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In deze eerste LINK staat het werk van futuroloog Maurits Kreijveld 
centraal, onderzoeker bij het Rathenau Instituut voor wetenschap 
en technologie in Den Haag. Hij heeft voor BrabantKennis in  
het voorjaar van 2015 een quick scan uitgevoerd naar het thema  
van de ‘circulaire stad’, dat prominent figureert in het provinciale 
bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. Wat betekenen de 
circulaire economie, energietransitie en biobased voor de inrichting  
van onze steden en regio? Wat kunnen burgers en bedrijven 
daaraan bijdragen? Het perspectief van de circulaire stad biedt 
volgens Kreijveld kansen om onze steden niet alleen duurzamer, 
maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft  
een richting aan de zoektocht naar een nieuwe economie voor  
de stad én daarmee voor de toekomst van Brabant.  
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BrabantKennis probeert op vernieuwende wijze strategische kennis over de 
toekomst van onze regio te verzamelen, ontwikkelen en delen. Kennis niet als 
doel in zich zelf, maar als vliegwiel om de economische en maatschappelijke 
opgaven van Brabant verder te brengen. We willen als regio immers slimmer 
worden, energiezuiniger, innovatiever, gezonder ook. Daarvoor is nieuwe  
kennis nodig. Kennis van verschillende soort en aard. Kennis die vaak alleen 
door samenwerking kan ontstaan. In de netwerksamenleving van vandaag  
is kennisontwikkeling steeds meer een proces van co-creatie, van samen 
ontdekken en ontwerpen. Om dat proces zo goed mogelijk te ondersteunen, 
hebben we BrabantKennis als open platform georganiseerd. 

Het ‘platformdenken’ biedt de mogelijkheid om gemakkelijk samen te werken 
met collega-overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers, en daarbij 
maximaal gebruik te maken van hun kennis en ervaringen. De mate waarin  
we als platform succesvol zijn, is daarbij sterk afhankelijk van het aantal 
verbindingen dat we tussen deze partijen tot stand weten brengen. Het moet 
voor hen eenvoudig zijn om connecties te maken, om linken te leggen, met  
ons en via ons vooral ook met elkaar. Anders dan geld wordt kennis vermenig-
vuldigd door het te delen. Kennis moet daarom ongehinderd kunnen stromen. 
Ideeën moeten worden uitgewisseld, tussen partijen binnen Brabant maar  
ook met relevante kennisproducenten van elders. Zo bieden planbureaus, 
adviesraden en denktanks in Den Haag en Brussel een interessant kennis- 
aanbod dat aansluit op kennisvragen die in onze regio spelen. Om de  
vermenig vuldiging van kennis tussen Brabant, Brussel en Den Haag te 
stimuleren, bieden we graag een podium aan gastonderzoekers en denkers 
van buiten Brabant.

 
Joks Janssen
Directeur BrabantKennis  
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De wereld is in verandering. De verstedelijking 
neemt nog steeds toe, ook in Brabant. Om die 
(selectieve) groei te kunnen accommoderen  
en steden leefbaar te houden, zijn duurzame 
innovaties harde noodzaak. De huidige 
ontwikkeling van de metropool-omgeving  
is niet duurzaam evenals de achterliggende 
bedrijfsmodellen.

Er is een ontwikkeling van ‘glocalisering’ gaande 
waardoor de economische structuur aan het 
veranderen is. Aan de ene kant wordt wereldwijd 
alles en iedereen met elkaar verbonden dankzij  
het mobiele internet. Tegelijkertijd is productie  
niet alleen slimmer geworden maar ook flexibeler, 
meer op maat en on demand. Ze kan door nieuwe 
technieken meer lokaal plaatsvinden met minder 
transporten. 

Regio’s zoals Noord-Brabant kunnen daardoor 
meer zelfvoorzienend worden, wat grote invloed 
heeft op de geopolitieke verhoudingen: we worden 
bijvoorbeeld minder afhankelijk van het Russische 
gas of conflictmaterialen. Kringlopen worden  
meer dan voorheen lokaal gesloten.

CIRCULAIR: 
WAT IS DAT?

De samenhang van deze trends laat zich  
vangen onder de noemer ‘circulaire economie’: 
duurzame technieken die het sluiten van grond-
stoffenketens mogelijk maken, gaan samen met 
nieuwe besturingsmodellen (besluitvorming, 
inspraak, co-creatie) en nieuwe verdienmodellen 
(eigenaarschap, toegang i.p.v. bezit, platformen). 
Kortom, een nieuwe economie, een nieuw meta-
bolisme voor de stad. Met daarbij een nieuwe rol 
voor de overheid als speler in het geheel. 
Kernbegrippen van deze nieuwe logica zijn: 
decentraal, gedistribueerd, digitaal, kleinschalig.

De circulaire stad vraagt per definitie om een 
multidisciplinaire aanpak: van bedrijven, overheden 
en burgers, van wetenschappers, architecten, 
ontwerpers, bestuurskundigen en sociologen  
en van wetenschappelijke kennis met praktische  
en ambachtelijke kennis, ervaring en volkswijsheid. 

Ook in Brabant dringt het bewustzijn door dat  
de sterke en succesvolle samenwerking tussen  
de spelers uit de triple helix een uitbreiding nodig 
heeft richting de burger 1. 

Elke dag groeit het aantal initiatieven met 
betrekking tot de circulaire economie en de slimme 
stad wereldwijd. Dat gebeurt lokaal in wijken  
en gemeenten, door burgers. Dat gebeurt ook op 
nationaal, Europees en globaal niveau met diverse 
programma’s. De ene keer ligt de nadruk meer  
op ‘slim’, de andere keer meer op ‘duurzaam’  
of ‘groen’. De Nederlandse polder sloot onder 
leiding van de SER een meerjarig Energieakkoord. 
Datzelfde gebeurde in Brabant 2. Bedrijven, 
overheden en maatschappelijke organisaties 
steken samen hun nek uit om de regio versneld  
te verduurzamen door in te zetten op energie-
besparing en het opwekken van groene energie.
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De circulaire stad biedt een integrale manier  
om naar de toekomst van de stad te kijken.  
Het is een stad die slim gebruikt maakt van alle 
ingrediënten die erin aanwezig zijn, die de energie 
van burgers benut, adaptief en veerkrachtig kan 
reageren op veranderingen, op lokaal niveau 
waarde genereert. Het stedelijk metabolisme.  
De circulaire stad bestaat uit verschillende 
aspecten 3.

EEN SLIMME STAD

EEN ZELFVOORZIENENDE STAD

EEN ECONOMISCH DUURZAME STAD 

EEN PARTICIPATIEVE (INCLUSIEVE) STAD 

EEN GEZONDE EN GELUKKIGE STAD

DE ELEMENTEN 
VAN EEN 
CIRCULAIRE STAD
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In de circulaire stad wordt slim gebruik gemaakt 
van de nieuwste technologie om processen in  
de stad te optimaliseren en efficiënter te maken. 
En om kennis te halen uit verschillende informatie/ 
databronnen en het gedrag van individuen in 
goede banen te leiden, rekening houdend met  
de stad als geheel en de processen in de stad. 

Op dit moment zijn technische infrastructuren 
voor de slimme stad sterk in opkomst. Bedrijven 
als IBM, Cisco, Siemens, Microsoft en Huawei 
bieden diverse technologische oplossingen 
(software, systemen). De verwachting is dat de 
wereldmarkt voor deze systemen zal groeien van  
9 miljard in 2014 naar 27 miljard dollar in 2023.  
De markt voor het zogenaamde Internet of Things, 
waar ook mobiele apparaten en domotica- en 
zorgtoepassingen toe behoren, zal nog vele malen 
groter zijn. Daarnaast zien we een samengaan  
van energie- en datanetwerken. Dat levert nieuwe 
vragen op t.a.v. de concurrentie tussen infra-
structuren en aanbieders van diensten op het 
gebied van televisie, internet, telefonie en energie.

Data spelen een belangrijke rol in de slimme stad. 
Data die verzameld wordt door vele sensoren  
en processen en data die al dan niet open gedeeld 
kan worden. 

Veel overheden (denk aan Rijksoverheid, 
Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, 
Gemeente Eindhoven, CBS, Het Kadaster)  
hebben open data initiatieven opgezet om burgers 
en ondernemers de mogelijkheid te geven om 
nieuwe toepassingen te ontwikkelen op basis van 
de overheidsdata en daarmee de dienstverlening  
in de stad te vergroten. Dit zou op termijn ook 
nieuwe werkgelegenheid kunnen opleveren.  
De Rekenkamer wijst in haar trendrapport 4  
van 31 maart 2015 op de huidige versnippering  
van de vele open data initiatieven. 

