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In het eerste essay stellen wetenschappers
Jaco Quist en Wouter Spekkink de
begripskaders vast die in deze bundel
worden gehanteerd. Wanneer wetenschap en
praktijk samenkomen tot de zo waardevolle
kennisontwikkeling over burgerinitiatief en
transitie, is het nodig dat we in het discours
scherp hebben waarover we spreken.
Wat verstaan we eigenlijk precies onder
begrippen als sociale innovatie, transformatief
potentieel, circulaire maatschappij, en
translokaal? De auteurs stellen een raamwerk,
Transformatieve Sociale Innovatie (TSI),
voor om de ontwikkelingen te duiden
waarvan burgerinitiatieven zo’n belangrijk
onderdeel zijn. Daarbij schetsen de auteurs
in grote lijnen ook de afhankelijkheden
die spelen in de ontwikkeling naar een
‘Circulaire Maatschappij’. Zij stellen vast
dat burgerinitiatieven een belangrijke rol
kunnen hebben in de transformatie die onze
maatschappij ondergaat, op weg naar een
houdbare economie en samenleving. En dat
circulariteit niet alleen zou moeten gaan
alleen over circulaire productiemethoden
en afvalstromen. Maar dat er meer nadruk
moet komen op het potentieel van
burgerinitiatieven om ‘van onderop’ sociale
innovaties te realiseren die leiden tot een
circulaire maatschappij.
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Het belang van
sociale innovaties en
burgerinitiatieven voor
de transitie naar de
circulaire economie
Sociale innovatie
is de ontwikkeling
dat burgers zelf
maatschappelijke problemen
oppakken, zoals
klimaatverandering
of vervuiling van
het milieu, als ze
vinden dat de overheid of de private
sector hier te weinig werk van maakt.
Er is sprake van
een verandering in
sociale relaties, met
nieuwe manieren
van denken, doen
en organiseren.

Jaco Quist1 & Wouter Spekkink2

In dit essay betogen wij dat voor de transitie naar een
circulaire economie, of liever circulaire maatschappij,
.sociale innovatie en sociale transformatie essentieel
zijn. Daarbinnen bespreken wij het belang van
burgerinitiatieven en op welke manier zij kunnen bijdragen
aan deze transitie, niet alleen via sociale innovaties op
het niveau van individuele burgers en op het niveau van
lokale burgerinitiatieven, maar ook op maatschappijbreed
niveau; het niveau waarop sociale transformaties en
structurele maatschappelijke veranderingen plaatsvinden.

1
2

Universitair Docent Duurzame Innovatie en Transities, Technische Universiteit Delft.
Universitair Docent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Streef niet naar een circulaire
economie maar naar een
circulaire maatschappij

Een circulaire economie (CE), ook wel kringloopeconomie (KE) genoemd, kan gedefinieerd worden als een economisch en industrieel
systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het
systeem. Een volledige kringloopeconomie is niet zonder meer te
verwezenlijken en wordt daarom ook wel gedefinieerd als ‘een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het
herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt
neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en
waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft’3. Dit vergt
ook energie uit hernieuwbare bronnen.
CE/KE heeft het denken en het debat over het sluiten van kringlopen, hergebruik van producten, delen van producten, producten als
diensten en toekomstige materialen-schaarste een enorme impuls
gegeven en het onderwerp staat tegenwoordig dan ook hoog op
de agenda van beleidsmakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo kent Nederland een beleidsagenda circulaire economie/
kringloopeconomie en heeft ons land zich ten doel gesteld om in
2050 volledig circulair te zijn. De Europese Unie heeft tevens een actieplan CE waarbij producten, landbouw/biomassa, en de bouwsector
belangrijke thema’s zijn.
Er zijn echter ook kritische kanttekeningen gemaakt bij het concept
CE/KE en hoe het momenteel gebruikt wordt. Zo is er nog weinig
aandacht (1) voor CE/KE in landen in het Globale Zuiden, (2) voor
eerlijke verdeling van grondstoffen en materialen, en (3) voor sociale
duurzaamheid van de circulaire economie (met focus op inclusiviteit,
gelijkwaardigheid, en ruimtelijke en ecologische (on)rechtvaardigheden). De nadruk ligt momenteel sterk op het technisch mogelijk
3

Bastein, T., Roelofs, E., Rietveld, E., Hoogendoorn, A., & en Milieu, O. M. V. I.
(2013), Kansen voor de circulaire economie in Nederland, Delft: TNO.

maken van circulariteit, – wat leidt tot een instrumentele en deels
zelfs technocratische insteek. Er is tevens veel aandacht voor nieuwe
verdienmodellen, maar zonder dat de uitgangspunten van het bestaande economische systeem kritisch ter discussie worden gesteld.
Ook wordt vaak aangenomen dat consumenten en gebruikers nieuwe
circulaire producten en diensten wel op de juiste manier zullen gebruiken, zonder dat dit zal leiden tot rebound- of andere ongewenste
effecten. Het aanpassen van economische uitgangspunten (bijvoorbeeld afscheid van het paradigma van economische groei) en fundamentele veranderingen van onze economische structuur, dient echter
gezien te worden als een onmisbare voorwaarde voor een goed
functionerende circulaire economie/kringloopeconomie. Nu ligt de
nadruk vooral op technologische innovatie en nieuwe verdienmodellen, en te weinig op het verduurzamen van het economische systeem
en op de sociale verandering en maatschappelijke transformatie
die hiervoor nodig is. Het zou dus niet alleen moeten gaan over het
circulair maken of circulariseren van de economie, zoals benadrukt
wordt bij de ambitie om een CE/KE te realiseren, maar het zou ook
moet gaan over de meeromvattende transformatie naar een 
Circulaire Maatschappij 4.

Onze stelling is daarom dat
voor een transformatie naar
een Circulaire Maatschappij,
sociale innovatie en sociale
transformatie essentieel zijn.

Wat verstaan we onder
sociale innovatie?

