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(CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal 
Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
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van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet streeft naar 
een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van het werkprogramma 
is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren 
en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor 
de vormgeving of bijsturing van beleid. Meer informatie over het 
Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie is te vinden 
op https://www.pbl.nl/monitoring-circulaire-economie.
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1  Een stip op de horizon,  
en dan…?

Nationaal Grondstoffenakkoord
Op 24 januari 2017 tekenen 188 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord. 
Werkgevers, werknemers, milieu- en natuurorganisaties, financiers, kennis- 
en onderwijsinstellingen, rijksoverheid, decentrale overheden en vele maat-
schappelijke organisaties en platforms spreken de intentie uit zich te willen 
inzetten voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. 
Zij onderschrijven de doelstelling van een volledig circulaire economie in 
Nederland in 2050, zoals beschreven in het rijksbrede program ma Nederland 
Circulair 2025. Op weg daarnaartoe is het tussendoel dat in 2030 voor 50% 
minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) worden gebruikt. 
Dat betekent dat grondstoffen in bestaande ketens efficiënt en hoogwaardig 
zullen (moeten) worden benut. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden 
fossiele, kritieke en niet-duurzame grondstoffen vervangen door duurzaam 
geproduceerde, hernieuwbare, algemeen beschikbare grondstoffen. 
Productiemethodes en producten worden circulair ontworpen en nieuwe 
vormen van consumptie worden gestimuleerd waardoor de gewenste 
reductie, vervanging en benutting van grondstoffen een impuls krijgt. Het 
akkoord wordt na zijn initiële ondertekening door nog vele andere actoren 
gesteund en mede ondertekend. Anno 2022 staan er meer dan 350 hand-
tekeningen onder het akkoord.

1.1 Samenwerking als uitgangspunt 

Het Nationaal Grondstoffenakkoord komt voort uit het rijksbrede programma 
circulaire economie en formuleert een doelstelling van epische proporties. 
Doelstellingen van de omvang van het Nationaal Grondstoffenakkoord dagen 
mensen uit, ze verbinden, ze motiveren om zich samen in te spannen om dat 
doel te bereiken.1 Dat is ook de reden waarom we dergelijke immense 
doelstellingen formuleren. Zo wordt vaak verwezen naar de doelstelling die 
de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1962 tijdens een toespraak in 
het Congres formuleerde voor zijn land: “[..] to achieving the goal before this 
decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth”. 
Kennedy wilde dat het hele land zich zou committeren aan deze doelstelling. 

1 cf. Collins, J., Porras, J. (2004). Built to last. New York: Harper Business; Collins, J. 
(2010). Good to great. Harper Business.
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Het is weliswaar één mens die de voeten op de maan zal zetten – het werden 
er uiteindelijk drie – maar alle Amerikanen zouden nodig zijn om die ene 
mens daar te krijgen. Het behalen van zo’n doelstelling vraagt iets van 
iedereen en iedereen kan zich ermee verbonden weten. Niemand kan die 
doelstelling alleen behalen. Dat was niet alleen zo in het verleden, in het 
Amerika van de jaren ’60, maar is met het volbrengen van een transitie naar 
een circulaire economie in het Nederland van vandaag en morgen net zo goed 
het geval. De met hun handtekening bekrachtigde intenties van inmiddels 
ruim 350 actoren uit alle relevante domeinen in economie, bestuur en 
samenleving zijn daarvan uitdrukking. De gezamenlijke stip op de horizon 
is gezet: we maken de economie circulair.

De stip van het Grondstoffenakkoord is een andere stip dan die van ‘we gaan 
naar de maan’ – letterlijk bedoeld en niet slechts figuurlijk. De stip die 
Kennedy zette ging uit van een groot commitment van de Amerikaanse 
politiek en het door de politiek beschikbaar stellen van alle noodzakelijke 
middelen om de doelstelling te behalen. De politiek verplichtte zich tot het 
realiseren van de doelstelling. De overheid was het vehikel om de gezamenlijke 
doelstelling mogelijk te maken. Met de overheid voorop komt dan een 
samenwerking tot stand tussen die overheid, bedrijven, kennisinstellingen, 
burgers en maatschappelijke actoren om die gezamenlijke, door de overheid 
geformuleerde doelstelling te bereiken. De overheid betaalt daarvan de 
rekening. Die rekening was destijds torenhoog.

Bij het Grondstoffenakkoord werkt dat net even anders. De overheid beschikt 
eenvoudigweg niet over de financiële middelen om de kosten van een transitie 
naar een circulaire economie te kunnen dragen, evenmin als zij de kosten kan 
dragen van de energietransitie naar duurzame opwekking en gebruik van 
energie. Dat komt niet doordat we ‘arm’ zouden zijn, maar gewoon doordat er 
nog geen duidelijk verdien- en belastingmodel bestaat. Ter vergelijking: de 
transitie van steenkolen naar aardgas in de jaren ’60 was relatief eenvoudig, 
omdat zowel de gasbedrijven (via levering, verkoop van gas) als de overheid 
(via belastingen en als aandeelhouder in (staats)bedrijven) inkomsten uit die 
transitie konden genereren. Het aanleggen van en aansluiten van huizen op 
het gasnet laten zich dan prima bekostigen. Bovendien – zo was de idee – zou 
aardgas toch maar een tijdelijke energiebron zijn, omdat deze rond het jaar 
2000 zou plaatsmaken voor grootschalige kernenergie. Een perspectief dat pas 
met de ramp bij Tsjernobyl in 1986 veranderde. De in 1959 gevonden gasbel bij 
Slochteren zou dus in 30 tot 40 jaar flink te gelde gemaakt kunnen worden – zo 
was destijds de dominante gedachte.2 

2 Ringelberg, S. (2021). De Nederlandse aardgastransitie: Lessen voor de energietransitie 
van de 21e eeuw. Eburon.

Inhoudsopgave Governance voor transities 5



Bij de transitie naar een circulaire economie en een duurzame 
energiehuishouding, weten we eenvoudigweg nog niet wie daaraan op welke 
manier geld kan verdienen, of en hoe de overheid dat eventueel kan belasten 
en dus ook niet wie de transitie kan of moet betalen. Ook bedrijven kunnen 
om dezelfde reden niet zomaar een blanco cheque uitschrijven als dekking 
voor de kosten van zo’n transitie. De overheid kan in die wetenschap en 
binnen de grenzen van het mogelijke natuurlijk wel meer of minder financiële 
middelen investeren in de transitie. En vanzelfsprekend hebben actoren in 
politiek, bedrijfsleven en maatschappij verschillende oordelen over de vraag 
of de overheid in dat opzicht voldoende doet – dat is politiek. De specifieke 
vorm van sturing die de overheid kiest om de doelstelling te realiseren (niet 
zelf doen als overheid en daarvoor flink betalen, maar samenwerken met 
maatschappelijke actoren om te zien hoe we er samen gaan komen) is geen 
‘moderne’ of ‘leuke’ vorm van sturing, maar een bij de aard van het vraagstuk 
thans passende sturingsvorm. We weten dat het anders moet – de economie 
dient circulair te worden. We weten wat we willen veranderen. Nu maar eens 
samen uitzoeken hoe we dat samen gaan doen. En: die sturingsvorm kan in 
de toekomst dus ook weer veranderen.

Samenwerking is in de ambitie en de doelstelling van een circulaire economie 
dus het uitgangspunt. Maatschappelijke actoren, overheden maar ook burgers 
en bedrijven hebben elkaar (ook bij het realiseren van een circulaire economie) 
nodig om de eigen verantwoordelijkheden waar te maken en hun ambities 
en doelen te kunnen realiseren. Soms gaat het daarbij om de noodzaak van 
een actieve inzet van de overheid, maar soms ook is het afzien van passief 
verzet of het verwijderen van grote barrières in bijvoorbeeld wet- en 
regelgeving gevraagd. Geen enkele bestuurslaag of overheids-instelling 
beschikt in deze tijd nog over het vermogen om geheel zelfstandig de 
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken waarvoor zij de 
verantwoordelijkheid draagt. Dat maakt samenwerking onvermijdelijk. De 
grenzen in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuurslagen en 
overheidsinstellingen zijn zelden of nooit precies in overeenstemming met 
(de ontwikkeling in) de schaal en de omvang van maatschappelijke 
vraagstukken. De praktijk waar overheden zich op richten laat zich over het 
algemeen maar weinig gelegen liggen aan de bestaande verdeling van 
bestuurlijke verantwoordelijkheden. Ook dat maakt samenwerking tussen 
overheden onvermijdelijk en brengt een focus in de (beleids)uitvoering met 
zich mee op ‘regio’s’ en steeds vaker ook ‘gebieden’. Veranderingen in 
bestuurlijke structuren, om zo tot een herschikking te komen in de verdeling 
van verantwoordelijkheden, helpen bij dit alles maar tot op zekere hoogte. 
Dat komt met name omdat verantwoordelijkheidsverdelingen, zoals 
vastgelegd in bestuurlijke structuren, niet snel en eenvoudig zijn aan te 
passen en zich daardoor maar moeizaam verhouden tot het veranderlijke en 
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sterk vervlochten karakter van de maatschappelijke vraagstukken waarop 
overheden zich richten. Bovendien houden ook bij verandering van 
bestuurlijke structuren de maatschappelijke vraagstukken zich niet aan de 
nieuwe indeling – ware het alleen al omdat alle vraagstukken een eigen schaal 
kennen en het bestuur niet dermate meervoudig of flexibel georganiseerd 
kan worden dat het de maatschappelijke meervoudigheid van schaal 
weerspiegelt. 

1.2 Samenwerking als uitdaging

Dat samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, 
financiers en maatschappelijke actoren een uitgangspunt en een 
onvermijdelijk gegeven is, zullen slechts weinigen willen weerspreken. 
Doorgaans wordt de noodzaak ervan – in abstracto althans – breed erkend 
en vlot onderschreven of zelfs ondertekend. De praktijk laat echter zien dat 
samenwerkingen tussen overheden en tussen overheden en maatschappelijke 
actoren lang niet altijd probleemloos verlopen en een behoorlijke uitdaging 
zijn.

Samenwerking tussen overheden burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties is in de praktijk een gecompliceerd fenomeen. Daar zijn 
verschillende verklaringen voor. De actoren die bij de samenwerking rond 
een concreet maatschappelijk vraagstuk betrokken zijn houden er doorgaans 
uiteenlopende en soms zelfs ronduit tegenstrijdige belangen op na, terwijl 
ze toch aan de realisatie van dezelfde doelstellingen werken. De verschillen 
die er bestaan in kennis, inzicht en ervaring tussen de overheden die 
onderling moeten samenwerken, zorgen maar al te snel voor intense en soms 
tijdrovende discussies en zelfs conflicten over de oorzaken en gevolgen van 
maatschappelijke vraagstukken en over de gewenste aanpak daarvan. De 
bestuurskracht van overheidsorganisaties loopt uiteen, niet alleen tussen 
maar ook binnen bestuurslagen. De ene gemeente is de andere niet, voor 
provincies geldt hetzelfde en ‘de’ rijksoverheid omvat twaalf departementen 
waarvan de bestuurskracht zeker niet op elk beleidsterrein geheel gelijk is. 
Op dezelfde manier hebben niet alle bedrijven, burgers en maatschappelijke 
organisaties dezelfde realisatiekracht. De maatschappelijke vraagstukken 
waarop de samenwerking zich richt zijn onderling sterk met elkaar verweven 
en daardoor maar moeilijk in isolement te beschouwen. De aanpak van het 
ene vraagstuk werkt door in de probleembeleving met betrekking tot het 
andere vraagstuk, waardoor betrokkenheid en belangenconstellaties steeds 
wisselen. Dat is deels zo door de inherente verwevenheid van vraagstukken 
in de samenleving. Deels is het ook een door de overheid zelf gecreëerd 
probleem, ontstaan door de thematische verkokering waarin de overheid 
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werkt. De overheid is bijvoorbeeld de enige actor die een onderscheid maakt 
tussen de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Voor 
bedrijven is dat een-en-dezelfde verandering waar zij voor staan. De overheid 
splitst het op, omdat hier bij verschillende ministeries aan wordt gewerkt, 
waardoor er andere bewindspersonen voor verantwoordelijk zijn. De 
uitdagingen van samenwerking zijn dan ook niet in de laatste plaats 
uitdagingen die de overheid zelf creëert en die zich afspelen binnen de 
overheid zelf, tussen ministeries onderling en tussen beleidsdepartementen 
en uitvoeringsorganisaties.

Daardoor ontstaat vervolgens een behoefte aan en een roep om ‘regie’ vanuit 
de overheid. In het geval van de transitie naar een circulaire economie ligt 
die ‘regie’ bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De 
introductie van het begrip ‘regie’ is uitdrukking van een verlangen naar 
integraliteit in de aanpak vanuit de overheid in een zoeken naar afstemming 
tussen ministeries onderling en tussen kern-of beleidsdepartementen en 
hun uitvoeringsorganisaties in relatie tot de activiteiten in bedrijfssectoren, 
kennisinstellingen en bij maatschappelijke actoren. ‘Regie’ betekent dan het 
omzetten van het beleid (het behalen van de gezamenlijke doelstelling van 
een circulaire economie in 2050) naar concrete uitvoeringsacties om dat 
beleid daadwerkelijk te realiseren en dus de doelstelling te behalen. Het gaat 
om de vraag: wie moet er eigenlijk wat wanneer doen, zodat we die circulaire 
economie voor elkaar krijgen? Dat is bij meer traditionele beleidsvoornemens 
waarbij de overheid alleen, in haar eentje, beleidsmaker en -uitvoerder is, al 
een hele opgave. Laat staan dat het dient te gebeuren in een samenwerking 
waarbij alleen in abstracte zin duidelijk is hoe die circulaire economie eruit 
ziet (namelijk gebruik van duurzame grondstoffen), maar wat daarvoor 
allemaal nodig is niet op voorhand kenbaar is.

1.3 Governance: structuur, strategie en cultuur

Samenwerking roept de noodzaak op tot afstemming, coördinatie en overleg. 
Als we eenmaal weten dat we de economie circulair gaan maken, dan volgt 
er daarna een moment van stilte: #hoedan? Basale vragen komen aan de orde: 
wat moet er dan veranderen, wie moet er dan iets doen en wanneer, wie gaat 
dat betalen en ga zo maar door. Het is zaak om inhoudelijke thema’s te 
bepalen, prioriteiten te stellen en capaciteit vrij te maken en in te zetten – en 
dat alles in gezamenlijkheid met alle samenwerkende actoren. Dat is op zich 
niet bijzonder, sterker nog, het hoort bij samenwerking. De schaal waarop 
het speelt is echter wel degelijk bijzonder. De overheid, in dit geval het 
ministerie van I&W, kan niet alleen, niet als enige bepalen hoe het beleid, 
die doelstelling van een circulaire economie, bereikt kan of zelfs dient te 
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worden. Naar de aard van de sturing – niet de overheid regelt het, maar de 
overheid en de samenleving doen het samen – is bepalen wat gedaan dient 
te worden iets van allen samen. Om in gezamenlijkheid te kunnen bepalen 
‘wat er wanneer door wie gedaan moet worden’, is door het ministerie als 
uitdrukking van regie een ‘governance’ ingericht.

Governance is een woord dat veel herkenning oproept in beleidstaal, maar 
wat is het eigenlijk? Aan de ene kant gaat het om de vormgeving van bestuur, 
via bijvoorbeeld het toewijzen van verantwoordelijkheden, mandaten en hoe 
verantwoording wordt afgelegd. Die inrichting van bestuur maakt het 
mogelijk om doelstellingen te realiseren en ambities in praktijk om te zetten. 
Aan de andere kant gaat het ook altijd om de noodzaak om bestuur (macht 
om te realiseren) van tegenmacht (blokkade om te realiseren) te voorzien. 
Wanneer het transitieteam Bouw aanbeveelt dat in 2025 de milieudruk in 
het bouwbesluit naar nul moet, betekent het nog niet dat dit direct ook is 
doorgevoerd. Verschillende stappen en procedures dienen te worden 
doorlopen alvorens dit weloverwogen in het bouwbesluit komt. Governance 
heeft daarmee in zichzelf de dubbelzinnige betekenis van macht en mogelijk 
maken aan ene kant, en tegelijkertijd het inperken daarvan door middel van 
checks and balances aan de andere kant. Deze omschrijving laat ook de 
inherente onvolmaaktheid van iedere governance zien: er zijn altijd 
mogelijkheden, en dit is ook noodzakelijk, om macht tegen te werken, zowel 
formeel als informeel. De definitie impliceert ook dat governance niet louter 
een technische of instrumentele aangelegenheid is. De vraag wie, waarom, 
waarvoor en hoe lang het voor het zeggen krijgt, en hoe dat wordt ingeperkt, 
is tevens een politieke vraag. 

