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VOORWOORD
Het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid stelt de wethouder, gedeputeerde, minister of
commissaris iedere dag wel een keer voor een vraag die verder reikt dan het probleem dat hier en nu
moet worden opgelost. PvdA-leden in zo’n positie staan er voor om er het beste van te maken op
grond van gefundeerde principes van sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Maar
het beste van vandaag is lang niet altijd goed genoeg voor morgen en daarna.
Dat geldt wel in het bijzonder voor de druk die de geijkte wijze van produceren en consumeren legt
op onze aardse bronnen en klimaat. Vertrouwde kaders van nationale staten of vierjarige
planperiodes bieden weinig houvast om de koers te verleggen. Visie èn de motivatie om gestaag en
verplichtend te werken aan een revolutie die de basis moet leggen voor houdbaar evenwicht voor
vele generaties na ons zijn dringend gevraagd.

Duurzaamheid is geen geloofsartikel. Het is een combinatie van ieders welbegrepen eigenbelang en
van noodzakelijke solidariteit in het verdelen van lasten en lusten die de doelstelling van ecologische
houdbaarheid tot een natuurlijke opdracht maakt voor de Partij van de Arbeid.
Dat de PvdA Duurzaam themagroep „Economie” zich in dit rapport zonder omwegen richt op de
wegen en middelen naar dat doel, geeft aan dat het draagvlak voor de revolutie almaar groeit. Of we
nu econoom, ondernemer, werknemer of student zijn : de brug naar een duurzame toekomst ligt
vóór ons in de « circulaire economie ». Nu de technologie die fundamentele keuze niet langer in de
weg staat of hoeft te staan komt het aan op houding, overtuigingskracht en lange adem om als
politieke partij richting te geven en steun te verwerven. Daartoe biedt het rapport op onbevangen en
uitdagende wijze kernachtige principes, nuttige ideeën en bovenal inspiratie. Aanbevolen aan
bestuurders – lokaal, nationaal en Europees – om de besluiten van vandaag in het perspectief te
plaatsen van waar we over veertig, vijftig jaar willen zijn en kunnen zijn, als we willen!
Ad Melkert
2 oktober 2014
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Leeswijzer

