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OMDENKEN ALS
SUCCESVOOR
WAARDE VAN
DE CIRCULAIRE
ECONOMIE
Het leuke van dit boek is dat we ideeën
dichterbij kunnen brengen. Zoveel voorbeelden van innovatie en transformatie op
het gebied van hergebruik van waardevolle
grondstoffen geven mensen de kans hun
focus te verruimen, hun creativiteit te laten
ontwaken en in beweging te komen als
actor. Noem het hernieuwd wakker worden.

Alfride Groenewold, directeur Area Reiniging NV
Foto: Jimmy Nelson
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WAKKER
WORDEN
KOMT VOOR
MIJ VOORT
UIT

Wakker worden komt voor mij voort uit nieuws
gierigheid naar het waarom. Waarom doen we
dingen zoals we ze doen?
Als ik op de snelweg een vrachtauto inhaal met
daarin opeengestapelde, roze varkens, weet ik dat
dit het enige moment in hun leven is dat ze wind
voelen en daglicht zien.
Waarom willen we dit?
We lijken losgeraakt van simpel gewaarworden. In
dit geval gewaarworden van gezondheid en welzijn
en onze eigen keuzen daarin, als samenleving. Die
scope kunnen we breder trekken, zoals gewaar
worden van onze leefomgeving en onze keuzen
daarin. Of gewaarworden van lokale, economische
kringlopen en onze keuzen daarin.

Foto: Henk Riswick

Waarom kijken we zoals we nu doen? Waarom
vernietigen we nog steeds en stelselmatig zo veel
waardevolle grondstoffen? Alleen al in Drenthe
hebben we tot voor kort jaarlijks 200.000 ton afval
verbrand. Met daarin – laat ik me vasthouden aan
het landelijk gemiddelde – 49 procent herbruikbare
grondstoffen. Ik ben het met Thomas Rau eens dat
we ons moeten schamen dat we zoveel kostbare
materialen nodeloos vernietigen. Filosofen zeggen
dat de mens ongelooflijk creatief is en altijd weer
oplossingen bedenkt. Ik zeg dan: daar is de tijd nu
wel zeer rijp voor. We zijn zelfs aan de late kant. Een
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grondstof is pas schaars als wij denken in termen
van schaarste. Doen we dat niet, dan is er in onze
beleving ook geen schaarste en gaan we eindeloos
door met het verkwisten van grondstoffen op deze
planeet. Zo kun je het dus ook zien. Ik draag een
andere bril. Met die bril zie ik geen grote hoeveel
heden afval, maar grote hoeveelheden waardevolle
grondstoffen. Nu eens verwerkt in het ene product,
dan weer in het andere. Grondstoffen die door
burgers en bedrijven goed worden gescheiden, kun
nen in veel gevallen prima opnieuw worden gebruikt
en verwerkt tot nieuwe producten. Oud papier wordt
nieuw papier, gebruikt glas wordt nieuw glas, ver
sleten textiel wordt nieuw textiel en oud hout wordt
opgewerkt tot nieuw hout. De technologie is al zover,
maar als samenleving zetten we vaak nog de oude
bril op. Uit sorteeranalyses in geheel Drenthe blijkt
bijvoorbeeld dat elke 100 kilo huishoudelijk restafval
nog 55 kilo waardevolle grondstoffen bevat. Die we
dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks blijven
vernietigen. Terwijl de grondstoffen een keer op
zullen raken. Waarom willen we dit?
Verspilling vind ik sowieso zonde. Niet om het feit
dat we verspillen, wel om het feit dat we verspillen
louter om geld te laten groeien. Dat is pas zonde.
Kijken naar het alledaagse vraagt om een
paradigmaswitch. Laten we het aandurven om
met een andere bril op naar onze werkelijkheid te
kijken. En onszelf en de komende generatie leren
dat omdenken loont. Ik verwonder me bijvoorbeeld
over tablets en smartphones van producenten
als Apple en Samsung. Hun producten vind ik een
typisch voorbeeld van de verkeerde bril op het
verkeerde moment. Deze bedrijven hadden qua
grondstoffenmanagement allang het verschil kunnen
maken, door modulaire grondstoffen en materialen
te gebruiken. Daardoor zouden hun producten na
gebruik – als we ze weggooien – weer modulair
te ontmantelen en opnieuw te gebruiken zijn. Dit
soort bedrijven kunnen ook met het opereren vanuit
gemeenschappelijke waarden het verschil maken.
Bijvoorbeeld door bij elke honderd verkochte exem
plaren één tablet ter beschikking te stellen aan
een kind in een achtergesteld land. Onze tablets en
smartphones zouden bovendien de energie moeten
benutten van de zon in plaats van elektriciteit waar
voor we wereldwijd tonnen bruinkool verstoken. Stel
je eens voor: dat het zou gaan om waardecreatie
in die keten. Waardecreatie vanuit de gedachte:
samen beter. Dan zouden we een heel andere bril op
hebben dan die van de producent, die waarde uit de
keten haalt en deze vervolgens laat verdampen.