De ontwikkeling naar smart cities brengt vragen  
met zich mee over de privacy van burgers.  
Het beeld van een politiestaat, een veelheid aan 
sensoren en technologie die mensen voortdurend 
volgen, bespioneren en besturen dringt zich op. 

Sociologen (zoals Willem Schinkel 5) en 
politicologen maken zich zorgen of burgers nog 
wel voldoende inspraak hebben in het ontwerp  
en het functioneren van deze slimme steden.  
De complexiteit van de technologische systemen  
is nauwelijks nog te overzien, technocratie ligt op 
de loer. De wijze waarop slimme steden bestuurd 
worden is daarom eveneens aan vernieuwing toe.

DE CIRCULAIRE STAD  
IS EEN SLIMME STAD 

WIE ONTWERPT DE SLIMME STEDEN VAN DE TOEKOMST?
Blog gepubliceerd bij Platform31.nl, nieuwsbrief  
december 2014.

Slimme steden zijn in opkomst. In navolging van Amsterdam, 
Rotterdam, Parijs, New York, Seoel en Kopenhagen, noemen 
steeds meer steden zich smart, intelligent en senseable. 
Niemand wil achterblijven. De afgelopen maanden woonde  
ik diverse conferenties en workshops bij op het gebied  
van slimme steden. De visies en invalshoeken blijken  
uiteenlopend. Er is behoefte aan een integrale visie op  
een stad die intelligentie combineert met leefbaarheid  
en een sociaal karakter.

Lees verder
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De circulaire stad is in staat om volledig te voorzien 
in de behoeften van de eigen inwoners, door lokale 
productie van grondstoffen en producten en 
diensten, en door hergebruik van materialen en 
het sluiten van kringlopen. Afval wordt hergebruikt; 
er vindt lokale productie van grondstoffen, 
producten en diensten plaats; er wordt zo efficiënt 
mogelijk gebruik gemaakt van grondstoffen  
en producten; door energie-efficiënte apparaten 
wordt nodeloze verspilling tegengegaan, producten 
worden onderling gedeeld.

Er zijn op dit moment talloze initiatieven in gang 
gezet om de duurzaamheid te verbeteren, 
geïnitieerd voor burgers, overheden en bedrijven. 
Deze bestrijken alle aspecten van duurzaamheid: 
zoals de duurzame productie (energieopwekking), 
besparing en hergebruik.

Duurzame productie van energie en grondstoffen
Zo zien we een groot aantal lokale energie 
coöperaties, waarin burgers, boeren en kleine 
ondernemers samen lokaal energie opwekken  
en die leveren aan het energienet. Het gaat  
dan bijvoorbeeld om windmolens zoals bij 
Hieropgewekt.nl, Vandebron.nl, Blijstroom.nl  

en Qurrent. Of om energie uit zonnepanelen al dan 
niet op de daken van woningen, bedrijfsgebouwen 
en stallen. Voorbeelden hier zijn het Zonnecollectief 
Overbetuwe, Zonnecollectief Rotterdam en 
ZonneWIJde in Breda. Bij deze initiatieven speelt 
crowdfunding een belangrijke rol: in veel gevallen 
investeren burgers mee in de panelen.

Een andere belangrijke categorie projecten is  
die van het hergebruik van restwarmte. Hier zien 
we vooral de industrie en landbouw. Het ene bedrijf 
levert zijn restwarmte aan de buurman die juist 
behoefte heeft aan verwarming of warmte. Ook 
wordt in bepaalde gevallen restwarmte gebruikt 
om nabijgelegen woonwijken en kantoren te 
verwarmen. Voor deze warmtekoppeling moet  
wel een speciale infrastructuur worden aangelegd 
(een netwerk met warmtewisselaars dat warm 
water kan transporteren). Voorbeelden van 
initiatieven zijn Warmte-koude Zuid-Holland, 
Rotterdamse havengebied en Restwarmtekoppeling 
Moerdijk. Daarnaast wordt, zeker nu de aardgas-
winning onder druk staat, op steeds meer plaatsen 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor  
het inzetten van geothermie: het halen van warmte 
uit diepliggende aardlagen. In de zomer kan via 
dezelfde leidingen gekoeld worden.

Hergebruik en repurposing
Burgers en bedrijven worden steeds vindingrijker 
in het hergebruiken van materiaal of in het vinden 
van nieuwe bestemmingen voor oud materiaal  
en afval (repurposing). Tapijtfabrikant Desso uit 
Waalwijk maakt naam met het hergebruiken van 
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oude tapijten in nieuwe, evenals een Amsterdamse 
spijkerbroekenfabrikant. Maar daar blijft het niet bij. 
Zo ontdekte een ondernemer dat champignons 
goed groeien op koffieprut. Inmiddels wordt deze 
door LaPlace geleverd. De Plastic Whale Boot 
vaart door de Amsterdamse grachten, verzamelt 
plastic afval en maakt daar nieuwe producten van. 
Mokum Mariteam is een fijnmazig distributie- en 
collectienetwerk van goederenvervoer over  
de Amsterdamse binnenstad. Er komen nieuwe 
technieken beschikbaar waarmee biogas gemaakt 
kan worden bijvoorbeeld uit het vergisten van oud 
brood en uit kippenmest.

Afvalverwerkers als Van Gansewinkel zien zichzelf 
al lang niet meer als verbranders van grote 
hoeveelheden vuilnis, maar als producenten van 
waardevolle grondstoffen die ze winnen uit het 
afval van gezinnen zoals plastics en metalen. 
Waterleidingbedrijven onderzoeken of ze grond-
stoffen kunnen winnen uit rioolwater. Onze 
uitwerpselen bevatten waardevolle grondstoffen 
zoals stikstof, gebruikt in de landbouw. 

Besparing
Ook in de bouw wordt steeds meer gekeken  
naar duurzaam bouwen. Het initiatief Terracaza  
is een marktplaats voor herbruikbare grondstoffen 
en materialen in de bouw. Daarnaast zien we ook 
in Brabant een toenemende aandacht voor het 
isoleren van huizen. Via diverse convenanten en 
energieakkoorden wordt ingezet op zogenaamde 
Nul-op-de-meter-woningen. Eerder al werd  
ook de energieproducerende kas ontwikkeld.  

Het is niet ondenkbaar dat woningen in de 
toekomst netto energie gaan leveren in plaats  
van gebruiken.

Onze voeding levert ongemerkt een grote bijdrage 
aan de huidige belasting van het milieu, zeker  
in een land met een grote land- en tuinbouw  
zoals Nederland. Diverse initiatieven proberen  
de belasting van het milieu tijdens het productie-
proces te verminderen. Bijvoorbeeld het onder-
zoeksprogramma Foodmetres.eu dat de milieu  
en socio-economische impact van voedselketens 
in kaart brengt (ruimtelijk, logistiek, grondstoffen) 
en de ‘land footprint’ van een product meet.  
De Smaackmakers willen de snelle maar 
populaire hap in de kantine duurzamer maken. 

Totaalaanpak
We zien dus dat op allerlei deelgebieden aan 
duurzaamheid wordt gewerkt. De gemeente 
Amsterdam is een pilotproject gestart om te 
werken aan een volledig circulaire woonwijk  
in Buiksloterham. Bewoners en stedelijke  
partijen gaan zelf stukjes van de stad inrichten  
en gebruiken. De burgers bouwen de buurt. 
Samen met de ondernemers en maatschappelijke 
organisaties vormen zij een Gebiedscoöperatief. 
Het beoogt alle principes van de circulaire stad  
in te zetten.
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De verdien- en financieringsmodellen, de 
herverdeling van middelen, de investering door 
bedrijven, overheden en burgers gebeurt zodanig 
dat het systeem ook op langere termijn houdbaar 
en betaalbaar blijft en dat de lokale gemeenschap 
wordt versterkt en niet erodeert. Bedrijven staan 
met een voet in de samenleving en ondersteunen 
lokale gemeenschappen zoals ze dat vroeger ook 
deden. Nieuwe vormen van investeren en waarde-
delen gaan daarbij een belangrijke rol spelen.

Nieuwe verdienmodellen 
Om te zorgen dat het vergroenen en verduurzamen 
ook op langere termijn houdbaar is en zonder 
overheidssubsidie kan, zijn nieuwe verdien- en 
samenwerkingsverbanden nodig. Waardeketens 
moeten net als grondstoffenstromen, meer lokaal 
worden gesloten. Het denken in verdienmodellen 
staat in tegenstelling tot het duurzaamheidsdenken 
nog relatief in de kinderschoenen.