Leeswijzer
PvdA Duurzaam, themagroep economie biedt PvdA voorzitter Hans Spekman deze discussiebundel
aan rond duurzaamheid. De kernvraag: “Wat is nodig en wat moet de politiek doen om verregaand
hergebruikt van grondstoffen (circulaire economie) te realiseren”. De bundel bevat 10 bijdragen die
vanuit verschillende invalshoeken dit onderwerp uitdiepen. Tijdens de eerste bijeenkomst met Prof
Heertje en dhr. Hilhorst (oud wethouder van Amsterdam) start de discussie over waar productie en
innovatie aan grote bedrijven moet worden overgelaten, waar dit lokaal met lokaal MKB en
burgerinitiatieven hoort te gebeuren en welke rol de politici daarbij spelen. Rond elk van de 10
bijdragen is een bijeenkomst te organiseren en de verwachting is dat voor het invullen van het
volgende verkiezingsprogramma nog veel discussie plaats zal vinden. Doel is verbreden en verdiepen
van kennis en de discussie daarover. Dit vooral in aansluiting met de toenemende
verantwoordelijkheid van lokale politici door decentralisatie. Indien wordt uitgegaan van echt lokaal
beleid i.p.v. decentraal uitvoeren zoals centaal heeft bedacht, dan vraagt dat ook voor duurzaamheid
een consistente PvdA visie van globaal tot lokaal waar elke politicus op zijn beurt met kennis van
zaken invulling aan geeft.
Duurzaamheid en circulaire economie heeft voor politici veel aspecten lopend van technologie,
productiesystemen, innovatie, consumentengedrag, financiële tot weer algemene economie wat in
deze bundel wordt opgepakt als complex dynamisch systeem samen met sociologie. Vanuit de
gedachte dat wetenschappers zinnige dingen bedenken voor de samenleving is getracht een gedegen
bundel te produceren met relaties naar diverse disciplines zonder één daarvan leidend te maken.
Met de leeswijzer kan de lezer snel doorbladeren naar de voor de lezer in eerste instantie relevante
delen. Wie direct doorbladert naar de actiepunten in de aanbevelingen, moet voor uitvoering
terugbladeren naar de kerninhoud, waarbij alleen kijken naar één aspect of bijdrage uit de bundel
leidt tot een onacceptabele reductie van de complexe taak van de politicus (maar alles in één keer
lezen is ook lastig). De bijlage geeft aan hoe deze bundel aansluit op eerdere publicaties van vooral
de PvdA. De aanhangsels op internet gaan dieper in op theorieën. De inleiding geeft de positie van
en een kader voor deze bundel met een doel en visie op duurzaamheid voor de sociaaldemocratie.
Hier volgt een korte verwijzing.
Grondstoffenstromen en productiesystemen
In het eerste deel gaat de eerste bijdrage in op de circulaire economie, het basisuitgangspunt van de
bundel, waarbij naast de toelichting over wat dit inhoud ook kort het verschil voor consumenten en
B2B aan de orde komen en de verschillende typen producten.
Creatieve destructie van oligopolie organisatievormen pakt de bedrijfskundige invalshoek op om te
betogen dat lokaal burgerinitiatieven en MKB belangrijk zijn voor de circulaire economie mits
nationale en lokale overheden de goede context verzorgen voor lokale duurzame ontwikkeling.
Instituties
Instituties vormen context waar de overheid marktwerking vaak verstoort door voorzieningen die
grote bedrijven mogelijkheden bieden de echte kosten niet door te berekenen. Door verstoring van
het echte kostenplaatje werkt de internationale concurrentie (comparatieve kostentheorie) niet
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goed. Verhandelbare emissierechten is onder de goede politieke voorwaarden een prima aanzet om
externe kosten goed in een marktsysteem onder te brengen.
De tweede bijdrage in dit deel Marktwerking, aanbesteden en democratie gaat over de vraag
waarom democratisch gekozen bestuurders wel en in de markt gekozen bestuurders geen rekening
hoeven te houden met aanbestedingsregels. Wellicht komen democratisch gekozen bestuurders tot
hele goede oplossingen (bv. duurzamer openbaar vervoer) als ze net als ASML vrij netwerken van
toeleveranciers kunnen vormen en er niet bij elke stap een juridische procedure boven hun hoofd
hangt.
Genen, patenten en kennis geeft in mondiale kennisnetwerken zowel het gevaar aan van bedrijven
als Monsanto als dat van het je afsluiten van het feit dat sommige technologische ontwikkelingen
zich nooit laten tegenhouden.
Groei en verval van systemen
Media begrijpen sluit aan bij McLuhan (the medium is the message) die al vroegtijdig de groei en
verval van mediasystemen aan de orde stelde. Nieuwe media bieden veel mogelijkheden voor
duurzaamheid maar ook bedreigingen voor de samenleving. Dat geldt voor techniek in het algemeen
waarbij we van euforie over techniek of het veroordelen ervan toe moeten naar politieke
mechanismen die zorgen voor verantwoorde begeleiding van ontwerp, het gebruik en
maatschappelijke inbedding van technologieëni.
Betekenisvolle groei gaat in op het probleem dat burgers niet altijd duurzaam kopen (weinig
bewustzijn) en dat grote bedrijven soms duurzame ontwikkelingen remmen door inzetten van hun
reclame waarbij bezetting van hun productiecapaciteit, winst en omzet prevaleren boven
duurzaamheid.
Een gezonde financiële basis geeft aan dat financiering en onlosmakelijk verbonden is met het