Circulaire
Maatschappij
is een bredere
benadering dan
het circulair maken
van de economie;
het omvat ook verduurzamen van het
economisch systeem
en de s ociale verandering die hiervoor
nodig is.

Er zijn een aantal verschillende benaderingen en definities van sociale innovatie. Sommigen leggen meer de nadruk op het oplossen
van maatschappelijke problemen, terwijl anderen focussen op ver
4

Jaeger-Erben, M., Jensen, C., Hofmann, F., & Zwiers, J. (2021), There is no sustainable circular economy without a circular society, Resources, Conservation and
Recycling, 168, 105476.
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nieuwing van arbeidsorganisaties (de niet-technische aspecten van inVoor dit essay (en in de verdere bundel) hanteren we de term 
novatie in bedrijven of organisaties). De Adviesraad voor Wetenschap
Transformatieve sociale innovatie . Hierbij gaat het er niet alleen
en Technologie omschrijft sociale innovatie als ‘een verzamelnaam
om dat burgerinitiatieven aan sociale innovatie doen, maar dat ze
voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht
hiermee ook hun omgeving proberen te “transformeren”, om zo bij
op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken’5,
te dragen aan grotere maatschappelijke veranderingen en transiterwijl de EU het voorzien in sociale behoeften benadrukt6. In de
ties. Hierbij is sociale innovatie gedefinieerd als “een verandering in
bedrijfs- en organisatiekunde kan het bij sociale innovatie gaan om
sociale relaties, met nieuwe manieren van denken, doen en organislimmer werken of om organisatieprestaties te verbeteren7,
seren”10. Een sociale innovatie kan transformatief zijn
bijvoorbeeld via ontwikkeling van de competenties die daarals deze ook de omgeving verandert en leidt tot een
in gevraagd worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe
systemische verandering. Deze benadering is interesEen sociale
competenties die nodig zijn om circulaire praktijken en innosant, omdat conceptueel een link gemaakt wordt met
innovatie kan
transformatief zijn
vaties mogelijk te maken, of hoe het werk en functie-invultransitietheorie en daarmee is het relevant voor de
als deze ook de
ling aangepast moet worden. In de Verenigde Staten wordt
transitie naar een circulaire economie. Transformatieve
omgeving verandert
en leidt tot grote
sociale innovatie gerelateerd aan maatschappelijk en sociaal
sociale innovatie gaat dus verder dan technologische
maatschappelijke
ondernemen8.
innovatie. Het sociale is hierin tevens een onderwerp
veranderingen (op
systeemniveau).
van verandering op zichzelf. Het gaat dus niet alleen
Onze interesse gaat echter uit naar sociale innovatie door
om veranderingen in de organisatorische structuur en
burgers, waarbij de motivatie ligt in het oplossen van maatfysieke infrastructuur, maar ook om onderliggende culschappelijke problemen of het bijdragen hieraan. Hierbij
turele paradigma’s en wereldbeelden die veranderen
proberen burgers zelf maatschappelijke problemen op te pakken, zoals dominante instituties veranderen. Transformatieve verandering
als klimaatverandering of vervuiling van het milieu, als ze vinden dat
kan dus verweven zijn met politieke strijd en verschuivingen in de
de overheid of de private sector hier te weinig werk van maakt. In de
machtsrelaties tussen de staat, gemeenschap, en de markt.
bijlage van dit essay is een kort overzicht van verschillende benaderingen weergegeven; zie ook de lectorale rede van Patrick Huntjes9.
Belangrijk is dat sociale innovatie op verschillende niveaus van schaal
kan plaatsvinden. Zo kan de focus op het individu worden gelegd,
waar sociale innovatie gaat over gedragsverandering. Op het niveau
van organisaties (zoals burgerinitiatieven en coöperaties), sociale bewegingen, maatschappelijke sectoren, of op het niveau van de maatschappij als geheel.
5
6
7
8
9

AWT (2014), De kracht van sociale innovatie, advies 84, Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, Den Haag.
EC (2013), Research on Social Innovation, European Commission Brussel.
Pot, F. (2012), Sociale innovatie: historie en toekomstinitiatief, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 28(1), 6-21.
Slee, B., Burlando, C., Pisani, E., Secco, L., Polman, N. (2021), Social innovation: a
preliminary exploration of a contested concept, Local Environment, 26(7), 791-807.
Huntjes, P. (2019) Sociale innovatie voor een duurzame samenleving: Op weg naar
een Natuurlijk Sociaal Contract, Lectorale Rede, Hogeschool Inholland, Delft, 20
Juni 2019.

Beperkte aandacht voor rol
burgerinitiatieven in transformatie
naar circulaire maatschappij

De rol van burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties bij sociale innovatie en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke problemen, zowel op lokaal als op hogere schaalniveaus. Deze rol krijgt nog maar beperkt aandacht in het beleid en
de discussies over de circulaire economie. De nadruk bij plannen en
beleid voor het sluiten, verlengen en verminderen van ketens ligt op
10 Haxeltine, A., Avelino, F., Pel, B., Dumitru, A., Kemp, R., Longhurst, N., & Wittmayer, J. M. (2016), A framework for transformative social innovation, TRANSIT working
paper, 5, 2-1.
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de rol van bedrijven. Dat roept de vraag op hoe burgerinitiatieven en
andere maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan sociale
innovatie(s) voor een circulaire economie. Niet alleen voor (1) concrete producten en diensten zoals repareren en alternatieve vormen van
afval inzamelen, hergebruik en recyclen/up-cyclen. Maar ook voor
(2) (maatschappelijke) bewustwording over noodzaak van en kansen
voor circulaire alternatieven. En voor (3) bewustwording over de
transformatie naar een circulaire economie. Een bewustwording die
de noodzaak/mogelijkheid van alternatieve, duurzamere economische structuren, gebaseerd op duurzame uitgangspunten/principes
en economische modellen includeert.