HET VERMOGEN
OM WAKKER NAAR
HET ALLEDAAGSE
TE KIJKEN, LIJKEN
WIJ ONSZELF
TE HEBBEN
ONTNOMEN.
DIE FOCUS HER
PAKKEN SCHEPT
LEGIO KANSEN!
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Wakker worden nodigt mij ook uit om met een
andere bril naar voedselketens te kijken. In lijn met
grondstoffenketens zie je ook hier dat we onszelf
het vermogen tot alledaags kijken bijna hebben
ontnomen. Een voorbeeld: volgens de gemeente
lijke aanpak JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
krijgen Nederlandse kinderen in de leeftijd van zes

tot negentien jaar dagelijks 130 kilocalorieën bin
nen door het drinken van gezoete sappen. Tien- tot
twaalfjarigen drinken volgens JOGG maar liefst vijf
glazen gezoete sappen per dag. Dat komt neer op
vierhonderd kilocalorieën ofwel 25 suikerklontjes per
dag. Sommige frisdranken bevatten zelfs meer dan
zes suikerklontjes per glas. Waarom willen we dit?
Voedselproducenten weten dat mensen verslaafd
kunnen raken aan suiker. En verslaving bindt:
mensen gaan er meer en meer van gebruiken. Een
neveneffect is de hoeveelheid plastic verpakkingen
die wordt geproduceerd. Volgens het Jaarboek Afval
(Noordhoek, 2014) steeg de wereldwijde produc
tie van kunststoffen in 2012 tot 288 miljoen ton. In
Europa ging het om 57 miljoen ton kunststoffen.
Dat was alweer een miljoen ton meer dan het jaar
daarvoor. Waarom doen we dit?

‘WE MOETEN
REFLECTEREN
OP ONSZELF EN
WAAROM WE ZAKEN VRAGEN AAN
HEBBEN LATEN
ONSZELF
ONTSTAAN. WELKE
KANSEN BIEDT DAT
VOOR VERNIEUWING
EN VOORUITGANG?’

Waarom ook worden de gewassen die ik eet mon
diaal ingevlogen? Waarom bouwen we geen steden
die urban farming inzetten, met groene daken waar
we voedsel op verbouwen? Als moeder van twee
kinderen word ik regelmatig geconfronteerd met dit
soort onderzoekende vragen. Kinderen hebben vaak
nog geen automatische piloot waarmee ze naar de
wereld kijken. Juist daar ligt bijna intuïtief het ver
mogen tot omdenken. Dat roept bij mij de volgende
vragen op:
• Waarom beoordelen mensen elkaar op status en
bezit?
• Waarom denken wij veelal dat geluk het bevredigen
van materiële behoeften is?
• Waarom hebben wij strenge organisatieregimes
gebouwd met strakke, hiërarchische systemen van
planning en control?
• Waarom houden wij varkens in kleine stallen en
lijken deze varkens op handarbeiders in China en
Pakistan? Waarom onderzoeken wij nu of we deze
varkens kunnen moduleren met een anti agressie
gen zodat er duizenden bij elkaar kunnen wonen?
• Waarom eten we plofkippen?
• Waarom zit in bijna alles wat we eten suiker?
• Waarom vechten we voor grond?
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• Waarom bevechten bedrijven elkaar in waardeke
tens terwijl ze die samen sterker kunnen maken?
• Waarom hebben we onze economie zo afhankelijk
gemaakt van olie?
• Waarom hebben we ziekenhuizen, scholen, over
heidsinstellingen en zelfs het leger omgevormd
volgens de beginselen van hedendaagse business
schools, naar liberalisering en deregulering in lijn
met de principes en de mores van de vrijemarkt
economie?
• Waarom draait bijna alles om efficiency, kosten
reductie en het maken van geld?
Deze vragen leggen bloot hoe onze marktsystemen
grip hebben gekregen op het denken en doen van
onze huidige samenleving. Ze laten ook zien hoe wij
geloven in het creëren van winst in waardeketens,
waarbij de uitkomst aan het einde van de keten
maximale winst met minimale kosten moet zijn.
Hiervoor verwijs ik ook naar de publicatie ‘Het finan
cieel regime: over de gevolgen van een moderne
dwaalleer’ van Abram de Swaan in het Tijdschrift
voor Filosofie en Economie (editie november 2010).
Met onze huidige bril op blijven we sterk gericht op
efficiency, willen we kosten besparen en vragen we
onszelf voortdurend af hoe we processen kunnen
verbeteren. Dat is niet een onlogische reactie in
tijden van crises. Maar de vraag is of dit de juiste
oplossing is. Of we hiermee vooruitgang boeken, niet
alleen in ecologisch opzicht maar ook economisch
gezien. Doen we kortom de juiste dingen?

CIRCULAIR DENKEN BETEKENT
VOOR MIJ DAT JE KENNIS DEELT
EN DE ONDERLINGE AFHANKE
LIJKHEID DURFT TE ERKENNEN.

goed bestuur in een duurzame samenleving. Volgens
Wagner zijn economische ontwikkeling en goed
bestuur onlosmakelijk met elkaar verweven, kunnen
zij niet zonder elkaar en versterken zij elkaar in een
circulaire economie. Een goede invulling van bestuur
– beter gezegd: governance – kan volgens Wagner
leiden tot een duurzamere samenleving, waarin alle
daarin aanwezige hulpbronnen (productiefactoren
als arbeid, kapitaal en natuur) beter worden benut.
Vertaald naar het voorbeeld van Apple en Samsung
betekent dit dat deze producenten in een circulaire
economie (meer) maatschappelijke verantwoord
ondernemerschap tonen, waarbij (sterker) wordt
gefocust op waardecreatie. Deze waardecreatie is
volgens Wagner (2014) gericht op de creatie van
maatschappelijk nut en op de creatie van waarde
voor werknemers, toeleveranciers en aandeel
houders.
Ik geloof oprecht dat wij mensen de enigen zijn
die beslissen welke bril we opzetten en hoe we de
wereld zien.