versnellen van een duurzamere samenleving. Zoals de crisis echter heeft geleerd kan het ook leiden
tot een jarenlange stagnatie. Zaak om scherp te letten op gevolgen van financiële producten zonder
ze op voorhand af te wijzen.
Een nieuw oud perspectief
Dit laatste deel geeft een nieuw perspectief op al bestaande inzichten.
De circulaire leereconomie gaat in op het belangrijke aspect van leren in samenhang met systeemleer
en de biologie waarbij aansluiting wordt gezocht bij sociale processen van diverse groepen.
Niets is praktischer als een goede theorie koppelt diverse theorieën en geeft aan dat de economie en
sociologie bij elkaar horen. De eenzijdige discussie over een containerbegrip als “neoliberale
economie” doet de echte kern van de economie niet alleen onrecht aan, maar men gooit ook met
zulke discussies het kind met het badwater weg door die disciplines niet op waarde te schatten.
De epiloog benadrukt het voorgaandep een andere manier in het kader van de hele bundel.
De aanbevelingen vat de praktische aanknopingspunten van de bundel nog een samen.
De bijlage geeft de aansluiting bij bestaande literatuur met name rapport van Melkert, van Waarde,
en het boek Sociaal doehetzelven (Hilhorst en V.d. Lans). De aanhangsels op internet gaan meer in op
een paar theoretische discussies die spelen.
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Naast onder andere de commissie Melkert is deze bundel bedoeld als een volgende stap binnen de
PvdA. Doel is om vanuit de invalshoek economie een verdieping te geven aan de
duurzaamheidsdiscussie binnen maar ook met mensen buiten de PvdA. Zo wordt hergebruik
(circulaire economie) vanuit een productietechnische bril bekeken met een evaluatie of het globaal
grootschalig of beter klein kan onder lokale verantwoordelijkheid. Dat wijkt af van onwerkbare
ideologische grote verhalen rond neo liberalisme of een Derde Weg, maar opent wel wegen (welke
zien we wel) waarbinnen sociaaldemocratische principes overeind blijven als gericht wordt gekeken
wat nu echt het probleem is. Globalisering en grote bedrijven zijn welkom, zolang de concurrentie
eerlijk is, alle (milieu) kosten zijn opgenomen, hun schaal economisch vereist is en ook de lokale
markt goed kan functioneren. Die benadering leidt tot meer lokale bedrijvigheid voor lokaal
vakmanschap, burgerinitiatieven en participatie van burgers voor een duurzamere samenleving. Het
sluit aan op de ontwikkeling van onder andere kringloopwinkels en marktplaats. Aan de ander kant
zorgt het er voor dat grote bedrijven een duidelijk speelveld krijgen waarbinnen ze verder gaan met
activiteiten waar ze echt goed in zijn.
Lokale politici met specifieke kennis worden beter zichtbaar door een integrale PvdA visie die loopt
van globaal tot lokaal, waarbij lokaal niet gebonden is aan bijvoorbeeld aanbestedingregels of zich
klakkeloos overlevert aan grote instituten of bedrijven. Lokale politici opereren innovatief voor en
met burgers en het lokale MKB, zoals ASML innovatief is met een beperkt aantal toeleveranties die ze
daarvoor zelf kiest. Lokaal beleid is lokaal invullen van een visie met principes en niet decentraal
activiteiten uitvoeren op de manier zoals centraal is bedacht. Daarbij kleven er soms nadelen aan
burgerinitiatieven en innovaties, zodat lokale politici niet blindelings alle initiatieven kunnen volgen
maar met inzicht en kennis van zaken beslissingen nemen en die toelichten. Alles wat van burgers of
MKB komt is niet per definitie goed of sociaaldemocratisch; sterker burgers zijn soms de grootste
vervuilers en burgerinitiatieven hebben vaak de neiging om bepaalde groepen uit te sluiten. En dat
terwijl elke burger nodig is voor hergebruik en duurzaamheid.
Deze bundel geeft voornamelijk een economisch perspectief, waar de commissie Melkert een goede
richtinggevende aanzet geeft voor de PvdA vanuit een politiek perspectiefii. Melkert geeft een kader
voor duurzaamheid en innovatie, maar een praktische toepassing van “hoe nu verder” zullen PvdAleden in hun verschillende rollen in moeten vullen in hun specifieke situatie. Deze bundel geeft
daartoe een aanzet die tevens aansluit op “Van waarde” iii en literatuur rond (lokale) economie. Voor
de lokale economie gekozen voor “Sociaal doehetzelven” als referentiepunt met de
wethouderdemocratie (Hilhorst & Lans v.d., 2013). Figuur 1 geeft de positionering aan van deze
bundel waarbij vanuit de economie zaken als buurt- en wijkinitiatieven, eigen energieopwekking etc.
ter sprake komen naast groot- en kleinschalige circulaire economie.
Vanuit grote bedrijven wordt de filosofie van de Ellen MacArthur Foundationiv rond de circulaire
economie als leidend genomen. Die werkt vanuit de systeemtheorie, maar beperkt zich tot vooral de
technische regelkringen rond efficiënt hergebruik van grondstoffen. De sociaaldemocratie dient een
dergelijk initiatief van grote bedrijven te steunen in een breder systeemkader waar ook sociale
aspecten deel van uit maken.
Dat vraagt een sociaaldemocratische visie over de kaders waarbinnen de samenleving hoort te
evolueren en hoe wordt omgegaan met disciplines als economie, sociologie, techniek etc. met
12