Diverse bedrijven experimenteren met nieuwe 
financieringsmodellen die passen bij een circulaire 
economie. Zo heeft Philips enkele pilotprojecten 
waarbij licht geleased kan worden. Philips verkoopt 
geen lampen maar zorgt voor de verlichting  

en krijgt betaald per hoeveelheid geleverd licht.  
Zo kunnen kleine kantoorruimtes toch beschikken 
over dure moderne LED-verlichting. Daarnaast 
heeft Philips grote projecten in Aruba, Mexico  
en Argentinië waarbij Philips stadsverlichting 
installeert en beheert in ruil voor een service-
contract. Miele onderzoekt mogelijkheden voor 
wassen (in de buurt) als dienst in plaats van het 
verkopen van wasmachines. DSM onderzoekt de 
haalbaarheid van nieuwe financieringsvormen. 
DSM wil dan bijvoorbeeld gratis de zonnepanelen 
plaatsen met de door hen ontwikkelde coating en 
wil dan meedelen (per kWh) in de extra energie-
opbrengst die gerealiseerd wordt door de coating.

De term circulaire economie geeft deze meer 
bedrijfsmatige benadering van duurzaamheid aan. 

Bekende wegbereiders zijn hier de Ellen MacArthur 
Foundation 6, gesteund door bedrijven als BT, 
Philips, Cisco en Renault. Op het World Economic 
Forum 7 staat het thema al meerdere jaren hoog 
op de agenda. In Nederland vervult de Groene Zaak 8 
een belangrijke rol in het op de agenda krijgen  
van duurzaamheid bij bedrijven en de aansluiting 
met overheidsbeleid. 

Sommigen vinden deze initiatieven op het gebied 
van de circulaire economie niet ver genoeg gaan. 
Er is een beweging gaande onder de naam blauwe 
economie 9, aangezwengeld door de Belgische 
zakenman Gunther Pauli. Deze beweging streeft 
een nog verdergaande vorm van verduurzaming 
voor: door te kijken naar principes uit de natuur 
en de manier waarop organismen functioneren. 
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Hierbij staat het principe voorop dat waarde  
lokaal wordt teruggevoerd in de gemeenschap  
en dus niet wordt afgeroomd door centralistische 
overheden of multinationals. Daarnaast zien we  
de opkomst van de zogenoemde deeleconomie. 
Hierbij gaat het om initiatieven waarbij burgers 
onderling spullen of diensten uitwisselen. 

Bekende voorbeelden zijn Airbnb (overnachtingen), 
Uber en SnapCar (taxiritten), Peerby (spullen 
lenen), WeHelpen en Zorgvoorelkaar (huishoude lijke 
hulp en zorg), Thuisafgehaald, Konnektid, Croqqer 
(klusjes). Hiernaast is nog een groeiende beweging 
(afgelopen 3 jaren verdubbeld) van crowdfunding, 
waarbij burgers gezamenlijk productontwikkeling 
en initiatieven ondersteunen of elkaar geld lenen.  
Rond deze initiatieven is een discussie gaande  
over het begrip deeleconomie: het ene deel van  
de platformen zet in op het lokaal delen van 
toegevoegde waarde, andere zijn meer centralistisch 
geleid en streven vooral winst maximalisatie na. 

Nieuwe samenwerkingsmodellen 
Het is sowieso duidelijk dat de circulaire economie 
behoefte heeft aan nieuwe modellen voor samen-
werken en waarde delen. Platformen spelen daarbij 
een belangrijke sleutelrol. Ze combineren de 

mogelijkheden van digitalisering voor flexibele 
samenwerking en verbinden gebruikers en produ-
centen door middel van een marktplaats. Bovendien 
delen ze infrastructuren en zorgen ze voor schaal. 
De kennisontwikkeling op het gebied van platformen 
is sterk in opkomst. Met name als het gaat om 
gelaagde platformstructuren waarbij meerdere 
spelers investeren en samen werken. Daarnaast kan 
in de regulering toegang tot plat formen en mede-
dinging steeds belangrijker worden. In ruil daarvoor 
kan oude regelgeving gericht op kwaliteit en 
vertrouwen worden vervangen door het zelfregu-
lerende karakter van platformen en het reputatie-
mechanisme dat via de marktplaats wordt gevoed 10.

Financiële innovaties 
Een andere ontwikkeling om de economie lokaal  
te ondersteunen is die van de alternatieve munt-
systemen en crypto currencies zoals BitCoin.  
We zien hier vooral kleinschalige experimenten  
die op langere termijn disruptief kunnen zijn voor 
het bestaande financiële systeem: de positie van 
banken en overheden ondermijnend. Het Wijkbedrijf 
Bilgaard in Leeuwarden werkt met een nieuwe vorm 
van financiering waarbij bestaande geldstromen  

in de stad worden gesloten. Geld dat overblijft  
uit een energiebesparing wordt hergebruikt voor  
de verduurzaming van bijvoorbeeld ene woning.  
Zo kan met kleinere budgetten gewerkt worden  
en blijft het geld binnen de gemeenschap.

Financiële innovaties zijn hoog nodig om de verdere 
verduurzaming te kunnen ondersteunen. Zo gaan  
de kosten vaak voor de baten uit: zonnepanelen 
moeten eerst worden gefinancierd voor ze kunnen 
worden terugverdiend. Er zijn prikkels nodig om te 
zorgen dat burgers grondstoffen terug leveren aan 
de bedrijven en overheden. Opbrengsten slaan niet 
altijd neer bij de partijen die investeren. Toch zal 
hier een vorm van compensatie nodig zijn om de 
nodige inves teringen op gang te brengen. Daarnaast 
blijft er behoefte aan het verzekeren van risico’s  
en onzeker heden. Banken en verzekeraars zullen 
nog met grote verandering te maken gaan krijgen,  
zo is de verwachting.

Hoewel wereldwijd gezien de steden voorlopig nog 
doorgroeien, hebben sommige steden al te maken 
met krimp. Dit brengt nieuwe uitdagingen met 
zich mee. 

INNOVATIEVE VERDIENMODELLEN,  
NIEUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN  
EN LOKALE WAARDEKETENS 
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Duurzame innovaties 
vragen om nieuwe 
samenwerkings-
verbanden
Dit artikel is een uitwerking van de tekst  
van Kiem #4: ‘Voorbij de triple helix’ in de 
reeks Kiemen van Het Nieuwste Brabant  
en Het Nieuwste Cahier #02: ‘Kennis máken 
met het goede leven’.

KLASSIEKE TRIPLE HELIX  
SPELERS MOETEN ZICH 
VERBINDEN MET DE BURGER  
EN ZICH ORGANISEREN ROND 
PLATFORMEN
De intensieve samenwerking tussen  
overheden, bedrijven en kennisinstellingen, 
de zogenoemde triple helix of gouden 
driehoek, wordt vaak gezien als de succes-
formule voor innovatie en economische 

groei. De Brainport Eindhoven geldt in 
binnen- en buitenland als een geslaagd 
voorbeeld van zo’n samenwerking.  
Overheden, kennisinstellingen en bedrijven 
stelden een gezamenlijke meerjarige agenda 
op voor economische groei en stemden  
hun activiteiten op het gebied van kennis-
werkers, onderwijs en vestigings klimaat  
op elkaar af. Op deze manier wist de regio 
een moeilijke periode na het faillissement 
van DAF en de ontmanteling van Philips 
 te boven te komen.

SAMENWERKEN IN INNOVATIE
Twintig jaar later is de triple helix echter 
aan vernieuwing toe. De burger neemt als 
vierde speler een steeds belangrijkere rol 
op zich in onze genetwerkte samenleving. 
Door de burgers meer te betrekken en aan 
te sluiten bij initiatieven die van onderop uit 
de maatschappij opkomen, kan innovatie 
worden versterkt en versneld en maat-
schappelijk draagvlak worden behouden  
of verworven.

BURGER IN OPKOMST
Burgers hebben de afgelopen decennia  
de beschikking gekregen over middelen 
waarmee zij een grotere rol kunnen spelen 
in innovatieprocessen en in het bedenken, 
financieren, produceren en verhandelen 
van goederen en diensten. En dat doen ze. 
Op talloze terreinen zijn sociaal ondernemer- 
schap, fanatieke doe-het-zelf-gemeen-
schappen en op delen gebaseerde diensten 
initiatieven al in opkomst. Dat levert een hele 
nieuwe economie op naast de bestaande, 
aangeduid als de deeleconomie. 

Nieuwe ondernemingen als Airbnb,  
Peerby en Uber spelen in op deze  
ontwikkelingen met nieuwe organisatie-
modellen. Zij innoveren de markt op een 
disruptieve manier en zetten zo bestaande 
machtsverhoudingen op hun kop. Toch 
hebben al deze ‘crowd-initiatieven’ nog 
weinig verbinding met de bestaande 
spelers: bedrijven, overheden en kennis-
instellingen, die via gezamenlijke agenda’s 
en ‘polderen’ proberen te innoveren.

ENERGIE VAN BURGERS  
BETER BENUTTEN
De verduurzaming van de energie- 
voorziening vraagt zowel om nieuwe  
technologische innovaties, nieuwe grond-
stoffenkringlopen, nieuwe verdien- en 
financieringsmodellen als ook een  
vermindering van het energieverbruik, 
investeringen in zonnepanelen, gedrags- 
verandering bij burgers. De burger is dus 
een cruciale schakel in de oplossing.