DAARMEE BEDOEL IK DAT IK OP
RECHT GELOOF DAT WIJ MENSEN
DE ENIGEN ZIJN DIE BESLISSEN
WELKE BRIL WE OPZETTEN EN
HOE WE DE WERELD ZIEN.
Wakker worden is in dat licht niets anders dan
beseffen dat we elke dag zelf het verschil kunnen
maken, door vanuit een andere bril te gaan kijken en
zo de wereld om ons heen te gaan onderzoeken.

Circulair denken staat voor mij gelijk aan holistisch
denken. Circulair denken is een andere bril opzetten.
Het is de bril van elkaar willen versterken en elkaar
willen aanvullen in een specifieke waardeketen. De
circulaire economie laat ons wellicht als vanzelf
omdenken. Hoe brengen we waarde terug in ketens
in plaats van het aan ketens te onttrekken?
Hoogleraar Global Economy and Governance Philip
Wagner sprak bij zijn oratie aan de Inter-Continental
University of the Caribbean, begin 2014, over de
samenhang tussen economische ontwikkeling en
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BEWUSTZIJN
WAKKER MAKEN
Fotograaf Jimmy Nelson bezocht 29 inheemse
stammen die in staat zijn geweest hun traditio
nele manier van leven en hun gebruiken in onze
toenemend globaliserende wereld vast te houden.
Hij legde zijn reis rond de wereld vast in het prach
tige boek Before they pass away (Nelson, 2013),
waarmee hij zijn lezers in verbinding brengt met de
riten van stammen en de vragen over onze eigen
manieren van leven. Uit Nelsons boek blijkt eens te
meer dat stammen vertrouwen op de natuurlijke
systemen waarin zij zich bevinden. Zij kennen de
krachten van de natuur en weten deze optimaal te
benutten. Met die krachten weten zij ook bezoekers
te beschermen. In essentie gebruiken zij grondstof
fen en hulpbronnen die nodig zijn voor overleven. Dat
kan mij raken. Ik zeg daarmee niet dat wij weer in
stamverband moeten gaan leven. Wat ik wil zeggen,
is dat we ons bewustzijn wakker moeten maken.
Durf het verschil te maken. Durf met elkaar de
wereld op te ruimen. Durf met elkaar te reflecteren
op het waarom van hoe we zaken hebben laten ont
staan en welke kansen dat biedt voor vernieuwing
en vooruitgang.

SECTOR AAN ZET
Toen ik in 2006 directeur werd van het nieuwe
Drentse overheidsgedomineerde bedrijf Area
Reiniging NV besloot ik niet alleen te willen focussen
op de professionele afvalinzameling en reiniging van
het openbaar gebied in de regio, maar ook te willen
bijdragen aan het verduurzamen en het versterken
van de regio.

DAT BEGINT BIJ HET BOUWEN
VAN EEN ORGANISATIE WAAR
WE KOSTENBEWUST EN KLANT
GERICHT DIENSTEN VERLENEN
VOOR GEMEENTEN, BURGERS
EN BEDRIJVEN, MAAR WAAR OOK
MEDEWERKERS CONTINUÏTEIT IN
ORGANISATIE EN WERKGELEGEN
HEID VINDEN. DAT DOEN WE BIJ
VOORKEUR NIET ALLEEN MAAR
VOORAL IN SAMENWERKING,
LOKAAL EN REGIONAAL, MET AN
DERE PARTIJEN IN DE KETEN.
Dit sluit aan bij de filosofie van Wagner (2014)
waarin de netwerkeconomie een nieuwe maat
schappelijke ontwikkeling is waarbij spelers in een
samenleving een afhankelijkheidsrelatie ontwikkelen.
Een moderne ondernemer is een superspecialist
die strategisch onderneemt en (groot of klein) een
netwerk bouwt rondom zijn of haar kerncompe
tentie. Het voordeel van deze strategie is dat de
ondernemer niet meer alles hoeft te kunnen, maar
kan opereren als onderdeel van een competential
framework dat breder is dan de eigen onderneming.
Daar is een helder zelfbeeld voor nodig alsook het
vermogen om goed te kunnen samenwerken, ook
als het andersdenkenden zijn. (Wagner, 2014)
Ik durf te stellen dat de afvalsector op dit moment
een geweten aan het ontwikkelen is dat veel verder
reikt dan winstmaximalisatie. Natuurlijk moeten be
drijven winst maken. Door winst genereren we een
positieve kasstroom waarmee we kunnen investeren
in innovatie en vooruitgang. Maar de sector wil zich,
mede aangevoerd door overheidsprogramma’s als
VANG (Van Afval Naar Grondstof), ten volle richten op
het herwinnen van grondstoffen en op deze wijze bij
dragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen
en het welzijn in onze samenleving. Dat welzijn
moeten we op regionaal niveau gaan versterken. Een
van de voorwaarden die Wagner (2014) aandraagt, is
meer aandacht voor het ‘ecosysteem’ van onderne
merschap. Daarmee doelt de hoogleraar onder meer
Foto: Jimmy Nelson
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op waardecreatie vanuit good governance: bedrijven
creëren in een netwerkeconomie waarde voor de
samenleving en waarde voor werknemers, toeleve
ranciers en aandeelhouders.
Naar de inzichten van Wagner (2014) ben ik van
mening dat bedrijven als Area Reiniging regionale
grondstoffenketens kunnen sluiten en daarmee
nieuwe werkgelegenheid gaan creëren. Door grond
stoffen te scheiden, kunnen we bijvoorbeeld leer-/
werkplekken en/of betaalde banen scheppen. Door
grondstoffen op te werken naar Europese afvalroton
des, kunnen we de regionale economie versterken.
En wanneer gemeenten en hun burgers maar ook
gemeenten onderling op deze onderdelen gaan sa
menwerken, bundelen we krachten en voegen we zo
gezamenlijk waarde toe aan de grondstoffenketens.
In de afgelopen jaren heeft de sector al laten zien
instrumenten te kunnen ontwikkelen waarmee
grondstoffen worden gescheiden van onherbruikbaar
afval. Door verschillende partijen zijn retoursystemen
opgezet en samen met producenten zijn convenan
ten gesloten om grondstofkringlopen te waarborgen.
Eindverwerkers in afval gaan zich meer en meer
ontwikkelen tot volwaardige ketenpartners in plaats
van uitsluitend eindstation van onbruikbaar afval.