Inleiding
betrekking tot duurzaamheid. Deze inleiding geeft de contouren van dat kader en de PvdA principes
die zoals gezegd in deze benadering een betere invulling krijgen dan in vage verhalen over
neoliberalisme. Daarna volgt een invulling die kort de bijdragen van de bundel duidt.

Economie/
Bedrijf Economie, duurzaam
en sociaaldemocratie

Rapport Melkert

Politiek/
overheid

Evalueren,aanvullen
en initiëren
voorbeeldprojecten

`Van Waarde` WBS

Burgers/
cultuur

Sociaal doe het zelven
Netwerken
Civil society

Positionering inbreng themagroep Economie PvdA

Figuur 1. Positionering bundel t.o.v. andere relevante literatuur.

1) Het kader
In dit kader wordt eerst aangegeven hoe politieke partijen globaal passen in een raamwerk van
context versus bureaucratische sturing en wel of geen koppeling tussen disciplines zoals economie en
ecologie. Vervolgens worden de missie en de principes voor deze bundel gegeven.
a. Contextsturing en koppeling van disciplines
Lineaire oorzaakengevolgsystemen worden steeds meer vervangen door complexe netwerken die
niet meer door centrale regels zijn te sturen. Op diverse niveaus ontstaat meer zelfsturing, waarbij de
context en de grenzen van sturing aan moeten sluiten op de behoefte vanuit het algemeen belang.
Frustratie door een verkeerde context kan leiden tot sneeuwbaleffecten die een complex systeem
doen kantelen naar soms minder gewenste onomkeerbare situaties. Voor zover maakbaarheid al ooit
het geval was, zal dat steeds verder afnemen. Er is sprake van een evolutie. Om een voor mens en
samenleving gezonde evolutie te bereiken is een context nodig met ruimte voor mensen, diversiteit,
voldoende voeding en met als uiteindelijk doel een democratie met betrokken burgers. Voor een
inventarisatie van het politieke veld zijn er vanuit het perspectief van duurzaamheid twee assen te
construeren.
 Ontkoppeling / koppeling van disciplines zoals economie, sociologie, techniek en ecologie.
Naarmate het aantal relaties toeneemt in de samenleving en tussen disciplines wordt het
lastiger disciplines als systeemgrenzen te handhaven. Dat neemt niet weg dat:
 Om de complexiteit binnen de perken te houden er wel nieuwe
systeemgrenzen nodig zijn. Economie, sociologie en ecologie wereldwijd in
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één systeem bestuderen om regionaal tot besluitvorming te komen gaat niet
werken.
 In een systeem, bijvoorbeeld een regio, zijn dan economie, sociologie en
ecologie geen apart systeem, maar het blijven wel aspecten (met hun eigen
kennisbron) van dat regionaal systeem.
Belangrijk is dat in oude disciplines opgebouwde kennis niet overboord gaat, maar juist samen
binnen beter passende kaders meer toegevoegde waarde krijgt.
 Bureaucratische regelgeving en contextsturing waarbij in het laatste geval steeds meer op het
hogere aggregatieniveau regels voor specifieke zaken worden vervangen door globalere regels
die als context dienen voor organen die op lagere niveaus voor specifieke invulling zorgen
afhankelijk van de lokale situatie.
Binnen dit assenstelsel, weergegeven in figuur 2, zijn globaal vier politieke stromingen te
projecterenv:
 Neoliberalen scheiden ecologie en economie en geven de markt van grote bedrijven de
voorrang (in hun optiek economie). Marktpartijen krijgen ruimte om met de overheid de
context van de samenleving te creëren. Men laat het “maken van de samenleving” over aan
economische machten c.q. grote concerns. De lokale overheid wordt gewantrouwd en moet
zich aan regels houden
 De Groenen scheiden economie en ecologie en geven ecologie voorrang. Ze zijn kritisch over
de economie ofwel de bedrijven als het om duurzaamheid gaat.
 Socialisten zien een integrale samenleving waarin bedrijven worden opgeheven of in ieder
geval door regulering aan banden worden gelegd in het “belang van de samenleving”.
 Sociaaldemocraten zien ook een integrale samenleving, maar geven de markt de ruimte zolang
die werkt in het algemeen belang. Dit creëert ruimte voor evolutie in de basis van de
samenleving met een vangnet voor sociaal ongewenste neveneffecten.
Uitgaande van de sociaaldemocratie is dan de vraag hoe die context er uit ziet in relatie met de
productieketens, financiële systemen, een circulaire economie etc. Dat vraagt een missie en visie op
hoofdlijnen als richtlijn.