Als we wat verder inzoomen op het governancebegrip wordt bovendien 
duidelijk dat het gaat over structuur, strategie en cultuur. Structuur heeft 
betrekking op governance als inrichtingsvraagstuk. De meest voor de hand 
liggende associatie bij governance is vermoedelijk dat het hierbij gaat om de 
wijze waarop dingen zijn gestructureerd: welke partijen waarvoor aan de 
lat staan, in welke volgorde, met welke mandaten en met welke ver -
antwoordelijkheden. Structuur brengt orde in chaos aan, helpt dingen in 
beeld te krijgen die anders mogelijk buiten beschouwing zouden blijven, 
overzicht zorgt voor houvast in onzekerheid en maakt in een oogopslag 
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en helpt daarmee ook om in een 
samenwerkingsrelatie elkaar ter verantwoording te kunnen roepen wanneer 
bepaalde taken blijven liggen. 

Governance gaat behalve over structuur ook over strategie. Strategie heeft 
betrekking op governance als werken vanuit een gedeelde visie. In het 
alledaagse gebruik van het woord strategie verwijst het naar de wijze waarop 
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een organisatie zich wil aanpassen aan haar veranderende omgeving, en de 
omgeving – tot op zekere hoogte – met de strategie ook de baas is. De aandacht 
gaat uit naar de totstandkoming van een gedeelde visie om een groter, 
bovenliggend doel te bereiken. Anders dan bij de governance-als-structuur-
benadering gaat het hier niet zozeer om de vraag wie waarvoor 
verantwoordelijk is, maar welke doelen men wil bereiken en via welke wegen 
dat moet gebeuren. Bij governance als strategie staat de vraag waartoe en 
waarheen centraal. 

Cultuur heeft betrekking op governance als duiding van onderlinge 
verhoudingen en dan niet alleen in termen van macht en tegenmacht. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld normen en waarden, omgangsvormen, 
identiteiten en gedragspatronen, maar ook sedimenten van emoties, ideeën 
en opvattingen die sturend zijn voor hoe dingen worden gedaan. Het gaat om 
een set mentale programma’s, die kunnen worden gezien als de software van 
de geest. De vraag naar cultuur loopt vaak parallel aan de vraag hoe het in 
de praktijk nu ‘echt’ gaat, of wat er ‘ondertussen’ in de organisatie gebeurt: 
welke informele lijntjes lopen door de organisatie, hoe wordt over elkaar 
gesproken, welke expliciete en impliciete waarderingen worden gekoesterd, 
welke (verschillende) waarden spelen een rol. Cultuur is daarmee een 
collectieve identiteit die aan een groep mensen een bepaald karakter geeft.

1.4 Ambivalenties in governance

De drie elementen van governance – structuur, strategie en cultuur – laten 
zien dat ook governance ambivalent is. Als governance eenzijdig wordt 
opgevat als een geheel van structuren, zonder daarbij rekening te houden 
met een groter verhaal van strategische bedoelingen of waarden(conflicten), 
is het risico erg groot dat iedere structuur of structuurverandering 
vrijblijvend aangevochten kan worden. Er is immers altijd een alternatief, 
het is niet duidelijk waarom nu juist deze structuur passend is. Als structuren 
niet geaccepteerd worden in de cultuur, is er een grote kans dat informele 
structuren en domeingevechten ontstaan. Dit hoeft op zichzelf niet meteen 
een probleem te zijn, maar hier kan wel een kantelpunt in zitten. 

Als governance eenzijdig wordt opgevat als vormgeven aan strategie, mooie 
waarden en vergezichten maar structuren worden veronachtzaamd, is er het 
risico dat strategie vervalt in holle frasen en mooie woorden, die te ver af 
staan van de geleefde ervaring en organisatieroutines. Veranderingen zonder 
structuren die meebewegen vinden geen rust. Er zal steeds weer opnieuw de 
behoefte zijn wéér een verandering door te voeren. Veranderingen hebben 
alleen zin als ze in structuren bestendiging vinden. 
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Als governance wordt opgevat als het geheel van structuur én strategie dat 
moet worden geïmplementeerd in de cultuur, wordt voorbijgegaan aan de 
inherente mogelijkheid van de cultuur dat er impliciet of expliciet verzet 
optreedt, dat er ondertussen iets anders gebeurt. Cultuur laat zich niet 
kneden, houdt zich niet aan structuren en voegt zich niet naar strategie. 
Iedere verandering en structuur moet daarom rekenen met de mogelijkheid 
van acceptatie of verzet. De wijze waarop betekenis wordt gegeven aan een 
bepaalde verandering of structuur kan anders uitpakken dan van tevoren 
gedacht. Dit is niet alleen een kwestie van hierop anticiperen (en dus begrijpen 
wat er zoal in de organisatie gebeurt) maar het is ook een kwestie van mogelijk 
maken, om te voorkomen dat de cultuur loszingt van structuur en strategie. 

De ambivalentie van het begrip governance brengt dus een risico met zich 
mee van continu reorganiseren. Het is verleidelijk om maar voor een andere 
structuur te kiezen, gewoon omdat er twijfels zijn bij de bestaande of 
onvoldoende zicht is op wat die huidige structuur allemaal oplevert – zonder 
daarbij goed te kijken naar de relatie met strategie en cultuur. Het is 
verleidelijk om steeds voor een andere strategie te kiezen. Toch minder 
aansluiten bij de omgeving en meer het eigen plan trekken, toch een nieuwe 
visie maken, omdat de oude alweer vier jaar oud is zonder te kijken of deze 
nog zeggingskracht en verbinding teweeg brengt en zonder te bezien hoe die 
strategie zich verhoudt tot de structuur en de cultuur. Het is verleidelijk om 
toch maar in te zetten op een cultuurverandering – we moeten het gewoon 
samen anders doen. Als de vraag dan wordt gemist hoe die cultuur past bij 
de structuur en de strategie, komt de samenwerking ook niet verder. 
Uiteindelijk bestaat dan het risico van altijd in reorganisatie zijn, waarmee 
motivatie wegebt, betrokkenheid afneemt en uiteindelijk de doelstelling 
wordt losgelaten. Waarbij interessant genoeg het continue reorganiseren dan 
maar zelden als oorzaak voor het stoppen wordt gezien. Zonder dat dit 
betekent dat de governance niet ook eens zou moeten worden herzien als die 
niet meer past bij de actualiteit van het vraagstuk.

1.5  Dit essay: naar coping strategieën voor governance 
dilemma’s

Er bestaat geen ‘beste’ governance en de drie elementen – structuur, strategie 
en cultuur – kunnen ook niet met wetenschappelijke precisie, evidence based, 
met elkaar worden verbonden. De circulaire economie is als stip op de 
horizon: een doelstelling die inhoudelijke concretisering en gerichte 
organisatie in termen van structuur, strategie en cultuur nodig heeft om 
niet alleen een heuristiek te zijn voor het richten van gezamenlijke 
inspanningen. Tegelijkertijd is het een illusie te denken dat we vooraf kunnen 
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weten hoe de transitie naar die circulaire economie exact zal verlopen. De 
toekomst is onvoorspelbaar en alleen achteraf kunnen we de logica’s zien die 
hebben bijgedragen aan het bereiken van het einddoel. 

In de inrichting van de governance zijn steeds keuzes aan de orde. Die keuzes 
hebben het karakter van dilemma’s. Er is geen beste keuze mogelijk, er zijn 
slechts keuzes met consequenties en die consequenties kennen we bij 
transities als deze vaak pas vele jaren later. Een voor de hand liggend dilemma 
is bijvoorbeeld dat tussen vrijwilligheid en verplichting. We begrijpen 
allemaal dat samenwerking alleen goed gaat als alle actoren zich vrij weten 
om vrijwillig te participeren. Tegelijkertijd heeft dat altijd het risico in zich 
van tergende traagheid, eindeloos op elkaar wachten en gebrekkige 
uitvoeringskracht doordat niet iedereen meedoet. Dan ligt de roep om meer 
verplichting voor de hand. Dat heeft als voordeel dat meer druk ontstaat en 
er minder ruimte is voor omtrekkende bewegingen. Het nadeel is echter dat 
er veel strijd in de samenwerking komt over de verplichte deelname en vooral 
hoe die verplichting dan dient te worden ingevuld.

Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan we in dit 
essay op zoek naar dilemma’s van governance voor de transitie naar een 
circulaire economie om vervolgens coping strategieën te formuleren voor de 
omgang ermee. We zeggen nadrukkelijk voor en niet van, omdat het ons niet 
per se gaat om de concrete invulling van de huidige governance bij de transitie 
naar een circulaire economie. Het vraagstuk hoe governance in te richten bij 
of voor transities is in algemene zin een breder vraagstuk waarvoor we in 
dit essay de transitie naar een circulaire economie als empirische context 
voor reflectie gebruiken. Concreter gesteld, we gaan in dit essay op zoek naar 
arrangementen die de kracht van beide zijden van een dilemma willen 
benutten (vrijwillig en toch verplichtend tegelijkertijd) zonder dat de 
negatieve, remmende keerzijdes (al te veel) optreden of onbeheersbaar 
worden. Dilemma’s zijn immers onoplosbaar, we kunnen slechts pogen ze in 
de omgang (enigszins) beheersbaar te maken. De dilemma’s die we in dit 
essay beschrijven, zijn ontleend aan de empirie. Het zijn niet onze bedenksels, 
maar de werkelijke dilemma’s in de transitie naar een circulaire economie, 
die tijdens interviews met ons zijn gedeeld door actoren die nauwe 
betrokkenheid hebben bij de transitie. In de bijlage zetten wij de methode 
uiteen die gehanteerd is voor het in kaart brengen van de governance 
dilemma’s. Bij het schrijven van dit essay is duidelijk dat de governance voor 
een circulaire economie onderwerp van reflectie is en door het ministerie 
van I&W zal worden herzien. Ook aan die herziening beogen we met dit essay 
bij te dragen. 
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2  Governance: een praktijk vol 
dilemma’s

Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) 2021
De ICER 2021 is de eerste rapportage die een integraal beeld van de transitie 
naar een circulaire economie presenteert op het niveau van de gehele 
economie. De rapportage van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
maakt inzichtelijk hoe de ambitie om te komen tot een circulaire economie 
zich vanaf het grondstoffenakkoord verder heeft ontwikkeld. Om 
inhoudelijke focus te krijgen in de transitie (de stip staat op de horizon, dus 
wat dan inhoudelijk te gaan doen) zijn door de samenwerkende actoren vijf 
inhoudelijke agenda’s benoemd: biomassa en voedsel, kunststoffen, maak-
industrie, consumptiegoederen en bouw. Voor elk van deze domeinen 
stellen actoren die betrokken willen zijn een agenda op. De betrokken 
actoren – waaronder steeds ook rijksvertegenwoordigers van een of meer 
ministeries – werken aan het opstellen van die agenda’s samen in transitie
teams. Als blijkt dat de agenda’s een aantal thema’s hebben die voor alle 
domeinen relevant zijn (zoals inkoop of consumentengedrag) worden deze 
door de overheid tot dwarsdoorsnijdende thema’s (DDT’s) gemaakt. De 
transitieteams voeren hun agenda’s vervolgens uit in concrete projecten. Zo 
ontstaat als het ware een governance-matrix: er zijn vijf transitieteams en 
hier doorheen zijn er tien dwarsdoorsnijdende thema’s. De ICER constateert 
dat het voor de volgende fase van de transitie belangrijk is duidelijkheid te 
scheppen over de governance, zoals: over de bevoegdheden en het mandaat 
van de transitieteams, de rol van de overheid in die teams, de samenhang 
tussen de dwarsdoorsnijdende thema’s en de transitieteams en de rol van 
ministeries in relatie tot de transitie als geheel. 

2.1 Governance als structuur

In de ICER ziet PBL voor de toekomst vraagstukken rondom de governance. 
Om preciezer te zijn gaat het dan om de vraag hoe transitieteams en 
dwarsdoorsnijdende thema’s (DDT’s) met elkaar samenhangen en om de 
vraag hoe verantwoordelijkheden, mandaten en rolverdeling zijn 
vormgegeven. Niet alleen tussen DDT’s en transitieteams, maar ook tussen 
ministeries en tussen regio’s. De ICER legt daarmee nadruk op de 
structuurcomponent van het governanceconcept. In de basis bestaat de 
governancestructuur naar een circulaire economie thans uit drie onderdelen: 
de transitieteams, de DDT’s en de matrix overleggen (afstemmingsoverleggen) 
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om alles bij elkaar te brengen. Daarnaast bestaan partnerschappen met 
partnerorganisaties die vanuit de zijlijn bijvoorbeeld door middel van 
onderzoek, reflectie of monitoring een rol spelen in de governance. Op de 
terugkerende dilemma’s die aan de orde zijn bij deze drie onderdelen van 
governance gaan we hierna nader in. 

We doen daartoe verslag van de opbrengsten van ons onderzoek als het gaat 
om de drie eerder onderscheiden elementen van governance: structuur, 
strategie en cultuur. We zetten uiteen tegen welke dilemma’s betrokkenen 
in de praktijk aanlopen als ze bezig zijn met het vormgeven aan de transitie 
naar een circulaire economie. De invulling van elk element (structuur, 
strategie en cultuur) blijkt bij nadere beschouwing gepaard te gaan met 
afwegingen die niet simpelweg in termen van goed of fout te beslechten zijn. 
In plaats daarvan is steeds een afweging nodig tussen opties die evenwaardig 
zijn, in die zin dat ze elkaar (geheel of gedeeltelijk) uitsluiten en tegelijk ook 
even (on)verkieselijk zijn. We lopen de inzichten die onze gesprekken met 
betrokkenen op dit vlak hebben opgeleverd langs.

2.1.1  Transitieteams
Voor de uitvoering van iedere transitieagenda is een transitieteam ingesteld. 
Er zijn vijf transitieagenda’s: bouw, maakindustrie, consumptiegoederen, 
kunststoffen en biomassa en voedsel. De transitieteams zijn volgens 
documenten van het ministerie van I&W verantwoordelijk voor het uitvoeren 
en agenderen van acties uit de transitieagenda voor hun eigen sector. Zij 
signaleren belemmeringen die daaraan in de weg staan en benoemen 
randvoorwaarden die vervuld moeten worden om die verantwoordelijkheid 
uit te voeren. De leden van het transitieteam houden ruggenspraak met hun 
eigen achterbannen in de sector en treden op als ambassadeurs van de 
transitieaanpak richting de achterban. De teams selecteren en bevorderen 
bovendien sleutelprojecten in hun eigen sector die bijdragen aan de realisatie 
van de transitieagenda.

In de transitieteams nemen deelnemers zitting vanuit de overheid, het 
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het voorzitterschap is extern belegd, 
bijvoorbeeld bij een vooraanstaand wetenschapper die onderzoek doet in de 
betreffende sector of bij een bekende ondernemer uit de sector. De rol van de 
inhoudelijk verantwoordelijke departementen is om naast het benoemen van 
een voorzitter ook een zogenaamde duo-trekker aan te stellen. Ieder 
transitieteam heeft twee trekkers: een externe voorzitter en een ambtenaar 
van het verantwoordelijke ministerie. Dit kan een ambtenaar zijn van I&W, 
BZK of EZK, afhankelijk van het ministerie dat betrokken is bij het thema. 
Samen zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de transitieagenda. 
Het verantwoordelijke departement levert ook de secretaris voor het 
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transitieteam en houdt in eigen geledingen en met de bewindspersonen 
ruggenspraak over de voortgang. Deze structuuropzet is voor alle 
transitieteams gelijk. De enige kanttekening hierbij is dat het transitieteam 
voor biomassa en voedsel inmiddels niet meer bestaat. Het ministerie van 
LNV heeft de realisatie van de circulaire economie voor biomassa en voedsel 
onderdeel gemaakt van de eigen inspanningen om te komen tot een circulaire 
landbouw – het grote transitiethema bij dit specifieke ministerie. 