Bovendien kunnen bedrijven en overheden 
gerichter inspelen op de wensen van 
burgers door burgers een rol te geven in  
het genereren van ideeën, het selecteren of 
beoordelen ervan en het verspreiden ervan. 
Het gebruikmaken van de ‘wisdom of crowds’ 
kan op uiteenlopende manieren met meer 
en mindere mate van interactie. We zien  
dat deze trend om burgers vroegtijdig te 
betrekken bij het innovatieproces wordt 
versterkt door digitalisering waarbij inno-
vatie sterker dan ooit gestuurd wordt vanuit 
de vraagzijde, met de eindgebruiker (en dat 
kan de burger zijn) als vertrekpunt. Dit is 

precies wat in de innovatieagenda’s van  
de meeste topsectoren nog ontbreekt.

Het Energieakkoord is een goed voorbeeld 
van polderende partijen die gezamenlijk 
belangrijke stappen zetten maar onvol-
doende aansluiting hebben bij de moderne 
samenleving. Daardoor zijn de duurzame 
doelstellingen die gerealiseerd kunnen 
worden lager dan mogelijk en bestaat het 
risico op een groeiende weerstand ontstaan 
tegen de vernieuwingen, zoals de beweging 
tegen windmolenparken.

Draagvlak voor innovaties is des te belang-
rijker bij transities en nieuwe ontwikkelingen. 
Het op grote schaal verzamelen en inter-
preteren van gebruikersdata, 3D-printen  
en synthetische biologie brengen nieuwe 
maatschappelijke en ethische dilemma’s 
met zich mee. Daarnaast zien we maat-
schappelijke weerstand tegen nieuwe 
diensten als UberPop en Airbnb en de 
toenemende inzet van robots die bestaande 
werkgelegenheid aantasten en in eerste 
instantie weinig bijdragen aan de lokale 
economie en sociale samenhang.

NIEUWE VORMEN VAN 
SAMENWERKEN
Al deze ontwikkelingen hebben grote 
invloed op de triple helix. Zowel wat betreft 
de rol van de spelers in de huidige triple 
helix als in de manier waarop innovatie  
en samenwerking worden vormgegeven. 
Steeds vaker zullen bedrijven, overheden 
en kennisinstellingen niet meer de experts 
zijn die vanuit een ivoren toren opereren, 

CIRCULAIRE RISICO’S,  
OBSTAKELS EN UITDAGINGEN

CIRCULAIRE PERSPECTIEVEN  
VOOR BRABANT

CIRCULAIR: 
WAT IS DAT?

INHOUD

http://brabantkennis.nl/kiem-4-voorbij-de-triple-helix/
http://brabantkennis.nl/het-nieuwste-cahier-2-kennis-maken-met-het-goede-leven-2/
http://brabantkennis.nl/het-nieuwste-cahier-2-kennis-maken-met-het-goede-leven-2/


Maar laten we niet met zijn allen  
naar de overheid kijken. Wie pakt  
de handschoen op?

 
 

DEZE BLOG WERD EERDER GEPUBLICEERD  
bij Marketingfacts.nl, 25 februari 2015.

Dit artikel is een uitwerking van de tekst van 
Kiem #4: ‘Voorbij de triple helix’ in de reeks 
Kiemen van het Nieuwste Brabant  
en Het Nieuwste Cahier #02: ‘Kennis máken met 
het goede leven’.

De onderstaande figuur geeft die verschui-
ving van bestaande samen werkings-
structuren in de triple helix (links),  
geordend langs topsectoren aan richting 
nieuwe genetwerkte structuren waarbij 
burgers eveneens een rol hebben (rechts).

Voor het innovatiebeleid betekent dat over - 
heden zich in het innovatiebeleid minder 
zouden moeten inzetten op het versterken 
van technische capaciteit van de door de 
industrie aangedragen topsectoren, zoals 
chemie, logistiek en high tech. Overheden 
zouden maat schappelijke uitdagingen 
centraal kunnen stellen. Ze zouden bedrijven, 
kennis instellingen en burgers kunnen 
uitdagen om hiermee actief aan de slag  
te gaan (in nieuwe combinaties) en de 
ambities in te realiseren doelstellingen 
hoog te leggen.  

die samenwerking faciliteren in wisselende 
combinaties en waarbij uitwisselbaarheid  
en toegang goed geregeld zijn. Platformen 
kunnen deze rol vervullen: ze verbinden 
vragers met aanbieders, bieden een  
onder  steunende gestandaardiseerde  
infrastructuur die samenwerking mogelijk 
maakt, waarbij grote bedrijven, sociale 
ondernemers, overheden en burgers elkaar 
aanvullen. Het platform biedt vervolgens 
ruimte aan een grote diversiteit aan  
innovaties.

Deze nieuwe platformen zijn niet langer 
georiënteerd langs traditionele markten  
of sectoren maar bevinden zich rond  
maatschappelijke uitdagingen, plaatsen 
waar over de grenzen van disciplines  
en grenzen heen samenwerking tussen 
spelers essentieel is.  

maar nemen zij de rol van architect, 
proces begeleider of ondersteuner op zich, 
ruimte gevend aan de inbreng van burgers.

De combinatie van nieuwe digitale  
technieken en burgerbetrokkenheid leidt 
tot nieuwe vormen van samenwerken en 
innoveren. Vormen waarbij in interactie  
met eindgebruikers geïnnoveerd wordt. Het 
onderzoekslab is niet langer een gesloten 
laboratorium van experts maar een levend 
laboratorium, een living lab of field lab, 
waarin productconcepten uitgetest worden 
bij gebruikers. Dit betekent tegelijkertijd 
dat de sociale aspecten van innovatie 
belangrijker worden: samenwerken, 
betrokkenheid, participatie, wederkerigheid, 
vertrouwen, veiligheid en eigenaarschap 
worden kernbegrippen in die samenwerking.

De opkomst van nieuwe laagdrempelige en 
kleinschalige technieken zorgt eveneens 
voor een nieuwe industriële structuur: 
decentraal en genetwerkt. Produceren en 
distribueren veranderen van karakter met 
de mogelijkheid om flexibel en geperso-
naliseerd te werken. Bovendien spelen  
ook niet wetenschappelijke vormen van 
kennis een rol zoals praktische vaardig-
heden, op ervaring gebaseerde kennis  
en ambachtelijk vakmanschap.

PLATFORMEN ALS NIEUWE 
STEUNPILAREN
Om de nieuwe samenwerking tussen alle 
vier de spelers vorm te geven, zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden nodig en struc-
turen om deze te coördineren. Structuren 

Burgers

Kennisinstellingen

Overheden

Bedrijven

BRON: MAURITS KREIJVELD, RATHENAU INSTITUUT, 2014 

VAN LOSSE DIENSTEN EN  
TRIPLE HELIX-NETWERKEN

NAAR NIEUWE NETWERKEN MET BURGERS  
RONDOM MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
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DE CIRCULAIRE STAD  
IS EEN PARTICIPATIEVE  
(INCLUSIEVE) STAD
Iedereen doet mee, er is volop ruimte voor  
co-creatie van producten en diensten, burgers  
doen veel zelf en samen al dan niet gefaciliteerd 
door overheden en bedrijven, burgers zijn actief 
betrokken bij de besluitvorming over hun eigen 
stad; de overheid ziet erop toe dat iedereen 
toegang heeft tot een basis voorzieningen- 
niveau binnen een redelijke afstand en tegen  
een betaalbare prijs, burgers hebben mede-
eigenaarschap.

Met betrekking tot burgerparticipatie wordt 
steeds vaker gesproken over overheids-
participatie, de doe-democratie en de 
participatie  maatschappij. Daarbij zien we  
een groeiend aantal G1000-initiatieven12,  
zoals in Uden, waarbij burgers ideeën mogen 
aandragen voor vernieuwing van hun stad. 
Bestuurlijk wordt hier door vooral gemeenten 
steeds vaker naar gekeken.  
 
Participatie betekent echter niet dat maat-
schappelijke en publieke taken zomaar aan 
burgers kunnen worden overgedragen. 
Begeleiding, ondersteuning en regulering  
door de overheid blijft nodig.  