Context sturing
Economie zelfstandig regelen met
Ecologie regels separaat.
Markt primaire stuurmechanisme;
bepaalt in hoge mate de context
Globale minimale regels overheid.
Kennis zoveel mogelijk privaat
d.m.v. patentrecht
(Neo liberaal)
Ontkoppeling
economie/
ecologie
Economie zelfstandig regelen
Ecologie regels separaat
met prioriteit
Markt noodzakelijk kwaad
Stevige regelgeving voor milieu
(Groene partij)

Economie in samenhang met ecologie
Markt goed, maar werkt in algemeen belang.
Overheid bepaalt in hoge mate de context
Beperkte strenge specifieke regels en sterke
Heffingen c.q belasting op vervuiling en
sociaal onaanvaardbaar gedrag in markt
Inbouwen.
Kennis vooral gemeenschappelijk erfgoed
(Sociaal democratisch).
Koppeling
economie/
ecologie
Economie in samenhang met ecologie
Markt noodzakelijk kwaad
Stevige centrale regelgeving
voor milieu en markt.
Markt bij voorkeur uitbannen.
(Socialisme)

Bureaucratische
regulering

Figuur 2. Contextsturing met brede kennisbasis.
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b. Missie en visie
De missie voor duurzaamheid voor sociaaldemocratie is treffend vastgelegd het rapport van de
commissie Brundtlandvi:
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te
brengen
Bij de behoefte van het heden wordt dan in ieder geval uitgegaan van voldoende voedsel voor
iedereen, recht op onderwijs en een rechtvaardige inkomensverdeling. Deze missie kan echter ook
gelden voor andere politieke partijen. Om tot een sociaaldemocratische visie te komen zijn
aanvullend passende principes nodig, waarvan er hieronder tien volgenvii.
Marktwerking
1. Publieke machtsuitoefening sluit particuliere welvaart in de economie niet uit, zolang
marktactiviteiten het algemeen belang bevorderen.
2. Een tegenkracht in de vorm van publieke controle (ook van politici) is nodig om te zorgen dat
de economische of andere machten niet worden misbruikt (zowel nu als mogelijk in de
toekomst). Mondiaal is er aandacht voor oligopolie posities van multinationals en
patentrechten die ze uitoefenen.
3. Wetenschap en technologie vormen een gemeenschappelijk erfdeel van de mensheid.
Patentrecht maakt soms dat bedrijven hun onderzoek rendabel kunnen maken, maar
beperken ook de marktwerking en innovatie. Ook hier geldt dat de markt werkt voor het
algemeen belang. Anders is tegenkracht vereist.
4. Van ondernemingen mag worden verwachten dat zij vervuiling, een negatief extern effect
van hun operaties, beperken. De basisgedachte is hier: de vervuiler neemt
verantwoordelijkheid of betaalt. Waar negatieve externe effecten niet worden beperkt
worden heffingen of andere financiële prikkels, die de stabiliteit van het financiële systeem
niet aantasten, toegepast om bijv. de circulaire economie zoveel mogelijk te bevorderen
Politiek voor de lange termijn
5. De politici geven aan waar zij de kwaliteit van groei zien met een visie voor de lange termijn.
Het lijkt een illusie te menen dat de samenleving net zo kan en moet leven als de welvarende
minderheid op dit moment. Er zijn fundamentele veranderingen op systeemniveau nodig.
Burgers dienen zich er van bewust te worden dat niet alles wat men wil ook kan (en niet alles
wat kan ook overal wordt gerealiseerd). Hier ligt een taak van de politicus om dit collectief
belang duidelijk te maken. Politici kunnen niet de publieke opinie gebruiken ter
rechtvaardiging van tegenzin tegen structurele verandering (ook op wereldniveau). De
publieke opinie is geen op zich zelf staand verschijnsel. Zij is voor een deel het resultaat van
het overheidsbeleid en de politici kunnen zich per definitie niet achter hun eigen schepping
verschuilen.
6. Burgers worden in staat gesteld om gezonde voeding en producten te herkennen. Als dat
inclusief goede voorlichting is geregeld, is overheidsbeïnvloeding van burgers (marketing,
heffingen, verboden) op slecht voedsel, verkeerd milieugebruik etc. mogelijk. Privé belang is
belangrijk, maar niet allesoverheersend en uiteindelijk ondergeschikt aan collectief,
democratisch vastgelegd belang.
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Maakbaarheid van de wereld
7. De maatschappij is niet maakbaar. Er hoort een natuurlijk (dynamisch) evenwicht te zijn
zonder dominante machtsposities (bijv. oligopolie, politieke lobby etc.) die ten koste gaan
van het geheel. Naast biodiversiteit is ook sociale diversiteit noodzakelijk voor sociale
evolutie.
8. Internationale handel verloopt volgens het principe van comparatieve kostenvoordelen
onder voorwaarde dat alle externe kosten (ook vervuiling door transport) volledig zijn
doorberekend. Oligopolievorming (internationaal) die inkomensongelijkheid genereert wordt
tegen gegaan. Voor voeding geldt het streven dat landen zelfvoorzienend zijn of voeding
betrekken uit regio waar ze liggen. Onderzoek en kennis rond zelfvoorziening van
ontwikkelingslanden inclusief organisatie van de (kennis-)infrastructuur, wordt ter
beschikking gesteld (solidariteitbeginsel).
9. De inkomstverdeling is zodanig dat iedereen in staat is voldoende gezond voedsel te kopen.
Een inkomensverhouding van hoogste inkomen bedraagt tien maal het laagste inkomen is
het streven (geldt ook voor ontwikkelingslanden die we steunen, maar waar ongelijkheid