6 participatie van de burger gaat over participatie in een 		
maatschappelijk probleem
7 het is een multi-actor fenomeen, met verschillende
constellaties en rollen.	
Figuur 1 toont een visuele weergave van zowel de definitie van
sociale innovatie als hoe dit kan leiden tot Transformatieve sociale
innovatie.

Kortom, sociale innovatie kan transformatief zijn en sociale innovatie
kan zich op meerdere schaalniveaus manifesteren. Maar hoe biedt
dit aanknopingspunten voor een kader om naar burgerinitiatieven op
lokaal, landelijk en translokaal (landgrenzen overschrijdend) niveau te
kijken: initiatieven die kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, of zelfs transformatie op maatschappijbreed niveau
kunnen teweegbrengen?

Transformatieve
sociale innovatie
= de mate
waarin sociale
innovatie >
dominante
structuren
uitdaagt,
hervormt en/of
vervangt.

Hoe zorgen burgerinitiatieven voor
Transformatieve sociale innovatie?

Sociale innovatie kan dus gedefinieerd worden als een verandering in
sociale relaties, met nieuwe manieren van denken, doen en organiseren11. Als dit tot een systemische verandering leidt is er sprake van
een transformatieve sociale innovatie (TSI). Kenmerken van Transformatieve sociale innovaties zijn:
1 gericht op systeemverandering
2 gaat uit van een nieuwe manier van denken, doen, en organiseren
3 draagt bij aan de empowerment van burgers
4 faciliteert sociaal leren
5 kan vanuit alle partijen in de maatschappij komen12
11 Haxeltine, A., Avelino, F., Pel, B., Dumitru, A., Kemp, R., Longhurst, N., & Wittmayer, J. M. (2016), A framework for transformative social innovation, TRANSIT working
paper, 5, 2-1.
12 Beers, PJ, Oxenaar, S, Notermans, I (2019), Burgers, overheden, en de transitie naar
aardgasvrije wijken: monitoring en wetenschappelijke inzichten over burger- en
overheidsparticipatie, DRIFT, Rotterdam.

Figuur 1 Van sociale innovatie naar Transformatieve sociale innovatie
(Haxeltine et al, 2016).

Het transformatief potentieel van burgerinitiatieven kan worden gestimuleerd en geactiveerd door:
1 sociaal leren te bevorderen
2 regionale & (inter)nationale netwerken van/tussen 	
burgerinitiatieven te stimuleren
3 verbindingsstructuren te creëren met koplopers van 		
dominante praktijken en opkomende innovatieve niches
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In het TRANSIT-project is dit TSI-kader toegepast op tal van internationale casussen,
waaronder sociale economie coöperaties in
Griekenland13 en ecodorpen. In Nederland is
het TSI-kader toegepast op initiatieven tegen
voedselverspilling in Amsterdam14, ecodorpen15, en ook op energiecoöperaties (zie ook
het vijfde essay in deze bundel). Vooral so
ciale innovatie voor de energietransitie blijkt
een onderwerp waarvoor de belangstelling
toeneemt16.

In dit project is
onderzoek gedaan
naar burgerinitiatieven die uitgroeien
tot internationale
netwerken die bijdragen tot grotere
maatschappelijke
veranderingen of
de kiem daarvoor
kunnen vormen.

Sociale innovatie op
verschillende niveaus

Zoals eerder gesteld, kan sociale innovatie op de verschillende
niveaus plaatsvinden:
1
2
3
4
5

Individueel niveau
Lokaal burgerinitiatief (groeps- of netwerkniveau)
Landelijke of translokale samenwerking tussen initiatieven
Sociale beweging (landelijke of translokale netwerken)
Sociale transformatie (maatschappelijk breed niveau)

Sociale innovatie kan beginnen op het individuele of groepsniveau,
door het ontwikkelen van nieuwe competenties, kennis en nieuw
gedrag. Via het leren van elkaar, waarbij kennis en ervaringen uitgewisseld worden, kunnen lokale burgerinitiatieven bewegen naar
landelijke of translokale samenwerking tussen initiatieven. Deze kunnen vervolgens weer verder groeien tot landelijke of internationale
13 Kanidou, D. (2019) Social and Solidarity Economy in Greece: Road to strong Sustainable Consumption? A Cross-case comparison of Social Cooperatives, https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Aeae3654d-f825-4529-8939-da466921a270?
collection=education
14 Koppers, M (2020), A peaceful fight against food waste in Amsterdam:
an explorative case study on the impact of food waste prevention initiatives, Master thesis TU Delft, https://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid%3A1ee4e73f-1ec9-4580-85e6-dfccc33ea4f6?collection=education
15 Marselis, I. (2017), Envisioning and practicing sustainability transitions: A cross-case
comparison of five Dutch ecovillages, https://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid%3A745ffcf7-e3f1-446b-bd04-09f491948767?collection=education
16 Hoppe, T., & de Vries, G. (2019), Social Innovation and the Energy Transition, Sustainability, 11(1), 141.

s ociale bewegingen, die uiteindelijk tot sociale transformatie op
maatschappelijk niveau kunnen leiden. Overigens leiden burgerinitiatieven niet alleen tot sociale innovatie en sociale cohesie, maar kunnen ze ook bijdragen aan technische innovatie, zoals te zien is bij het
burgerinitiatief Repair Café, en lokale energie initiatieven, zoals de
Vogelwijk Energiek in Den Haag17.