‘WE ZIJN BIJNA
VERGETEN DAT
HET LEUK IS OM
SAMEN WAARDE TE
CREËREN’
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OVERHEIDSGEDOMINEERDE
AFVALORGANISATIES ZIJN
IN MIJN OPTIEK NU AAN ZET
OM DE REGIO’S ROND DE
GRONDSTOFFENKETEN TE VER
STERKEN. DIEZELFDE ORGANISA
TIES STAAN VOOR DE OPDRACHT
OM KENNIS TE BUNDELEN, BEST
PRACTICES TE DELEN EN SAMEN
TE WERKEN OM DE LANDELIJ
KE KETEN TE VERSTERKEN EN
DAARMEE WAARDE TE CREËREN
VOOR ALLES EN IEDEREEN: MEER
BANEN, MEER PARTICIPATIE,
MEER ZELFREDZAAMHEID, MEER
WELZIJN, MEER GEZONDHEID,
MEER DUURZAAMHEID EN MEER
BETAALBAARHEID.

ROL VAN BURGERS

DURF
ANDERS
TE DENKEN
EN KOM
ZELF IN
BEWEGING.

Uiteraard spelen ook burgers een grote rol in de tran
sitie van afval naar grondstof. Als we ons gewaar
worden van ons eigen, bijna onbeheerste verlangen
naar consumptie, gewaarworden van de verleiding
door consumptiegerichte marketing, gewaarworden
van het gemak waarmee we ons daar als consu
ment aan overgeven en gewaarworden van de berg
afval die we daarmee zelf produceren, kunnen we
zelf iets veranderen. De bril die we opzetten, bepaalt
immers hoe groot of klein de berg grondstoffen is die
we willen laten vernietigen.
Op dit moment is die berg nog immens. De afgelopen
jaren bijvoorbeeld hebben we duizenden moderne
gebruiksgoederen zoals televisies en smartphones
vervangen door nieuwe, vernuftiger exemplaren.
Dat is ook helemaal niet erg. Waar het om gaat, is
dat we gewaarworden dat in die oude toestellen
waardevolle grondstoffen zitten. Een uitspraak van
Leonardo da Vinci luidt dat het oog het voornaamste
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middel is waarmee ons verstand ten volle de natuur
in al zijn pracht kan waarnemen. En zo kom ik weer
terug bij gewaarwording. Laten we onze ogen ge
bruiken om, helemaal wakker, de wereld en onszelf
opnieuw te aanschouwen. Omdenken begint dan ook
bij dialoog. Ik durf te stellen dat er geen dialoog is.
De econoom zegt: er is geen schaarste en omdat er
geen schaarste is, blijven producenten produceren
zoals ze dat al jaren doen. Maar in mijn visie zoeken
ontwerper en consument onvoldoende de dialoog
met elkaar op. Het voordeel van dialoog is dat pro
ducenten zich gaan realiseren dat hun producten op
een andere manier ontworpen moeten worden. En
dat vanuit dit soort nieuwe perspectieven nieuwe,
volledig recyclebare producten gaan ontstaan. We
zijn bijna vergeten dat het leuk is om samen waarde
te creëren! We kunnen het verschil maken door het
zien en benutten van de onderlinge afhankelijkheid
tussen producent en consument.

