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Urgentie van circulaire gebiedsontwikkeling: We gebruiken 
meer grondstoffen dan de aarde kan leveren. 
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Transitie naar een circulaire economie

We gaan van een lineaire economie… … Naar een circulaire economie



Het gaat om systeeminnovaties op diverse schaal-niveaus (regio, stad of (deel van 
een) wijk) waarin alle partijen in dat systeem moeten meeveranderen.



Kenmerken van het transitieproces

Transitieproces verloopt 
stapsgewijs en is een 

cyclisch verbeterproces.

Stip op de horizon is 
richtsnoer; de weg ernaar 

toe is onzeker. 
Elke succesvolle stap is weer 
een nieuw bouwblok op die 

weg.

Transitiedynamiek verschilt 
per beleidsthema en sector. 
Sectorkenmerken verschillen 

qua inhoud, cultuur en 
veranderingsbereidheid. 

Het veranderingsproces 
levert fricties op met 
bestaande systemen. 

Het gaat om opbouwen, 
ombouwen, afbouwen en 

uitfaseren.

What's in it for me? Hoe 
verbind je belangen rond 

gezamenlijk doel?

Vernieuwers zijn de trekkers 
maar het peloton (‘divers’) is 

de basis voor opschaling. 
Deze combineren is een 

balanceer act.
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Netwerk-
sturing

Openbaar bestuur

Relatie tussen openbaar bestuur en netwerksturing

Transitiemanagement in de praktijk

Beleidsdoelen
Instrumenten:
- financieel-economisch
- juridisch
- sociaal/gedragsmatig

Coalitie van welwillende partijen
starten/bouwen een initiatief rond 
een gezamenlijk gedeelde urgentie
en schalen daarna op met  een 
toenemend aantal partijen. 



Voorbeeld 1. Grondstoffenbank Kleefse Waard



Voorbeeld 2: Werkspoor kwartier



Voorbeeld 3: Buiksloterham, een circulaire stadswijk



Zuidwestelijke Delta

Hoe groter het gebied 

des te belangrijker is 

de aansturing

Ambitie is om functies te combineren: weerbaar landschap gebaseerd op 
een volhoudbare landbouw en duurzaam waterbeheer



Organisatorische 
overeenkomsten: 
circulaire 
gebiedsontwikkeling
met netwerken van 
welwillende partijen

Samenwerking tussen partijen op gebiedsniveau 

• Integrale verbindingen leggen

• Mensen voorop stellen

• Zo lokaal mogelijk te werk gaan

• Eigenaarschap borgen

• Nieuwe businessmodellen creëren

Voorwaarden om te komen tot maatschappelijke en 
economische meerwaarde

• Orchestratie van het geheel en de delen 

• Uit eigen koker stappen en integraal denken

• Alle sleutelpartijen meekrijgen bij start van het proces

• Laat vernieuwers de leiding nemen

• Langdurige betrokkenheid creëren

• Samen leren en kennis uitwisselen



Lessen uit de praktijk (1)

DE TRANSITIE AANWAKKEREN

Een initiatief is 

een reis met een

duidelijke

bestemming maar 

heeft geen vooraf

bepaalde route. 

De uit te voeren

taken per initiatief

zijn ongeveer

hetzelfde maar de 

focus kan

verschillen. 

De uitvoering van elk 

initiatief verloopt in vier

opeenvolgende fasen: 

voorbereiden, bouwen, 

opschalen, 

mainstreamen

Elk transitie

initiatief begint

met een

gedeeld

gevoel van 

urgentie.
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Lessen uit de praktijk (2)

DE CONTEXT KENNEN IS CRUCIAAL

Identificeer de 

relevante actoren en 

beoordeel hun 

bereidheid tot 

samenwerking vanaf 

de start.

Breng de belangrijkste 

drijfveren en 

randvoorwaarden voor 

een succesvolle 

implementatie in kaart.

Focus op de meest  

baanbrekende 

innovaties. Selecteer  

koplopers in de 

industrie om leiding te 

nemen.
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Lessen uit de praktijk (3)

SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE

Een transparante 

taakverdeling 

tussen netwerk-

partners is cruciaal

De kosten en 

baten van een 

initiatief moeten 

evenredig verdeeld 

worden onder de 

netwerkpartners.
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Transitie-makelaars 

kunnen het initiatief 

versnellen
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Competenties van transitiemakelaars

Is ondernemend, durft comfortzone te verlaten, is volhardend, ongeduldig, en bereid 

om achter mensen aan te zitten.

Kan anderen enthousiasmeren en inspireren samen te werken.

Denkt en handelt vanuit systeemperspectief, maar is tegelijkertijd pragmatisch.

Kan de ideeën achter de transitie uitleggen, vertaalt die ideeën naar duidelijke acties voor 

de deelnemers aan de transitie en komt niet bedreigend over.

Handelt in het collectieve belang en staat boven de partijen.

Heeft veel kennis over de specifieke transitie, de benodigde innovaties, de zakelijke 

omgeving en de politieke cultuur.

Kan deuren openen op verschillende beleidsniveaus en daarmee de overheid 

stimuleren te werken aan het wegnemen van belemmeringen en het creëren van de 

juiste voorwaarden.





Netwerk
sturing

Overheidssturing

Sturing richting circulaire economie in 
verschillende nationale contexten  

Stimuli voor 
sturing

Ontvankelijkheid voor 
netwerk- sturing 
(hoog/ medium/laag)

Leiderschap van de overheid
(sterk of beperkt)

Betrokkenheid van actoren, 
i.h.b. de industrie 
(hoog/medium/laag)
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