Wel wordt er op talloze plekken geëxperimenteerd 
met living labs en participatieve innovatie gebruik 
makend van zogenaamd design thinking: innovatie 
vindt dan plaats in meerdere, kleine stappen waarbij 
ideeën en tussenproducten voortdurend getoetst 
worden bij de gebruikers, de burgers. Op die wijze 
ontstaat een interactieve manier van innoveren met 
een grotere burgerbetrokkenheid. Onderzoek naar 
sociale innovatie levert inzicht op in succesfactoren 
voor samenwerking. Internationaal is er veel 
ervaring opgedaan met actieve burgerbetrokkenheid. 
De lessen hieruit zouden nog meer benut kunnen 
worden bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Burgerbetrokkenheid kan in verschillende stadia 
en intenties plaatsvinden, van passief (crowd 
sourcing), coöperatief (samenwerking, inspraak) 
tot en met zelfstandig (zelforganisatie)13. 

De ontwikkeling van een circulaire economie 
biedt kansen om meer gebruik te maken van 
de energie in de samenleving11. We zagen dit 
hierboven al terug in bijvoorbeeld de deel-
economie-initiatieven, crowdfunding campagnes 
en lokale energiecoöperaties die overal in 
Brabant worden opgericht. Ook zagen we dat 
overheden proberen de participatie te stimuleren 
door hun gegevens open te maken: open overheid 
en open data. Daarnaast constateerden we het 
risico op technocratie: een stad vol technologie 
waarin de burger voortdurend wordt gevolgd en 
zijn overzicht en gevoel van controle en inspraak 
kwijt is. Dit zijn serieuze aandachtspunten bij 
de verdere ontwikkeling van circulaire steden 
waar nog geen goede antwoorden zijn gevonden. 
De triple helix spelers moeten de aansluiting 
met de burger actief en meer gaan opzoeken. 
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DE CIRCULAIRE STAD  
IS EEN GEZONDE EN  
GELUKKIGE STAD
De kwaliteit van leven is hoog: de lucht is schoon 
dankzij het gebruik van schone energiebronnen,  
het wonen is veilig, burgers hebben een gezonde 
levensstijl, wat een belangrijke bijdrage levert  
aan het voorkomen van ziekten, verbeteren van  
de kwaliteit van leven. Het geluk van de bevolking  
is een expliciete indicator waarop gestuurd wordt  
bij het beleid.

Geluk en welzijn worden steeds vaker serieus 
genomen door economen en beleidsmakers.  
Tot enkele jaren geleden had het Afrikaanse land 
Bhutan de primeur met zijn het bruto nationaal 
geluk. Sinds de Britse premier Cameron een lans 
brak voor geluk is het denken onder economen  
in een versnelling gekomen. Het Britse CBS 
ontwikkelde indicatoren om het welzijn en wel - 
be vinden van de bevolking te meten. Ook sociale 
media is een toenemende bron voor het ‘meten’  
het welbevinden. De website SingMood meet het 
geluk van de Singaporese bevolking op basis van  
de stemming van de twitter-berichten die elk uur 
verzameld worden. In India is een vergelijkbaar 
initiatief Moodler. Op allerlei manieren zijn sociale 
mediaberichten bruikbaar om een globale indicatie 
te krijgen van het geluk van de lokale bevolking.

Er komt steeds meer aandacht voor de leefomgeving 
in de stad. Deze draagt in hoge mate bij aan het 
welbevinden van burgers. Hoger welzijn, minder 
ziekte en positiviteit hangen nauw samen met een 
groene en schone omgeving. Die leefbaarheid staat 
door de toenemende druk op de stad (groei van  
de steden) onder druk.

Ook de ontwikkelingen rond de biobased economy 
hebben grote impact op de leefomgeving door de 
ruimte die ze innemen. De ontwikkeling van de bio- 
based economy en de land- en tuinbouw kunnen niet 
los van elkaar of van een visie op de stad als geheel 
worden gezien. Dit vraagt om een nieuwe dialoog 
tussen burgers, overheden, boeren en ondernemers.

Daarnaast zien we de opkomst van projecten die te 
maken hebben met gezondheid en zorg in de stad: 
projecten om burgers te stimuleren meer te 
bewegen en hun levensstijl te verbeteren al dan  
niet geholpen voor draagbare mobiele apparaten  
en smartphones. Buitenlandse steden starten  
fiets projecten om de binnensteden leefbaar en 
toegankelijk te houden. Daarnaast zien we de 
opkomst van lokale zorg coöperaties en zorginitia-
tieven gericht op ouderen en chronisch zieken.

Schonere energieopwekking, vermindering van 
consumptie, hergebruik van grondstoffen en  
meer duurzame grondstoffen dragen positief bij  
aan het leefklimaat. Daarnaast zien we een trend 
die wordt aangeduid als urban farming en urban 
manufacturing: productie kan steeds meer  
plaats  vinden in kleine eenheden in de nabijheid  
van steden. Productie kan kleinschalig en circulair 
plaatsvinden zoals PlantLab uit Den Bosch  
laat zien.
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DESSO  
 

Milieuvriendelijk tapijt 
Voor de in Waalwijk gevestigde tapijtfabrikant Desso 
is de circulaire economie een belangrijk onderdeel 
van het bedrijfsmodel. Er wordt bijvoorbeeld veel 
aandacht besteed aan hergebruik van materialen. 
Tapijttegels die anders op de afvalhoop zouden 
belanden, worden teruggehaald. De garens worden 
hergebruikt in nieuwe tapijten. De niet-ecologisch 
bitumen onderkant wordt verwerkt in afvalcentrales. 
Er is ook een tapijttegel ontwikkeld waarvan  
de onderkant helemaal opnieuw wordt gebruikt  
in het productieproces.

BAVARIA 

Schoon drinkwater
Bier bestaat voor 90% uit water. Niet meer  
dan logisch dat Bavaria zich richt op efficiënt 
water gebruik. De productiefaciliteit in Lieshout  
is volledig aangewezen op water uit bronnen  
op het eigen terrein. Hoe schoner en zuiverdere 
het water, hoe beter het bier. In samenwerking 
met lokale partijen is Bavaria daarom het project 
Boer Bier Water gestart. De inzet is meer milieu-
vriendelijke en minder chemische bestrijdings-
middelen door boeren. Er zijn verschillende 
projecten opgezet om de bodem en grondwater  
in de regio gezond te houden.

BRABANTSE CIRCULAIRE VOORBEELDEN

ZONNEWIJDE 

Veld van zonnepanelen
In steeds meer steden zijn samenwerkende 
burgers actief om duurzaam energie op te wekken. 
Zo ook in Breda, waar een collectief van burgers 
het initiatief heeft genomen voor de ZonneWIJde, 
een veld van bijna 7.000 zonnepanelen op circa  
2 hectare grond. Idee achter het initiatief is dat 
Bredanaars samen vorm kunnen geven aan een 
duurzame stad. Door inleg van een klein bedrag 
kunnen mensen al profiteren van een door henzelf 
gesponsord stukje duurzaam opgewerkte energie. 
De opbrengsten worden door de eigenaren weer 
gebruikt om hun huizen te isoleren.
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AFC NIEUW PRINSENLAND 

Het Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland is een 
grootschalige projectlocatie voor glastuinbouw  
en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord. Het is 
een schoolvoorbeeld van circulaire economie: 
kringlopen op het gebied van energie, water en 
reststromen worden zoveel mogelijk gesloten.  
De verschillende bedrijven en activiteiten in het 
gebied profiteren optimaal van elkaar. Op het 
terrein staat een opvallend gasontvangststation 
met een biocomposiet gevel. Deze door Studio 
Marco Vermeulen ontworpen gevel staat symbool 
voor de belofte van een biobased economie. 
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CIRCULAIRE  
RISICO’S, OBSTAKELS 
EN UITDAGINGEN
De ontwikkeling van een circulaire economie biedt 
vele kansen, maar er zijn ook een aantal risico’s 
en uitdagingen aan verbonden. 

Risico op versnippering en gebrek aan schaal
Er zijn talloze burgerinitiatieven gaande op het 
gebied van gezamenlijk energie opwekken tot 
verregaande vormen van delen en samenwerken. 
Er is echter weinig of geen coördinatie tussen 
deze initiatieven. Daardoor kunnen initiatieven 
elkaar niet versterken en bestaat in de toekomst 
het risico dat initiatieven elkaar in de weg zitten. 
Op een leeg grasveldje dat gebruikt wordt voor 
zonnepanelen kan geen windmolen meer staan. 
Er bestaat een groot risico op versnippering en 
daarmee ook versnippering in de aandacht en  
het benutten van de energie van burgers. Daarbij 
komt de vraag hoe volhardend burgers zijn in het 
afmaken en volhouden. Eerdere burgerprojecten 
zoals ecozones in Groningen en het door burgers 
uitgerolde WiFi-netwerk in Leiden gingen 
uiteindelijk ten onder aan gebrekkig onderhoud  
en afnemend enthousiasme. Diverse voorbeelden 
laten zien dat zelforganisatie door burgers op den 
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IEDEREEN WEET 
WEL DAT ER IETS MOET 
GEBEUREN

duur ten wensen over laat. Bedrijven en overheden 
kunnen burgers aanvullen omdat ze goed zijn in 
het onderhouden en managen van initiatieven. 