DE BAKKER GAAT
WEER WAARDE
CREËREN
Kort uitstapje: ooit een echt regionaal brood gege
ten? De smaak van echt is een wapenfeit dat we
onszelf bijna hebben ontnomen. Thuis in de geschie
denis van brood? 3.000 Jaar voor Christus is het
recept voor brood door de Egyptenaren bedacht en
doorgegeven aan de Grieken die het op hun beurt
overdroegen aan de Romeinen. Vanaf 200 voor
Christus gingen bakkers zich bundelen in gilden. En
vandaag de dag krijgen bakkers hun ingrediënten
naar broodsoort aangeleverd. Door de standaardi
satie kan de bakker zich niet meer onderscheiden;
de kennis is bij de bakker weggehaald. Leveranciers
leveren alle grondstoffen kant-en-klaar aan bij
industriële bakkers. Maar wat zien we vandaag de
dag? Het brood- en bakwezen wordt weer opge
waardeerd. Burgers willen terug naar smaak en
smaak kost kennis, tijd en optimale samenwerking in
de hele keten. Bakkers hebben zelfs het initiatief ge
nomen om met behulp van een nieuwe, particuliere
opleiding weer zelf grip te krijgen op de ingrediënten.

OMDENKEN WERKT
INSPIREREND
Hoe kunnen we beginnen? Ik zie het simpel voor me.
Op een dag schrijven we een brief aan bijvoorbeeld
Albert Heijn. Durf deze supermarktketen te zien als
een distributiekanaal van ons voedsel. Nu nog laten
we ons in winkels als van de Albert Heijn leiden door
kien opgebouwde logistieke concepten. De marketing
laat ons plezier en gemak ervaren, maar laten we
daarin nu eens omdenken en een andere rol aanne
men: die van actor. We gaan dan meedenken over de
waarden in voedsel- en distributieketens. We worden
daarmee waardecreatoren. We gaan dus in dialoog.
We schrijven in de brief dat we van onze winkel
meer verwachten dan een logistiek distributie
systeem van voedsel. Dat we graag een winkelpad
willen waar ook regionale producten verkrijgbaar
zijn. Goederen waarvan we de oorsprong kunnen
herkennen, met bijvoorbeeld een illustratie of foto
van de producerende boer erop of van de buurman
die deze maand een teveel aan spruiten had ge
oogst. Misschien kunnen we het nog leuker maken,
door als burger in de lokale distributieketen te stap
pen. Albert Heijn biedt ons dan kramen in de ‘eigen’
winkel aan. In dat bewuste winkelpad kunnen we
onze zelf geteelde producten aan de man brengen.

IN STEDEN GAAN WE NOG EEN
STAP VERDER. ELKE FLAT KRIJGT
ZIJN EIGEN DAKTUIN, WAAR WE
ZELF GROENTEN, FRUIT, KRUI
DEN EN BLOEMEN VERBOUWEN
EN DAARTOE GRONDSTOFFEN
INBRENGEN. ZO LEREN WE ONZE
BUREN BETER KENNEN, DRINKEN
WE EEN BIERTJE, KOKEN WE ZO
NU EN DAN SAMEN EN NOEMEN
WE ONZE FLAT: HET FORNUIS.
KORTOM: WE VERBINDEN.
Foto: Michiel Wijnbergh Fotografie / Hollandse Hoogte
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beurten. Wijzelf kunnen veel meer zijn. Door onszelf
toe te staan om wakker te worden! Circulair denken
laat zien dat je elkaar in de keten kunt versterken. Je
vecht elkaar de keten niet uit. Je maakt verbinding.

‘WE ZIJN
NIET LANGER
HERWAARDERING
AFWACHTENDE
VAN RIJNLANDS
BURGERS,
BESTURINGS
MAAR ACTIEVE
MODEL
CONSUMENTEN DIE
ALS PARTNER IN
DE KETEN WAARDE
TOEVOEGEN’

Een circulaire economie zet vraagtekens bij de
Rijnlandse principes in ondernemingsbestuur, leider
schap, overleg en samenwerking binnen organisaties
en publiek/private samenwerkingsvormen. Veel van
deze principes zijn in de vorige eeuw verankerd in
wetgeving en overlegvormen. Tijdens economische
voorspoed werd ons poldermodel geduid als The
Dutch Miracle waarin, onder druk van de typisch
Angelsaksische waarden – zoals sterke instrumen
tele oriëntatie op de vrije markt, aandeelhouders
waarde, human capital, beheersing en verantwoor
ding – ons poldermodel ook wel de Dutch Disease
werd genoemd.

Daarnaast vragen we Albert Heijn om ook een
gezonde fast corner in te richten, waar we snel en
verantwoord ons kant en klare (lekkere!) maaltje
halen. Ook onze supermarkt wordt daarmee een
plek van verbinding. Een moderne bazaar. We
struinen, haasten, gaan gezond, lokaal, regionaal en
mondiaal. Maar…. We gaan! We gaan meedenken als
actor-consument en als waardecreërende partner in
de keten.
Omdenken loont op veel meer terreinen dan we zelf
voor mogelijk houden. Ook onze ziekenhuizen kun
nen veel meer zijn dan een distributiesysteem van
behandelingen, operaties en pillen. Onze universitei
ten kunnen veel meer zijn dan predikers van om
lijnde waarheden en vaststaande brillen waarin we
onze kinderen een vooraf vastgestelde economisch
mensbeeld opleggen. Onze varkensstallen kunnen
veel meer zijn dan gebouwen waarin dieren zon,
wind en natuurlijke ondergrond moeten ontberen.
Onze groenstroken in de steden kunnen veel meer
zijn dan in bestek gemaaide graszoden. Onze ver
pleeg- en verzorgingshuizen kunnen veel meer zijn
dan gereguleerde doorgeefluiken van zorg en was
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CIRCULAIR DENKEN VEREIST
EEN HERWAARDERING VAN
DE RIJNLANDSE PRINCIPES.
DE GROTE VRAAG IS HOE DE
RIJNLANDSE WAARDEN VAN
SAMENWERKING, OVERLEG,
EVENWICHTIGHEID EN
WEDERKERIGHEID STAND
KUNNEN HOUDEN IN HET
HUIDIGE KRACHTENVELD
VAN KORTETERMIJN
RENDEMENTSVERBETERINGEN
DIE VAAK GEPAARD GAAN
MET EEN VERLIES AAN
WERKGELEGENHEID.