Dilemma: op persoonlijke titel of via vertegenwoordiging
Het eerste dilemma dat uit ons onderzoek naar voren komt, is dat tussen 
deelname aan transitieteams op persoonlijke titel of via vertegenwoordiging. 
Het dilemma is hier dat er tegelijkertijd veel voor te zeggen is om deelnemers 
op persoonlijke titel te betrekken (koplopers die snel van start gaan en 
voortgang maken, maar weinig zeggingskracht voor het geheel hebben) en 
om te werken met vertegenwoordiging (iedereen in positie, maar lastig te 
organiseren wat vertragend kan werken). De precieze invulling van beide 
zijden in dit dilemma laten we zien in onderstaande dilemmabox.

persoonlijke titel vertegenwoordiging

Redenen • Gezaghebbende personen kiezen.
• Enthousiaste koplopers 

verenigen.
• Eenvoudig te werven, snel van 

start.
• Goede sfeer.
• Doen wat kan.

• Effectiviteit door verplichtende 
afspraken.

• Tegenstellingen in sector worden 
zichtbaar.

• Doen wat nodig is.

Risico’s • Effectiviteit afhankelijk van 
persoonlijk gezag en inzet.

• Vrijblijvendheid voor bedrijven 
die niet willen.

• Tergende traagheid van (zelf)
organisatie.

• Alles wordt strijd .
• Politiseren van governance door 

lobby vanuit tegenstanders.

In de huidige governance structuur voor een circulaire economie nemen 
deelnemers op persoonlijke titel zitting in een transitieteam. In de praktijk 
zijn er verschillen tussen teams waarin deelnemers langere tijd participeren 
en teams waarin deelnemers rouleren. Een respondent (R9) zegt daarover: 
“wij hebben geen vast team of vaste bezetting, we vormen eerder een ecosysteeem 
waarbij de eigen motivaties en fascinaties heel sturend zijn.” Het gaat om mensen 
die zich willen inspannen, uit eigener beweging om de circulaire economie 
voor elkaar te krijgen (R1, R3, R7, R9, R18, R19, R26, R27). Het bij elkaar brengen 
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en meenemen van de achterban is al een hele uitdaging voor ondernemers 
in de eigen organisatie – dat vraagt al aardig wat natuurlijk gezag – laat staan 
dat het organiseren van draagvlak ook daarbuiten in de sector nog moet 
gebeuren. Dat valt helemaal niet mee, zo horen we vaak terug in de gesprekken 
met betrokken (R1, R3, R9, R10, R19, R23). Tegelijkertijd wordt in de praktijk 
ook de spanning waargenomen met de formele rol van transitieteams, omdat 
die teams geacht worden zorg te dragen voor uitvoering van de agenda voor 
een hele sector. Dit veronderstelt dat de deelnemers een positie in de sector 
hebben om die uitvoering voor elkaar te krijgen. Op wat er allemaal speelt 
in de sector, laat staan binnen andere bedrijven, bij concullega’s, daar hebben 
deelnemers niet per se zicht op. En als ze er zicht op hebben, hebben ze weinig 
(formele) positie en invloed om daar iets voor elkaar te krijgen – daar gaan 
ze eenvoudigweg niet over. Ze hebben dus geen formeel vertegenwoordigende 
rol om namens de sector of een bepaalde achterban te spreken of afspraken 
te maken. Vertegenwoordiging wordt ook niet altijd gewaardeerd: dit zou de 
voortgang en de ‘tone of voice’ in het goede gesprek kunnen verstoren als het 
vooral leidt tot meestribbelen – wel meepraten, maar niet meedoen (R23, 
R27). De vraag is dan aan de orde hoe de idee van het meer verplichtend 
meedoen, bijvoorbeeld via vertegenwoordiging, te realiseren is, zonder dat 
de evidente voordelen van werken met koplopers verloren gaat. 

2.1.2  Dwarsdoorsnijdende thema’s (DDT’s)
Dwarsdoorsnijdende thema’s (DDT’s) zijn die thema’s die in meerdere 
transitieteams aan de orde zijn en waarbij voordelen te behalen zijn door er 
gezamenlijk aan te werken, dus over de transitieteams heen, in plaats van 
met ieder team apart. Daarmee beoogt de rijksoverheid de circulaire 
economie op te schalen en te versnellen.3 Elk DDT heeft een DDT-trekker bij 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn capaciteitsverschillen 
tussen de DDT’s. Sommige trekkers werken alleen (zij zijn het DDT), anderen 
werken met meerdere mensen samen. Ook stemmen de DDT-trekkers hun 
activiteiten af op hun persoonlijke stijl en kennis. Sommige DDT-trekkers 
positioneren zich ook letterlijk als trekker en nemen veel initiatief, anderen 
nemen een meer ondersteunende en adviserende rol aan en kijken waar zij 
hun activiteiten kunnen laten aansluiten op wat er reeds in de 
transitieagenda’s of sectoren gebeurt. De DDT’s zijn actief in relatie tot 
transitieteams die daarvoor zelf belangstelling hebben. Dus niet ieder DDT 
is actief voor ieder transitieteam – er is in ieder geval niet in alle gevallen 
een relatie of afstemming tussen de DDT’s en de teams. Of, andersom 
geformuleerd, niet ieder transitieteam is bezig met alle dwarsdoorsnijdende 
thema’s of formuleert daarop een inzet. De trekkers zijn verantwoordelijk 

3 Ministeries van I&W, EZK, BZK, LNV en BuZa (2021). Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 20212023
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voor de DDT’s. Zij ontwikkelen daar beleid en inzet op en zorgen waar nodig 
voor afstemming met andere departementen en belanghebbenden. In 
onderstaand schema geven we de verschillende DDT’s weer.4 

ddt thema

Producenten-
verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van producenten voor het inzamelen 
en recyclen van afval en verpakkingsmateriaal van hun 
product(en).

Wet- en regelgeving Ervaren belemmeringen in wet- en regelgeving die een 
circulaire benadering in een sector bemoeilijken verzamelen 
en delen en waar nodig en mogelijk werken aan aanpassingen.

Circulair ontwerpen Komen tot circulaire ontwerpen van producten, 
dienstverlening en businessmodellen door kennisuitwisseling 
te faciliteren.

Circulair inkopen Het vergroten van het aantal producten dat door bedrijven 
circulair wordt ingekocht, dat wil zeggen dat de producten zelf 
circulair worden geproduceerd én dat de inkopende partij zelf 
recycling en afvalinzameling faciliteert.

Marktprikkels Door middel van het verkennen van prikkels en 
marktinstrumenten aan circulariteit financieel 
aantrekkelijker maken, omdat traditionele non-circulaire 
bedrijfsvoering voor veel partijen en sectoren nog steeds 
goedkoper is.

Financierings-
instrumenten

Bedrijven hebben regelmatig moeite om financiers te vinden 
voor circulaire projecten. Het bieden van houvast aan 
financiers en bedrijven omtrent financieel rendabele 
investeringen in circulariteit is inzet van dit thema.

Monitoring, kennis 
en innovatie

Monitoring van de voortgang van de transitie om inzichtelijk 
te maken op welke punten (bij-)sturing vereist is, met name 
door de verschillende manieren van monitoring die lokaal, 
regionaal en (inter-)nationaal plaatsvinden te standaar-
diseren en te bundelen. De ICER van het PBL is onderdeel van 
het monitoringsprogramma. 

4 Ministeries van I&W, EZK, BZK, LNV en BuZa (2021). Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 20212023
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ddt thema

Gedrag, 
communicatie, 
onderwijs en 
arbeidsmarkt

Teneinde het bewustzijn van het belang van een transitie naar 
een circulaire economie te vergroten, wordt via dit thema 
ingezet op bewustwording in onderwijs en (om-)scholing in de 
arbeidsmarkt, zodat er ook voldoende arbeidspotentieel is om 
de verandering van werken in de verschillende sectoren 
werkelijkheid te kunnen maken.

Internationale inzet Omdat een groot deel van productieketens van producten die 
in Nederland worden geconsumeerd (deels) in het buitenland 
ligt, zet Nederland in op internationale afstemming van 
circulaire productie en consumptie.

Versnellingshuis 
Nederland Circulair!

Via het Versnellingshuis kunnen ondernemers die willen 
beginnen aan een circulaire transitie in contact komen met 
andere ondernemers, financiers en kennisinstellingen. Ook 
maakt het Versnellingshuis wegwijs bij vragen over wet- en 
regelgeving.

Dilemma: voor de overheid of voor de sector
Het tweede dilemma dat zich vanuit het onderzoek aftekent, is dat tussen 
een governance structuur die is ingericht vanuit een overheidslogica of een 
sectorlogica. De transitie naar een circulaire economie klinkt soms als een 
politieke doelstelling die is neergelegd bij de sector. “Het verhaal dat de 
overheid vertelt, is dat de sector het heel erg zelf moet doen, alsof de transitie naar 
een circulaire economie een concretisering van de participatiemaatschappij is” 
(R4). Deze doelstelling vertaalt zich niet alleen in transitieagenda’s en 
bijbehorende teams, maar ook in DDT’s waarin de overheid zoekt naar 
mogelijkheden om de markt te stimuleren (R1, R2, R3, R6, R7, R9). Tegelijkertijd 
is het zo dat veel sectoren op hun eigen manier een bijdrage (willen en 
kunnen) leveren. Hier tekent zich meteen een belangrijk dilemma af: de 
inrichting van governance vanuit overheidslogica of vanuit ondernemerslogica 
(R10, R15, R23). “Verschillende sectoren spreken verschillende talen en begrijpen 
elkaar niet altijd.” verwoordt één van de respondenten (R15) het. De centrale 
kwestie hier is dat een invulling van de governance op basis van 
overheidslogica duidelijke, centrale sturing schept en de overheid in positie 
brengt, terwijl daarmee ook altijd uitdagingen samengaan over de aansluiting 
bij de logica in bedrijfssectoren. Het gevaar bij verregaand overheidslogica 
is dat er dan te weinig ruimte is voor reeds bestaande initiatieven, zo houden 
verschillende gesprekspartners ons voor (R2, R4, R9, R10, R11, R17, R18). 
Tegelijkertijd is er de logica van de bedrijfssectoren, waarin vanuit eigen 
initiatieven, kennis en enthousiasme ook draagvlak wordt gecreëerd voor 
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actie waarbij altijd de kans op marktfalen aanwezig blijft (R18). We brengen 
dit dilemma nog preciezer in beeld in onderstaande dilemmabox.

overheidslogica sectorlogica

Redenen • Centrale, duidelijke structuur en 
sturing.

• Regie houden.
• Mogelijkheid om de kar en aan de 

touwtjes te trekken.

• Inrichten op initiatieven vanuit 
de sector werkt draagvlak 
vergrotend.

• Sector heeft eigen kennis, 
enthousiasme.

Risico’s • Overrompelen van reeds 
bestaande, lokale, decentrale 
(sector)initiatieven.

• Overheidslogica (werken vanuit 
de opgaven) strookt niet met 
bedrijfslogica (werken vanuit 
kansen, kijken waar er ruimte is).

• Risico van marktfalen als de 
sector te weinig doet om de 
doelstellingen zelf te behalen.

• Arrangementen nodig voor 
bewaken voortgang, dwang als 
zwaard van Damocles.

In de huidige governance structuur is vooral een inrichting op basis van de 
overheidslogica te zien. Dat blijkt al uit het feit dat eigenlijk alleen de overheid 
de circulaire economie los ziet van andere grote transities, zoals de 
energietransitie (R1, R2, R9, R10, R18). Veel bedrijven nemen circulaire 
economie mee als onderdeel van hun plannen om energieneutraal te worden. 
De scheiding van deze transities alleen al, maakt dat de overheidslogica in 
de inrichting dominant is. Deze komt vervolgens ook tot uitdrukking in de 
inrichting van transitieteams en DDT’s – waarbij in de praktijk via projecten 
in transitieteams wel steeds de aansluiting bij het initiatief uit 
bedrijfssectoren wordt gezocht. Bovendien laten verschillen tussen 
transitieteams en verschillen in de activiteiten van DDT’s voor transitieteams 
de inspanningen zien om vanuit de overheidslogica aansluiting te vinden bij 
de logica’s in bedrijfssectoren. 

2.1.3 Afstemmingsoverleggen
Om de verhoudingen tussen de transitieagenda’s, dwarsdoorsnijdende 
thema’s en alle andere (mede-)overheden, het bedrijfsleven en betrokken 
organisaties op elkaar af te stemmen bestaan verschillende overleggen op 
verschillende niveaus en met verschillende deelnemers. In dit geheel van 
bijeenkomsten staan de zogeheten Matrix-overleggen centraal. Hier komen 
DDT-trekkers vier keer per jaar samen met de duotrekkers van de 
transitieagenda’s, met de bedoeling kennis en ervaring uit te wisselen over 
een specifiek thema. Naast deze Matrix-overleggen komen de duotrekkers 
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van de betrokken ministeries twee keer per maand bijeen in een 
Interdepartementale Werkgroep. Om het Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie up-to-date te houden, komen de betrokken departementen twee 
keer per jaar bijeen met diverse partijen, waaronder de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW, vakbond FNV, Natuur en Milieu en vele 
andere. Nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op monitoring, om de voortgang 
van de transitie in het oog te houden. Het Uitvoeringsprogramma wordt naar 
aanleiding van deze bijeenkomsten eens per jaar herzien. 

Dilemma: verplichtend of vrijblijvend ingevulde verantwoordelijkheid 
Het derde dilemma is dat tussen een verplichtend of een vrijblijvend ingevulde 
verantwoordelijkheid. Ook als iedereen de eigen verantwoordelijkheid en die 
van de ander begrijpt, is de vraag nog hoeveel verplichting er is om die 
verantwoordelijkheid in te vullen. Dat is vooral van belang als het gaat over 
de moeilijke thema’s in een transitie, die pijn en kosten met zich meebrengen. 
Vrijblijvende verantwoordelijkheden gaan uit van vertrouwen en nodigen uit 
tot samenwerken en er samen uitkomen, maar ze geven weinig houvast bij 
tegenslagen en in moeilijke periodes. Tegelijkertijd scheppen verplichtende 
verantwoordelijkheden dan helderheid. Ze geven houvast als afspraken niet 
worden nagekomen, maar het is veel gedoe om ze te maken en heeft voor alle 
betrokkenen verstrekkende consequenties als er zelfs sancties mee gemoeid 
zouden zijn. In de onderstaande dilemmabox vatten we de inzichten uit onze 
gesprekken ten aanzien van dit dilemma samen.

vrijblijvend ingevulde 
verantwoordelijkheid

verplichtend ingevulde 
verantwoordelijkheid

Redenen • Basis van vertrouwen: goede 
onderlinge relatie, 
welwillendheid om samen te 
werken.

• Snel schakelen, er samen 
uitkomen, ambiguïteit schept 
ruimte.

• Helderheid over 
verantwoordelijkheden en 
scherpte in afspraken.

• Houvast wanneer iemand zich 
niet aan afspraken houdt.

Risico’s • Geen houvast bij onverhoopte 
tegenslagen.

• Onduidelijkheid voor externen.

• Veel gedoe bij maken van 
afspraken, verhoudt zich 
moeilijker tot zoekende 
samenwerkingsprocessen.

• Gezichtsverlies voor 
achterblijvers en eventueel 
sancties bij niet nakomen 
afspraken.
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In de huidige governance structuur is vooral sprake van vrijblijvende 
verantwoordelijkheden. Dat is niet alleen zo waar het gaat om de bijdrage 
van transitieteams en bedrijven in sectoren, maar ook waar het de 
verhoudingen tussen de betrokken departementen betreft (R1, R3, R4, R10, 
R20, R21, R23, R24, R25). I&W heeft een regierol en de bewindspersoon van 
I&W is verantwoordelijk voor de circulaire economie, maar een minister bij 
EZK is budgethouder. In de praktijk zijn bijvoorbeeld BZK (bouwen voor 
wonen) en EZK (maakindustrie) verantwoordelijk voor een deel van invulling 
en ondersteuning van transitieteams. Nog afgezien van de vraag welke 
bewindspersoon zich waarvoor dan precies in de Kamer zou moeten 
verantwoorden – waarover tussen departementen verschillend wordt gedacht 
– roept dat de vraag op of in die onderlinge verhoudingen verplichtende of 
vrijblijvend ingevulde verantwoordelijkheid aan de orde zou moeten zijn. Met 
andere woorden: mogen andere departementen naar eigen inzicht vrij 
handelen of moeten ze zich ook formeel iets gelegen laten liggen aan de 
opvattingen van I&W dat toch de regie voert.

