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Diego Massange de Collombs (ULB/VUB) wint  

de Prijs voor de Beste Scriptie in Circulaire Economie 

 

Swap.eat vergroent take-away in Brussel met zero-waste verpakking 

De uitreiking van de beste Scriptie in Circulaire Economie verliep  – zoals zoveel events – digitaal.  

Tijdens het boeiende webinar gisteren kreeg elke finalist de kans om het onderzoek voor hun 

scriptie uit de doeken te doen, en om vragen van de jury en publiek te beantwoorden.  

Van de drie finalisten kon Diego Massange de Collombs de jury het meest bekoren met zijn 

scriptie over het business plan Swap.Eat.  Swap.Eat biedt een oplossing waarbij de verpakking van 

take-away maaltijden niet enkel milieuvriendelijk is, maar bovendien duurzaam herbruikt wordt. 

Met Swap.Eat kunnen de verpakkingen met waarborg geretourneerd worden via een netwerk van 

verzamelpunten zoals voedingswinkels. Swap.Eat zorgt voor de reiniging en logisitieke opvolging 

van de verpakking. 

Diego ontving de Prijs voor Beste Scriptie ter waarde van 2000 Zinne, een Brusselse munteenheid, 

van Staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek Barbara Trachte.  

Deze prijs werd door Innoviris in het leven geroepen om het verdienstelijk onderzoek van 

Brusselse studenten extra in de schijnwerpers te plaatsen, en om jongeren te stimuleren om 

thema’s rond circulaire economie verder uit te diepen. Met deze prijs wil het Brussels Gewest het 

onderzoek in het domein van circulaire economie bevorderen en de beginselen van de circulaire 

economie verankeren in de onderzoeksprojecten van alle Brussels universiteiten en hogescholen. 

"Ik ben opgetogen dat Brusselse universiteiten en hogescholen circulaire economie opnemen in 

hun onderzoeksthema's, en in het bijzonder dat de resultaten van het onderzoek verspreid 

worden om  concrete projecten en veranderingen te realiseren,” zo stelt staatssecretaris Barbara 

Trachte. “De versnelling van de circulaire economie is één van de prioriteiten van de Brusselse 



regering als onderdeel van haar economische transitiestrategie. Deze heeft tot doel de 

economische doelstellingen af te stemmen op de milieudoelstellingen die we hebben voorop 

gesteld.” 

Diego reageert enthousiast: “Ik ben vereerd dat ik deze prijs heb gewonnen en heb laten zien dat 

er ruimte is voor zero-waste projecten zoals Swap.Eat in het toekomstige circulaire ecosysteem in 

Brussel. Ik kijk ernaar uit om onze hoofdstad op een meer circulaire manier te ontrafelen, en deze 

award is een eerste stap voor ons. In de toekomst hopen we onze oplossing toegankelijk te 

kunnen maken voor alle restaurants en inwoners van de stad!” 

De twee andere laureaten die bijzonder relevant onderzoek voor het Brusselse ecosysteem 

verricht hebben en aan weerszijden van de winnaar flankeren zijn:  

• Pauline Cabrit, VALORISER LE VIDE-Compétence, crédibilité, attractivité : quand ls 

propriétaires (se) grandissent grâce à l'occupation temporaire, ULB - UMons 

• Emma Legein, An Exploratory Research into the Impact of Circular Economy on Enterprise 

Resilience, ULB - Solvay Brussels School 

Elke laureaat heeft ook haar/zijn onderzoek meer in detail toegelicht in een video die via YouTube 

van Innoviris kunnen bekeken worden. 

De jury besloot dat het onderzoekswerk van de studenten coherent is met de beoogde 

economische transitie en ook toekomstige ondernemers kan inspireren tot innovatie.  

Over de Prijs voor de Beste Scriptie in Circulaire Economie 

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie, reikt Innoviris elk jaar de 

Prijs voor de beste Scriptie in Circulaire Economie uit en erkent zo de beste onderzoekswerken 

van studenten uit de Brusselse instellingen. Elke bachelor of master student die met succes een 

scriptie over circulaire economie verdedigd heeft, kan deelnemen en kans maken op de prijs ter 

waarde van 2000 Zinne (1 Zinne = 1 EUR). 

Over Innoviris 

Als gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie wil Innoviris burgers, bedrijven, 

onderzoeksinstellingen en non-profitorganisaties verbinden, stimuleren en financieel 

ondersteunen in het realiseren van vooruitgang. 

Innoviris speelt een voortrekkersrol en levert de financiële brandstof om de Brusselse 

innovatiemotor op gang te trekken. Omdat innovatie de groeimotor van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is. 

www.Innoviris.brussels 

Contacteer ons gerust voor meer informatie, illustraties of een interview: 

Sophie Messens 

Communications Advisor 

smessens@innoviris.brussels 

0495 53 53 46 
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