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Sociale dilemma's en kansen voor de circulaire economie



VOORWOORD
Het onderzoek van de subgroep ‘De mens als sleutel’ binnen de Community Sociaal

Circulair is gestart om inzicht te krijgen in de sociale aspecten van de circulaire

economie. Het onderzoek roept op om circulaire economie met een bredere blik te

benaderen. 

Op allerlei plekken in de circulaire keten worden afwegingen gemaakt. Je weegt

verschillende fysieke keuzes tegen elkaar af. Ga je voor hergebruik van flessen of

verzamel je die via een inzamelsysteem? Ga je voor hoogwaardig hergebruiken en

accepteer je daarmee zulke hoge kosten dat je het product uit de markt prijst? Ook ten

aanzien van de sociale component worden keuzes gemaakt. Biedt je werk aan mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt of wil je alleen maar super efficiënt produceren en

daarmee jouw fysieke circulaire bijdrage vergroten? 

Sociale aspecten zijn soms minder grijpbaar, ze zitten niet in het product en zijn lastig

meetbaar te maken, en dat maakt het lastig om ter discussie te stellen. Er is echter wel

veel interesse om deze kant van de circulaire economie te bevragen en onderzoeken.

Het bleek in het onderzoek lastig om altijd die sociale bril op te zetten en niet terug te

vallen op de vertrouwde economische en technische manier van analyseren. Dit laat

alleen maar zien hoe noodzakelijk het is om de sociale aspecten van de circulaire

economie ter discussie te stellen. 

Gedurende het onderzoek werd ook duidelijk dat het essentieel is om circulaire

economie integraal te benaderen, wat betekent dat we niet naar de verschillende

aspecten apart kijken, maar juist naar het totaalplaatje. Daarnaast is het essentieel

om niet alleen te kijken naar de gevolgen, maar juist ook naar de randvoorwaarden

en naar de sociale, economische en fysieke aspecten als onderdeel van het proces.

Waar dit voor economische en fysieke aspecten al gedaan wordt, is dat voor het

sociale aspect zeker niet altijd het geval. 

Een belangrijke vraag blijft hoe de circulaire economie onze dagelijkse realiteit gaat

veranderen en of het inderdaad positieve gevolgen gaat hebben voor mensen. Dit

rapport maakt duidelijk dat er verschillende dilemma’s zijn, maar identificeert ook

verschillende kansen. Wanneer we ons op tijd bewust worden van die sociale

dilemma’s en kansen die de circulaire economie met zich meebrengt, kan dit ons

helpen om de positieve gevolgen die we voor ogen hebben ook echt te bereiken. 

Johan Wempe, namens de Vrije Universiteit Amsterdam

Sabine Oude Avenhuis, namens Het Groene Brein, Community Sociaal Circullair
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SAMENVATTING
In 2050 wil de Nederlandse overheid een volledig circulaire economie, een stevige

ambitie waaraan een uitgebreid uitvoeringsprogramma ten grondslag ligt. In dit

programma ligt de focus met name op thema’s als materiaalgebruik, circulair

inkopen, circulair ontwerpen en marktprikkels. Minder aandacht is er voor sociale

thema’s binnen de circulaire economie. Er wordt namelijk automatisch vanuit gegaan

dat een circulaire economie bijdraagt bij aan een duurzamere samenleving en

daarmee een positieve impact heeft op de mens. Deze assumptie wordt tot nog toe

onvoldoende wordt bevraagd. Want wat zijn de implicaties van de circulaire

economie voor de mens? Wat betekent de transitie bijvoorbeeld voor de toekomst

van onze banen? Wat vraagt het van ons aan vaardigheden en competenties? En

wat is de invloed van de circulaire economie op onze cultuur? Om te waarborgen dat

het toewerken naar een circulaire economie een positieve invloed heeft op onze

samenleving, dient er meer aandacht te komen voor de rol van de mens binnen de

circulaire economie. 

