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De jury bestond uit de volgende leden:  
 

• Patricia Foscolo, Juryvoorzitter, Head of B.U. Sustainable Economy, hub.brussels  
• Marc Sautelet, Projectleider Zero Waste Belgium 
• Liesbet Van Ackeleyen, Facilitator Circulaire Economie, Vlaanderen Circulair (OVAM) 
• Steven Boussemaere, Director Innovation & Business Development, Fost Plus 
• Vanessa Debruyne, Freelance journalist en campagnemaker, het Monster van Ness 
• Fabien Porcher, Verantwoordelijke Circulaire Economie, Europese Commissie 
• Gaëlle Warnant, Beleidsmedewerker Water & Afval, Fédération Inter-Environnement 

Wallonie  
 
Algemene indruk kandidaatsdossiers:  
 
De jury was tevreden over het aantal ingediende kandidaatsdossiers voor de eerste editie van 
de Zero Waste Student Challenge. Ze was positief verrast over de diversiteit van de 
kandidaatsdossiers; zowel wat de studierichting van de kandidaten betreft, alsook de grote 
verscheidenheid aan dossiers afkomstig van verschillende instellingen (hogescholen en 
universiteiten). De jury was minder tevreden over de kwaliteit van de dossiers (onduidelijke 
beschrijving van doelstellingen, acties en budget), ondanks de aanwezigheid van sterke 
projecten.  
 
 
Evaluatie kandidaatsdossiers: 
 
Dossier Stefanie De Schrijver: (UGent, Duurzaamheidskantoor) 
Projectomschrijving: Het project wenst een uitleensysteem van wisselbekers op te richten 
voor de diverse studentenverenigingen aan de UGent. Er zijn reeds bekers aangekocht via 
Boomtown festival. Dankzij een samenwerking met de Dienst Studentenactiviteiten kunnen 
deze bekers uitgeleend worden door de studentenverenigingen.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten dat het project wordt weerhouden om de volgende 
redenen: grote impact van het project, het project is reeds opgestart en eerste stappen 
werden reeds ondernomen.  
Het project zal 500 euro ontvangen voor: het verder uitbouwen van het uitleensysteem via de 
aankoop van herbruikbaar bestek en borden.  
 
Dossier Eva Schobyn: (KU Leuven, Green Office) 
Projectomschrijving: Het project gaat uit van de vaststelling dat consumenten heel vaak een 
sociale drempel ervaren om eigen herbruikbare verpakkingen te gebruiken bij handelaren. 
Het project richt zich daarom op het organiseren van een zichtbaarheidscampagne, onder de 
vorm van het afficheren van een eigen ontworpen sticker bij handelaren in Leuven waar 
herbruikbare verpakkingen welkom zijn, alsook een sensibiliseringscampagne waarbij 
handelaren persoonlijk gecontacteerd zullen worden teneinde herbruikbare verpakkingen toe 
te laten. Voor deze laatste actie wenst het project ook een folder te maken met (concrete) 
aanbevelingen voor een duurzame bedrijfsvoering met betrekking tot herbruikbare 
verpakkingen.  



Beslissing jury: De jury heeft besloten dat het project wordt weerhouden om de volgende 
redenen: de studentengroep is gedreven en bijzonder geëngageerd, het project heeft een 
concrete opzet. Het project zal 500 euro ontvangen voor: het opzetten van een 
sensibiliseringsactie en het ontwerpen van flyers.  
Aanbeveling jury: De jury wijst erop dat er reeds verschillende stickers bestaan die 
gehanteerd worden door handelaren, bijvoorbeeld de gratis te verkrijgen stickers van Zero 
Waste Belgium. Misschien kan het project gebruik maken van deze stickers om kosten te 
besparen en om te vermijden dat er een wildgroei aan stickers ontstaat, die herkenbaarheid 
verminderen en handelaars ontmoedigen om deel te nemen aan de campagne.  
 
Conseil des étudiants de la cambre: (ENSAV La Cambre)  
Projectomschrijving: Het project richt zich op het reduceren van wegwerpborden- en bestek 
door het aanbieden van herbruikbare lunchboxen (Tiffin) aan studenten aan een gereduceerd 
tarief. Het project werd reeds opgestart en reeds 50 % van de studenten maken gebruik van 
deze lunchboxen.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten dat het project wordt weerhouden om de volgende 
redenen: het project zorgt voor een grote impact op de vermindering van wegwerpproducten, 
het project is reeds opgestart, het project omvat een 360°-aanpak voor structurele 
verandering. Het project zal 2.500 euro ontvangen voor: de aankoop van lunchboxen.   
 