Ook hier kunnen partijen zich gewaarworden dat zij
elke dag de mogelijkheid hebben om een andere bril
te gaan opzetten en de keuze hebben om anders
naar de werkelijkheid te gaan kijken.
Circulair denken legt bloot dat een bedrijf een
samenwerkingsverband van belanghebbenden is.
In dit samenwerkingsverband worden de belangen
van alle stakeholders op een zorgvuldige wijze be
trokken en meegewogen bij het maken van strate
gische keuzes in de bedrijfsvoering en in de keten.
Langetermijnperspectief mag het dan weer winnen
van kortetermijnperspectief en bedrijven gaan zich
richten op het aangaan en versterken van onderlinge
relaties en verbanden. Vertrouwen, consensus en
commitment zijn daarin de sleutelwoorden.
Bij het opnieuw uitvinden van de Rijnlandse principes
als succesvoorwaarde van de circulaire economie
staan we voor grote uitdagingen met verregaande
effecten, ook op het hedendaags leiderschap. Leider
schap in een circulaire economie staat voor kern
waarden als compassie, vertrouwen en inzage in de
onderlinge afhankelijkheid van elkaar. Daarmee gaat
een geheel nieuwe vorm van leiderschap ontstaan
in ondernemingen. Leiderschap met het doel om de
waarde van mensen, de waarde van de aarde en de
waarde van geld evenwichtig te verbinden. We gaan
naar waardecreërende samenwerking in ketens van
zorg, voedsel, onderwijs, grondstoffen en verder.
Wat betekent dit denken voor onze business
schools? Hoe gaan we de managers van morgen op
leiden? Als toekomstige geldmakers of als mensen
die in samenwerking het verschil gaan maken voor
mensen, dieren, planten, de planeet en haar grond
stoffen en hulpbronnen? Hoe gaan we de consumen
ten van morgen bewust maken dat individualistisch
consumeren een bril is die je kunt afzetten? Hoe
leren we mensen dat het maken van verbinding veel
meer energie geeft dan elkaar bevechten op ego
en status? Hoe herstellen we de verbinding tussen
partners in waardeketens en tussen consumenten
en producenten?

CIRCULAIR
DENKEN ALS
UITDAGING VOOR
DE AFVALSECTOR
Circulair denken betekent voor de afvalsector dat
we in ketens samenwerken en meerdere waar
deperspectieven onderscheiden en benutten. Wat
kan dit circulair denken de afvalsector brengen?
Braungart en McDonough zijn met hun boek Cradle
to Cradle (2002) trendsettend geweest. Zij hebben in
Nederland de visievorming over de transitie van afval
naar grondstoffen op gang gebracht. Daarnaast gaat
ook Pauli’s Blauwe Economie (2012), zijn rapport
aan de Club van Rome, het verschil maken voor de
sector. Pauli biedt tientallen voorbeelden waarmee
we innovatiever, economisch krachtiger, duurzamer,
gezonder en vooral anders met grondstoffen en
hulpbronnen kunnen omgaan. Bedrijven leren meer
en meer inzien dat produceren vanuit de waarden
people-planet-profit bijdraagt aan een solide repu
tatie en een omgeving van sociale rechtvaardigheid,
milieurechtvaardigheid en milieugezondheid.

‘ER GAAT
LEIDERSCHAP
ONTSTAAN DAT
DE WAARDEN VAN
MENSEN, AARDE EN
GELD EVENWICHTIG
GAAT VERBINDEN’
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Het credo van afval naar grondstof heeft de afgelo
pen jaren vorm en inhoud gekregen. Voor Nederland
zie ik nog vele uitdagingen als het gaat om de inrich
ting van wat wij afvalrotondes zijn gaan noemen.
Ik ben van mening dat bestuurlijk Nederland de
voor- en nadelen van landelijk afvalbeheerbeleid
kan onderzoeken. Vanuit een landelijke visie en ratio
kunnen we Nederland in een aantal grondstoffen
regio’s verdelen. Logistiek en technologisch gezien is
Nederland natuurlijk een afvalpostzegel. Een grote
stad. In New York met ruim 8,4 miljoen inwoners
wordt toch ook niet door 393 deelraden het afval
beheerbeleid gemaakt? In Duitsland, Denemarken
en België worden besluiten over afvalbeheer op een
grotere schaal genomen. We kunnen dus vanuit een
regionaal kader inzetten op het bouwen aan een cir
culaire economie. In Drenthe doen we dat deels al.
Het ambtelijke afvalplatform MarkeRein analyseert
en bestudeert beleidsinnovaties voor alle twaalf
gemeenten en is inmiddels verbonden aan de com
missie Mobiliteit en Milieu van de Vereniging Drentse
Gemeenten. Daarbij behoudt elke gemeente de regie
en neemt elke gemeente zelfstandig besluiten, maar
worden kennis en ervaringen gedeeld en een geza
menlijke visie ontwikkeld.
Terug naar Nederland, dat nu nog is opgedeeld in
een dertigtal werkregio’s.

