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Wat verstaan we onder circulaire 
economie?

Economie die is gebaseerd op 
zeer efficiënt grondstoffen 
gebruik

PBl, 2016, circulaire economie: innovatie meten in de keten



Hoe doen we dat?

Narrow the loop Preventie

Slow the loop
Levensduurverlenging, producthergebruik, 
reparatie, refurbishment

Close the loop Materiaal recycling



Hoe ziet een circulaire economie er uit?

Thomas Bauwens, Marko Hekkert, Julian Kirchherr, Circular futures: What Will They Look Like?, Ecological Economics, 2020



Hoe staan we er voor? 

• Niet goed: “Circularity gap” neemt mondiaal toe

• 8.6% circulair in 2021

• 9.1% circulair in 2019

https://www.circularity-gap.world/2021



Circulaire Paradox



Waarom is transformatie
naar CE zo moeilijk?



Reden 1

• Transformatie is sowieso moeilijk 
• lock in

• padafhankelijkheden

• Gevestigde belangen



Evolutionair-economische theorie

X

tijd



transitietheorie

Sociotechnical transitions for deep decarbonization, Geels, Sovacool, Schwanen, Sorrel, SCIENCE, 22 Sep 2017



Reden 2: 

• Veel transities: opschalen 
van beperkt aantal 
sleutel- technologieën.

• Phase-out van 
ongewenste technologie

• Transitie aangejaagd door 
nieuwe toetreders

• Vernieuwing komt van 
buiten

• Dit geldt niet voor CE



CE ≠ phase-out + opschalen



Reden 3: technologie-overstijgende spelregels 

• Technologie

• Technologie specifieke regels / gedrag

• Technologie overstijgende regels / gedrag



Wat zijn die 
technologie 

overstijgende 
spelregels?

• Gedeelde visie op vooruitgang / progressie

• Streven naar meer gemak voor de mens

• Instant satisfaction
• Persoonlijk vs collectief

• Nu vs toekomst

• Meer bezit is teken van succes / welvaart

Diffusie
theorie



Streven naar 
meer gemak



CE  ≠  meer gemak



CE ≠ Instant 
satisfaction

Mijn telefoon is 

refurbished



Streven naar 
meer bezit



CE ≠ streven naar meer bezit



CE ≠ fast fashion



Recycling 
verklaard



CE: 

Progressie?

of

hang naar het 
verleden?



Product evolution

X



Ondernemerschap: nieuwe toetreder



Ondernemerschap: 
nieuwe toetreder + 
gevestigde orde



Hoe komen 
we uit lock-
in?



Lock in; technologie
Overstijgende regels Missie-beleid



Missiebeleid

• Geeft richting aan verandering

• Doorbreekt lock-in en padafhankelijke ‘bounded rationality’

• Creëert urgentie door duidelijk tijdpad te stellen

• Bv: Vision Zero in Zweden

• Missiegedreven innovatiebeleid is onderdeel van missiebeleid





Sleutel-ingrediënten van missiebeleid

• Stel missie en vervolgens 100% commitment om missie te realiseren
• NL volledig circulair in 2050  

• Geen middelen CE in coalitie akkoord 

• Stuur met slimme regels die markt voor circulaire oplossingen creëren
• Bevorderend voor ondernemerschap

• Faciliteer ontwikkelingen met visies

• Goede afstemming tussen verschillende beleidslagen (gemeente, provincie, rijk, EU)

• Meet voortgang periodiek. Verschillende opties hiervoor waaronder Missiegedreven innovatiesystemen. 



Afsluitend

• Transformatie naar CE is enorme uitdaging

• Roeien tegen de stroom in

• Maar met combinatie van sterk missiebeleid en goed 
ondernemerschap is het te doen

• Gevolg: op meerdere dimensies welvaartsgroei