Dossier Benny Heylens: (KU Leuven, milieu- en preventiemanagement) 
Projectomschrijving: Het project omvat een reeds bestaande swap shop, Students Swap Stuff, 
voor het recupereren en het herverdelen van spullen van voornamelijk buitenlandse 
studenten. Het project wenst uit te breiden naar andere campussen en steden.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten dat het project wordt weerhouden om de volgende 
redenen: het project zorgt voor een grote impact op de vermindering van wegwerpproducten, 
het project is reeds opgezet en succesvol. Het project zal 500 euro ontvangen voor: de 
uitbreiding van het project naar andere campussen en steden.  
 
Dossier Aurélie Bessemans: (Universiteit Luik, Sociale wetenschappen) 
Projectomschrijving: Het project viseert het aanbieden van herbruikbare drinkflessen aan 
studenten voor een gereduceerd tarief en de installatie van waterfonteintjes op de 
universiteit.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen: het project is goed ontwikkeld en stelt een duidelijk stappenplan voor, er is een 
duidelijke opzet voor de communicatie en de sensibiliseringsactie rond het project, het project 
omvat een 360°-aanpak waarbij aandacht is voor structurele verandering (het plaatsen van 
waterfonteintjes door de instelling). Het project zal 2.500 euro ontvangen voor: de aankoop 
van herbruikbare drinkflessen en de uitwerking van de sensibiliseringsactie.  
 
Dossier Quentin Collard: (HELHa) 
Projectomschrijving : Het project wenst herbruikbare drinkflessen aan te bieden aan 
studenten aan de hand van een Eco Student Pack.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen: het project zorgt voor een grote impact op de vermindering van wegwerpproducten, 
het project tracht het bewustzijn rond wegwerpproducten te versterken bij studenten door 



producten niet gratis te geven maar een bijdrage te vragen voor de aankoop van herbruikbare 
drinkflessen. Het project zal 1.000 euro ontvangen voor: de aankoop van drinkflessen.  
 
Dossier Margot Souren: (ESA Sint-Luc Brussel, Interieurarchitectuur) 
Projectomschrijving: Het project omvat de oprichting van een materialenbibliotheek voor het 
recupereren en het hergebruiken van materialen die gebruikt worden voor de constructie van 
maquettes in de opleiding interieurarchitectuur.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten het project te weerhouden om de volgende redenen:  
het project viseert een structurele en langdurige impact, het project stimuleert 
architectuurstudenten om duurzaam om te leren gaan met het (her)gebruiken van 
materialen. Het project zal 2.500 euro ontvangen voor: het opzetten van de 
materialenbibliotheek.  
 
Dossier Boîte à Gants: (ERG, Brussel) 
Projectomschrijving: Het project wenst een reeds opgerichte materialenbibliotheek verder uit 
te breiden aan de hand van het gebruik van een app en een materialeninventaris.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen: het project is reeds zeer ver gevorderd, het project heeft een langdurige impact, het 
project streeft duurzaam onderwijs na. Het project zal 5.000 euro ontvangen voor: het verder 
uitwerken van de app en materialeninventaris.   
Aanbeveling jury: De jury is ervan overtuigd dat dit het sterkste project betreft van alle 
kandidaatsdossiers en als een voorbeeldproject kan dienen.  
 
Dossier Solène Rasquin: (Universiteit Namen) 
Projectomschrijving: Het project bestaat uit een reeks DIY workshops aangeboden aan 
studenten, in het kader van een “zero waste” maand (“Green-on”) op de campus. Het project 
biedt ook een webserie met aanbevelingen voor het zelf maken van zero waste producten, 
zoals cosmetica.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen:  het project is reeds opgestart en zeer succesvol (organisatie van verscheidene 
ateliers en aanbod van webseries). Het project zal 1.000 euro ontvangen voor: het verder 
organiseren van de ateliers.  
 
Dossier Magali Renard: (Universiteit Luik, Architectuur) 
Projectomschrijving: Het project stimuleert het recupereren en het hergebruiken van 
materialen binnen de opleiding architectuur. Elk jaar ontwikkelen de studenten een project, 
van conceptie tot uitwerking, aan de hand van hergebruikte materialen. Voor dit jaar werken 
zij samen met de vzw Revers, en maken zij gebruik van afgedankte deuren.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen:  het project heeft een grote impact op de vermindering van wegwerpproducten, het 
project stimuleert duurzaam onderwijs waarbij studenten architectuur leren om duurzaam 
om te gaan met het gebruik van materialen. Het project zal 500 euro ontvangen voor: het 
ontwikkelen van een platform en website.  
 