Voorbeelden van sociale innovatie

Greta Thunberg en Autumn Peltier zijn interessante voorbeelden van
sociale innovatie in de klimaatbeweging. Zij begonnen met individuele actie en dat leidde tot grotere internationale sociale bewegingen.
Ook onder burgerinitiatieven vinden we goede voorbeelden van sociale innovatie in de CE/KE, die lokaal begonnen zijn door een aantal
individuen en konden uitgroeien tot grotere (internationale) bewegingen. Er zijn veel lokale burgerinitiatieven die inspelen op vraagstukken rondom duurzaamheid en circulariteit op diverse domeinen
(zoals kleding, voeding, afval, energie). Zo zijn er initiatieven tegen
voedselverspilling, het opruimen van zwerfafval en initiatieven die
kleding-ruilen mogelijk maken. De glasbak en papier recycling is één
van de eerste voorbeelden van circulariteit in Nederland. Deze zijn
als een lokaal initiatief begonnen – geïnitieerd door individuele burgers en lokale groepen – die gaandeweg deel werden van de groeiende milieu- en natuurbeweging in de jaren ’80. Vervolgens werd
het onderdeel van - en droeg het bij aan - een sociale beweging die
ook internationaal momentum had. Uiteindelijk is glasinzameling en
papierinzameling voor recycling geïnstitutionaliseerd - via de glasbak
en de papiercontainer - tot een activiteit van gemeenten. Hiervoor
ontstond breed draagvlak, en heeft daarmee geleid tot sociale transformatie.
Om het functioneren van deze sociale bewegingen beter in kaart te
brengen is echter aanvullend onderzoek nodig naar hoe deze pro
17 Pesch, U., Spekkink, W., Quist, J., (2019), Local sustainability initiatives: innovation
and civic engagement in societal experiments, European Planning Studies, 27:2,
300-317, https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1464549
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cessen georganiseerd en gefaciliteerd zijn, en hoe burgerinitiatieven
bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Tegenwoordig zijn Repair Café’s en Precious Plastic goede voorbeelden van
burgerinitiatieven waarin sociale innovatie is geïnitieerd voor een
circulaire economie/kringloopeconomie. Zo is Precious Plastic uitgegroeid tot een internationaal netwerk om plastic te recyclen, en zo
vormen Repair Café’s inmiddels een wereldwijde beweging die zich
inzet voor het behoud van reparatiekennis in de samenleving en voor
beter repareerbare producten. Deze fenomenen sluiten aan bij de circulaire transitie. Hierbij spelen zowel Precious Plastic als Repair Café’s
in op de verschillende strategieën voor een circulaire maakindustrie,
zoals repareren, hergebruik, renoveren en levensduurverlenging.
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Conclusie

Onze conclusie is dat de transitie naar een circulaire economie naast
technologische innovaties ook sociale innovaties en diepgaande
en grootschalige sociale transformaties vergt. Bijvoorbeeld in hoe
we ons dagelijks leven invullen, en in hoe we de samenleving organiseren in een circulaire economie. Op basis van een overzicht van
recente literatuur lieten we zien dat sociale innovatie zich op verschillende niveaus afspeelt. En dat deze innovatie via sociale bewegingen
bijdraagt aan grootschalige maatschappelijke transformaties en tran
sities. Voorbeelden van sociale transformaties die zich afspeelden
over verschillende decennia en in de jaren ‘70 begonnen met individuele burgers en burgerinitiatieven, zijn de welbekende glasbak en
de papiercontainer.
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Bijlage
Wie

Definitie

Uitleg

Adviesraad voor
Wetenschap
en Technologie
(AWT)18

(1)“Een verzamelnaam voor hedendaagse
initiatieven van mensen en organisaties
gericht op innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken.

(1) Volgens de AWT begint sociale innovatie ‘bij personen en
organisaties die een maatschappelijk probleem zien en het plan
opvatten er iets aan te doen, wat kan uitgroeien tot een breed
initiatief van verschillende partijen en personen, zoals burgers,
ondernemers, en wetenschappers. Het kan gaan om zowel lokale
initiatieven als om initiatieven op nationaal of internationaal niveau. De AWT noemt verder dat sociale innovatie in Nederland
tot nu toe vooral bekeken is vanuit het organisatie- en bedrijfsperspectief met de focus op slimmer werken en het verbeteren
van werkprocessen in organisaties, terwijl internationaal definities
meer aansluiten bij de omschrijving van de AWT.

(2)”Maatschappelijk ondernemerschap,
coöperatief ondernemen en sociaal
ondernemen.”

(2) In sommige, vooral Angelsaksische, landen wordt sociale innovatie gekoppeld aan sociaal ondernemerschap en maatschappelijk ondernemen. Dit zijn varianten van ondernemen waarin niet
alleen de financiële waarde centraal staat, maar waarin ook maatschappelijke waarde en nut, en het bijdragen aan oplossingen
voor maatschappelijke problemen, belangrijk zijn.
Europese Unie19

18
19

“Sociale innovatie is de ontwikkeling en
implementatie van nieuwe ideeën (producten, diensten en modellen) om aan
de sociale behoeften te voldoen en het
creëren van nieuwe sociale relaties of
samenwerkingsverbanden”

In deze definitie ligt de nadruk wel mede op producten en diensten, maar hoewel deze termen vooral gebruikt worden in de
context van bedrijven, kunnen ze ook gerelateerd worden aan
burgerinitiatieven, bijvoorbeeld energie-coöperaties.

AWT (2014), De kracht van sociale innovatie, advies 84, Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, Den Haag.
EC (2013), Research on Social Innovation, European Commission Brussel.
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Het Nederlands
Centrum voor
Sociale innovatie
(NCSI)20

“Sociale innovatie is ‘een vernieuwing in
de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties
van de organisatie en ontplooiing van
talenten.”

Van Definitiekaart Nederlands Centrum voor Sociale innovatie.

Howaldt, J., Schwarz, M. (2010)21

“Social innovations are new social practices that aim to meet social needs in a
better way than the existing solutions,
resulting from - for example - working
conditions, education, community development or health. These ideas are
created with the goal of extending and
strengthening civil society.”

Deze definitie is interessant omdat expliciet de link wordt gelegd
met de civil society.

TRANSIT EU DRIFT22

“Een verandering in sociale relaties, met
nieuwe manieren van denken, doen en
organiseren” (Haxeltine et al, 2016, p.20)

In het internationale TRANSIT-project dat geleid werd door transitie-instituut DRIFT is sociale innovatie conceptueel verder ontwikkeld tot Transformatieve sociale innovatie, waarbij onderzoek
is gedaan naar burgerinitiatieven die uitgroeien tot internationale
netwerken die bijdragen tot grotere maatschappelijke veranderingen of de kiem daarvoor kunnen vormen. Een sociale innovatie
kan transformatief zijn als deze ook de omgeving verandert en
kan leiden tot een systemische verandering.