2.1.4 Partnerorganisaties 
Naast de transitieteams, de dwarsdoorsnijdende thema’s en de afstemmings-
overleggen, maken ook andere organisaties onderdeel uit van de governance 
structuur, bijvoorbeeld PBL, de SER en het CBS (R1, R2, R3, R4, R5, R9, R11, 
R21, R22). Dit zijn allemaal organisaties die een rol hebben bij de transitie 
naar een circulaire economie, zonder dat ze deze direct zelf realiseren. Ze 
hebben een rol in het doen van onderzoek, genereren van kennis, monitoren 
en reflecteren op de totstandkoming van een circulaire economie. Zo ziet 
PBL toe op de voortgang van de transitie naar een circulaire economie, door 
tweejaarlijks de ICER op te stellen en jaarlijks een tussen rapportage te 
publiceren. Deze partnerorganisaties maken formeel geen deel uit van de 
governance, zoals die op papier staat. In de praktijk zijn ze dat natuurlijk wel. 
Ze hebben een meer of minder geformaliseerde rol in de totstandkoming van 
de circulaire economie. 

2.2 Governance als strategie

Strategie is een belangrijk onderdeel van governance. Een structuur zonder 
strategie is leeg – die kan niet effectief bijdragen aan de ontwikkeling van 
een circulaire economie. De strategie voor een circulaire economie heeft tot 
op heden bestaan uit een rijksbreed programma, dat is opgevolgd door het 
grondstoffenakkoord, dat is uitgewerkt in transitieagenda’s, die concreet 
worden gemaakt in uitvoeringsprogramma’s en die opnieuw worden verbonden 
met een doelentraject. De strategie – hoe we tot die circulaire economie 
komen, de visie op het geheel – wordt sinds 2018 in verschillende documenten 
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steeds concreter en preciezer gemaakt. We gaan in onze bespreking niet 
helemaal terug naar het rijksbrede programma en het Grondstoffenakkoord 
– die beschouwen we als bekend – maar beginnen bij de transitieagenda’s.

2.2.1 Van transitieagenda’s naar uitvoeringsprogramma’s
Om het originele rijksbrede Programma Circulaire Economie en het 
Grondstoffenakkoord scherper en concreter te maken, heeft een 
samenwerking van overheidsorganisaties en kennisinstellingen de vijf 
belangrijkste thema’s uitgewerkt in transitieagenda’s. Die transitieagenda’s 
resulteerden vervolgens in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, 
een dynamisch product dat jaarlijks wordt bijgewerkt aan de hand van de 
laatste monitoringsresultaten en op basis van afstemmingsoverleg tussen 
betrokkenen. Er zijn dus verschillende strategische documenten naast elkaar 
die zeggingskracht hebben over hoe de transitie naar een circulaire economie 
volbracht dient te worden. Het Uitvoeringsprogramma is daarin het centrale 
document van de rijksoverheid. De transitieagenda’s en de daarbij behorende 
uitvoeringsprogramma’s zijn de strategische documenten waar transitie-
teams hun inzet op baseren. We geven een kort overzicht van de gevoerde 
strategie per transitieteam.

transitieteam interne strategie

Maakindustrie In het ‘Positionpaper uitvoeringsprogramma circulaire maak-
industrie’ formuleert het transitieteam de strategie, de visie 
die met het uitvoeringsprogramma en de projecten daarin 
gerealiseerd dient te worden. Daarin staan drie effectdoelen 
centraal als bijdrage aan het bereiken van een circulaire 
economie. Het gaat om het verlagen van de milieudruk van 
producten en diensten van de maakindustrie, het vergroten 
van het waardebehoud van producten en diensten van de 
maakindustrie en het vergroten van de voorzieningszekerheid 
van (kritieke) grondstoffen. Waardebehoud wordt in de visie 
gezien als het centrale aspect van de transitie naar een 
circulaire economie. Circulariteit bestaat in de maakindustrie 
uit onder andere het verlengen van de levensduur van 
producten en het sluiten van de grondstofketen als producten 
uiteindelijk uit de roulatie worden genomen. Het gaat niet 
zozeer om het beperken van het absolute percentage primaire 
grondstoffen aan de inputkant. Volgens het transitieteam gaat 
het eerder om het optimaliseren van de productlevenscyclus 
waardoor het verbruik van grondstoffen wordt verminderd.
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transitieteam interne strategie

Consumentengoederen De strategie van dit transitieteam is het best te duiden als 
‘experimenteren en opschalen’. In zogenaamde icoonprojecten 
worden experimenten uitgevoerd, die resultaten opleveren 
met de bedoeling deze voor heel Nederland beschikbaar te 
maken. Bovendien wordt de kennis uit de icoonprojecten 
gebruikt bij het formuleren van de Nederlandse beleidsinzet 
bij de ontwikkeling van Europese richtlijnen.

Kunststoffen Het transitieteam heeft in 2022 een onderzoek door een 
bureau laten uitvoeren naar de transitie in de kunststofketen. 
De rapportage maakt duidelijk dat Nederland nog maar aan 
het begin van de transitie staat en dat er nog een majeure 
opgave ligt. Het transitieteam ziet drie voorwaarden voor het 
bereiken van de doelstellingen in 2050. Een verbod op de 
verbranding van plastics, geen fossiele bronnen meer 
gebruiken als grondstof in 2050 en accepteren dat een volledig 
circulaire keten niet bestaat waarbij de ontwikkeling van 
kunststoffen die afbreekbaarheid hebben die bij de toepassing 
past wel nodig is. Op basis van het onderzoek stuurt het 
transitieteam begin 2022 een brandbrief naar de 
staatssecretaris van I&W in de hoop over het onderzoek en de 
benodigde maatregelen om te komen tot een circulaire 
kunststofketen in gesprek te komen. 

Bouw De strategie, de gezamenlijke visie om te komen tot 
circulariteit in de bouweconomie is door het transitieteam 
neergelegd in ‘het basiskamp’. In dit document staat 
beschreven wat er nodig is om tot circulariteit in de bouw te 
komen. Op hoofdlijnen gaat dat over het ontwikkelen van niet 
alleen aanbod van, maar ook vraag naar circulaire bouw, over 
het ontwikkelen van meetinstrumentarium dat het mogelijk 
maakt om vast te stellen in welke mate de bouw meer circulair 
wordt, het aanpassen van wet- en regelgeving waar nodig en 
het ontwikkelen en verspreiden van benodigde kennis. Aan de 
vraagzijde wordt daarbij vooral gedacht een de inkoop van het 
Rijk als grootste klant voor infrastructuurprojecten en in 
mindere mate in de woningbouw. Grote woningbouw actoren 
uit de markt, zoals woning bouwcorporaties, pensioenfondsen 
(als financiers) en particuliere bezitters van geliberaliseerde 
huurwoningen worden daarin niet geadresseerd.
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transitieteam interne strategie

Biomassa en voedsel Het ministerie van LNV heeft de strategie voor dit 
transitiethema uitgewerkt in de LNV-visie ‘Waardevol en 
verbonden’ uit 2018. De principes en doelstellingen van 
circulaire economie krijgen invulling door de inzet op 
kringlooplandbouw. Naast de circulaire doelstellingen voor de 
economie is daarin ook aandacht voor milieubelasting, 
biodiversiteit en dierenwelzijn. Het ministerie kan van daaruit 
doelstellingen formuleren per sector, per gebied en per bedrijf 
waaraan concrete drempel- en streefwaarden kunnen worden 
verbonden.5 

Dilemma: wat gemakkelijk gaat of waar de pijn zit
Het vierde dilemma dat in het onderzoek naar voren komt, is dat tussen de 
strategische keuze voor de inhoudelijke transitieresultaten die gemakkelijk 
bereikbaar zijn en de resultaten die moeilijk bereikbaar zijn, waar de pijn en 
de kosten zitten. Door die resultaten te bereiken die eenvoudig te halen zijn, 
zijn ook direct resultaten van inspanningen zichtbaar en meetbaar en 
ontstaat ruimte voor later als er lastiger gesprekken te voeren zijn. 
Tegelijkertijd is aandacht nodig voor de dossiers die het verschil maken, waar 
de grote resultaten bereikbaar zijn en die vaak niet eenvoudig, maar alleen 
met (grote maatschappelijke) pijn te realiseren zijn. De tijd van betrokkenen 
kan maar één keer worden besteed en als de aandacht uitgaat naar wat 
moeilijk te realiseren is, dan kan dat op korte termijn leiden tot (te) weinig 
zichtbare resultaten. En andersom kan aandacht voor de makkelijk bereikbare 
resultaten de aandacht voor wat moeilijker is en meer tijd kost doen 
verslappen, waardoor uitstel volgt en grote resultaten uitblijven. Samengevat 
in een dilemmabox ziet de opbrengst van onze gesprekken met betrokkenen 
bij de transitie naar een circulaire economie over dit dilemma er als volgt uit.

5 Kamerbrief van de staatssecretaris van I&W, met kenmerk:. Kamerstukken II, 32852, 
nr. 204 (15 juni 2022)
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wat gemakkelijk gaat waar de pijn zit

Redenen • Gemakkelijk te realiseren.
• Resultaat is zichtbaar en 

meetbaar.
• Is politiek goed uit te leggen, 

verstevigt de samenwerking, kan 
ruimte geven voor lastige 
gesprekken.

• Ook deze dossiers maken 
onderdeel uit van de transitie.

• Hier is de meeste winst te halen.
• Hier is de grootste weerstand te 

verwachten en dus de meeste 
vertraging, dus op tijd beginnen.

Risico’s • Pijnlijke, maar noodzakelijke 
beslissingen worden vermeden 
waardoor de transitie op termijn 
stokt. 

• Wanneer de gemakkelijke 
kwesties klaar zijn, blijven alleen 
de moeilijke dossiers over; er is 
dan alleen nog ‘zuur zonder zoet’.

• Vragen veel tijd en aandacht, 
waardoor andere onderwerpen 
onvoldoende aandacht krijgen.

• Kans op verzuring van 
verhoudingen.

• Kans op impasse als er geen 
onomstotelijk bewijs is dat het 
nodig is, kwetsbare 
afhankelijkheid van 
welwillendheid.

In de huidige governance ligt de nadruk duidelijk bij de strategische thema’s 
waarop eenvoudig overeenstemming te bereiken en voortgang te maken is. 
Samenwerking gaat makkelijker wanneer doelen bereikt worden en resultaten 
zichtbaar worden. Niet alleen in de verantwoording naar de politiek over de 
voortgang van de circulaire economie in zijn geheel of een transitieteam in 
het bijzonder, maar ook binnen een transitieteam of DDT ontstaat meer 
energie wanneer (van tijd tot tijd) successen gevierd kunnen worden. Dat 
maakt het verleidelijk om in ieder geval ook in te zetten op dossiers, 
transitiethema’s, DDT’s die relatief eenvoudig te realiseren zijn (laaghangend 
fruit). Ook omdat dit het handelen van koplopers legitimeert (R10). Dossiers 
die grote impact hebben voor de wijze waarop industrie thans werkt, die veel 
geld kosten of politiek gevoelig liggen, zijn dan al snel minder populair – net 
zoals het betrekken van bedrijven of (deel)sectoren die met de hakken in het 
zand staan (R1, R2, R17, R18, R23, R26, R27). Daarop inzetten kost veel energie, 
levert een hoop gedoe op en de kans dat binnenkort resultaten van zijn, is 
gering – terwijl inmiddels duidelijk is dat bijvoorbeeld een algeheel verbod 
op het verbranden van plastics voor de circulaire economie een enorme 
versneller zou zijn. Pijnlijke keuzes worden in sommige gevallen ook uit de 
weg gegaan: “hier spreken we niet over; de tijd voor dit overleg is op; de sector is 
er nog niet aan toe” (R17, R18, R19, R23, R26, R27). Ook bij gesprekspartners 
speelt de idee dat alleen kleine successen niet voldoende zijn: “Het is vervelend 

Inhoudsopgave Governance voor transities 25



als het alleen over kleine projecten gaat, terwijl grote veranderingen meer tijd 
kosten en daardoor niet interessant zijn, maar wel belangrijk” (R9). 

2.2.2 Doelentraject
Naar aanleiding van een policy brief van het PBL heeft I&W het doelentraject 
opgestart, omdat in de ogen van het planbureau doelstellingen als “Nederland 
circulair in 2050” of “voor de helft circulair in 2030” op dat moment niet 
vertaald konden worden naar concrete doelen op de korte en middellange 
termijn.6 Hiertoe is op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat het doelentraject opgestart, om in overleg met de transitieteams 
tot duidelijke doelstellingen met meetbare resultaten te komen. De focus ligt 
eerst en vooral op de producten waar op korte termijn de meeste winst te 
behalen is. Meetbaarheid speelt een grote rol in het doelentraject en de focus 
ligt op het verkrijgen van data om te kijken of de juiste weg niet alleen is 
ingezet, maar ook of het op de goede manier gebeurt.7 

Dilemma: doelen concretiseren en realiseren of doelen zoeken vanuit ambities
Het vijfde dilemma is dat tussen doelen concretiseren en realiseren aan de 
ene kant en doelen zoeken vanuit ambities aan de andere kant. De vraag 
waarover het gaat, is precies de vraag waarover het gaat. Dat klinkt cryptisch, 
maar is in wezen essentieel voor het begrijpen van de strategische component 
van governance. Doelen concretiseren helpt om concrete outputs en outcomes 
te formuleren en daarbij acties te formuleren om ze te bereiken. Doelen 
zoeken is interessant, omdat de context steeds verandert en daarmee steeds 
nieuwe mogelijkheden voor andere doelen ontstaan. Het risico van doelen 
concretiseren is dat lock-in kan ontstaan waardoor nieuwe kansen ongezien 
blijven, terwijl het risico van doelen zoeken, is dat de inzet ongericht blijft 
en nergens toe optelt. We geven dit dilemma nog concreter weer in 
onderstaande dilemmabox.

6 Hanemaaijer, A. et al. (2021). Mogelijke doelen voor een circulaire economie. PBL.
7 Ministerie van I & W ( 2021). Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2021 – 2023
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doelen concretiseren en 
realiseren

doelen zoeken vanuit ambities

Redenen • Politiek wenselijk om behaalde 
doelen te rapporteren.

• Concrete outputs en outcomes 
om naar te streven.

• Snel van start, enthousiasme 
benutten.

• Ook aandacht voor niet-meetbare 
doelen.

• Ambiguïteit schept ruimte voor 
flexibiliteit.

• Ongezochte opbrengsten 
waarderen.

Risico’s • Lock-in, entrapment; moeilijk 
om nog los te komen van gekozen 
doelen door steeds verdere 
investeringen en (politiek) 
commitment.

• Negeren van niet meetbare, maar 
wel belangrijke (neven)
doelstellingen.

• Tergende traagheid.
• Ongerichtheid van inzet.
• Inzet telt niet op tot 

samenhangend resultaat.

In de huidige governance is vooral sprake van een strategie die gericht is op 
het concretiseren en uitvoeren van doelen – waarmee we vooral doelen op de 
uitvoering van het doelentraject. In sommige transitieteams zien we ook het 
zoeken naar doelen. “Wij zijn nu nog doel zoekend, maar we moeten uiteindelijk 
doelrealiserend worden. Tussendoelen formuleren voor 2030 helpen daarbij” (R17). 
Wat de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en al die maatschappelijke 
partners apart en samen dienen te doen om de transitie als geheel te 
volbrengen, is de vraag waarvoor we allemaal staan sinds de ondertekening 
van het Grondstoffenakkoord. Het verlangen om het antwoord op die vraag 
zo snel mogelijk en zo concreet mogelijk geformuleerd te zien, zodat die 
doelen ook daadwerkelijk kunnen worden geoperationaliseerd in uitvoerings-
programma’s met acties en prioriteiten, zodat monitoring van de voortgang 
plaats kan vinden en zodat duidelijkheid wordt geschapen over de voortgang 
is volkomen begrijpelijk (R1, R3, R9, R11, R12). De neiging is dan om een 
periode van doelen zoeken vooral af te ronden om de onbestemdheid van het 
zoeken kwijt te zijn. Een van de respondenten (R18) zegt het zo: “we moeten 
gewoon een keer weten waarover het gaat.” Tegelijkertijd is er ook veel voor te 
zeggen om doelen meer op het niveau van ambities te houden, om steeds doel 
zoekend te werk te gaan. Ambiguïteit schept ruimte voor flexibiliteit, 
bovendien kan er dan ook aandacht zijn voor doelstellingen die nog niet 
(goed) meetbaar zijn, maar die wel belangrijk zijn. Ook verschil in type van 
doelen (richtinggevende doelen versus afrekenbare doelen) bieden hierbij 
uitkomst. 
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2.3.2 Multilevel-karakter van transities
De transitie naar een circulaire economie speelt zich op alle niveaus van het 
openbaar bestuur af en moet in samenwerking met alle sectoren gerealiseerd 
worden, in samenwerking met verschillende kennisinstellingen, semipublieke 
organisaties en gaat in sommige gevallen ook over de landsgrenzen heen. De 
productieketen start niet altijd in Nederland, veel producten (en hun 
grondstoffen) komen uit het buitenland. “Neem nu landbouwplastic, dit wordt 
niet in Nederland geproduceerd, waarom dan pas dan beginnen. Je moet per 
product de keten verkennen en bepalen waar het doel ligt” (R19). Er bestaat 
daarom een belangrijke afweging in hoeverre deze diversiteit vertaald moet 
worden in doelen. 