toeneemt). Grote verschillen laten ongenoegen groeien tot een kantelpunt waar sociale
evolutie omslaat in revolutie. Redelijke verschillen en kansen moedigen mensen aan hun
levensdoel constructief te ontwikkelen.
10. Overheidsinstanties en politici zijn (zonder last of ruggespraak; geen dominante
lobbygroepen en dubbele belangen als politicus) voldoende toegerust om kaders voor de
lange termijn te ontwikkelen en daarmee de context voor een gezonde maatschappelijke
evolutie te creëren.
Binnen het kader van deze “tien geboden” zijn onderstaande bijdragen geleverd en kunnen ze
worden getoetst en bediscussieerd.
2. Bijdragen in deze bundel.
Hieronder worden kort de bijdragen aangegeven binnen de delen. Er zit wel een rode draad in de
volgorde maar een geïnformeerde lezer kan de bijdragen lezen die zijn belangstelling hebben.
Grondstoffenstromen en productiesystemen
Deze bijdragen gaan in op circulaire economie en de gevolgen die dat kan hebben voor organisaties.
Daarvoor wordt gekeken naar de organisatie van grote bedrijven en die van lokale overheden, het
MKB en burgerinitiatieven.
1. “De circulaire economie; geen 'one size fits all'” gaat in op de diversiteit van de circulaire
economie met zijn veelheid van producten en gebruikers. De circulaire economie biedt veel
voor duurzaamheid, maar waar werkt dit fenomeen goed en waar leidt het tot ongewenste
marktmacht met eventueel gevolgen zoals bij de banken?
2. “Creatieve destructie voor oligopole organisatievormen” categoriseert de activiteiten van de
veelheid van organisaties. Op basis van geografische mogelijkheden, de stand van de
techniek, arbeids- en transportkosten en een bepaalde kapitaalintensiteit is te bepalen of die
activiteiten echt in grote organisaties moeten gebeuren. Door te kijken naar nieuwe
productietechnieken en organisaties is het de vraag of we de circulaire economie niet
slimmer kunnen doordenken met veel activiteiten op lokaal niveau.
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Inleiding
Instituties
Organisaties worden met elkaar verbonden door instituties en de marktwerking die bepaalde typen
organisaties beïnvloeden. Dit komt in de eerste twee bijdragen aan de orde. De laatste gaat in op
octrooien die bedrijven een monopoliepositie geven.
3. “Marktwerking en echte kosten” gaat in op vaak vermeende comparatieve kostenvoordelen
die goed zouden zijn voor innovatie. Maar welke marktwerking leidt tot welke innovatie en
wat is dan de rol van comparatieve kostenvoordelen als de EU spelbreker is. Consumenten
moeten wat kunnen kiezen op een markt, zodanig dat zij daar de voordelen van plukken. Nu
sturen soms overheidsregels en grote bedrijven die keus en steken de laatste de winst in hun
zak. Tot slot zijn algemene Europese afspraken zoals ETS zinvol als ze goed worden
geïnterpreteerd.
4. “Marktwerking, aanbesteden en politici” gaat in op het merkwaardige verschijnsel dat
democratisch gekozen politici hun ambtenaren, die de publieke zaak dienen, beperkende (EU
aanbestedings)regels opleggen. Voor managers die werken voor eigen winst en bonus geldt
dat niet. Decentralisering met beperkende regels kan problemen opleveren.
5. “Genen, patenten en kennis” gaat in op genetische modificatie, waarbij genen direct worden
aangepast. Genetische manipulatie m.b.v. voortplanting van “betere” exemplaren gebeurt al
eeuwen. De Holstein Frisian koe is een getemd dier waarmee is doorgefokt. De beste koe
met de meeste melk werd gebruikt voor voortplanting. Hier krijgt GMO aandacht in de
context van mondialisering, specialisatie van multinationals en de positie van
kennisinstellingen.
Groei en verval van systemen
We ontwikkelen steeds meer middelen die onze mogelijkheden vergroten, maar staan er nauwelijks
bij stil wat die met de samenleving doen. Hierop gaat de eerste bijdrage in, waarna de vraag wordt
gesteld hoe betekenisvol die groei is. Na de kredietcrisis is de manier waarop we die groei
financieren extra actueel geworden.
6. “Media begrijpen” is geschreven in 1969 door McLuhan, maar na alle ervaringen met
internet lijken we de media steeds minder te begrijpen. Een medium is niet beperkt tot
communicatiemedia, maar omvat alle extensies van het menselijk lichaam, het sociale
systemen en interactie. Met het medium geld en “nieuwe media” als voorbeeld wordt
gekeken naar wat ze oproepen en welke machten daar spelen, maar ook wat verdwijnt en
wat tot nieuwe zeepbellen kan leiden. Door te kijken naar een context bij het ontwerpen van
producten en diensten zijn media optimaler te gebruiken.
7. “Betekenisvolle groei” is lastig aan de orde te krijgen als consumptie een ‘tovermiddel’ lijkt
voor uiteenlopende politieke doelen. Meer consumptie zou een slinger aan de kwakkelende
economie geven, een eerlijke consumptie zou mondiale welvaart verdelen en minder
consumptie zou milieuproblemen oplossen. Politici roepen consumenten op om meer te
kopen, bewuster te kopen of juist minder te kopen. Consumptiebeleid lijkt hiermee een
blinde vlek in de Nederlandse politiek.
8. “Een gezond financieel systeem” gaat over het medium geld dat bijvoorbeeld de circulaire
economie kan versnellen. Een korte analyse over hoe mensen reageren op de rol van geld en
het verschijnsel eigendom is belangrijk om te voorkomen dat we macro-economisch weer
eindigen in een financiële zeepbel.