Daarnaast is het de vraag of en hoe de lokale en 
kleinschalige initiatieven kunnen worden opge-
schaald. Vaak vraagt dit nieuwe investeringen en 
een complexer beheer, wat de lokale gemeenschap 
te boven gaat. Burgerinitiatieven hebben een 
goede ondersteuning nodig en gedijen het beste 
op een stabiele basis. Platformen kunnen daarbij 
een belangrijke rol spelen zo laten de voorbeelden 
uit het bedrijfsleven zien: zakelijk gerunde 
platformen zoals Uber en Airbnb groeien sneller 
dan hun hobbyende concurrenten.

Risico op verlies van draagvlak
Overheden en bedrijven hebben de afgelopen  
jaren diverse akkoorden en convenanten gesloten 
om verduurzaming te realiseren. Daarbij nemen 
zij het voortouw, doen grote investeringen en  
zijn behoorlijk ambitieus. Een goed voorbeeld  
is de verdrievoudiging van het aantal windmolens  
op land en zee in amper zes jaar. Op veel plaatsen  
is weerstand tegen het plaatsen van windmolen-
parken. De bevolking krijgt amper de kans er  
aan te wennen terwijl er ook vragen zijn over  
de houdbaarheid van windenergie op langere 
termijn. Betrokkenheid van burgers en behoud  
van draagvlak bij verduurzaming is dus een 
belangrijk aandachtspunt. 

Daarnaast is het de vraag hoe hoog bedrijven  
en overheden de lat voor zichzelf leggen. Wat als 

de omstandigheden noodzaken tot ambitieuzere 
doelstellingen, die echt pijn gaan doen in de 
bedrijfsvoering? Convenanten lijken vooral 
betrekking te hebben op quick wins. Belangrijk 
maar op langere termijn onvoldoende om tot  
een circulaire economie te komen. Hogere 
doelstellingen zijn alleen realiseerbaar als ook 
burgers een rol spelen in de verduurzaming.  

Burgerparticipatie en het faciliteren van  
burgers is daarom cruciaal. Daar komt nog bij  
dat disrupties juist niet komen van de gevestigde 
spelers 14.

Dat draagvlak een uitdaging is, blijkt ook uit het 
beperkte succes van de nieuwe verdienmodellen 
die bedrijven ontwikkelen. Hoewel het streamen 
van muziek hard gegroeid is, is het nog niet 
duidelijk of de burger alle producten in huis wil 
leasen van bedrijven of wil delen met de buurt. 
Bovendien wordt hij daarmee steeds afhankelijker 
van aanbieders. Mogelijk wordt hij over de streep 
getrokken door aanvullende diensten zoals 
verzekeringen. Verder lijkt een cultuuromslag 
nodig, mogelijk met extra stimulering door de 
overheid. Regulering van de markt en toezicht 
door de overheid wordt des te belangrijker.

Slimme steden maar geen slim beleid
Er wordt volop ingezet op slimme steden.  
Het aanbod in de markt groeit. Een toenemend 
aantal Nederlandse steden heeft inmiddels 
contracten gesloten met de aanbieders van 
digitale infrastructuren. Zie de diverse contracten 
van Amsterdam, Den Haag en Tilburg met Huawei. 
Maar vanuit welk oogpunt wordt deze infra-
structuur uitgerold? Is er een duidelijke visie 
welke dienstverlening de overheid hiermee wil 
verbeteren, hoe het innovaties kan bevorderen, 
hoe burgers kunnen participeren, hoe de samen-
werking tussen alle spelers in de circulaire 
economie wordt gefaciliteerd? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn de platformen voldoende open en compatibel 
met andere initiatieven in de omgeving? In Brabant 
bestaat een samenwerkingsverband tussen de 
grote steden. Toch lijken steden als Eindhoven, 
Tilburg en Breda op het gebied van hun infra-
structuur solistisch te opereren. Zijn de systemen 
straks geschikt voor samenwerking tussen deze 
steden en hun omgeving? 

MAAR NIEMAND 
LIGT ER ÉCHT 
WAKKER VAN...
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Worden ervaringen voldoende gedeeld om  
ervan te leren en om steviger te staan tegenover  
de aanbieders?

Gebrek aan gevoelde urgentie
De circulaire economie vraagt om een grote 
verandering op vele fronten. Daarbij is er niet één 
uitkomst mogelijk. Dat helpt niet bij het richting 
geven aan en tempo maken met de verduurzaming. 
In Nederland bestaat er momenteel geen echte 
gevoelde of beleefde urgentie met betrekking tot 
duurzaamheid. Iedereen weet wel dat er iets moet 
gebeuren maar niemand ligt er echt wakker van: 
alles doet het nog en is betaalbaar. Er is geen 
irritante smog, we accepteren de files, we zijn vooral 
bezig met onszelf, onze geliefden, gezondheid, onze 
buurt, baan. Bedrijven en overheden proberen hun 
kosten te verlagen en besparing van energie en 
grondstoffen past daarbij: meer doen met minder. 
Toch is deze houding niet voldoende om met 
overtuiging en enige richting werk te maken van 
een meer circulaire economie. De toenemende 
discussie rond de gaswinning (met name in 
Groningen), de weerstand tegen schaliegaswinning 
ook in Brabant, de wens om minder afhankelijk  
te zijn van schurkenstaten, kan urgentie creëren. 
Duurzame alternatieven geven dan een nieuw 
perspectief. Naast energievraagstukken staat 
Brabant ook voor een uitdaging om de industrie en 
landbouw te vernieuwen: toenemende concurrentie 
en digitalisering noodzaken tot het vernieuwen  
van bedrijfsmodellen en tot nieuwe samenwerking 
met betrokkenheid van burgers. 
 

Eenzijdige blik op duurzaamheid
Het valt op dat de nadruk in de huidige  
initiatieven ligt op energie. De circulaire stad  
gaat echter over veel meer dan dat: grond- 
stoffen, produceren, mobiliteit, sociale  
innovatie, bedrijfsmodellen en dat alles niet  
alleen uitgaande van groei maar rekening 
houdend met krimp.

In veel verhalen over de circulaire stad gaat  
het over gezellig leven, culturele voorzieningen, 
wonen, kantoren en mobiliteit. Er wordt  
relatief weinig gesproken over (agrarische) 
productie en maakindustrie. Terwijl dat juist  
is waar Brabant goed in is. Hoe gaat die er  
in de toekomst uitzien?

HET EINDE VAN HET INDUSTRIËLE TIJDPERK MAAKT  
DE STAD TOT PLATFORM
Blog gepubliceerd bij Ruimtevolk.nl, 3 april 2015  
(en Marketingfacts 8 april 2015)

De maakindustrie zoals we die nu kennen gaat grotendeels 
verdwijnen. Er vindt een herschikking plaats waarbij productie 
lokaal plaatsvindt dicht bij de eindgebruiker en produceren 
nauw verweven is met ontwikkeling, distributie en dienst-
verlening op maat. De steden van de toekomst lijken daarom 
weer meer op de steden van vroeger.
De toekomst laat zich niet voorspellen maar er zijn wel  
enkele trends gaande die een groot deel van de maakindustrie 
ingrijpend gaan veranderen.

Lees verder
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CIRCULAIRE  
PERSPECTIEVEN  
VOOR BRABANT
Wat zijn de circulaire kansen voor Noord-Brabant? 
Hoe kan de provincie samen met de Brabantse 
stakeholders meer grip te krijgen op de ontwikke-
lingen van de circulaire economie en hoe kunnen 
zij de gesignaleerde knelpunten aanpakken? Om 
zo gezamenlijk op weg te gaan naar een Circulair 
Brabant; Brabant als een circulaire metropoolregio.

Bewustwording en bezieling (wat en waarom?)
De eerste stap is het verbreden van de blik van 
alle betrokken stakeholders: burgers, overheden, 
bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties. De circulaire economie gaat verder 
dan enkele losse duurzame projecten, dan het 
verminderen van afvalstromen, het starten van 
duurzame energieproductie en het introduceren 
van groene innovaties: het gaat letterlijk om een 
nieuw stedelijk metabolisme. Dat betekent dat  
de ontwikkelingen impact zullen hebben op alle 
processen in de stad en regio. De manier waarop 
alle stakeholders in de stad samenwerken en  
met andere steden in de regio en hoe processen 
worden georganiseerd. 
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Visie-ontwikkeling (waarheen en hoe?)
Deze quick scan dient op bepaalde punten verdiept 
te worden, een belangrijke aanvulling is het verder 
uitwerken en verdiepen van een Brabantse visie  
op de circulaire economie en hoe de nieuwe 
samen werkingsvormen er in de toekomst uit 
kunnen gaan zien. Samenwerkings verbanden die 
ruimte geven aan samenwerken en concurreren, 
die een stabiele basis leggen voor talloze nieuwe 
innovaties. Dat kunnen zowel nieuwe combinaties 
van bedrijven zijn als nieuwe combinaties van 
publiek-private samenwerking en een betrokkenheid 
van burgers. Tegelijkertijd kunnen bedrijven en 
over heden zorgen voor continuïteit, financiering  
en schaal. De ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering en verduurzaming brengen onzeker-
heden met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking 
tot werkgelegenheid en de inrichting van de stad, 
en bedreigen bestaande machtsverhoudingen.  
Toch zou het accent moeten liggen op de kansen 
die de circulaire economie en duurzame innovaties 
bieden. De uitdaging om de regio in samenwerking 
vorm te geven kan het beste gezien worden als een 
ontwerpvraag en een bouwproject.