Totstandkoming
Dit rapport is ontstaan vanuit de werkgroep ‘De mens als sleutel tot de circulaire

economie’ Deze opereert onder de paraplu van de Community Sociaal Circulair. Dit

is een initiatief van Het Groene Brein en de Goldschmeding Foundation. Dit initiatief

verbindt wetenschappers en praktijkdeskundigen in de ontwikkeling én toepassing

van kennis over de sociale veranderingen die nodig zijn voor het waarmaken van een

circulaire economie.

voorwaardenscheppende sociale aspecten zoals kennis en vaardigheden: mensen die de

circulaire economie vorm geven moeten over talenten beschikken en de vaardigheden

hebben om zich in de problemen en mogelijkheden van anderen in de circulaire keten te

verdiepen.

intrinsieke aspecten van circulariteit: het repareren of refurbishen van afgedankte

producten betekent dat de keten verlengd wordt (fysiek aspect), dat er economische

waarde gecreëerd wordt, maar ook dat er betekenisvol werk gecreëerd wordt waarbij

mensen kunnen floreren, doordat ze zich kunnen ontwikkelen en ingebed zijn in een

sociale omgeving.

directe en indirecte sociale effecten: zoals werkgelegenheid dat wordt ingebed in het

productieproces van de circulaire economie. 

Bevindingen
Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke sociale aspecten een rol spelen binnen de

circulaire economie, welke dilemma’s die sociale aspecten met zich meebrengen, en welke

sociale kansen de circulaire economie brengt. De inzichten die het onderzoek oplevert zullen

circulaire ondernemers en beleidsmakers helpen bij het maken van keuzes en het zoeken

naar oplossingen voor de spanningen die de ontwikkeling van de circulaire economie kunnen

belemmeren. De inzichten kunnen ook wijzen op kansen voor circulaire ondernemers om

sociale waarde te creëren. 

We kunnen op basis van het onderzoek drie typen van samenhang tussen enerzijds de

sociale aspecten en anderzijds de fysieke en economische aspecten van de circulaire

economie onderscheiden: 

Om tot de resultaten van dit rapport te komen zijn 50 experts op het gebied van circulaire

economie bevraagd naar hun observaties. In drie fasen is geprobeerd om verschillende

sociale aspecten te identificeren. Dit heeft geleid tot een vijftal thema’s, waarbinnen

concrete dilemma’s en kansen zijn benoemd. 
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Binnen dit thema gaat het met name over het in dienst

nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het dilemma met betrekking tot sociale inclusie betreft

werkelijke interesse in de ontwikkeling van mensen en

het bevorderen van de ontwikkeling van mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt enerzijds. Anderzijds

betreft dit het besparen van arbeidskosten waardoor

producten die in fysieke zin circulair zijn kunnen

concurreren tegen lineaire producten. Kansen liggen er

met name op het gebied van het vormgeven van

certificeringen en trainingen waardoor medewerkers

met een afstand tot de arbeidsmarkt hun plaats in de

circulaire economie op kunnen eisen. 

Sociale inclusie en betekenisvol werk 

Sociale cohesie biedt veel kansen voor lokale

betrokkenheid van consumenten. Het kan daardoor ook

bijdragen aan de ontwikkeling van business modellen die

vragen om een grotere betrokkenheid. Daarnaast biedt

het kansen om afval lokaler in te zamelen en te

hergebruiken. Dat stimuleert lokale bedrijvigheid. Op

deze manier kunnen sociale cohesie en betrokkenheid

bijdragen aan de ontwikkeling van circulaire economie.

Het kan wellicht als randvoorwaarde dienen. Een

bijkomend voordeel van lokale betrokkenheid en het

ontwikkelen van een lokale economie is dat burgers in

hun eigen regio kunnen blijven werken en dat hierdoor

de lokale gemeenschap kan floreren. Zo kan er ook een

lokale cultuur en meer betrokkenheid ontstaan als

gevolg van de circulaire economie. Een dilemma met

betrekking tot lokale betrokkenheid gaat over enerzijds

het ontwikkelen van een lokaal florerende economie en

anderzijds opschaling buiten de lokale economie. Een

ander dilemma gaat over het verschil tussen believers en

non-believers. Wanneer je ervoor kiest om niet iedereen

mee te nemen in de transitie kan het juist ook leiden tot

een mindere mate van betrokkenheid en sociale cohesie.

Het gaat dus om een dilemma om door te gaan of een

pas op de plaats te maken. 

Betrokkenheid en sociale cohesie
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Internationale ontwikkelingen

Op het gebied van internationale ontwikkelingen zijn

een aantal fundamentele dilemma’s te ontdekken.

