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Brussel, 5 september – IRISPHERE is een begeleidings-, networking- en
communicatieprogramma voor kringloopeconomie dat wordt gecoördineerd door
citydev.brussels en ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO). Brusselse ondernemingen en verenigingen die geïnteresseerd zijn in
kringloopeconomie, vinden op de gloednieuwe website van IRISPHERE niet enkel
informatie maar ook begeleiding voor hun eigen projecten.

Doelstellingen van IRISPHERE
Het IRISPHERE-programma wil de ontwikkeling van de kringloopeconomie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bevorderen en de samenwerking inzake kringloopeconomie tussen
ondernemingen op gewestelijk vlak vergroten. Het deskundige team van IRISPHERE biedt
de deelnemende Brusselse ondernemingen individuele of collectieve begeleiding. Zo kan
het de economische opportuniteiten tussen bedrijven opsporen, beoordelen en aangrijpen.
Gedurende het hele proces kunnen de ondernemingen duurzame partnerschappen opzetten
om materialen te herwaarderen of voorzieningen, resources en diensten te delen.
In de praktijk kunnen de ondernemingen die aan het IRISPHERE-programma deelnemen,
hun prestaties verbeteren, besparen, hun imago optimaliseren, duurzame partnerschappen
opzetten, een beroep doen op de expertise van twaalf cruciale gewestelijke partners en
hun onderneming zichtbaarder maken.

De betrokken actoren
IRISPHERE geeft mee uitvoering aan het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie (GPCE),
dat de Brusselse regering in maart 2016 goedkeurde. Het programma wordt ondersteund
door het EFRO.
Het IRISPHERE-programma, dat tot 2021 loopt, wordt gedragen door een breed consortium
van Brusselse pioniers op het vlak van kringloopeconomie. Dat consortium bestaat uit
citydev.brussels, EcoRes, Greenloop, Lateral Thinking Factory, BECI, Net Brussel,
atrium.brussels, Leefmilieu Brussel, de Brusselse Havengemeenschap, greentech.brussels
by impulse.brussels, La ferme Nos Pilifs en de Haven van Brussel.
“IRISPHERE is een totaalprogramma op de kruising van economie en ecologie. Momenteel
wordt de oprichting van een materialenpark voor ondernemingen bestudeerd,” aldus
Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. “Het organisch afval van
lokale economische actoren zal er worden ingezameld en vervolgens dankzij de EcoCleaner-technologie in meststof worden omgezet. Met IRISPHERE wil citydev.brussels meer
dan ooit actief deelnemen aan het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie van
de Brusselse regering.”
Meer informatie: www.irisphere.brussels

Over citydev.brussels
citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze staat in voor de stadsontwikkeling
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) via vastgoedprojecten.
citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen.
Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende
stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hun toegang tot een patrimonium van
bijna 192 ha industriegronden en kmo-parken gespreid over 45 sites, 60.000 m² bedrijfsruimten, 8
bedrijvencentra en 4 incubators.
Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, die gedeeltelijk gesubsidieerd zijn door het BHG en
bestemd zijn voor middeninkomens.
Tot slot is citydev.brussels als gewestelijke operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten.
Die verenigen diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve
voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan
brengen.
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Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een instrument van het Europese regionale beleid
dat als doel heeft nieuwe kansen te creëren voor de Europese burgers en dat de kloof op het vlak van
levenskwaliteit tussen de verschillende regio’s wil wegwerken. Tussen 2007 en 2013 heeft het EFRO-programma
door de tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Europa zo 108 miljoen euro geïnvesteerd in 32
projecten van het Brussels gewest die verband houden met kinderopvang, arbeidsmarktintegratie en opleiding
maar ook met duurzame ontwikkeling, ondersteuning van economische activiteiten, verdere uitbouw van de
infrastructuur van het kanaalgebied en sociale cohesie. De huidige programmering (2014-2020) telt 46
projecten die verband houden met tewerkstelling, onderzoek, kringloopeconomie, innovatie en de verbetering
van onze leefomgeving. Europa en het gewest investeren 200 miljoen euro in deze nieuwe programmering.

