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Transitie circulaire economie

§ Een van de grote transitie opgaves
§ Nederland 100% circulair in 2050 en 50%  in 2030
§ Grondstoffenakkoord (januari 2017)
§ Transitieagenda’s (aangeboden op  15 januari 2018)

2



Transitie als nieuw buzzword?
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1e orde: Verbetering
Hetzelfde doen op een 
betere manier

2e orde: Transitie
Nieuwe technologie, 
structuren en culturen

3e orde: Transformatie
Nieuwe waarden, relaties, 
identiteiten en instituties



‘Small wins’ perspectief

§ Voortgang boeken d.m.v. kleine betekenisvolle stapjes
§ Weick and Lindblom

Snel

Systeem
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Kenmerken small wins?

§ Kleine stap op weg naar systeemverandering 
§ Tastbare resultaten voor direct betrokkenen
§ (Radicaal) nieuwe praktijken, inzichten en waarden
§ Overkomen bijbehorende wrijving en barrières
§ Verbinding inhoudelijke en sociale verandering
§ Plek met energie
§ Potentie voor verdiepen, verbreden, verspreiden
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Waarom small wins?
§ Leren:

● niet blijven steken in abstractie
● snel zichtbare resultaten

§ Diepgaander:
● kleinere schaal houdt mensen scherp
● voorkomt cynisme of verlamming

§Sneller: 
● door kleine omvang minder (politieke) risico's
● onder de radar: minder weerstand en media-aandacht
● starten met onvolledigere informatie

§ Systeembreed: 
● In complexe niet-lineaire systemen kunnen kleine 

stapjes resoneren 
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Accumulatie van “small wins”

§Niet blijven steken in pilots
§ Positieve feedback loops
§Mechanismes:
● Energizing
● Experimenteren 
● Logic of attraction
● Olievlekwerking
● Verbinden
● Robuustheid
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Sturings perspectief
§ Loslaten

● Geen lineair proces, geen gebruikelijk beleidscylcus
● Reflex van allesomvattend plannen kan averechts werken
● Open onderzoekende mind, geduld en bescheidenheid 

§Handelingsperspectief
● Ambities formuleren die prikkelen en ruimte bieden
● Small wins signaleren, bevorderen en benutten
● Aanjaag mechanismes activeren
● Continue monitoren en evalueren

§Alle governance vormen kunnen en moeten
● Cruciale interventies in niet lineair proces
● Vasthouden energie en bevorderen van voortgang



Inzichten uit circulaire economie

§ Transitie is al gaande
§ Ambitie NL circulair in 2050 werkt: aantrekkingskracht, 

ambiguïteit, urgentie 
§ Kritische analyse small wins (versus quick wins)
§ Valt veel meer mee te doen (aanjaagmechanismes) 
§ Geen losse lijstjes van barrières/interventies, maar deze 

in samenhang begrijpen en ze al doende doorbreken. 
§ Helpt om actiepunten te ontdoen van abstracties 
§ Belang stabiliteit en volhouden
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