STEL DAT WE DE GEMEENTE
LIJKE GRONDSTOFFENROTONDES
AAN BIJVOORBEELD VIJF
GROTERE REGIO’S VERBINDEN
EN COLLECTIEF INZETTEN
OP HET HERWINNEN VAN
GRONDSTOFFEN IN ELKE
REGIO. LANDELIJK, IN LIJN MET
DUITSLAND, DENEMARKEN EN
BELGIË, ZETTEN WE DE STIP AAN
DE GRONDSTOFFENHORIZON EN
PER R
 EGIO ZETTEN WE DAN IN
OP HET FEITELIJK TERUGWINNEN
VAN DE GRONDSTOFFEN.
IK VOORZIE HIERIN VELE
(PARTICIPATIE)BANEN.
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‘IN NEW YORK
MET 8,4 MILJOEN
INWONERS WORDT
TOCH OOK NIET DOOR
393 DEELRADEN
HET AFVALBELEID
GEMAAKT?’
Deze aanpak stelt regio’s in staat om de inzameling
van grondstoffen verder te optimaliseren. Het stelt
leer-/werkbedrijven per regio in staat om mensen
naar passend werk te begeleiden en burgers kunnen
lokaal invloed uitoefenen op het verminderen en her
gebruiken van grondstoffen. Deze aanpak maakt het
ook voor bedrijven en onderwijsinstellingen mogelijk
om kennis te ontwikkelen en hierin samen te wer
ken. Met de komst van regionale grondstoffenregio’s
kan ook regionaal worden ingezet op bewustwor
ding, samenwerking en inkoop van grondstoffen.

SAMENWERKEN EN NADENKEN
OVER GRONDSTOFFEN KAN
PARALLEL LOPEN MET HET
DENKEN OVER REGIONALE
VOEDSELKRINGLOPEN,
REGIONALE PRODUCTEN EN
REGIONALE DIENSTEN.
Eerder in dit boek komt bestuurder John Vernooij aan
het woord. Hij beschrijft hoe hij met Omrin lokale
kringlopen aan het sluiten is, zoals door het (mede)
inrichten van textielsorteercentra. Regionaal grond
stoffenmanagement geeft de regio kortom de kans
om de service op het gewenste scheidingsgedrag
van inwoners af te stemmen.

In mijn denken gaan we zeker niet terug naar de
schillenboer van vroeger. Ook houd ik geen pleidooi
voor het afremmen van mondialisering. Integen
deel. Ik pleit voor naar binnen en naar buiten ge
richte samenhang als het gaat om hergebruik van
grondstoffen in de keten. We vernietigen immers,
in onwetendheid, onze verbinding met de hulp
bronnen zoals natuurlijke grondstoffen en energie
afkomstig van zon, water en lucht. Uit analyses van
de herbruikbare grondstoffen in een provincie als
Drenthe bijvoorbeeld blijkt dat de 280.000 ton afval
nog 55 procent herbruikbare grondstoffen bevat.
Als we deze Drentse lijn doortrekken over heel
Nederland, dan loont het om een landelijke visie op
grondstoffenregio’s te ontwikkelen. Dat brengt ons
ook bij het geven van invulling aan samenwerking op
grotere schaal. Van regionaal naar landelijk naar de
grote Europese en mondiale grondstoffenketens. En
van lokale en regionale naar internationale waarde
creatie. Publieke en private partijen werken daarin
samen, waarbij publieke kennisorganisaties het
geweten vormen in het waardendebat met de private
markt en haar dominante spelers. Ik ben groot voor
stander van die publieke en private samenwerking
in onze sector. Je moet de markt gunnen waar de
markt sterk in is. Dat levert vele innovaties op, zoals
in afvalscheidingsinstallaties, afvalverwerkings
installaties, ICT-technologieën en verpakkingen.

DE OVERHEID MOET IN MIJN VISIE
DE GRIP OP HUISHOUDELIJKE
GRONDSTOFFEN BEHOUDEN,
ROLVERVULLING DOOR ZOWEL
PUBLIEKE ALS PRIVATE SPELERS
FACILITEREN EN BELEGGEN IN
GEDRAGEN WAARDEN DOOR KEN
NIS EN BELEID. DE UITVOERING
DAARVAN IS (GROTENDEELS) AAN
DE MARKT.
En die markt gaat nog veel beter functioneren als
publieke en private organisaties verregaand samen
creëren. Belangrijke voorwaarde is dat het over
heidsbeleid hierop is afgestemd. Wagner (2014)
spreekt in dat licht over een overheid die over een
reeks van met elkaar verweven posities en in
strumenten beschikt die in uiterste consequentie
dwingende macht kunnen uitoefenen om […] het
goede te verzekeren en het slechte te vermijden.