Dilemma: lokaal en decentraal of nationaal en centraal
Het zesde dilemma is dat tussen een strategie die decentraal en lokaal stuurt 
op de realisatie van de circulaire economie en een strategie waarin dit vooral 
vanuit het nationale niveau, centraal gebeurt. Een belangrijke reden om het 
nationaal te doen, is vanwege de uniformiteit in resultaten en de mogelijkheid 
voor een heldere, centrale regie, terwijl aansluiten op de specifieke lokale en 
regionale context een reden is om het meer vanuit het decentraal niveau te 
werken. Vanzelfsprekend zijn ook hier aan beide keuzes potentiële risico’s 
verbonden, zoals een gebrek aan decentraal eigenaarschap als vanuit 
nationaal niveau wordt gewerkt en een (groot) verschil of tegenstrijdige 
doelstellingen als meer decentraal wordt gewerkt. Opnieuw hebben we de 
inzichten over dit onderdeel van de governance uit onze ontmoetingen met 
betrokkenen bij de transitie naar een circulaire economie in een dilemmabox 
samengebracht:

lokaal en decentraal nationaal en centraal

Redenen • Doelstellingen afgestemd op 
specifieke situatie.

• Gedetailleerde monitoring op 
microniveau.

• Uniformiteit in resultaten en 
doelstellingen.

• Heldere afstemming en centrale 
regie.

Risico’s • Grote verschillen tussen 
resultaten.

• Tegenstrijdige doelstellingen.

• Nationale doelstellingen sluiten 
niet aan op lokale werkelijkheid.

• Decentraal weinig 
eigenaarschap.

De huidige governance bouwt op een strategie die uitgaat van een nadrukkelijk 
nationale en centrale inzet om de circulaire economie te realiseren – waarbij 
er natuurlijk via bijvoorbeeld de afstemmingsoverleggen ook partners van 
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andere bestuurlijke niveaus betrokken zijn. Op lokaal niveau geldt een andere 
realiteit dan op nationaal niveau, dus het zinvolle van lokale doelen is 
duidelijk: die zijn aangepast aan een specifieke omgeving, zodat de transitie 
naar de circulaire economie gedetailleerd gemonitord kan worden (R1, R5, 
R6, R9, R10, R19, R20). Nationale doelstellingen lopen namelijk het gevaar 
dat ze niet altijd even goed toepasbaar zijn op andere beleidsniveaus: niet 
iedere provincie heeft dezelfde industrie, niet iedere gemeente heeft dezelfde 
capaciteit. Zo stelt een van de respondenten over lokale verschillen (R3): “Je 
kan er niet vanuit gaan dat bedrijf X eenvoudig te vergelijken is met bedrijf Y. Dit 
is ook een uitdaging in de transitieteams”. Tegelijkertijd zijn centrale 
doelstellingen en een centrale monitoring van belang voor uitvoerbaarheid 
en een gesynchroniseerde realisatie van beleidsdoelen; het gevaar van een 
diversiteit aan resultaten, metingen en elkaar tegensprekende doelstellingen 
ligt op de loer. Of zoals een gesprekspartner ons voorhield (R1): “Het is niet 
wenselijk dat de focus in een transitieteam op één, of enkele onderdelen komt te 
liggen en andere onderdelen buiten beeld blijven.” Dan zouden (te) grote 
verschillen kunnen ontstaan.

Met het dilemma (centraal of decentraal) gaat ook vraag samen hoe de 
resultaten van al die inspanningen van transitieteams optellen, vermenig-
vuldigen, vermeerderen tot het behalen van de gewenste doelstellingen in 
2030 en 2050 – juist omdat er zoveel lokale en sectorale verschillen zijn. De 
meeste transitieteams kiezen voor die groei een strategie die wij zouden 
willen duiden als ‘experimenteren en opschalen’. Zij richten zich op projecten, 
ontwikkelingen die namen krijgen als ‘icoonprojecten’, die voor de sector(en) 
als geheel van grotere betekenis kunnen zijn, als ze verder opschalen (R9, 
R10, R23). In eerder onderzoek hebben wij uitgewerkt dat dit opschalen een 
kwestie is van oogsten en opschudden.8 Onder oogsten verstaan we het 
verzamelen van resultaten uit experimenten die dan kunnen worden 
verspreid. Onder opschudden verstaan we het doorbreken van de status quo 
in systemen en het wegnemen van blokkades en barrières in die systemen. 
De uitdaging van de strategie van verschillende transitieteams is dat steeds 
kleine projecten worden gedaan die vanzelfsprekend prachtige oogst kunnen 
opleveren, zonder dat systemische interventies tot stand komen die de status 
quo doorbreken, zo is ons in gesprekken regelmatig gemeld (R1, R4, R9, R10, R23).

8 Schulz, M., Ophoff, P., Huiting, M., Vermaak, H., Scherpenisse, J., Van der Steen, M. & 
Van Twist, M. (2020). Experimenteren en opschalen: Hoe ministeries zoeken naar 
oplossingen voor maatschappelijke opgaven. NSOB.
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2.3 Governance als cultuur

Structuur en strategie brengen ons een eind op weg richting een circulaire 
economie. Om de governance goed te vatten kunnen we de cultuur niet 
onbesproken laten. Governance als cultuur draait om de interacties tussen 
de deelnemende partijen. Hoezeer afspraken ook gegoten zijn in contracten, 
of de structuur juist gebaseerd is op vertrouwen, hoezeer de strategie 
rekening houdt met pijnpunten of juist vooruitstrevend is, een groot deel 
van de slagvaardigheid van de transitie komt neer op de onderlinge 
verhoudingen tussen de deelnemende partijen. Daarbij gaat het vooral om 
de verhouding tussen macht en tegenmacht. In die zin is het verzoek van 
Planbureau voor de Leefomgeving om dit essay te schrijven ook te zien als 
een culturele interventie vanuit de tegenmachtpositie in een poging om 
vanuit een onafhankelijke positie kritische reflectie te organiseren op de 
governance. 

Cultuur is een begrip dat verwijst naar de gevestigde manier van denken en 
doen in een organisatie. Het is een gelaagd begrip. Het verwijst naar de 
waarden en normen die mensen in organisaties delen (normatief kader), de 
dominante percepties en oordelen van mensen in de organisatie (wijze van 
zien) en het gedrag dat mensen in de organisatie vertonen (manier van doen). 
Deze drie aspecten werken we hierna nader uit voor de transitie naar een 
circulaire economie. 

2.3.1 Normatief kader
In de samenwerking tussen de actoren die bijdragen aan een circulaire 
economie groeit met de tijd een normatief kader. Of misschien preciezer, er 
kunnen hetzelfde, een vergelijkbaar of ook hele verschillende normatieve 
kaders ontstaan binnen en tussen transitieteams, DDT’s, het bedrijfsleven 
en de overheid op allerlei verschillende niveaus. In onderstaande uitwerking 
staan we stil bij het dilemma over het bespreekbaar maken van ongemak als 
uitdrukking van het normatieve kader.

Dilemma: ongemak benoemen of consensus beschermen
Het zevende dilemma dat we in het onderzoek zijn tegen gekomen, gaat over 
het benoemen van ongemak of het beschermen van consensus.9 Het benoemen 
van ongemak helpt om geslotenheid van processen te voorkomen en 
doorbraken te forceren in de status quo, terwijl het beschermen van de 
consensus goed is voor de onderlinge verstandhouding. Aan de andere kant 
kan het benoemen van ongemak leiden tot verstoorde verhoudingen en 

9 Gebaseerd op Koppenjan, J. (2006). Conflict en consensus in beleidsnetwerken: te 
veel of te weinig? Bestuurswetenschappen, 60(2), 86-112.
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tragiek creëren, omdat voor sommige problemen of onwenselijke situaties 
nu eenmaal (nog) geen oplossing bestaat. Evenzogoed heeft het beschermen 
van consensus een keerzijde, zoals het accepteren van suboptimale situaties. 
We presenteren ook dit dilemma weer in een dilemmabox.

ongemak benoemen consensus beschermen

Redenen • Voorkomt geslotenheid.
• Doorbraken forceren in status 

quo.
• Recht doen aan pluriformiteit.
• Mobiliseert tot vernieuwing.

• Duurzame, gedragen 
beslissingen.

• Met goede verhoudingen is zaken 
doen gemakkelijker.

Risico’s • Verstoring van verhoudingen.
• Tragiek creëren, omdat zonder 

oplossingen ook geen problemen 
bestaan.

• Accepteren van suboptimale 
situaties.

• Verminderde creativiteit, 
beperkte afwegingen.

• Gesloten voor toetreders.

In de huidige cultuur is eerder sprake van bescherming van de consensus, 
dan van het benoemen van ongemak. De belangrijkste vraag in die normatieve 
kaders gaat over de mate waarin samenwerkende partijen het ongemak 
opzoeken of het uit de weg gaan. Benoemen ze het taboe of spreken ze de taal 
van het compromis (misschien met meel in de mond als ze eigenlijk beter 
weten) (R5, R7, R9, R10, R17, R18, R23). In dat opzicht is de brief die de 
voorzitters van de transitieteams in februari 2022 gezamenlijk aan de 
staatssecretaris van I&W hebben geschreven aan teken van het opzoeken van 
ongemak. Zij willen een helder mandaat voor de transitieteams en een 
uitbreiding van financiële middelen. De overheid zou de financiële 
consequenties van de transitie moeten accepteren. Zoals een respondent (R7) 
het omschrijft: “De overheid dient kaders te vormen waarin de transitie plaats 
kan vinden. Nu kunnen ondernemers niet meekomen, wanneer je goede prikkels 
organiseert veranderd dit”. De brief van de voorzitters van de transitieteams 
is op dit moment misschien wel de uitzondering die de regel bevestigt. 
Ongemakken worden – anders dan bijvoorbeeld in het stikstof dossier – niet 
zichtbaar uitgesproken en tot inzet van debat of zelfs (politieke) strijd 
gemaakt. Een van onze gesprekspartners wees erop dat het onuitgesproken 
blijven van de ongemakken een belangrijke barrière kan zijn om vooruitgang 
te boeken in het dossier, hoe vervelend zoiets op het moment zelf ook kan 
zijn (R28). We kunnen niet in algemene zin zeggen dat ongemak benoemen 
altijd beter is dan consensus beschermen. Het punt is nu juist dat ook hier 
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sprake is van een dilemma waarbij het nodig is om aandacht te hebben voor 
beide zijden van dat dilemma. 

2.3.2 Perceptie en oordeel
Als we praten over governance, dan is het heel normaal om daarin in de eerste 
plaats iets uniforms te veronderstellen. (Rechts)gelijkheid is een belangrijk 
statelijk principe en die idee van gelijkheid kan ook worden doorgetrokken 
naar de manier waarop de overheid governance inricht. De idee is dan dat 
het vooral zaak is om governance zo uniform mogelijk in te richten over alle 
domeinen en sectoren van de transitie heen, omdat die eenheid, die gelijkheid 
van de overheid mag worden verwacht. Tegelijkertijd zijn er altijd 
onmiskenbaar verschillen tussen sectoren die vragen om andere 
benaderingen dus om meer pluriformiteit. Over de vraag of naast uniformiteit 
ook pluriformiteit in de perceptie van oordeelsvorming over governance kan 
bestaan, gaat het volgende dilemma.

Dilemma: uniformiteit of pluriformiteit
Het achtste dilemma is dat tussen uniforme en pluriforme inrichting van 
de governance. Waar een uniforme inrichting de overzichtelijkheid, gelijkheid 
en duidelijkheid vergroot, doet een pluriforme inrichting recht aan specifieke 
verschillen. En waar het risico van een uniforme inrichting kan leiden tot 
het missen van kansen, omdat ontwikkelingen niet passen in bestaande 
formats, kan een pluriforme inrichting juist leiden tot verschillende 
snelheden en moeilijk uitlegbare verschillen in resultaten. We geven dit 
dilemma weer in onderstaande dilemmabox. 

uniformiteit pluriformiteit

Redenen • Overzichtelijkheid en 
duidelijkheid.

• Vergelijkbaar en begrijpelijk.
• Eenvoudiger aan te sturen.
• Makkelijker uit te leggen.

• Recht doen aan sectorspecifieke 
verschillen.

• Kansen benutten.
• Ruimte voor zelfbestemming 

teams.

Risico’s • Houdt geen rekening 
sectorspecifieke verschillen.

• Belemmert functioneren.
• Wat niet past eindigt als gemiste 

kans.

• Verschillen in capaciteiten en 
kennis tussen teams.

• Verschillende snelheden.
• Variëteit aan resultaten kan 

lastig uit te leggen zijn.

In de huidige governance is vooral sprake van pluriformiteit. De structuur 
van de transitieteams is in de basis dan wel hetzelfde: ieder team beschikt 

Inhoudsopgave Governance voor transities 32



over een voorzitter, een duovoorzitter (die in contact staat met het ministerie 
en het team) en een ambtelijke ondersteuning. Tegelijkertijd ontstaan als 
gevolg van het organisch laten groeien van de structuur door andere 
strategische keuzes verschillen tussen de teams, ook de interne structuren 
zijn vaak anders. Waar het ene transitieteam zichzelf in subteams verdeelt, 
functioneert het andere vooral als geheel. “De karakteristieken van de sector 
zijn anders, en daardoor worden andere accenten gelegd” (R10). Die pluriformiteit 
heeft voordelen (per sector zijn immers ook verschillen van economische 
opbouw tot bestuursstijlen en van demografische kenmerken tot geopolitieke 
verwevenheid), maar het brengt ook risico’s ter tafel: door die verschillen 
ontstaat het beeld dat het ene team meer kennis en capaciteit in huis heeft 
dan het andere team, er ontstaan verschillende inhoudelijke richtingen en 
verschillende snelheden (R9, R10, R19, R23, R24, R25). Voor partnerorganisaties 
is dit (net als voor departementen natuurlijk) een relevant dilemma, omdat 
het van belang is voor de wijze waarop zij onderzoeken en monitoren – ware 
het alleen al omdat de keuzes van het ministerie van LNV om een eigen route 
te lopen zonder transitieteam ook gewaardeerd zouden kunnen worden als 
uitdrukking van pluriformiteit. Ook het gegeven dat niet alle DDT’s actief 
zijn voor alle transitieteams en dat transitieteams steeds weer net 
verschillende samenstellingen, werkwijzen en strategieën kennen, wordt 
soms gezien als uitdrukking van bewust opgezochte pluriformiteit (R5, R15, 
R16). Anderen beoordelen dat als een gebrek aan centrale sturing op 
uniformiteit en meer toevallig dan opzettelijk tot stand gebrachte variatie 
(R1, R3, R6 R17). 

2.3.3 Houding en gedrag
In de wetenschap dat het nog onduidelijk is wie verdient en wie betaalt, zijn 
met het zetten van de eerste stappen richting meer investeringen in de 
transitie ook hoge kosten verbonden. De vraag is wie die hoge kosten neemt, 
de markt of de overheid, een specifieke marktpartij, een consortium, een 
(deel)sector. Er is geen garantie dat investeringen zullen renderen, 
afwachtende volgers kunnen net zo goed profiteren van slim kopiëren tegen 
geringe kosten en daarna de initiatiefnemers, de koplopers voorbij streven. 
Het is dan de vraag of het altijd handig is om in te zetten op koplopers, die 
initiële kosten dragen en volgerschap mogelijk maken of dat het handiger is 
om in plaats daarvan of juist daarnaast in te zetten op strategieën voor 
volgers.

Dilemma: leiden of volgen
Het negende dilemma dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat tussen 
leiden en volgen. Leiden heeft de bekende strategische positie in de markt 
als voordeel en als risico dat initiële kosten niet worden terugverdiend als 
de markt later een ander route neemt om achterblijvers door slim kopiëren 
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voorbij streven. Volgens heeft als voordeel dat de initiële investeringskosten 
worden vermeden. Volgen heeft natuurlijk ook risico’s. Wie volgt, kan de boot 
missen, kan hoge kosten hebben om een beentje bij te trekken, of kan zijn 
businessmodel zien wegvallen. Dat spel van timing heeft als belangrijkste 
vragen: wie durft als eerste te investeren en wie durft niet langer te wachten?10 

leiden volgen

Redenen • Vooroplopen en als eerste 
investeren.