20 NCIS (2009), Definitiekaart Sociale Innovatie, Nederlands Centrum voor Sociale innovatie, https://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/wp-content/uploads/2020/08/NCSI_Definitiekaart_Sociale_Innovatie_-definitief-.pdf.
21 Howaldt, J./ Schwarz, M. (2010), Social Innovation: Concepts, research fields and international trends, IMO international monitoring, 2010.
22 Haxeltine, A., Avelino, F., Pel, B., Dumitru, A., Kemp, R., Longhurst, N., & Wittmayer, J. M. (2016), A framework for transformative social innovation, TRANSIT working paper, 5,
2-1.
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In het tweede essay laten auteurs Wouter
Spekkink en Jaco Quist zien hoe in de
Circulaire Maatschappij de rol van de
consument verschuift naar die van een
participant. Terwijl het economische denken en
handelen van traditionele spelers niet leidt tot
de nodige maatschappelijke verandering naar
circulariteit, komen allerlei (burger)initiatieven
op, die met sociale innovaties en nieuwe
businessmodellen tonen welke perspectieven
een ‘circulaire maatschappij’ te bieden heeft.
Initiatieven als Precious Plastic en Repair
Café’s zijn inspirerende voorbeelden die
samen met ‘intermediaire organisaties’ op de
verschillende niveaus van sociale innovatie
impact maken. Hoe maken zij niet alleen
afvalstromen en productiemethoden circulair,
maar verbinden zij in dezelfde beweging
mensen met elkaar op een persoonlijk vlak?
Hoe dragen deze initiatieven kennis over in
een community? En hoe leidt de ontsluiting
van nieuwe vaardigheden tot een grotere
zelfredzaamheid in de maatschappij waarnaar
we op weg zijn?
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Precious Plastic
en Repair Café’s:
sprekende
voorbeelden van
burgerinitiatieven die
bijdragen aan sociale
innovatie voor de
circulaire economie
Wouter Spekkink1 & Jaco Quist2

Repair Café’s

De Stichting Repair Café Stichting beschrijft Repair Café’s als ‘gratis
toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. […]
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café
gaan ze samen met de deskundigen aan de slag’3,4. Met het Repair
1
2
3
4

Universitair Docent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Universitair Docent Duurzame Innovatie en Transities, Technische Universiteit Delft.
Postma, M. (2015). Weggooien? Mooi niet? Het succes van het Repair Café. Oss,
Uitgeverij Genoeg.
Spekkink, W., Rödl, M., & Charter, M. (2020a), The Third Global Survey of Repair
Cafés: A Summary of Findings, Sustainable Consumption Institute - University of
Manchester.
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Café concept probeert initiatiefnemer Martine Postma, in samen
werking met anderen, repareren op een moderne manier terug te
brengen in de samenleving. Dit in reactie op de observaties dat
(1) we veel kapotte spullen weggooien die nog te repareren zijn,
(2) dat reparatiekennis verdwijnt uit onze samenleving en (3) dat de
ervaring van mensen die wel reparatiekennis bezitten niet voldoende
wordt gewaardeerd en benut. Het eerste Repair Café werd in 2009
in Amsterdam georganiseerd. Inmiddels bestaan er meer dan 2000
Repair Café’s in meer dan 35 landen5. De snelle internationale verspreiding van Repair Café’s wordt onder meer gefaciliteerd door de
Repair Café Stichting International (tot 2016 Stichting Repair Café),
opgericht in 2010. Oorspronkelijk lag de focus van de stichting op
het ondersteunen van nieuwe Repair Café’s in Nederland, maar sinds
2016 richt de stichting zich expliciet op internationale groei.

Precious Plastic

Precious Plastic is, net als de Repair Café’s, een burgerinitiatief dat
in Nederland is begonnen, maar zich inmiddels wereldwijd heeft verspreid, in dit geval naar meer dan 80 verschillende landen6. Precious
Plastic draait om het lokaal recyclen van plastic afval, bijvoorbeeld
om daar nieuwe producten van te maken. Het concept is in 2012
bedacht door Dave Hakkens, als afstudeerproject voor zijn studie
aan de Design Academy in Eindhoven. Hij ontwikkelde het concept
in reactie op de observatie dat er jaarlijks steeds meer plastic wordt
geproduceerd, maar dat we maar een heel klein deel van het plastic
afval dat daaruit volgt, wordt gerecycled. Dave Hakkens ontwierp
verschillende kleinschalige en open source plastic recycling machines,
zodat mensen die zouden kunnen gebruiken om zelf plastic te
recyclen. Aanvankelijk werd het idee door een enkeling opgepakt,
maar door de inzet van een groeiend team (inmiddels meer dan
100 mensen) is het concept steeds toegankelijker gemaakt en verder verfijnd. Inmiddels bestaan er wereldwijd verschillende soorten
Precious P
 lastic werkplaatsen, waar mensen bijvoorbeeld machines
5
6

Stichting Repair Café International. (2020), Stichting Repair Café International: Jaarverslag 2019. Stichting Repair Café International.
https://community.preciousplastic.com/map

voor plastic recycling bouwen en/of plastic recyclen om nieuwe
producten te maken van ingezameld plastic afval7.