17

Inleiding
Een nieuw oud perspectief
Dit deel neemt een ander perspectief door eerst te kijken naar leren, waarbij mensen de
mogelijkheid hebben systemen aan te passen. Vervolgens is er een bijdrage over economen en een
socioloog die systematisch over de samenleving hebben nagedacht. De epiloog pakt tot slot
ideaaltypen op om voorgaande bijdragen in een ideologisch kader te plaatsen en daaruit vervolgens
aanbevelingen af te leiden.
9. “De circulaire leereconomie” beschrijft wat echt nodig is voor een circulaire economie,
namelijk leren. Veel terugkoppelingen tussen de diverse doelen en typen kennis met
activiteiten zijn erg complex. De dynamiek van systeemdenken en de ontwikkelmethoden die
beroepskennis kunnen integreren komen aan de orde.
10. “Niets zo praktisch als een goede theorie” relativeert CPB-modellen en belicht de economie
als wetenschap in de volle breedte als onderdeel van de sociale wetenschap. Deze bijdrage
gaat deels terug naar tijden van Tinbergen en Den Uyl die wisten wat de economische
wetenschap betekent, maar zoekt ook aansluiting bij de sociologie en bedrijfskunde binnen
het complex dynamisch systeemdenken dat op dit moment actueel is.
11. “De epiloog” plaatst de bijdragen met nieuwe inzichten in ideaaltypen om tot de conclusie te
komen dat echte marktwerking zo gek nog niet is.
12. “Aanbevelingen” volgt ten slotte als een soort aanvullende praktische invulling van de in deze
bundel theoretisch onderbouwde voorstellen.
De bijlage geeft enige handreikingen hoe deze bundel te lezen in het kader van de Commissie
Melkert, Sociaal doehetzelven en Van Waarde. Op internet worden verder aanhangsels geplaatst
over zaken die ook in de themagroep aan de orde zijn geweest, zoals transitiemanagement, leren en
bedrijfsstrategieën.