• De markt bepalen, de route 
uitzetten.

• Bij succes, hoge winsten.

• De torenhoge initiële kosten 
ontlopen.

• Instappen als route en eindpunt 
duidelijk(er) zijn.

• Wel de lusten niet de lasten.

Risico’s • Hoge kosten, weinig zekerheid 
dat baten volgen.

• Kans dat anderen kopiëren en 
voorbijstreven met lagere kosten.

• De boot missen, existentiële 
problemen krijgen.

• Hoge inhaalkosten hebben.

In de huidige governance ligt de nadruk meer op volgen en afwachten dan 
op leiden en vooroplopen. Er zijn grote groepen die nog afwachten. Het 
dilemma tussen leiden of volgen is in de eerste plaats een investeringsdilemma: 
wie neemt de initiële kosten voor de transitie naar een circulaire economie. 
Zoals een respondent zegt: “in CE opereren gaat nog moeizaam, het 
businessmodel komt nog niet echt uit” (R24). Er dan toch in springen is een 
risico. Het is een vraag van timing, van wachten, van kijken naar de markt, 
naar de concurrenten en van kijken naar de overheid en bezien of daar 
investeringsgelden of subsidies te verkrijgen zijn (R24, R25, R26, R27). De 
behoefte aan overheidssubsidies is een indicatie voor de moeite die er nog is 
om het businessmodel rond te krijgen en initiële investeringen terug te 
verdienen en dus voor afwachten.

2.4 Overzicht van governancedilemma’s

De dilemma’s zijn niet per se exclusief voor de aspecten van waaruit ze zijn 
geformuleerd. Ze zijn breder van belang voor de governance, ook op andere 
aspecten. Zo is de vraag of deelname van actoren vooral op persoonlijke titel 
is of vertegenwoordigend, niet alleen in de transitieteams relevant (en dan 

10 Van Deventer, A.P., De Bruijn, H., Van der Steen, M. & Van Twist, M. (2011). Op weg 
naar elektrisch rijden: bestuurlijke dilemma’s. NSOB.
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niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de overheid, omdat de vraag is in 
hoeverre de overheid gehouden is aan afspraken die haar vertegenwoordigers 
daar maken), maar ook voor bijvoorbeeld afstemmingsoverleggen waarin 
overheid en maatschappelijke partijen samen overleggen. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor het dilemma over uniformiteit versus pluriformiteit. Dat 
is niet alleen relevant voor transitieteams, maar ook voor DDT’s en 
afstemmingsoverleggen. Uiteindelijk gaat het niet om de vraag of wij ‘alle’ 
dilemma’s hebben weten te benoemen. Ook over de vraag of er misschien 
dilemma’s zijn die de transitie naar een circulaire economie nog beter 
vertalen dan de dilemma’s die wij benoemen, is eigenlijk niet zo relevant – 
nog afgezien van het feit dat daarover hartelijk van mening valt te verschillen. 
Waar het om gaat, is dat er duidelijke dilemma’s zijn en dat daarmee een 
omgang gevonden dient te worden. In onderstaand schema geven we alle 
dilemma’s nog eens overzichtelijk weer. Daarbij hebben we de waarden van 
de dilemma’s onderstreept en vet gedrukt die blijkens ons onderzoek en de 
gesprekken die we met diverse betrokkenen over de vormgeving van de 
transitie hebben gevoerd op dit moment in de governance naar een circulaire 
economie dominant aanwezig zijn.

governance concretisering dilemma’s

1. Structuur a. Transitieteams
b. DDT’s
c. Afstemmingsoverleg

Persoonlijke titel of vertegenwoordiging
Overheidslogica of sectorlogica
Verplichtend of vrijblijvend 

2. Strategie a.  Uitvoeringsprogramma’s
b. Doelentraject 
c.  Multi level karakter van 

transitie

Wat gemakkelijk gaat of waar pijn zit
Doelen realiseren of doelen zoeken 
Lokaal en decentraal of nationaal en 
centraal

3. Cultuur a. Normatief kader

b. Perceptie en oordeel
c. Houding en gedrag

Consensus beschermen of ongemak 
benoemen 
Uniformiteit of pluriformiteit 
Volgen of leiden

Het punt is vooral dat de afwegingen ten aanzien van governance die in de 
tabel zijn weergegeven dilemma’s betreffen en dat ze niet kunnen worden 
opgelost door een simpele keuze voor het een of het ander. Waar het om gaat 
is hoe de betrokken actoren met die dilemma’s omgaan. Dat geldt voor het 
ministerie van I&W dat als regievoerder natuurlijk een rol heeft in het 
overdenken van de omgang met deze dilemma’s. Dat geldt voor de 
samenwerkende departementen, die er in hun samenwerking invulling aan 
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kunnen geven of de bedrijven die een rol hebben in de transitie en die direct 
gevolgen ondervinden van veranderende omgang met deze governance-
dilemma’s. En het geldt ook voor de partnerorganisaties die er via monitoring, 
kennisontwikkeling en reflectie invloed op hebben. Immers, als het 
Planbureau voor de Leefomgeving aandringt op concretere doelstellingen 
voor korte- en middellange termijn (wat uiteindelijk vorm krijgt in een 
doelentraject) dan betekent dat een keuze in het dilemma en een nadruk op 
een waarde binnen een van de dilemma’s (namelijk concrete doelen stellen 
en niet doelzoekend uitgaan van ambities). Dan kan de vraag worden gesteld 
of dat een verdere nadruk op gemakkelijk te realiseren doelstellingen in de 
hand werkt en daarmee als legitimering kan worden aangevoerd voor het 
uitstellen van pijnlijke beslissingen. Maar anderzijds kunnen goede 
afspraken, duidelijkere doelen en omlijning van wat nu gemonitord wordt 
ook bijdragen aan een stap voorwaarts in de transitie. Het kan voorkomen 
dat men onvoldoende commitment ervaart. Ook de partnerorganisaties zijn 
onderdeel van de governance en hebben daarin invloed op de omgang met 
deze dilemma’s. Op onze bevindingen ten aanzien van de ‘coping strategieën’ 
voor het omgaan met de dilemma’s gaan we in het volgende hoofdstuk 
dieper in.
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3  Coping strategieën voor 
dilemma’s

Als het zwaard valt
De politiek heeft bij het thema ‘zwerfafval’ doelstellingen uitgesproken, 
namelijk 70-90% minder kleine plastic flessen in het milieu.11 In eerste 
instantie heeft de minister de markt de vrijheid gegeven om met deze 
doelstelling aan de slag te gaan en de hoeveelheid plastic flesjes in 
zwerfafval te verminderen. Daarbij heeft zij nadrukkelijk een zwaard van 
Damocles boven de markt gehangen: lukt het niet om deze doelstelling 
tijdig te behalen, dan neemt de rijksoverheid zelf maatregelen. Als blijkt dat 
het bedrijfsleven er niet in is geslaagd om zelfstandig de doelstellingen te 
behalen, laat de minister het zwaard vallen: er komt statiegeld op kleine 
plastic flesjes. 

3.1 Omgaan met dilemma’s als ‘procedural anchoring’

Bovenstaand kader toont één van de voorbeelden van hoe gewerkt wordt aan 
een circulaire economie: het verminderen en hergebruiken van afval, in dit 
geval kleine plastic flesjes. Het is daarnaast een voorbeeld waarbij diverse 
dilemma’s rondom governance naar voren komen. De concrete doelstelling 
moet namelijk worden behaald, maar de manier waarop die wordt behaald 
blijft lange tijd open. Gaat de markt dit doen, of de overheid? En wanneer we 
kiezen voor de markt: is dit vrijblijvend, of zijn er gevolgen als de doelstelling 
niet wordt gehaald? In dit geval is ervoor gekozen om de markt de vrijheid te 
geven om eerst zelf met oplossingen te komen. Maar mocht het de markt niet 
lukken om met geschikte maatregelen te komen, dan kan de overheid 
ingrijpen en zelf maatregelen nemen. Critici zullen achteraf misschien zeggen 
dat we dit ook van te voren wel hadden kunnen zien aankomen, maar dat is 
natuurlijk niet zo – dat is een hindsight bias. In werkelijkheid is het een 
dilemma: als overheid zelf ingrijpen of de markt de ruimte geven om het op 
te lossen. De aanpak van de minister laat hier het omgaan zien met dat 
dilemma – dat onoplosbaar is en waarin geen beste keuze bestaat. De markt 
heeft de vrijheid gekregen om zelf met maatregelen te komen, maar daarbij 

11 Rijksoverheid. (2020, 24 april). Statiegeld op kleine plastic flesjes voor minder zwerfafval. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/nieuws/2020/04/24/
statiegeld-op-kleine-plastic-flesjes-voor-minder-zwerfafval

Inhoudsopgave Governance voor transities 37

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/nieuws/2020/04/24/statiegeld-op-kleine-plastic-flesjes-voor-minder-zwerfafval
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/nieuws/2020/04/24/statiegeld-op-kleine-plastic-flesjes-voor-minder-zwerfafval


ook een grens meegekregen en het gegeven dat de overheid ingrijpt wanneer 
het de markt niet zelf lukt. 

De minister heeft in het voorbeeld van de kleine plastic flessen een 
zogenaamde coping strategie gebruikt, namelijk ‘procedural anchoring’. We 
kiezen nu, tijdelijk, voor een bepaalde periode, voor de ene zijde van dit 
dilemma. Aftastend, monitorend of het tot het gewenste effect leidt en op 
het moment dat het niet zo is, dan komt de keuze voor de andere zijde van 
het dilemma. Dat is een, niet de coping strategie voor het omgaan met 
dilemma’s. Het is een coping strategie waarin sprake is van een duidelijk 
procedure: de ene keuze maken, afwachten, monitoren, vinger aan de pols 
houden en als die keuze niet het gewenste resultaat heeft, de andere keuze 
maken. Waarbij vooraf overigens geen garantie bestaat dat die andere keuze 
het bereiken van het doel wel dichterbij brengt. 

3.2 Coping strategieën: een repertoire

Tijdens de gesprekken die wij hebben gevoerd met betrokkenen bij de transitie 
naar een circulaire economie hebben we niet alleen kunnen vaststellen welke 
dilemma’s er spelen bij het vormgeven aan de drie door ons onderscheiden 
onderdelen van governance. We hebben in diverse gesprekken ook stilgestaan 
bij de wijze waarop daarmee wijs is om te gaan door betrokkenen. Precies 
dat is – overigens zonder dat we het altijd zo expliciet hebben benoemd en 
onze gesprekspartners met deze academische conceptualisering hebben 
willen belasten – de basis geweest voor onze zoektocht naar coping 
strategieën.

Procedural anchoring, zoals benut in de casus kleine plastic flessen, is een 
coping strategie voor het omgaan met dilemma’s, maar het is zeker niet de 
enige. Voor het omgaan met dilemma’s bestaan vele coping strategieën. Voor 
ieder dilemma is er dus een veelheid van strategieën voor het omgaan met 
de beide uitersten van waarden die tegelijkertijd nastrevenswaardig en 
onverenigbaar zijn. In onderstaand schema laten we de verschillende coping 
strategieën zien. We werken de verschillende strategieën steeds uit met 
hetzelfde dilemma als voorbeeld. Daarvoor kiezen we het dilemma 
‘inhoudelijk inzetten op wat gemakkelijk gaat of waar de pijn zit’. Daarbij is 
het een arbitraire keuze dat we transitieteams en bewindspersoon opvoeren 
als handelende actoren. Dat kunnen in specifieke situaties ook andere actoren 
uit overheid, bedrijfsleven of partnerorganisaties zijn.
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# coping 
strategie

vertaling toelichting: mogelijke 
omgang met dilemma

concreet voorbeeld: 
gemakkelijk – pijnlijk

Kiezen

1 Casuistry Per geval 
opnieuw een 
afweging 
maken

De transitieteams en/of de 
bewindspersoon bekijken 
elk voor zich en in elke 
situatie opnieuw hoe met 
de waarden die in het 
dilemma besloten liggen 
wordt omgegaan.

Soms kiest het 
transitieteam en/of de 
bewindspersoon 
misschien voor het 
behalen van gemakkelijke 
resultaten, soms 
misschien voor pijnlijke 
beslissingen.

2 Biasing Nadruk op 
bepaalde 
waarde

Het transitieteam en/of de 
bewindspersoon geeft 
systematisch voorrang 
aan een van de waarden 
die in het dilemma 
besloten ligt

Het transitieteam en/of de 
bewindspersoon geeft 
systematisch voorkeur aan 
gemakkelijke of pijnlijke 
beslissingen.

Verbinden

3 Firewalls Scheiding via 
structuur

Het transitieteam en/of de 
bewindspersoon heeft de 
afweging tussen waarden 
ingevuld door er 
afzonderlijke afdelingen 
voor in het leven te roepen.

In ene afdeling binnen het 
transitieteam of binnen 
het departement ligt de 
nadruk op gemakkelijke 
resultaten, in andere 
afdeling ligt de nadruk op 
pijnlijke beslissingen.

4 Hybridisation Vermenging in 
het dagelijks 
werk

Het transitieteam en/of de 
bewindspersoon weet de 
waarden in de activiteiten 
van het dagelijks werk met 
elkaar te vermengen en dit 
deels wel en deels niet 
zichtbaar te maken.

In dagelijks werk van het 
transitieteam en/of de 
bewindspersoon raken 
gemakkelijke en pijnlijke 
beslissingen steeds 
vermengd in de acties die 
worden ondernomen.

5 Cycling Afwisseling 
van aandacht

De aandacht van het 
transitieteam en/of de 
bewindspersoon varieert 
door de tijd: in de ene 
periode ligt de nadruk op 
ene waarde en dan op 
andere waarde.

Op het ene moment geeft 
het transitieteam en/of de 
bewindspersoon meer 
aandacht aan 
gemakkelijke, op het 
andere moment meer 
aandacht aan pijnlijke 
beslissingen.
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# coping 
strategie

vertaling toelichting: mogelijke 
omgang met dilemma

concreet voorbeeld: 
gemakkelijk – pijnlijk

Forceren

6 Escalation Escalatie in de 
hiërarchie

Het transitieteam en/of de 
bewindspersoon maken de 
afweging niet zelf maar 
spelen deze door naar 
hogere lagen in de 
hiërarchie (voor de 
bewindspersoon is dat 
Kamer).

De afweging tussen 
gemakkelijke en pijnlijke 
beslissingen worden door 
het transitieteam en/of de 
bewindspersoon 
uitbesteed aan een hoger 
niveau (in de organisatie).

7 Incremen-
talization

Telkens kleine 
aanpassingen

Het transitieteam en/of de 
bewindspersoon past de 
afweging ten aanzien van 
de waarden telkens een 
heel klein beetje aan zodat 
het past.

De afweging tussen 
gemakkelijke en pijnlijke 
beslissingen wordt door 
het transitieteam en/of de 
bewindspersoon telkens 
een klein beetje aangepast.

Verankeren

8 Procedural 
anchoring

Procedurele 
verankering 

De afweging van waarden 
is door het transitieteam 
en/of de bewindspersoon 
vastgelegd in procedures.

Afweging tussen 
gemakkelijke en pijnlijke 
beslissingen is 
transitieteams en 
departement vastgelegd in 
vaste procedures.

9 Relational 
anchoring

Relationele 
verankering 

De afweging van waarden 
is door transitieteam en/of 
bewindspersoon 
vastgelegd in de 
onderlinge verhoudingen/ 
relaties in de organisatie. 

Afweging tussen 
gemakkelijke en moeilijke 
beslissingen is binnen het 
transitieteam en/of het 
departement vastgelegd in 
onderlinge relaties.

10 Professional 
anchoring

Professionele 
verankering 

De afweging van waarden 
is door het transitieteam 
en/of de bewindspersoon 
vastgelegd in de 
professionele normen die 
gelden voor de 
medewerkers.

