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Sociaal verantwoorde houtbouw dankzij
Knoopwerk en Kaliber

Sociaal verantwoord bouwen
Met hulp van het ESF (Europees Sociaal Fonds) zetten Knoopwerk (n.v.d.r. een click-and-play
houtbouwsysteem
(maatwerkbedrijf

dat

circulair,

gevestigd

modulair

in Herentals)

en

gemakkelijk

bouwen

toelaat)

en Kaliber

stappen richting een sociaal verantwoord

partnerschap. In het kader van “blended business models” (oproep 512) engageren de twee

partijen zich voor het ontwikkelen van een partnerschap tussen de sociale en reguliere
economie, waarbij er gewerkt wordt aan een samenwerking die zowel de lasten als baten
op een eerlijke manier deelt. “Het doel is simpel”, aldus Wim namens Kaliber
(www.kalibermaatwerk.be), “Het creëren van een activiteit met hoge toegevoegde waarde,
en van zeer inclusieve aard”. Volgens Thijs van Knoopwerk (www.knoopwerk.be) is het dan
weer een logische volgende stap: “Hiermee kunnen we die duurzaamheid, die de kern
vormt van Knoopwerk, ook in onze volledige waardeketen integreren”.

De duurzaamheidsvisie van Knoopwerk
Knoopwerk
Knoopwerk is een vernieuwend houtbouwsysteem dat het “click and play” principe in de
bouw introduceert. Met een innovatief verbindingsstuk kan een volledig houtskelet met
een eenvoudige tik van de hamer in elkaar worden gezet. “Zo simpel als was het een
Ikea-kast”.
Het product is naast Circulair ook modulair & demonteerbaar. Dit houd rekening met een
verandering van invulling. ‘Een misvatting is dat dit zou leiden tot een moeilijker of duurder
gebruik. Eigenlijk is het omgekeerde waar, ons product is extreem gemakkelijk in gebruik,
zonder zware machines of opgeleide kracht. En dit is logisch: om een product
circulair/moduleerbaar te maken is een gemakkelijke koppeling en ontkoppeling nodig.’

Duurzaamheid
Thijs, mede-oprichter van Knoopwerk verduidelijkt: ‘Het product is ontstaan vanuit de
problemen van de bouwsector vandaag. Zo bestudeerde het WTCB dat de industrie
verantwoordelijk is voor 30% van de wereldwijde CO² uitstoot, de grootste afvalstroom is
van Europa en ook nog eens 50% van de wereldwijde niet hernieuwbare grondstoffen
opsoupeert. Met Knoopwerk combineren we een hernieuwbare grondstof, hout, met een
circulaire en makkelijk op te bouwen manier van werken. Omdat we steeds op zoek zijn om
de grenzen van duurzaamheid te verleggen, kwamen we met het idee om na te gaan of we
onze productie op een volledig sociaal verantwoorde manier konden uitvoeren. ‘‘Toen we
dit idee voorstelden aan Kaliber, bleek ook dat de activiteit zelf eigenlijk ideaal kadert
binnen het kunnen van een maatwerkbedrijf.’
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Arbeidsbeperking omzetten in arbeids-talent
‘Iederéén heeft een arbeidsbeperking, hetzij een lage concentratie, hetzij een onhandige of
nonchalante aard. Maar waar anderen beperkingen zien, zien wij talent.’, zo zegt Wim
(directeur van Kalibermaatwerk). ‘Zo zijn mensen met een arbeidsbeperking vaak bijzonder
sterk in repetitief handwerk van hoge kwaliteit. De uitdaging voor ons is het zoeken naar
activiteiten die repetitief handwerk combineren met een hoge toegevoegde waarde.’
‘Dankzij deze samenwerking kunnen we werkgelegenheid creëren van hoge inclusieve aard.
Met Knoopwerk kunnen onze mensen zo deel uitmaken van de bouwsector, een industrie
die in de samenwerking toch heel wat aanzien heeft. Met knoopwerk halen we ook een
partner aan boord met enorm groeipotentieel, waardoor we ook in de toekomst extra
werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen bieden.’

Hoe ziet zo’n partnerschap eruit?
Het creëren van dit “blended business model” zal in twee fases gebeuren. In fase 1 wordt er
op zoek gegaan naar de nodige elementen van het partnerschap. In fase 2 voorziet het ESF
dan de omzetting naar een officiële partnerschap vorm, die beoogt de lasten en baten op
een zo eerlijke manier onder de partijen te verdelen.
‘Het doel is een model te creëren dat schaalbaar is, en waardoor de brug gemaakt wordt
tussen reguliere economie en sociale economie. We hopen zo een inspiratie te vormen
voor andere partijen op het vlak van duurzame economie. Zowel wat betreft een duurzaam
en hernieuwbaar product, als een sociaal verantwoorde manier van ondernemen.’

Interesse?
Bent u zelf op zoek naar circulaire/modulaire houtbouw, neem dan zeker contact op met
info@knoopwerk.be of surf naar w
 ww.knoopwerk.be voor meer informatie.
Voor meer vragen over het aanbod van Kaliber kan u steeds contact opnemen met
info@kalibermaatwerk.be.
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