter te vullen, tegemoet te komen aan de hogere productievraag en een 
extra kwaliteitsgarantie te voorzien. 
 
8. Automatisatie voor het reinigen plooiboxen – De Dagmoed vzw in samenwerking met KoMotion 
De automatisatie voor het reinigen van plooiboxen door de firma KoMotion stelt het 
maatwerkbedrijf De Dagmoed in staat om enkele obstakels weg te werken die tijdens het manueel 
reinigen van plooiboxen op de voorgrond treden zoals ergonomisch problemen (elleboogproblemen) 
bij de maatmedewerkers. Door gebruik van de juiste hoeveelheid sproeivloeistof wordt de 
ecologische en economische voetafdruk van dit project vergroot. De automatisering versterkt de 
samenwerking met Colruyt Group en verhoogt het aantal plooiboxen die wekelijks kunnen gereinigd 
worden. 
 
9. Attractive2wear – Kiemkracht vzw (Spoor 2 vzw) in samenwerking met ComfortCare bv 
Voor het project ‘Attractive2wear kledij circulair aangepast aan zorgnood’ zet het naaiatelier van 
Spoor2 een samenwerking op met BV ComfortCare om de kledij van een zwaar zorgbehoevend 
persoon op een zodanige manier aan te passen (innovatieve magneetsluiting) zodat deze toch 
functioneel blijft. De extra stof die nodig is voor de aanpassing van het kledingstuk wordt 
gerecupereerd uit onverkocht textiel van de eigen kringwinkels. 