Hoe Repair Café’s en Precious Plastic
bijdragen aan sociale innovatie voor
de circulaire economie

Repair Café’s en Precious Plastic zijn uitstekende voorbeelden van
translokale - lokaal gewortelde, maar (inter)nationaal verbonden8burgerinitiatieven die bijdragen aan sociale innovaties voor circulaire
economie. Hun directe materiële bijdragen aan circulaire economie
liggen in het voorkomen van en opnieuw waarde halen uit afval, door
reparatie en recycling. Maar wat ze vooral interessant maakt, is de
rol die sociale innovatie heeft (al dan niet
expliciet) in hun aanpak. Wat de initiatieLokaal gewortelde,
ven gemeen hebben, is dat ze een beroep
maar (inter)
doen op het vermogen om de kennis en
nationaal verbonden
vaardigheden te ontwikkelen die passen
burgerinitiatieven.
9
in een circulaire maatschappij . Daaronder
vallen de reparatiekennis en -vaardigheden,
kennis en vaardigheden in de ontwikkeling
van kleinschalige recyclingmachines, en kennis en vaardigheden in de
ontwikkeling van nieuwe producten, gemaakt van een nog altijd ondergewaardeerde maar breed beschikbare grondstof (plastic afval).
De initiatieven bieden mensen de ruimte om zich te ontwikkelen als
vaardige, kundige personen die op die basis zelf kunnen bijdragen
aan een circulaire economie. Dit is een welkome afwisseling op de
passieve notie van de mens als ’groene consument’, die hedendaagse visies op circulaire economie domineert.
7
8
9

Spekkink, W., Rödl, M., & Charter, M. (2020b), Global Survey of Precious Plastic
Projects: A Summary of Findings, Sustainable Consumption Institute - University of
Manchester.
Loorbach, D., Wittmayer, J., Avelino, F., von Wirth, T., & Frantzeskaki, N. (2020),
Transformative innovation and translocal diffusion, Environmental Innovation and
Societal Transitions, 35, 251–260.
Jaeger-Erben, M., Jensen, C., Hofmann, F., & Zwiers, J. (2021), There is no sustainable circular economy without a circular society. Resources, Conservation and
Recycling, 168, 105476.
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De bijdragen die de initiatieven door hun sociale innovaties leveren
aan de circulaire economie liggen ook in de positieve verbindingen
tussen mensen die zij tot stand brengen. Dat het verbinden van
mensen een kernonderdeel is van Repair Café’s, blijkt alleen al uit
de identificatie als een ’Café’. Maar het
samenbrengen van mensen is ook gewoon
een expliciet onderdeel van de overkoeDit concept verbindt
pelende missie van het initiatief. Precious
lokale Precious
Plastic kent een sterke nadruk op het faciPlastic-initiatieven
onderling. De
literen van de (online) community die in de
nadruk ligt op het
afgelopen jaren is gevormd. Met de komst
faciliteren van de
(online) community
van het concept van ’Precious Plastic Unidie in de afgelopen
verse’ is er bovendien een expliciete visie
jaren is gevormd.
gekomen op verschillende lokale vestigingen die elkaar onderling versterken en die
zijn ingebed in lokale gemeenschappen.

Het transformatief potentieel van
translokale burgerinitiatieven

Repair Cafés en Precious Plastic zijn, vanuit een wetenschappelijke
invalshoek, niet alleen interessante initiatieven vanwege de bijdragen
die zij met sociale innovaties leveren aan een circulaire economie. Ze
zijn ook interessant omdat ze zich in relatief korte tijd hebben gemanifesteerd op verschillende schaalniveaus. In de kern zijn deze initiatieven ‘translokaal’ van aard: Mensen die een Repair Café of Precious
Plastic workshop beginnen, of zich daarbij aansluiten, worden niet
alleen maar deelnemers aan een lokaal initiatief, maar nemen ook
deel aan een bredere, inmiddels internationale beweging.
Deze beweging strekt overigens verder dan de initiatieven zelf. Repair Café’s bestaan immers naast andere, soortgelijke initiatieven die
op verschillende manieren werken aan missies die overlappen met
die van de Repair Café’s zelf. Hierbij valt te denken aan initiatiatieven als ’Restart Parties’, ’Men in sheds’, en de ’Right to Repair’-beweging die uit de Verenigde Staten is overgewaaid. Voor Precious

Plastic is de bredere beweging waarin ze bestaan wellicht wat moeilijker te duiden, maar er zijn veel andere manieren waarop mensen
vanuit de ’grassroots’ in het geweer komen tegen het wereldwijde
probleem van plastic afval en het schijnbare onvermogen van de
’traditionele spelers’ (bijvoorbeeld de bedrijven die de producten
fabriceren, en waar het plastic afval vandaan komt) om er bevredigende oplossingen voor te bieden. Met andere woorden, Repair
Café’s en Precious Plastic maken onderdeel uit van bredere sociale
bewegingen, en vormen daarbinnen kristallisatiepunten waarin de
ambities van deze bewegingen zich vertalen in concrete en lokale
actie.
Als translokale burgerinitiatieven combineren Repair Café’s en Precious Plastic het beste van twee werelden: Door hun lokale wortels
zijn ze in staat activiteiten te ondernemen die inspelen op specifieke lokale omstandigheden en behoeften. Door hun (inter)nationale
verbondenheid krijgen die activiteiten tegelijkertijd een massa en
een momentum die nodig is voor het creëren en activeren van het
.transformatief potentieel: het potentieel om dominante manieren
van denken en doen te veranderen of zelfs te vervangen10. Door
een massa en momentum op te bouwen die niet is weggelegd voor
puur lokaal opererende initiatieven kunnen ze bredere veranderingen
teweegbrengen. Door tegelijkertijd lokaal aansluiting te vinden op
de leefwereld van een brede groep mensen zijn deze veranderingen
geen ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar zijn ze juist nauw verbonden met
de alledaagse werkelijkheid van die mensen.

Het potentieel om
dominante manieren
van denken en doen
te veranderen of
zelfs te vervangen.