Afweging tussen 
gemakkelijke en pijnlijke 
beslissingen is binnen het 
transitieteam en/of het 
departement vastgelegd in 
professionele normen.
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De volgorde van deze coping strategieën is niet toevallig gekozen. De coping 
strategieën zijn namelijk van een verschillende orde. Casuistry en biasing 
zijn strategieën om te kiezen en dus ook een van beide waarden in het dilemma 
veronachtzamen. Het ligt dan voor de hand dat die veronachtzaming op enig 
moment gevolgen krijgt. Als we ons alleen richten op wat gemakkelijk gaat, 
dan wordt op den duur duidelijk dat de voortgang eruit is en dat alleen nog 
grote, pijnlijke beslissingen over zijn. Het zijn dus beide weldegelijk coping 
strategieën en als de situatie erom vraagt en andere keuzes echt niet mogelijk 
zijn, bieden ze verlichting in de omgang met dilemma’s, maar langdurig zijn 
ze moeilijk vol te houden. Dan ontstaat een pendule waarin de overheid als 
het ware tussen de waarden van het dilemma op en neer wordt geslingerd. 
Kiezen veroorzaakt herstelwerkzaamheden voor de toekomst, maar soms 
kan het niet anders. Deze coping strategieën staan dus als het ware ‘onderaan’ 
in de hiërarchie van coping strategieën. 

Meer duurzaam, in de betekenis dat ze een van de zijden van het dilemma 
minder veronachtzamen, zijn de drie daarop volgende coping strategieën: 
firewalls, hybridisation en cycling. Deze drie strategieën verbinden elk op een 
eigen manier de twee waarden van het dilemma met elkaar. Bij firewalls 
gebeurt dat door de waarden in aparte organisatieonderdelen onder te 
brengen, bij hybridisation door ze paradoxaal en tegelijkertijd met elkaar te 
verbinden en bij cycling door ze bewust en op gezette termijnen afwisselend 
meer aandacht te geven. Dat voorkomt dat een van beide waarden van het 
dilemma veronachtzaamd wordt, maar biedt ook geen definitieve oplossing 
– het blijft een tijdelijke oplossing die steeds opnieuw moet worden 
heroverwogen in het licht van actuele ontwikkelingen. 

Weer hoger in de hiërarchie (met nog meer aandacht voor beide waarden in 
het dilemma tegelijkertijd) staan de coping strategieën escalation en 
incrementalisation. Het interessante van deze strategieën is dat ze meer nog 
dan de vorige drie een duurzame richting forceren. Door escalation, door het 
omgaan met het dilemma op een hoger besluitvormingsniveau te leggen, 
wordt een meer dwingend en richtinggevend besluit geforceerd, wat op 
termijn overigens ook weer tot veronachtzaming van een van de zijden van 
het dilemma kan leiden. Hetzelfde geldt voor incrementalisation waarin 
continu wordt bijgestuurd om steeds de op dat moment meest passende 
configuratie tussen de beide waarden van het dilemma te hebben. 

Anchoring, verankeren tot slot, is in alle drie de vormen de meest duurzame 
oplossing voor het omgaan met dilemma’s. Zeker procedurele verankering 
waarin de omgang met het dilemma in een navolgbare procedure wordt 
opgeschreven, maakt voor alle betrokkenen volstrekt duidelijk wat de 
speelruimte is en waar de grenzen liggen. Bijvoorbeeld: de markt krijgt zo 
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lang de tijd om er zelf uit te komen, en leidt dat niet tot de gewenste 
doelstelling dan grijpt de overheid in met duidelijke regels. 

3.3 Dominante coping strategieën

In de omgang met de dilemma’s bij de transitie naar een circulaire economie 
is thans het kiezen (biasing en casuïstry) de dominante vorm binnen de 
coping strategieën. Het is thans een kwestie van kiezen en overlaten aan 
actoren die voor keuzes staan om naar bevind van zaken zelf te handelen.

Bij governance als structuur is die vrijheid om naar bevind van zaken zelf te 
handelen duidelijk te herkennen. Dat het een kwestie is van zelf kiezen, komt 
naar voren in wat één van onze respondenten (R23) ons meegeeft, wat wordt 
ook onderstreept door anderen (R1, R2, R3, R6, R7, R9, R10, R15): “Wij zijn wat 
hapsnap georganiseerd, vanuit verschillende onderdelen in de sector zitten mensen 
aan tafel, maar hier is geen sprake van vertegenwoordiging.” In termen van 
coping strategieën gaat het er niet om of het resultaat meer iets is van 
deelname op persoonlijke titel, of van vertegenwoordiging, maar dat het 
zomaar hapsnap, naar bevindt van zaken, zo gaat dat nu eenmaal in de 
praktijk tot stand komt. Daarin is casuïstry als coping strategie te zien. Dat 
is geen bewuste keuze voor deze coping strategie, maar een in de praktijk tot 
stand gekomen omgang met dilemma’s. 

Ook in de strategie zien we casuistry terugkomen. Dat is bijvoorbeeld het 
geval als we kijken naar de geformuleerde doelen. Door de tijd heen wisselt 
de mate waarin nadruk wordt gelegd op grote ambities en concrete 
doelstellingen. Zo vraagt PBL ook om concrete doelstellingen wat resulteert 
in een doeltraject als het planbureau waarneemt dat de nadruk toch wat te 
nadrukkelijk op ambities heeft gelegen (R1, R3, R9, R12, R17, R18). Met de tijd 
zou zich deze verhouding tussen ambities en doelstellingen kunnen 
manifesteren als proces van cycling. Een respondent (R2) formuleert een 
observaties als volgt: “De circulaire economie is nog nieuw, het is ook nog een 
doelzoekend proces. Vaak wordt de vraag gesteld: doe doen we dat dan? Het is een 
beweging, een herhalend proces, van grote ambities naar concrete doelen en weer 
terug naar ambities.” 

Binnen strategie zien we nog een andere, duidelijke copingstrategie. In het 
kiezen tussen wat makkelijk gaat, of juist waar de pijn zit, wordt systematisch 
voorrang gegeven aan de eerste vorm: wat gemakkelijk gaat. Zoals een 
respondent (R17) ons voorhoudt: “Wij voeren eigenlijk geen discussie over 
pijnpunten.” Om verschillende redenen wordt nog met name gekozen voor de 
dingen die makkelijk gaat, bijvoorbeeld omdat de remmers-in-vaste-dienst 
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de pijnpunten van tafel houden of omdat de thema’s (nog) te politiek gevoelig 
zijn om te bespreken (R1, R2, R9, R17, R18, R23, R26, R27). Het gaat hier veelal 
om een bewuste keuze, veel van deze respondenten weten ook dat juist de 
pijnlijke keuzes de grote veranderingen teweeg kunnen brengen.

Binnen het culturele aspect zien we ook een duidelijke voorkeur om middels 
biasing om te gaan met de dilemma rondom consensus bewaken versus het 
ongemak benoemen. Consensus wordt als erg belangrijk ervaren om te komen 
tot voortgang en resultaten (R5, R7, R9, R10, R17, R18, R23). Een respondent 
(R23) zegt daarover dat sommige partijen de goede ‘tone-of-voice’ negatief 
beïnvloeden en dat zij daarop aangesproken worden. 

Voor de omgang met het dilemma rondom uniformiteit of pluriformiteit is 
vooral sprake van casuistry. De idee rondom de transitieteams en DDT’s is 
duidelijk en helder uiteen gezet en de rollen en taken zijn geformuleerd op 
papier. Echter, hier is in de loop der tijd ruimte voor pluriformiteit ontstaan. 
Dit is te verklaren bezien vanuit het feit dat samengewerkt wordt met veel 
verschillende sectoren en bedrijven. Een respondent (R5) legt zijn observatie 
aan ons voor: “Ik zie grote verschillen tussen transitieteams, zowel in de 
samenstelling, de verhouding met DDT’s en de manier van werken”. Een concrete 
oorzaak daarvoor is niet aan te wijzen, nergens is afgesproken waarop of 
waarom teams mogen afwijken. Het wordt vooral meermaals gesignaleerd. 
Per situatie wordt bekeken welke koers gevaren wordt. Zoals een respondent 
(R25) tegen ons zegt: “Alle teams werken in het zelfde proces, volgens een zelfde 
tijdspad, vanuit een gelijke structuur. We werken allemaal een routekaart uit, 
allemaal een agenda, maar vervolgens kiest iedereen zijn eigen pad.” Hieruit is 
op te maken dat de pluriformiteit vooral een (bewuste) keuze is van teams, 
gewoon omdat het passend wordt ervaren of omdat het zo loopt.

Als we de gemaakte keuzes in de dilemma’s naast elkaar leggen, dan valt 
daarin op dat de transitie toch vooral is vormgegeven met waarden als 
persoonlijke titel, vrijblijvendheid, pluriformiteit, consensus, volgend zijn 
en het realiseren van korte termijn doelen die gemakkelijk te bereiken zijn. 
Daarbij wordt dan door sommigen het verhaal verteld dat het gaat om een 
opstartfase, dat we net begonnen zijn, dat het zaak is om eerst met de 
welwillende en enthousiaste actoren van start te gaan en dat de transitie 
misschien de komende tijd een andere, volgende fase in gaat waarin dan 
vanzelfsprekend ook meer nadruk op die andere zijden van de dilemma’s 
gelegd zal worden. Het voor de hand liggende idee zou dan kunnen zijn om 
nu de andere keuze te maken. Dat kan door biasing vol te houden, over te 
gaan op de andere waarde binnen een dilemma of door casuïstry en het 
vrijlaten van actoren om naar bevind van zaken eigen keuzes te maken. 
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Naar ons idee zou het goed zijn om naar de toekomst toe stil te staan bij het 
introduceren van andere coping strategieën dan het maken van keuzes. Dat 
kan door de waarden van dilemma’s te verbinden (firewalls, cycling en 
hyrbidisation). Maar ook om te zoeken naar steviger repertoire door 
dilemma’s die niet kunnen wachten naar andere beslissingsniveaus te 
escaleren (escalation) of via incremtalisation steeds in het moment scherp 
te zijn op de verhouding tussen de waarden in het dilemma zodat besluiten 
worden geforceerd. Anchoring in zijn verschillende verschijningsvormen is 
ook zeker nodig. Het gaat er dan om van tevoren/tijdig vast te leggen in 
procedurele afspraken (zo gaan we het doen met ruimte tot een bepaalde 
grens), relationele verhoudingen (daar spreken we elkaar op aan) en 
professionele normen (standaarden waaraan professionals zich te houden 
hebben) hoe met dilemma’s wordt omgegaan zodat alle actoren weten waar 
ze aan toe zijn.

3.4 Permanente tijdelijkheid: een casco voor governance?

Iedere inrichting van de governance – in termen van structuur, strategie en 
cultuur – is per definitie tijdelijk. Dat geldt ook voor de coping strategieën 
voor dilemma’s. Structuur, strategie en cultuur dienen altijd in relatie tot 
elkaar te worden bezien en ontwikkeld. Als een andere strategie nodig is, 
dan heeft gevolgen voor de structuur en de cultuur en dan past mogelijk ook 
weer een andere omgang met de dilemma’s op die andere governance 
aspecten. Elk van deze drie aspecten kan onafhankelijk van de andere 
veranderen en daarmee van invloed zijn op de andere. De veranderingen 
interfereren dan met elkaar. Wat een passende governance is verandert dan 
ook in de loop van de tijd, juist omdat het niet alleen om de structuur gaat. 
Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld geopolitieke verhoudingen, de 
economische situatie, politieke voorkeuren, demografische ontwikkelingen 
en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe begrijpelijk en voor de hand 
liggen deze altijd aanwezige tijdelijkheid ook mogelijk zijn, er is ook altijd 
een behoefte aan meer permanentie in de governance. Steeds wisselen brengt 
ook onzekerheden met zich mee en kan in de weg staan aan opbouwen van 
vertrouwen en duurzame relaties. Dan is permanentie een oplossing: rustig 
de tijd nemen, bouwen en verder ontwikkelen. Overigens mag dit geen 
argument zijn om verandering altijd te schuwen en de nadruk op één zijde 
van het dilemma te laten liggen. Het (in kleine stappen) aanpassen van de 
governance – in termen van structuur, strategie en cultuur – kan juist tot 
een beter werkende governance leiden. Hiermee wordt de nadruk op één kant 
van het dilemma opgelost. Daarin ligt misschien wel het meta-dilemma van 
de vormgeving van governance voor transities: de continue verandering van 
alles waarop die governance betrekking heeft. 

Inhoudsopgave Governance voor transities 44



De wens dat de governance rekening moet houden met die veranderingen is 
even zo begrijpelijk als bemoeilijkend, ware het alleen al omdat governance 
niet zomaar continue kan worden aangepast en een continue staat van 
verandering ook een continue staat van ontbinding kan worden. Het 
tegenovergestelde is overigens ook waar, een governance die permanent is, 
kan leiden tot stilstand en kramp. Als we het precies maken dan is het meta-
dilemma hier als volgt:

permanente governance tijdelijke governance

Redenen •  Lange adem.
• Volhouden en doorgaan.
• Ervaring opbouwen.
• Inhoudelijk lange lijnen 

vasthouden.

• Meebewegen met 
ontwikkelingen.

• Aansluiting bij actualiteit.
• Flexibel inspelen.
• Relevant blijven.

Risico’s • Starheid.
• Verliezen aansluiting actualiteit.
• Steeds minder relevant worden.

• Permanent in verandering zijn.
• Verlies van lange lijnen.
• Continu opbouwen en (her)

starten.

Ook met dit dilemma kan natuurlijk via de verschillende coping strategieën 
worden omgegaan. Een mogelijke optie zou hier kunnen zijn om te kiezen 
voor ‘hybridisation’. De waarden worden dan met elkaar verbonden en in 
elkaar geweven waarmee een ‘permanente tijdelijkheid’ ontstaat. Dat lijkt 
misschien een tautologie, omdat tijdelijkheid in zichzelf een permanente 
staat is, maar dat is niet wat we ermee bedoelen. Ons gaat het erom dat het 
ontwerp van de huidige governance in zichzelf begrijpelijke is. Die governance 
zal – bij samenwerking als sturingsvorm – immers altijd de overheid in 
verbinding tot de sectoren van het bedrijfsleven moeten brengen (de huidige 
transitieteams). Ook zullen er altijd thema’s zijn die daar dwars doorheen, 
in alle sectoren relevant zijn en waarop efficiëntievoordelen te behalen zijn 
door samen te werken tussen sectoren (de huidige DDT’s). En dan ligt het ook 
voor de hand dat er tussen die sectoren en doorsnijdende thema’s afstemming 
nodig is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Er zou dus een min of meer 
vaste, permanente governance kunnen zijn waar het de structuur betreft. 
De tijdelijkheid zit er dan in dat er ook sectoren zijn waarvoor nog geen 
transitieteam bestaat en geen transitieagenda bestaat. Die kunnen worden 
toegevoegd als dat passend is. Ook bij de strategie is een dergelijke verhouding 
denkbaar: visie en strategie per sector (agenda’s en uitvoeringsprogramma’s) 
en een verbinding daartussen (doeltraject). Het ligt ook hier voor de hand 
dat aan beide op enigerlei wijze behoefte zal blijven bestaan. Tegelijkertijd 
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zal inhoudelijk, door veranderende omstandigheden steeds verandering zijn 
in wat er nodig is. Ook bij cultuur kunnen we de idee van hybridisation 
toepassen. Bijvoorbeeld doordat het centrale en decentrale niveau 
tegelijkertijd belangrijk worden gemaakt en de rol van transitieteams en 
DDT’s tegelijkertijd uitvoerende en adviserend gemaakt kan worden. Waarbij 
dan aandacht nodig is voor de verhouding tussen beide in de praktijk en 
daarmee ook serieuze vragen over de capaciteitstoedeling en ondersteuning 
aan de orde zijn. Als we op deze manier naar governance te kijken, als 
permanent tijdelijk, dan ligt het voor de hand om het governanceontwerp 
vooral te zien als een casco dat steeds net anders kan worden geladen ingevuld 
(tijdelijk), maar naar zijn aard wel duurzaam is (permanent). 

Maar ook andere coping strategieën zijn goed denkbaar. Zo is ook firewalling 
een optie. Als de governance vooral tijdelijk is en steeds weer wordt aangepast 
waardoor de structuur, de strategie en de culturele omgang om de paar jaar 
drastisch wijzigen, dan is het raadzaam om een aparte vorm – een afdeling, 
directie – in het leven te roepen die zich met de meer permanente en blijvende 
aspecten van de governance van de transitie gaat bezighouden. Dat is 
vergelijkbaar met de introductie van het interdepartementale programma-
directoraat-generaal COVID-19 tijdens de eerste jaren van pandemie. Dit 
interdepartementale programma-DG kreeg de opdracht om beleid te 
ontwikkelen voor de (middel)lange termijn, omdat de aandacht in de staande 
organisaties uitging naar de korte termijn.