 
 



Dossier Nina Maat: (Universiteit Antwerpen, Milieuwetenschappen) 
Projectomschrijving: Het project omvat de ondersteuning van de organisatie Antwerp 
Circular, opgericht door de studente Nina Maat. Deze organisatie laat mensen kennis maken 
met het belang van een circulaire economie aan de hand van allerlei events waaronder 
kledingruil.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen: de studente is zeer gedreven en geëngageerd en slaagt erin een groot publiek te 
bereiken met haar events en via sociale media. Het project zal 500 euro ontvangen voor de 
ondersteuning van: zichtbaarheid en communicatie van de organisatie, de ondersteuning van 
vrijwilligers betrokken bij de organisatie.   
 
Dossier Sander Poelman: (Ugent, Duurzaamheidskantoor) 
Projectomschrijving: Het project bestaat uit een reeds bestaand online platform voor het 
recupereren en het herverkopen van studieboeken, teneinde de aankoop van nieuwe 
studieboeken te verkleinen en de financiële drempel voor studies te verlagen.  
Beslissing jury: De jury heeft het project weerhouden om de volgende redenen: het project 
zorgt voor een grote impact op de vermindering van afval, het project is reeds opgezet en zeer 
succesvol. Het project zal 1.000 euro ontvangen voor: de ondersteuning van een 
communicatiecampagne voor bekendmaking van het project en het ontwikkelen van een 
businessmodel dat zowel de rentabiliteit als de gratis toegankelijkheid voor studenten 
garandeert,  
Aanbeveling jury: De jury beveelt aan om de studenten door te verwijzen naar de Sociale 
Innovatiefabriek.  
 
Dossier Jean-Baptiste Corbisier: (Universiteit Namen, Handelsingenieur) 
Projectomschrijving: Het project omvat een online platform en webshop voor de verkoop van 
herbruikbare producten. Het project omvat ook een sensibiliseringscampagne voor studenten 
rond herbruikbare producten.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen: het project is reeds opgestart en goed ontwikkeld, het aanbieden van een webshop 
maakt het voor mensen makkelijker om de stap te zetten naar het kopen van herbruikbare 
producten. Het project zal 500 euro ontvangen voor: de uitbreiding van het project, de 
bekendmaking van het project.  
 
Dossier Axelle Defossez: (Universiteit Antwerpen, Biologie) 
Projectomschrijving: Het project omvat een online platform en een webshop voor de verkoop 
van herbruikbare producten, Turtlee Green. Daarnaast omvat het project ook een 
sensibiliseringscampagne, “Bee Green”, bestaande uit een stickercampagne voor het gebruik 
van herbruikbare verpakkingen bij handelaren.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen: het project heeft reeds een solide basis, de studente is zeer gedreven en 
geëngageerd en is er via een crowdfundingsactie in geslaagd om voldoende middelen te 
mobiliseren voor de opstart van haar webshop. Het project zal 500 euro ontvangen voor: het 
opzetten van een sensibiliseringscampagne en de aankoop van herbruikbare producten.  
 
 



Dossier Gert De Keersmaeker: (Ugent, D’URGENT) 
Projectomschrijving: Het project richt zich op het opzetten van een sensibiliseringscampagne, 
#AUTOnietmijnMAAT, voor het ontmoedigen van het gebruik van frisdrankautomaten met 
het oog op het verminderen van wegwerpproducten, alsook het aanbieden van gezondere 
alternatieven voor frisdranken (Robinetto). Het project viseert een campagne, alsook een 
petitie voor het verbieden van frisdrankautomaten aan de universiteit.  
Beslissing jury: De jury heeft besloten om het project te weerhouden om de volgende 
redenen: het project heeft een duidelijk stappenplan, het project tracht de instelling te 
stimuleren een meer duurzaam beleid te voeren. Het project zal 500 euro ontvangen voor: 
het opzetten van de sensibiliseringscampagne.  
Aanbeveling jury: De jury adviseert het project om positieve en structurele oplossingen te 
zoeken, alsook puur kraantjeswater te promoten als duurzaam alternatief voor frisdranken 
(en niet enkel duurzame limonades).  
 
 
 