10 Avelino, F., Wittmayer, J. M., Pel, B., Weaver, P., Dumitru, A., Haxeltine, A., Kemp,
R., Jørgensen, M. S., Bauler, T., Ruijsink, S., & O’Riordan, T. (2019), Transformative
social innovation and (dis)empowerment, Technological Forecasting and Social
Change, 145, 195–206. 2
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Het belang van intermediaire
organisaties voor translokale
burgerinitiatieven

In de vorming van translokale burgerinitiatieven zijn zogenaamde
’intermediaire organisaties’11, zoals de Repair Café Stichting International cruciaal. Zo spelen zij een belangrijke rol in het ondersteunen
van nieuwe, lokale vestigingen en het leggen van verbindingen ertussen. Ze spelen bovendien een belangrijke rol in het verzamelen,
vertalen en weer opnieuw verspreiden van kennis en ervaring die
in en door de initiatieven wordt geproduceerd. Ze zijn ook een
belangrijk gezicht van de initiatieven, en tot op zekere hoogte een
spreekbuis.
Daarmee hebben deze ’intermediaire
organisaties’ potentieel een politieke rol waarin
Deze organisaties
zij ook andere partijen, buiten de eigen gemeenondersteunen
nieuwe, lokale vesschap, in beweging zetten om bij te dragen aan
tigingen en leggen
een transformatie richting een circulaire econoverbindingen. Zij
verzamelen, vertalen
mie. Ze kunnen hierbij een beroep kunnen doen
en verspreiden kenop het feit dat ze niet zomaar ’een roepende in
nis en ervaring van
initiatieven, en zijn
een woestijn’ zijn, maar vertegenwoordigers van
tot op zekere hoogeen translokale gemeenschap van mensen. Een
te een spreekbuis
belangrijke opmerking hierbij is dat het niet vanvan initiatieven.
zelfsprekend is dat de organisaties deze politieke
rol ook willen nemen. Precious Plastic en Repair
Café’s beoefenen immers vooral een pragmatische, materiële vorm van activisme, wat ze anders maakt dan bewegingen die een meer traditionele vorm van activisme bedrijven, zoals
de protesten van ’Extinction Rebellion’.

bundel. Dat wil zeggen: afgezien van het individuele niveau, waarop
we op basis van de grove schets die we hier geven geen zicht krijgen. Onderstaand geven we in tabel 1 een beschrijving van de verschillende niveaus van sociale innovatie waarop de initiatieven impact
hebben. Als we kijken naar de bredere bewegingen waar de Repair
Café’s en Precious Plastic onderdeel van uitmaken, dan zien we een
overeenkomst die vanuit het oogpunt van transformatieve sociale
innovatie interessant is, namelijk dat de bewegingen bijdragen aan
het onder een breed publiek (terug)brengen van vaardigheden die
passen bij een circulaire maatschappij (zoals omschreven in het eerste
essay). Daarin spelen mensen niet alleen een passieve rol als ‘groene consumenten’, maar als vaardige mensen die in staat zijn om zelf
dingen te repareren en te (her)maken. Ze creëren ‘verhalen van verandering’12, nieuwe perspectieven die een alternatief bieden voor de
meer behoudende en nog steeds dominante perspectieven waarin
beleids- en marktactoren de hoofdrol spelen in de overgang naar een
circulaire economie.
Een sociale
innovatie kan
transformatief zijn
als deze ook de
omgeving verandert
en leidt tot grotere
maatschappelijke
veranderingen (op
systeemniveau).

In de manier waarop de Repair Café en Precious Plastic initiatieven
zijn georganiseerd herkennen wij dus de verschillende niveaus van
sociale innovatie die we onderscheidden in het eerste essay in deze
11 Hargreaves, T., Hielscher, S., Seyfang, G., & Smith, A. (2013), Grassroots innovations in community energy: The role of intermediaries in niche development, Global
Environmental Change, 23(5), 868–880.

12 Wittmayer, J. M., Backhaus, J., Avelino, F., Pel, B., Strasser, T., Kunze, I., & Zuijderwijk, L. (2019), Narratives of change: How social innovation initiatives construct
societal transformation, Futures, 112, 102433.
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Tabel 1. Verschillende niveaus van sociale innovatie in de initiatieven.
Niveau

Repair Café’s

Precious Plastic

Lokaal
burgerinitiatief13

Er bestaan meer dan 2000 Repair Café’s in 36 verschillende landen; Deze bestaan doorgaans uit
ongeveer 30 vrijwilligers die meestal maandelijks
bijeenkomen.

In december 2020 waren er op de community map
van Precious Plastic 292 werkplaatsen, 37 verzamelpunten, 78 machinewerkplaatsen en 81 gemeenschapspunten te tellen, in meer dan 80 landen. Precious Plastic ‘vestigingen’ worden meestal gedreven
door kleine teams.

Translokaal
burgerinitiatief

Repair Café’s hebben doorgaans een sterk idee van
gezamenlijke identiteit en missie, wat in belangrijke
mate is te danken aan de rol die de Stichting Repair
Café International heeft gespeeld in de (inter)nationale verspreiding van het initiatief.

Precious Plastic werkplaatsen zijn heel divers in hun
opzet en inbedding: variërend van hobby-werkplaatsen tot kleine bedrijfjes tot projecten in onderwijsinstellingen. Desondanks bestaat er in het Precious
Plastic initiatief een sterk gemeenschapsgevoel,
want wordt ondersteund door een sterk online platform, verzorgd door het centrale Precious Plastic
team (One Army).

Transformatieve
sociale beweging

Repair Café’s zijn te zien als een onderdeel van een
bredere ‘repareerbeweging’ die strijdt voor het
beter repareerbaar maken van producten en het
verlengen van de levensduur ervan. Een onderdeel
van de beweging die breder bekend is, is ‘Right to
Repair’. Deze bredere beweging heeft al voor elkaar
gekregen dat het recht om te repareren werd verankerd in het Circular Economy Action Plan van de Europese Unie. Hiermee laat de beweging zien dat ze
in staat is om ook anderen in beweging te brengen.

Voor Precious Plastic is het minder makkelijk om een
bredere beweging aan te wijzen waar zij onderdeel
van uitmaken. Precious Plastic heeft affiniteit met
andere initiatieven voor het bestrijden van plastic
afval, maar ook met makersbewegingen. Vooral in
het laatste opzicht draagt Precious Plastic bij aan
de groei van een brede maatschappelijke beweging
waarin mensen kennis en vaardigheden opdoen
waarmee ze zelf dingen kunnen (her)maken.