Allereerst bestaat er een dilemma over de ontwikkeling

van banen in de westerse landen en het verdwijnen van

banen in lageloonlanden. Waarom is een baan hier

belangrijker dan elders? Daarnaast gaat het ook over

een dilemma met betrekking tot de toevoer van

tweedehands producten naar niet-westerse landen,

waar de eerstehands producten onbetaalbaar zijn, en de

grotere vraag naar de tweedehands producten in de

westerse wereld. Tot slot bestaat er een dilemma met

betrekking tot de lokale informele economieën die door

de circulaire economie kunnen verdwijnen als er te veel

(complexe) eisen gesteld worden aan producten. Binnen

dit thema liggen er met name kansen om

randvoorwaarden te scheppen en oplossingen voor

deze dilemma’s in te bedden in de (productie)

processen. 

5 THEMA'S
Voor concrete dilemma's en kansen
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Binnen dit thema gaat het met name over het in dienst

nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het dilemma met betrekking tot sociale inclusie betreft

werkelijke interesse in de ontwikkeling van mensen en

het bevorderen van de ontwikkeling van mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt enerzijds. Anderzijds

betreft dit het besparen van arbeidskosten waardoor

producten die in fysieke zin circulair zijn kunnen

concurreren tegen lineaire producten. Kansen liggen er

met name op het gebied van het vormgeven van

certificeringen en trainingen waardoor medewerkers

met een afstand tot de arbeidsmarkt hun plaats in de

circulaire economie op kunnen eisen. 

Dit is mogelijk het meest fundamentele vraagstuk dat ook

in de andere thema’s doorsijpelt. De oorzaak van de grote

duurzaamheidsvraagstukken schuilt in belangrijke mate in

het neo-liberale marktdenken dat achter de huidige

economie schuil gaat. Het lineaire model gaat uit van

efficiëntie en kostenbesparingen door schaal productie,

globale ketens en internationale concurrentie. Dat leidt

tot het bij voorkeur inzetten van ‘virgin’ grondstoffen

(zolang de milieukosten niet integraal worden

meegenomen in de prijs van het product) en tot een

afvalberg. Enerzijds een fysieke afvalberg, maar ook het

afdanken van menselijk kapitaal omdat arbeid wordt

gezien als kostenpost waarop bezuinigd kan worden. Dit

heeft als gevolg dat onveilige en onwenselijke

arbeidsomstandigheden langzaam te laten verdwijnen als

gevolg van de circulaire economie. Ook hier liggen kansen

voor de circulaire economie om randvoorwaarden te

stellen die ervoor zorgen dat menselijk kapitaal niet

zomaar afgedankt wordt. Een ander dilemma wordt

gevormd door de nadruk op schaalproductie versus de

lokale betrokkenheid bij leveranciers en afnemers en het

bevorderen van een lokale economie hinderen. Het

zoeken naar verbanden en synergieën tussen

doelstellingen vanuit het integrale vertrekpunt van

circulariteit kan bijdragen aan het vinden van creatieve en

innovatieve oplossingsrichtingen.

Innovatie en groei
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Hier gaat het om de spanning tussen duurzame, circulaire

idealen en impact door schaal. Ook gaat het om het

stimuleren van creativiteit versus de wenselijkheid van

een grote variëteit aan kleinschalige oplossingen. Een

centrale vraag is hoe de idealen van de circulaire

economie gewaarborgd kunnen worden en hoe de

circulaire economie tegelijkertijd op een pragmatische

manier kan groeien. Ondernemers zien daarbij met name

kansen in het aangaan van samenwerkingen waarbij

duurzame waarden centraal worden gezet. De circulaire

economie is gebaat met de inzet en creativiteit van

ondernemers die dit soort kansen zien. Dit kan als

randvoorwaarde dienen, maar ook ingebed worden in het

proces.

Ondernemerschap Conclusie
Het onderzoek maakt een groot aantal sociale dilemma’s

zichtbaar. Een aantal daarvan betreft sociale aspecten die meer

in de sfeer van de randvoorwaarden liggen, andere  zijn de

consequentie van fysieke of economische circulariteit. Een

aantal dilemma's raken de intrinsieke aspecten van circulariteit.

Van groot belang is dat, door dat we het sociale aspect als

intrinsiek aspect van circulariteit begrijpen, het begrip circulaire

economie verbreden tot “integrale circulariteit”. Hierbij gaat het

om behoud en toename van alle waarde, zowel fysieke en

economische waarde als sociale waarde. Het onderzoek toont

aan dat het verband tussen het sociale aspect enerzijds en de

fysieke en economische component anderzijds wordt herkend

en dat het wenselijk en mogelijk is het begrip circulaire

economie te verbreden tot integrale circulariteit of “inclusieve

circulaire economie”.    