In samenwerking is vertrouwen het meest elemen
tair. De overheid en politieke coalities moeten
mogelijk leren besluiten te nemen die ondersteunend
zijn aan het scheppen van voorwaarden die onder
nemerschap vanuit maatschappelijk nut stimuleren.
Dat begint bij verbinding met alle spelers in een
samenleving en met vertrouwen, om zo te kunnen
groeien, ontwikkelen en verbeteren. Half Nederland
duurzaam laten rijden en daarna de fiscale bijtelling
stopzetten duidt niet op het snappen van de waarde
van cocreatie. Het duidt ook niet op het begrijpen dat
vertrouwen voorwaarde nummer één is om samen
te groeien, ontwikkelen en verbeteren.
Wat ik in de kern wil meegeven, is: denk je vanuit
winst en verlies of denk je vanuit verbinding? Waar je
denkt vanuit verbinding, neem je meerdere elemen
ten mee in de te ontwikkelen politieke, economische,
sociaal/maatschappelijke, ecologische en techno
logische strategieën. Veel denkers en doeners in dit
boek maken het verschil. Zij denken vanuit andere
waardeparadigma’s. Wat ik in de kern heb willen
aangeven, is dat dit bij onszelf start en daarmee
in de organisaties die we leiden, het voedsel dat
we eten, de ouderen die we verzorgen, de steden
waarin we wonen en werken en de kinderen die we
opvoeden. We kunnen vooral zelf en met elkaar het
verschil maken!
Die visie kunnen we doortrekken naar de rest van de
wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent voor mij dat we vanuit de kennisrijke afval
sector het verschil in andere landen mogen maken
door visies, kennis en ervaringen te delen. Daarmee
kan Nederland zich positioneren en tegelijkertijd
elders innovaties faciliteren. Daarmee worden we
waardecreërend in mondiaal perspectief. We zijn als
land keigoed in grondstoffenmanagement, ook daar
van kunnen we ons gewaarworden. In 2008 heb ik
gepleit voor een leerstoel grondstoffenmanagement.
Deze gaat er binnenkort komen. Onze sector laat
daarmee zien een waardecreërend onderdeel te zijn
van onze samenleving. Dit kunnen we collectief en
internationaal inzetten. Daar liggen prachtkansen.
drs. Alfride Groenewold

Kijktip
Before They Pass Away
Jimmy Nelson, 2014
YouTube.com; beforethey.com
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UPCYCLING IN DE REGIO
27

27

27

GEMEENTEN

Gemeenten delen kennis in grondstoffenmanagement en ontwikkelen samen
beleidskaders voor de circulaire regio. Daarbij
worden grondstofstromen gebundeld en gaan
specifieke regio’s specifieke kringlopen sluiten,
door het (laten) ontwikkelen van systeeminnovaties, nieuwe retoursystemen
en nieuwe bedrijvigheid.

Meer continuïteit van bedrijven door
goed, maatschappelijk verantwoord
bestuur.

27

27

27

27

In een circulaire regio voegen vijf actoren consistent en in verbinding met elkaar waarde toe
aan de regio. Door de relatie met elkaar te versterken en de wederzijdse afhankelijkheid te
onderkennen en te benutten, groeit de regio in economische, ecologische, sociaal/maatschappelijke, technologische en politiek/bestuurlijke kracht.

Meer leer-/werkplekken
en meer banen in de regio.

Meer kennisontwikkeling en
meer innovatieprojecten.

AFVALORGANISATIES

Afvalorganisaties, publiek en privaat, gaan
samenwerken in het bundelen van grondstofstromen, het vermarkten van stromen op
regionaal dan wel Europees niveau en het
regionaal sluiten van kringlopen.

Meer verbinding en wederzijdse
afhankelijk tussen gemeenten,
afvalorganisaties, burgers, ondernemers en kennisinstellingen.

Meer actieve, betrokken burgers
bij de circulaire wijk of buurt.

BURGERS

Burgers gaan in dialoog met de gemeente,
afvalorganisaties en lokale ondernemers.
Zij krijgen zeggenschap over het nieuw te
ontwikkelen grondstoffenbeleid en kunnen
bovendien in de eigen wijk of buurt startups
bedenken of deze helpen ontwikkelen.

ONDERNEMERS

Meer maatschappelijke waarden,
zoals duurzaamheid, participatie,
welzijn.

Meer betaalbaarheid van
grondstoffenstromen.

Ondernemers en (hun) bedrijven ontwikkelen
nieuwe producten en nieuwe diensten. Hierbij
werken zij in afstemming met gemeenten,
afvalorganisaties, burgers en andere ondernemers in de betreffende kringloop.

KENNISINSTELLINGEN

Kennisinstellingen worden nauw betrokken bij
de ontwikkeling van nieuwe technologieën,
nieuwe productieprocessen, nieuwe producten
en nieuwe diensten. Daarmee vergroten zij hun
aantrekkingskracht op nationale en internationale studenten en leerlingen.
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Meer kansen voor lokale ondernemers.

Sterke positionering van de duurzame,
krachtige regio.
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