13 De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn deels gebaseerd op rapportages uit 2020 (Spekkink, Rödl & Charter, 2020a; 2020b) en deels op cijfers die eerder op basis van publieke beschikbare gegevens zijn verzameld. De cijfers zijn momenteel hoogstwaarschijnlijk alweer anders.
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Conclusie: Erken het belang van
burgerinitiatieven in de transitie
naar de circulaire economie

Repair Café’s en Precious Plastic zijn inspirerende initiatieven die
ons veel leren over transformatieve sociale innovaties die kunnen
bijdragen aan een transitie richting een circulaire economie, één die
niet louter wordt gedreven door technologische en marktdynamiek.
Deze, en soortgelijke initiatieven, zijn om meerdere redenen het
nader onderzoeken waard. De vragen voor vervolgonderzoek (kennisagenda) die we aan het einde van deze essaybundel presenteren,
bieden daar aanknopingspunten voor. Naast het doen van verder onderzoek, is het simpelweg belangrijk dat we (burger)initiatieven zoals
Repair Café’s en Precious Plastic onder de aandacht blijven brengen.
De visie op circulaire economie die momenteel in de literatuur en de
praktijk dominant is, is er één met een vrij traditionele rolverdeling,
waarin bedrijven circulaire businessmodellen ontwikkelen,
beleidsmakers daarvoor de juiste condities scheppen, en ‘de mens’
in het algemeen vooral de rol speelt van groene consument14.
Burgerinitiatieven als de Repair Café’s en Precious Plastic bieden een
interessante, alternatieve visie, met een rijker perspectief op een
toekomst als een circulaire maatschappij15.

Kennisagenda: belangrijke
vragen voor wetenschappelijk
vervolgonderzoek

Uit het onderzoek in de werkgroep, zoals verwoord in dit essay, volgt
een reeks vragen voor (wetenschappelijk) vervolgonderzoek. Het is
een aanzet voor een ‘levende’ kennisagenda, die uiteraard nog niet
compleet is.
14 Hobson, K., & Lynch, N. (2016), Diversifying and de-growing the circular economy:
Radical social transformation in a resource-scarce world, Futures, 82, 15–25.
15 Jaeger-Erben, M., Jensen, C., Hofmann, F., & Zwiers, J. (2021), There is no sustainable circular economy without a circular society, Resources, Conservation and
Recycling, 168, 105476.

Burgerinitiatieven en ‘verhalen voor verandering’

Een belangrijk aandachtspunt in onze interesse in burgerinitiatieven
op het gebied van Circulaire Economie/Circulaire Maatschappij is
uiteraard de mate waarin zij bijdragen aan transformatieve innovatie:
een onomkeerbare, blijvende verandering in sociale waarden, vooruitzichten en gedrag16. Met andere woorden, een culturele omslag
en collectieve gedragsverandering. Om vanuit de wetenschap nadere beweringen te kunnen doen die de praktijk voorwaarts helpen,
vraagt dat op de eerste plaats om een systematische analyse van de
waarden, vooruitzichten en de sociale praktijken die deze initiatieven
vertegenwoordigen. Deze kunnen we bijvoorbeeld in kaart brengen
door hun ‘verhalen van verandering’ te reconstrueren:
 Wat zijn de ‘verhalen van verandering’17 van bijvoorbeeld
Repair Café’s, Precious Plastic18 en de bredere bewegingen
waar ze onderdeel van uitmaken?
 Hoe zijn deze veranderingen tot stand gebracht en wat is er
nodig om ze op andere plaatsen ook te laten ontstaan?
 Welke waarden, vooruitzichten en praktijken worden in deze
verhalen vertegenwoordigd?
 Welke partijen spelen welke rol in deze verhalen van
verandering?
 Hoe verhouden deze verhalen zich tot ‘de status quo’ en tot
andere, meer dominante verhalen over transities richting een
Circulaire Economie?
 Welke invloed hebben deze verhalen op het bredere discours
over de transitie richting een Circulaire Economie en/of Maatschappij?

16 Avelino, F., Wittmayer, J. M., Pel, B., Weaver, P., Dumitru, A., Haxeltine, A., Kemp,
R., Jørgensen, M. S., Bauler, T., Ruijsink, S., & O’Riordan, T. (2019), Transformative
social innovation and (dis)empowerment, Technological Forecasting and Social
Change, 145, 195–206.
17 Wittmayer, J. M., Backhaus, J., Avelino, F., Pel, B., Strasser, T., Kunze, I., & Zuijderwijk, L. (2019), Narratives of change: How social innovation initiatives construct
societal transformation, Futures, 112, 102433.
18 Deze vragen hoeven zich uiteraard niet te beperken tot deze specifieke initiatieven,
maar onzes inziens gelden deze initiatieven als leidende voorbeelden.
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Translokale burgerinitiatieven en hun verhoudingen tot
bredere sociale bewegingen

Tenslotte kunnen we vragen stellen over hoe de wederzijdse invloed
tussen de meer duidelijk begrensde translokale netwerken, zoals
die van Repair Café’s en Precious Plastic. En over de moeilijker af te
bakenen sociale bewegingen waar ze (mogelijk) onderdeel van uit
maken, zoals de reparatie beweging- en de (her)makersbeweging.
Hier hangen ook vragen mee samen die gaan over het transformatieve potentieel van de translokale netwerken en hun bredere bewegingen:
 Hoe beïnvloeden de ontwikkeling van translokale burger
initiatieven en de bredere sociale bewegingen waar ze onderdeel
van uitmaken elkaar?
 Hoe kunnen we het transformatief potentieel van burger
initiatieven en bredere sociale bewegingen kenmerken en welke
wederzijdse invloeden zien we in de ontwikkeling en uitoefening
van dit potentieel?
 Welke ondersteuning en weerstand ontmoet de circulaire
beweging vanuit het openbaar bestuur?
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