Specifiek hoort hier ook het bij het ontwikkelen van 
een overheid ten aanzien van publiek-private rol  
in de aanleg van de cruciale infrastructuren van de 
toekomst, met name op het gebied van energie en 
connectiviteit, grondstoffen en ruimtelijke planning. 
Hierbij dienen stabiliteit, schaal en toegankelijkheid 
gecombineerd te worden met ruimte voor en 
diversiteit aan innovaties, ondernemerschap en 
burgerinitiatief. Op die basis kunnen burger-

initiatieven voortbouwen en kunnen hogere 
doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid 
worden gerealiseerd.

Om deze vormen uit te werken zou het goed zijn 
enkele toekomstbeelden te ontwikkelen op de 
circulaire economie, op enkele voor Brabant 
belangrijke maatschappelijke domeinen zoals  
de maakindustrie, de landbouw en mobiliteit.  
In de toekomstbeelden moeten niet alleen de 
technologische ontwikkelingen aan bod komen.  

Het gaat vooral om de nieuwe samenwerkings-
vormen zoals platformen en de bijbehorende 
governance structuur. Op dit gebied kan Brabant 
vernieuwend en pionierend zijn en kan het een  
nieuw perspectief creëren voor alle stakeholders 
voorbij de triple helix. De geschetste platformen 
kunnen het vertrekpunt zijn voor concrete 
experimenten in een eventuele vervolgfase. 

Experimenteren met nieuwe 
samenwerkingsvormen (leren en ervaren)
Een vervolg op het voorgaande kan zijn dat de stake-
holders aan de slag gaan met concrete projecten. 
Bestaande en nieuwe initiatieven kunnen geplaatst 
worden langs een meerjarige roadmap die toewerkt 
naar de beoogde toekomstvisie. 

Deze projecten worden bij voorkeur getrokken 
door de partijen in het veld zelf. Provincie Noord-
Brabant kan dan het stokje overdragen aan de 
nieuwe ‘probleemeigenaar’. 

Bij het uitvoeren van de projecten kan gebruik 
gemaakt worden van ervaringen en best practices 
zowel op regionaal, nationaal als internationaal 
niveau. Ook is het belangrijk dat de verschillende 
initiatieven kennis en informatie uitwisselen en zo 
van elkaar leren. Bovendien moet gewaakt worden 
voor een versnippering in het aantal initiatieven: 
coördinatie en afstemming is eveneens belangrijk 
zodat initiatieven elkaar kunnen versterken en niet 
gaan hinderen. De projecten moeten dan voldoen 
aan de eerder geschetste ‘voorwaarden’. 
 

EEN NIEUW 
STEDELIJK
METABOLISME

DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE 
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Duurzaamheid: iedereen is ervan overtuigd dat we er  
‘iets’ mee moeten. Maar: wat dan precies? En: waar  
zitten de knelpunten? In opdracht van BrabantKennis  
voerde futuroloog Maurits Kreijveld een quick scan uit  
naar de zelfvoorzienende en duurzame ‘circulaire stad’.  
Een inspirerend gesprek over de kracht van platformen,  
het belang van een helder perspectief, en wat we  
kunnen leren van Airbnb en Philips. 

Het is moeilijk om niet enthousiast te worden als Maurits 
Kreijveld aan het woord is. Voorbeelden en prikkelende 
vragen volgen elkaar, begeleid door weidse armgebaren,  
in hoog tempo op. Wat verbindt Brabant? Het is vooral  
díe vraag die regelmatig terugkeert tijdens het gesprek. 
Welk bezielend, gezamenlijk verhaal helpt Brabant  
op weg naar de circulaire economie?

Interview Maurits Kreijveld 

Een bezielend verhaal,  
dát hebben we nodig!
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Laten we beginnen bij het begin.  
Hoe kwam BrabantKennis bij jou uit?
‘De eerste contacten ontstonden tijdens de 
Trenddag 2013, waar ik een minicollege verzorgde 
over “the wisdom of crowds” en mijn boek  
Samen slimmer. Innovaties beginnen vaak van 
onderop. Ik wilde laten zien hoe we meer gebruik 
kunnen maken van de gezamenlijke talenten, 
creativiteit en kennis in onze samenleving om 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen.  
Ik was toen ook al volop bezig met onderzoek  
naar nieuwe mechanismen om die samenwerking 
tussen bedrijven, burgers en overheden te 
ondersteunen: innovatieplatformen. Juist op  
het gebied van duurzaamheid – ook in Brabant 
een hot topic – zou een platformgerichte aanpak 
vruchten kunnen afwerpen.’

Hoe precies?
‘De platformgerichte aanpak houdt in dat je een 
infrastructuur biedt waarop verschillende spelers 
samen kunnen innoveren. Een goed voorbeeld is 

Airbnb, dat gebruikers een platform biedt om hun 
waar – in dit geval een slaapplek – aan de man  
te brengen. Inmiddels zie je hieromheen een  
hele kring van ‘derden’ ontstaan die aanvullende 
diensten aanbieden: een schoonmaakdienst, 
verzekeringen, een sleutelservice…  
 
Een ander voorbeeld is Philips hue, waarbij  
je de intensiteit en de kleur van je verlichting  
kunt aansturen met een app. De onderliggende 
software heeft het bedrijf vrijgegeven, zodat 
andere bedrijven en gebruikers zélf nieuwe 
toepassingen kunnen ontwikkelen; bijvoorbeeld 
verlichting die verandert tijdens het spelen van 
Minecraft. Philips biedt kortom de infrastructuur, 
en profiteert tegelijkertijd – net zoals Apple dat 
doet op de iPhone – van de goede ideeën van 
anderen. Door je platform op deze manier open  
te stellen voor anderen, creëer je vanzelf waarde 
en stimuleer je innovatie van onderop. In mijn 
recent verschenen boek De kracht van platformen 
vertel ik daar nog veel meer over.’

Hoe relateer je dat aan duurzaamheid  
en energie?
‘Duurzaamheid en energie zijn bij uitstek  
vlakken waarop burgers steeds vaker zelf het 
initiatief nemen, waar innovaties nodig zijn, en 
waar tegelijkertijd ook een solide infrastructuur 
belangrijk is. Dat leidde tot het idee van een 
toekomstverkenning: hoe kunnen we die burger-
initiatieven op elkaar laten voortborduren en 
verbinden met de inspanningen van overheden  
en grote bedrijven? En: welke kansen liggen er  
in Brabant om via co-creatie te komen tot gesloten 
grondstoffenketens, zodat we een duurzamere  
en uiteindelijk volledig zelfvoorzienende regio 
worden? Het wemelt in Brabant van de bottom-up 
initiatieven: van burgers die zelf energie opwekken 
of hergebruik oppakken, tot meer grootschalige 
particuliere initiatieven waarbij je als burger 
bijvoorbeeld een aandeel in een zonne- of wind-
molenpark kunt kopen. Tegelijkertijd zie je dat  
ook de overheid – samen met de grote industrie – 
initiatief toont, bijvoorbeeld met het Brabantse 
Energieakkoord. En kijk je naar het bedrijfsleven, 
dan zie je dat ondernemingen steeds vaker 
onderling afspraken maken, bijvoorbeeld over het 
uitwisselen van restwarmte. Er gebeurt kortom 
veel, maar er ontbreekt een gemeenschappelijk 
platform waarop partijen kunnen ‘inpluggen’ met 
hun eigen initiatief. Dat kan helpen om kleinere 
initiatieven op te schalen. De hamvraag is hoe  
we zo’n platform of platforms kunnen vormgeven 
en hoe we ervoor kunnen zorgen dat drie partijen 
– burgers, overheid en bedrijfsleven – elkaar 
versterken. Op dit moment inventariseer ik alle 

DOOR DE OPKOMST VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE ZAL
HET HELE WERELDWIJDE
SPEELVELD OP DE SCHOP GAAN,
MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN. 
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onze exportsector? Door de opkomst van de 
circulaire economie zal het hele wereldwijde 
speelveld op de schop gaan, met alle gevolgen  
van dien. Maar goed, zo ver is het nog niet.  
Mijn focus ligt nu zoals gezegd vooral op het  
goed in kaart krijgen van wat voor soort circulaire 
initiatieven er zijn en wat er nodig is om ze te 
realiseren of op te schalen. Partijen die daarbij 
mee willen denken, nodig ik hierbij van harte uit 
om zich te melden.’

