
circulaire bedrijven te analyseren en te
kijkenwat er gebeurt als je dat optelt tot
een totaalbeeld.Dankomener enkele
verrassende conclusies.Hier eenpaar
voorbeelden.

Eenbedrijf kanwel efficiënter om-
gaanmetbepaalde fossiele grondstoffen
of eenhernieuwbaar alternatief vinden,
maar als dandeprijs vandie grondstof
daalt, kanhet voor anderebedrijven en
consumentenaantrekkelijkerworden
juist die grondstof te gebruiken. Als een
bedrijf eenproductmaakt dat langer
meekangaan,maar consumenten
blijken tochmodegevoelig, danheeft

het uiteindelijk geeneffect.Of als zedat
product langer gebruiken,maar vanhet
uitgespaarde geld iets kopendat scha-
delijk is voorhetmilieu, heeft dat een
negatief effect. Enalswe inNederland
steedsmeer elektronische apparatuur
zoalswasmachines gaan reparerenkrij-
genwehierwelmeerbanen,maar raken
mensenmet gemiddeld een lagere le-
vensstandaard inde landenwaardiepro-
ductennugemaaktwordenwerkloos.
Het zijnmaar eenpaar voorbeelden van
hoe ingewikkeld een transitie naar een
circulaire economie is.

Dushetworden vaneenkoploper is

Jan Jonker enHans Stegeman

Doorproducten slimmer
te ontwerpen, de levens-
duur ervan te verlengen
enonderdelenopnieuw
te gebruiken, levert de
circulaire economie een

belangrijkebijdrage aaneen transitie
naar een samenlevingdie opereert bin-
nendegrenzen vanwatde aarde aankan.
Dat stelt het in juni verschenenSER-ad-
vies ‘Werkenaaneen circulaire econo-
mie: geen tijd te verliezen’.

Het advies past inde snel groeiende
belangstelling voorde circulaire econo-
mie,waar in eeneerder stadiumandere
instanties aanhebbenbijgedragen.De
SERpleit voor eenambitieuze transitie-
agendawaardoorNederland in een
aantal ketenswereldwijd koploper kan
wordenophet gebied van circulaire eco-
nomie.Het ruim100pagina’s tellende
rapport geeft eenoverzicht van zoonge-
veer alleswat de laatste vijf jaar gezegd
enonderzocht is ophet terrein vande
circulaire economie. Als geheel leest het
rapport noghet beste als eenomgevallen
boekenkast. Endat is jammer.

Eendergelijk rapport zou juist boven
demateriemoeten staaneneen in-
spirerende richting voorhet komende
decenniummoetenneerzetten.De
circulaire economie impliceert een fun-
damentelemaatschappelijke transitie
enniet, zoals nu somsgedachtwordt,
eengeleidelijke verandering vanhoebe-
drijvennuwerken.De centrale leidraad
vande voorgestelde transitieagenda in
het SER-rapport is vooral het bestaande
te versterken. Volgensons is dat niet
genoegde ambitie te realiserenomNe-
derlandkoploper te latenworden inde
circulaire economie.

Hoegevenwedanwel richting aan
de circulaire economie?Hoe te zorgen
dat je als landkoploper kuntworden?
Inonzeogenbegint dat doorheel zorg-
vuldigdehuidige succesverhalen van

Overstapnaar circulaire economie vergt nieuwdenken
Geleidelijk bijsturen vanwerkwijze door bestaande bedrijven is niet voldoende
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Als de consument van het
uitgespaarde geld iets
koopt dat schadelijk is,
heeft dat een negatief effect

nogniet zo eenvoudig.Weweteneigen-
lijk niet eenswat datwoord ‘koploper’
betekent, in een sector of voorde samen-
leving.Wantniemandweet of datwel
écht samenkangaan: eeneconomiedie
groeit éndiebinnendegrenzen vande
aardeblijft. Juist daar is sprake vaneen
‘blackbox’ enmoethet echtewerknog
beginnen.

Het rapport voordeClub vanRome
‘Limits toGrowth’ uit 1972ontwikkelde
voorhet eerst een samenhangenddyna-
mischmodel vanhet economischedoen
en laten ende interactiemethetmilieu.
Dat rapport heeft ookdebasis gelegd
voor systemdynamics, eenbenadering
van complexedynamische systemen.
Cruciaal indezebenadering staat de idee
vangroupmodel building: eengroep
experts bouwt en vult sameneenmodel
van een complex vraagstukomopgrond
daarvan scenario’s te ontwikkelen.

Het verdient sterke aanbevelingom—
samenmet experts—metdekennis over
Limits toGrowth, systemdynamics en
groupmodel building eenmodel te gaan
bouwenover de circulaire economie .
Wijwillenonsdaar in ieder geval sterk
voormakenen roepen langsdezewegop
omhulp en steunomdit plan te verwe-
zenlijken.

Als het eenbeetjemeezit, betekent
dat dat inde zomer van2018 eenmodel
is ontstaanwaarindemacro-economi-
sche consequenties aandehand van
verschillende scenario’s inzichtelijk
gemaaktworden.Demanierwaaropnu
inhet advies vandeSERhet bestaande
doorgetrokkenwordtnaarde toekomst
doet geen recht aanhet belang énde
mogelijke consequenties van circulaire
economie.
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