Voor ons is niet zozeer de vraag belangrijk of er een beste omgang met het 
dilemma bestaat. Wat ertoe doet, is dat overheid, bedrijfsleven, maat-
schappelijke partners en partnerorganisaties aandacht hebben voor de 
omgang deze dilemma’s en daarover kritisch in gesprek blijven, omdat denken 
dat dilemma’s zijn op te lossen met een scherpe keuze voorsorteert op de 
problemen van de toekomst waarbij stevige verankering van dilemma’s 
uiteindelijk toch ook onvermijdelijk zal zijn.
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4 Governance voor transities

Kunnen we dat niet gewoon oplossen?
In de zomer van 2022 zijn we te gast bij de versnellingsweek die een team 
van ambtenaren van verschillende ministeries, maar vooral I&W, samen 
vormgeven om tempo te maken met de totstandkoming van een nieuwe 
visie voor de realisatie van een circulaire economie. De staatssecretaris 
heeft de Kamer beloofd om nog dit jaar met een nieuwe visie te komen en 
tijdens de versnellingsweek zijn de ambtenaren druk bezig om deze vorm te 
geven. We zijn uitgenodigd om rond lunchtijd een kleine bijdrage te verzor-
gen en mee te denken over de vormgeving van de governance paragraaf in 
die nieuwe visie. Vanzelfsprekend, omdat we op dat moment nog onderzoek 
verrichten ten behoeve van de totstandkoming van dit essay. Een gesprek 
over ons lopende onderzoek, zo is ook onze overtuiging, zal niet alleen bij de 
totstandkoming van de visie, maar ook bij de afronding van ons onderzoek 
en het schrijven van dit essay behulpzaam kunnen zijn. Tijdens de bijeen-
komst komt de vraag aan de orde of het eigenlijk wel zinvol is om te blijven 
spreken over dilemma’s of dat die ook gewoon kunnen worden opgelost. 

4.1 Van willen oplossen naar leren omgaan

Samenwerking is geen optie meer, maar een noodzakelijkheid voor de 
beoogde transities. Juist ook door die noodzaak tot samenwerking zijn 
transitieopgaven lastig. Samenwerking heeft namelijk ontegenzeggelijk veel 
voordelen, maar er is ook een schaduwzijde aan verboden. Om daartussen 
een goede balans te vinden is het vormgeven van governance nodig. Zo een 
governance heeft betrekking op structuur, strategie en cultuur en dat zijn 
onderwerpen die nader beschouwd zijn omgeven met dilemma’s. Juist het 
ontkennen van het dilemmakarakter van een keuze kan voor de toekomst 
ernstige gevolgen hebben. De wereld lijkt dan onder beheersing gebracht, de 
moeilijke keuze is gemaakt, maar in realiteit treedt veronachtzaming van 
een van de waarden van het dilemma op. De vanzelfsprekende keuze in het 
nu, is dan een duistere voorbode van de toekomst en dat is op dit moment 
ook al te zien waar het gaat om keuzes die vooral een conflict mijdend en 
vrijblijvend karakter hebben.

De dilemma’s zijn (logisch en principieel) niet oplosbaar – ook in de transitie 
naar een circulaire economie. Daarmee wijs omgaan vraagt om coping 
strategieën die geen uitweg bieden, maar wel tijdelijk verlichting brengen. 
Wat ook direct betekent dat coping strategieën van tijd tot tijd zullen moeten 
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worden herijkt, bijgesteld, herzien om te corrigeren voor veronachtzaamde 
waarden of beter nog dat strategieën worden gevonden die slechts kleine 
bijstellingen nodig hebben, omdat ze goed zijn verankerd en steeds worden 
geactualiseerd. Waar het die coping strategieën betreft, zien we in de praktijk 
van de transitie naar een circulaire economie vooral biasing en casuistry 
terug. Steeds wordt de keuze gemaakt die de nadruk op een specifieke waarde 
legt waaruit dan vanzelf de gedachte opkomt om na verloop van de tijd de 
aandacht te verschuiven naar de andere waarde. Waar het de structuur betreft 
in de huidige situatie participeren deelnemers op persoonlijke titel, is het 
systeem vooral ingericht door en vanuit en gericht op de overheid en het 
overheidshandelen, bestaat er tussen de actoren een vrijblijvende invulling 
van verantwoordelijkheid en kenmerkt het systeem zich door pluriformiteit 
– het mag op alle gebieden (net even) verschillend zijn afhankelijk van de 
context. De roep om dan meer vertegenwoordiging, meer verplichting in de 
verantwoordelijkheidsinvulling en meer uniformiteit in het systeem te 
brengen, ligt dan voor de hand. En precies dat is uitdrukking van biasing. En 
zo is de dominante gedachte voor de omgang met dilemma’s niet alleen voor 
structuur, maar ook voor strategie en cultuur. De idee is dan dat er meer 
dwang, meer drang, meer verplichting, meer dekkend, en dus ook met meer 
conflict, meer doorzetting en meer formele vertegenwoordiging meer bereikt 
kan worden. 

Echter, de kunst zal zijn om zo’n omslag niet (alleen) via biasing te doen, 
omdat daarmee ook belangrijke, met de andere waarde in het dilemma 
verbonden voordelen verloren gaan. Bovendien snappen we ook wel dat zo 
een omslag niet vanzelf helpt, omdat de redenen die hiermee zijn verbonden 
ook risico’s met zich meebrengen. Daarom is ons pleidooi om vooral ook te 
verkennen hoe de andere coping strategieën een rol kunnen spelen in de 
omgang met dilemma’s. Dat vraagt naar ons idee om paradoxale 
arrangementen, waarbij geen van beide waarden expliciet voorrang krijgt 
(meer cycling, meer hybridisation en waar nodig ook meer escalation en zeker 
meer anchoring). In onderstaand schema werken we de strategieën op 
hoofdlijnen uit.
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# coping 
strategie

vertaling mogelijke omgang met dilemma

Kiezen

1 Casuistry Per geval 
opnieuw een 
afweging maken

• Een keuze is prima, zolang de betrokkenen het er 
maar over eens zijn.

• Wat past, is contextueel bepaald en dus bepalen de 
betrokkenen dat samen maar.

2 Biasing Nadruk op 
bepaalde waarde

• We kiezen nu voor deze waarde, die vinden we voor 
de transitie het belangrijkst, daar zetten we op in.

• Als blijkt dat een andere keuze nodig is, zullen we 
die natuurlijk niet nalaten te overwegen.

Verbinden

3 Firewalls Scheiding via 
structuur

• We doen beide, maar dan in verschillende 
afdelingen en door verschillende mensen.

• Moeten we wel de afstemming ertussen goed 
regelen. Strijd tussen de afdelingen beschouwen we 
dan als gezonde uitdrukking van de waarden in het 
dilemma.

4 Hybridisation Vermenging in 
het dagelijks 
werk

• We doen beide tegelijkertijd: bijvoorbeeld, 
vrijblijvende verantwoordelijkheid die verplicht, 
werken vanuit consensus die het conflict normaal 
veronderstelt

5 Cycling Afwisseling van 
aandacht

• We maken de bewuste keuze om zo lang deze waarde 
te benadrukken en gaan daarna over op de andere 
waarde: bijvoorbeeld, we werken eerst vanuit 
consensus en pakken dan en dan de conflictpunten 
op.

Forceren

6 Escalation Escalatie in de 
hiërarchie

• Dit leggen we voor aan een hoger beslisorgaan: 
bijvoorbeeld, welke pijnlijke beslissingen wanneer 
genomen dienen te worden, moet de Kamer 
besluiten.

7 Incremen-
talization

Telkens kleine 
aanpassingen

• Steeds verder toegroeien naar een situatie van 
evenwicht: bijvoorbeeld, we doen het nu te 
vrijblijvend, we gaan het iets meer verplichtend 
maken, en dan voorzien van een planning een 
groeimodel maken waarin verantwoordelijkheid 
meer verplichtend wordt
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# coping 
strategie

vertaling mogelijke omgang met dilemma

Verankeren

8 Procedural 
anchoring

Procedurele 
verankering 

• We leggen vast hoe we het gaan doen, zodat voor 
iedereen duidelijk is hoe de beide waarden van het 
dilemma worden geborgd.

• Vrijblijvende samenwerking is prima, tot het 
moment dat …

• Meedoen op persoonlijke titel is prima, maar als dat 
niet leidt tot … dan …

• We gaan voor consensus, maar als dat leidt tot 
tergende traagheid dan …

• Prima om de gemakkelijke stappen nu meteen en 
eerst te zetten, maar als de pijnlijke stappen niet 
ook vanzelf voor die en die datum worden gezet in 
deze en deze sectoren, dan …

9 Relational 
anchoring

Relationele 
verankering 

• Prima om met het dilemma op deze manier om te 
gaan, maar als het niet werkt, spreken we elkaar 
daarop aan, dan heeft die actor deze 
verantwoordelijkheid en die andere actor deze 
verantwoordelijkheid in een kritisch gesprek 
hierover

10 Professional 
anchoring

Professionele 
verankering 

• We ontwikkelen instrumentarium om de omgang 
met de dilemma’s te monitoren en we stellen 
standaarden voor de aandacht die voor dilemma’s 
moeten zijn.

Verder is het goed om precies te worden over het moment waarop overgang 
van de ene naar de andere coping strategie nodig is, wanneer de ruimte 
kleiner wordt gemaakt, wanneer de druk wordt opgevoerd. Het is nodig 
daarin precies te worden (via procedural, relational, professional anchoring) 
om te voorkomen dat mensen (bij transitieteams, in DDT’s, bij samen-
werkingspartners en partnerorganisaties) hierin vastraken en desoriëntatie 
ondervinden in hoe om te gaan met lastige dilemma’s. 

Bij procedural anchorig gaat het om het duidelijk maken van de procedurele 
normen van wat wordt verwacht en wat nodig is, (juist) ook als het niet 
opschiet. Samenwerking is de norm, totdat het te langzaam gaat, dan doen 
we het zelf. En we weten dat het te langzaam gaat als we deze en deze tekenen 
zien in monitoring. Bij relational anchoring gaat het om het in 
omgangsvormen duidelijk maken van wat verwacht wordt en nodig is, (juist) 
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ook als het niet opschiet. We zijn goed in gesprek, we zijn nevengeschikte 
partners, maar als deze en deze resultaten voor die en die datum uitblijven, 
dan gaat iedereen op de achterbank. Bij professional anchoring gaat het om 
de professionele normen van wat wordt verwacht en nodig is, (juist) ook als 
het niet opschiet. 

4.2 Het belang van kritische reflectie

Het gesprek over een circulaire economie gaat hoofdzakelijk, maar eigenlijk 
bijna uitsluitend over de vraag hoe die circulaire economie voor elkaar te 
krijgen in de verschillende ketens en sectoren. De kwestie hoe daar met de 
huidige governance toe te komen, is vooral in stilzwijgen gehuld. Dat zou 
kunnen worden uitgelegd als passend, want het gaat tenslotte om 
veranderingen in die economie. Maar nader beschouwd is het dat niet. Hoe 
de overheid de inspanningen om te komen tot een circulaire economie 
vormgeeft, heeft invloed op de transitie. Daarom zou het continu onderwerp 
van onderzoek en reflectie moeten zijn. De huidige governance voor de 
transitie naar een circulaire economie is echter nagenoeg onbekend: iets met 
transitieteams en dwarsdoorsnijdende thema’s. Maar wat dat echt betekent, 
hoe dat werkt, waarom dat wel of niet goed gaat, waarom de keuzes zijn zoals 
ze zijn, dat is geen onderdeel van kritisch debat, van kritisch onderzoek of 
reflectie. Daarmee is de belangrijkste inzet van de rijksoverheid om te komen 
tot een circulaire economie op dit moment iets dat op een bijlagen A4tje staat 
voor een overleg tussen het ministerie van I&W en de SER dat niemand kent, 
in plaats van een centraal gespreksonderwerp en heftig omstreden thema 
dat het zou moeten zijn. Oftewel: voor een grote transitie, wordt er betrekkelijk 
weinig aandacht aan besteed. Als de overheid kiest voor een grote ambitie 
(de economie circulair in 2050) dan is het passend om ook de andere waarden 
in de verschillende dilemma’s van een borging in de governance te voorzien, 
zoals: niet alleen op persoonlijke titel, ook aandacht voor vertegenwoordiging, 
niet alleen de makkelijke kwesties, ook de kwesties die pijn doen. Het 
alternatief is tweeledig. De overheid kan ervoor kiezen de ambities te 
verminderen of om een tandje bij te zetten, meer actie te nemen en uiteindelijk 
ook het netwerkende sturingsperspectief te heroverwegen. 

Nogmaals: de overheid heeft niet zo heel veel mogelijkheden om bij te dragen 
aan de totstandkoming van de circulaire economie. Met financiële middelen 
is de overheid thans niet scheutig, er is weinig geld beschikbaar gesteld of 
het moet creatief uit het klimaatpotje worden gehaald. Ook harde, duidelijke 
plannen maken, lijkt bij de stikstofaanpak en de woningaanpak voorlopig 
nog niet de doorslaggevende nieuwe sturingsvorm. De sturingsfilosofie voor 
de transitie naar circulaire economie is er een van samenwerking, van samen 
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zoeken en vooruitgang maken. Dan is de governance die de overheid daarvoor 
inricht een van de weinige aspecten waarop de overheid werkelijk kan worden 
aangesproken. 
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Onderzoeksverantwoording

Dit essay is geschreven in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL). Ons is gevraagd om onderzoek te doen naar de governance van de 
transitie naar een circulaire economie, de dilemma’s die bij deze governance 
ontstaan en met welke arrangementen deze dilemma’s te bestendigen zijn. 
Hieronder zetten we uiteen hoe wij tot dit essay zijn gekomen. 

We hebben een literatuurstudie uitgevoerd waarin we de term governance 
nader hebben geanalyseerd. Uit de literatuur hebben we de conceptuele 
driedeling naar structuur, strategie en cultuur afgeleid. Vervolgens hebben 
we gekeken wat in de literatuur bekend is over dilemma’s en coping 
strategieën. Daarbij gaat het alleen om de theoretische inzichten over wat 
dilemma’s zijn en hoe coping strategieën helpen om met dilemma’s om te 
gaan. Ten slotte hebben we documenten bestudeerd die inzicht geven in de 
huidige governance voor de circulaire economie. 

Aansluitend daarop hebben wij diverse gesprekken gevoerd, met betrokkenen 
bij de transitie naar een circulaire economie. Wij spraken hiervoor met 
medewerkers van PBL, voorzitters van transitieteams en trekkers van DDT’s. 
Ook hebben wij met directeuren van I&W, EZK en BZK gesproken over hun 
inzichten over de transitie en de governance. We hebben daarnaast met een 
manager bij het ministerie van LNV gesproken over de transitie naar een 
circulaire landbouw en de verhouding tot de transitie naar een circulaire 
economie. 

De gesprekken hadden drie doelen. Allereerst hebben wij de gesprekspartner(s) 
gevraagd een beeld te schetsen van hun werkzaamheden in de transitie. Dit 
was om ons beeld over de gehele governance en de transitie te verbeteren. 
Daarnaast hebben we hen gevraagd om de governance te beschrijven, aan de 
hand van de driedeling structuur, strategie en cultuur. Hierbij is met name 
een rijk beeld ontstaan over de verschillende transitieteams, de 
dwarsdoorsnijdende thema’s, de onderlinge samenhang en de verhouding 
met overige betrokkenen. Ten slotte hebben wij stilgestaan bij de dilemma’s 
die door hen worden ervaren. Wij hebben hen gevraagd waar zij tegenaan 
lopen, waar het volgens hen beter kan of waar zij (of hun team) veranderingen 
zien, bezien vanuit de governance. Op basis van deze gesprekken zijn 
vervolgens dilemma’s geformuleerd die in de governance van de circulaire 
economie aanwezig zijn. De in dit essay geformuleerde dilemma’s van de 
transitie naar een circulaire economie zijn dus geformuleerd op basis van 
de empirie, uit de gesprekken en niet op basis van de literatuurstudie. In een 
groepssessie met ambtenaren van verschillende ministeries zijn de 
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geformuleerde dilemma’s gewogen, om te toetsen of de dilemma’s herkend 
worden en of deze nog aanscherping behoefden. Het onderzoek heeft daarmee 
een inductief karakter: vanuit de empirie zijn inzichten ontstaan, waarbij de 
analyse ondersteund is door theoretische inzichten uit de literatuur.
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