Ken jij mooie Brabantse voorbeelden  
van circulaire initiatieven?  
Help BrabantKennis dan verder door  
hier een reactie achter te laten via  

 info@brabantkennis.nl of

 @brabantkennis

bestaande initiatieven; in een volgende fase gaan 
we kijken hoe we al die initiatieven kunnen 
samenbrengen.’

Heb je al enig idee welke richting het uitgaat?
‘Nog niet echt. Ik wil op dit moment de blik nog 
open houden en kijken waar de verkenning een 
bijdrage kan leveren. Dat is een van de vragen  
die ik na de inventarisatiefase hoop te kunnen 
beantwoorden: waar zitten de knelpunten en hoe 
kunnen we die oplossen? Wat ik nu al constateer  
is dat het in Nederland en Brabant ontbreekt aan 
echte urgentie; duurzaamheid doet nog niet echt 
pijn. Een algemeen “haakje” als global warming  
is te abstract om de meerderheid van de burgers 
echt tot actie aan te zetten: twee graden 
opwarming, nou en? Veel mensen vinden een 
zacht najaar wel lekker. Dat is wel anders in een 
grote metropool als Shanghai, waar de inwoners 
dagelijks last hebben van de enorme smog;  
dat is zichtbaar en voelbaar. Brabant heeft een 
eigen bezielend en motiverend verhaal nodig,  
dat we vervolgens kunnen koppelen aan een 
handelingsperspectief: wat kun je als individu  
of gemeenschap zelf bijdragen?’

Wat zou dat bezielende verhaal voor Brabant 
kunnen zijn?
‘Ook dat is een vraag die ik wil onderzoeken.  
Maar de discussie rond gaswinning en schalie-
gasboringen biedt wellicht kansen: de weerstand 
daartegen wordt inmiddels breed gedeeld.  
Je kunt bijvoorbeeld als doel stellen: hoe kunnen 
we de hoeveelheid energie die het Brabantse 

schaliegas zou opleveren, op een andere manier 
opwekken of overbodig maken door besparen? 
Daarmee bied je mensen een alternatief en houd  
je hen een concreet doel voor ogen.’

Hoe ziet het vervolg eruit?
‘Zodra we het erover eens zijn wat verbindende 
factoren kunnen zijn, is het – voordat we kleine 
initiatieven opschalen en het Brabantse verhaal 
vertalen naar een concreet, gezamenlijk platform 
– vooral belangrijk om obstakels en knelpunten 
weg te nemen. Want die komen er nog genoeg, 
vrees ik. Nu doet duurzaamheid nog geen ‘pijn’, 
maar dat gaat ongetwijfeld veranderen als we  
de consequenties gaan voelen. Windmolens  
zijn duurzaam, maar in hoeverre accepteren  
we ze in het landschap? Energie uit kippen- en 
koeienmest is mooi, maar hoeveel dieren kun  
je als provincie herbergen? En als een land als 
China op een gegeven moment verduurzaamt  
en besluit om zelf meer voedsel te gaan 
verbouwen, wat betekent dat dan voor 

JUIST OP HET GEBIED 
VANDUURZAAMHEID ZOU 
EEN PLATFORMGERICHTE
AANPAK VRUCHTEN 
KUNNEN AFWERPEN.

BRABANT HEEFT 
EEN EIGEN BEZIELEND
EN MOTIVEREND 
VERHAAL NODIG.
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1 BrabantKennis, Het Nieuwste Cahier #01:  

Kennis máken met het goede leven  
http://brabantkennis.nl/het-nieuwste-cahier-2- 
kennis-maken-met-het-goede-leven-2/

2 SER Brabant, Brabants Energie Akkoord 
http://www.serbrabant.nl/wp-content/uploads/ 
2015/03/BrabantsEenergieakkoord.pdf

3 Ruimtevolk: Het Perspectief van de Circulaire Stad 
(april 2015) bijdrage aan AgendaStad.  
http://ruimtevolk.nl/de-circulaire-stad

4 Rekenkamer, Trendrapport open data 2015 
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/
Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/03/
Trendrapport_open_data_2015

5 Maurits Kreijveld, blog Het publieke van de numerieke stad  
http://ruimtevolk.nl/2015/02/05/het-publieke-van-de-
numerieke-stad/

6 The Guardian – Circular Economy 
http://www.theguardian.com/sustainable-business/
series/circular-economy

7 World Economic Forum – Circular Economy 
http://www.weforum.org/projects/circular-economy

8 Zaken doen in de nieuwe economie. Zeven vensters  
op succes. M. Hoek et al. Vakmedianet (2013). 

9 The Blue Economy 
http://www.theblueeconomy.org/blue/Principles.html

10 De kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor 
innoveren in een digitaliserende wereld. M. Kreijveld,  
et al. Vakmedianet (2014), gebaseerd op meerjarig 
onderzoek bij het Rathenau Instituut.

11 ‘De energieke samenleving’ door M. Hajer, Planbureau 
voor de Leefomgeving (2011). http://www.pbl.nl/
publicaties/2011/signalenrapport-de-energieke-
samenleving

12 G1000 is een ‘burgertop’ die oorspronkelijk in 
Vlaanderen is gestart en waarbij burgers voorstellen 
mogen doen voor politieke vernieuwing. Zie voor  
een overzicht van Nederlandse initiatieven  
http://g1000nu.ning.com/

13 ‘Samen slimmer. Hoe de wisdom of crowds  
onze samenleving zal veranderen’. M. Kreijveld. 
Vakmedianet (2014).

14 Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt in het 
klassieke boek ‘The Innovator’s Dilemma’ van  
Clayton Christensen.

Tekst   Maurits Kreijveld (BrabantKennis /  
   Rathenau Instituut), juni 2015
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Willeke Machiels, Studio Marco Vermeulen, 
Studio Roosegaarde, TextielLab, Ronald 
Tilleman, ZonneWIJde/Greenchoice.

Vormgeving  Total Public

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis en 
informatie van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld 
en gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruit-
denken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving 
vanuit wisselend perspectief. Naast het verzamelen en 
analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen  
en scenariostudies, voedt BrabantKennis het publieke debat 
met discussie, lezingen en periodieke trenddagen.

www.brabantkennis.nl 

  @brabantkennis

COLOFON

LINK #1 is een interactieve PDF. Door  
op de blokken op de voorkant of de balk 
onderaan het document te klikken, 
navigeer je eenvoudig door het document. 
Ook zitten er door het document heen 
allerlei links naar interessante, externe 
documenten, blogs en publicaties.  
Klik en ga!
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http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/03/Trendrapport_open_data_2015
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/03/Trendrapport_open_data_2015
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/03/Trendrapport_open_data_2015
http://ruimtevolk.nl/2015/02/05/het-publieke-van-de-numerieke-stad/
http://ruimtevolk.nl/2015/02/05/het-publieke-van-de-numerieke-stad/
http://www.theguardian.com/sustainable-business/series/circular-economy
http://www.theguardian.com/sustainable-business/series/circular-economy
http://www.weforum.org/projects/circular-economy
http://www.pbl.nl/publicaties/2011/signalenrapport-de-energieke-samenleving
http://www.pbl.nl/publicaties/2011/signalenrapport-de-energieke-samenleving
http://www.pbl.nl/publicaties/2011/signalenrapport-de-energieke-samenleving
http://g1000nu.ning.com/
https://twitter.com/BrabantKennis


HET NIEUWSTE  
CAHIER #02
Kennis máken met het  
goede leven

BLIJFT BRABANT
’T MAKEN?

MAGAZINE 
MIDSIZE 
BRABANT
De kracht van middelgroot  
in woord en beeld

#slimbrabant
Over de datasamenleving
Een krant vol verhalen, interviews en blogs  
over de voortrazende digitale revolutie,  
over de groeiende impact van big en  
open data op de Brabantse samenleving.
http://brabantkennis.nl/slimbrabant/

Een krachtig visueel document over  
de feiten, cijfers, historie en toekomst  
van de Brabantse maakindustrie.
http://brabantkennis.nl/blijft-brabant-t-maken/

TERUG BEKIJK DE AGENDA VOOR  
MEER INFORMATIE

http://brabantkennis.nl/het-nieuwste-cahier-2-kennis-maken-met-het-goede-leven-2/
http://brabantkennis.nl/magazine-midsize-brabant/
http://brabantkennis.nl/slimbrabant/
http://brabantkennis.nl/blijft-brabant-t-maken/
http://brabantkennis.nl/category/agenda/
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