18

19

Grondstoffenstromen en productiesystemen

20

21

1. Circulaire economie; geen “one size fits alls”viii
Douwe Jan Joustra
Vaak stort de politiek zich in de beginfase op boeiende concepten maar even vaak blijkt dat van korte
duur. Deze bijdrage gaat in op de circulaire economie door eerst aan te geven wat het is en hoe
divers die economie is met een veelheid van nieuwe businessmodellen, producten en gebruikers.
Vervolgens wordt aangegeven waar politici kunnen steunen maar ook horen te remmen waar dit
fenomeen kan leiden tot ongewenste marktmacht. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren met de
circulaire economie in het kader van duurzaamheid. Tijd dus voor een goed duurzaam beleid waar
maatwerk het sleutelwoord lijkt.
Inleiding
De circulaire economie promoot een verandering die continue kringen van materialen creëert die
tijdelijke deel uitmaken van een product en aan het einde van het leven of na gebruik, als materiaal
beschikbaar zijn voor hergebruik in nieuwe producten. Het is gebaseerd op de Cradle to Cradle
filosofie met twee cirkels: de biologische en technologische ix (zie figuur 1.1).

Figuur 1.1 De circulaire economie (bron Mc Arthur)
De biologische voedingsstoffen kent cascades om de waarde optimaal te benutten met aan het einde
materialen voor de bodem (na compostering). Veel materiaal waarin de afvalsector een markt ziet is
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een niet-duurzaam lek dat moet worden geminimaliseerd en uiteindelijk geëlimineerd (voedsel dat
met bewerking bruikbaar is). Technische materialen zijn producten die langer worden gebruikt c.q.
hergebruikt als product, onderdelen of grondstoffen. Daarbij wordt:
1. De producent verantwoordelijk voor prestaties;
2. De klant gebruiker van prestatie
3. De feedback-lus naar de producent belangrijk.
De producent krijgt prikkels om duurzamere producten te produceren die (deels) geschikt zijn voor
hergebruik. Dit kan door ontwerp voor hergebruik, veerkracht inbouwen door verscheidenheid,
vertrouwen op hernieuwbare energie en denken in holistische systemen. Het gaat vooral om nieuwe
manieren van produceren en gebruik door bedrijven maar ook van burgers. Erkenning van de
noodzaak tot het invullen van klant- en samenlevingsbehoeften leidt tot een druk op initiatieven
richting duurzame prestaties. De circulaire economie biedt hier een antwoord op. Belangrijk is een
(goed gearticuleerde) feedback die leidt tot verandering waarbij concurrentiedruk bedrijven dwingt
innovators ruimte te geven om circulaire producten te ontwerpen voor een enorme verscheidenheid
aan producten en wensen van burgers.
Analyse producten en diensten
Bij de circulaire economie analyseren bedrijven toekomstige kernactiviteiten en streven daarbij naar
duurzaamheid. Het is het aan politici in het belang van burgers om te bewaken of bedrijven
voldoende duurzaam werken. Performance based werken (ter illustratie: licht leveren i.p.v. lampen)
kan soms goed zijn, maar politici zijn er verantwoordelijk voor dat niet opnieuw problemen ontstaan
zoals bij innovatieve diensten in de financiële sector, waar later burgers met onbetaalde rekeningen
zitten. Burgers en klanten kennen nauwelijks het begrip circulaire economie en spreken over
duurzaamheid of recycling en verwachtingpatronen zijn voor consumenten enorm divers. In de B2Bmarkt (bedrijven leveren aan bedrijven) bestaat een formelere aanpak waarbij ook financiële
arrangementen geregeld zijn. Leveranciers in B2B van grondstoffen, onderdelen, componenten
zullen ook sneller gaan werken aan ontwerpen voor hergebruik en onderhoud. Bedrijven,
gestimuleerd door overheid en klanten, kunnen co design toepassen waarbij toeleveranciers hun
expertise inzetten om delen duurzamer te maken en details over onderdelen te geven ter
verbetering.
Bij consumenten of minder professionele eindgebruikers ligt dat anders. Bij die eindgebruikers zijn
serviceverleners betrokken bij advies, financiën, installatie, onderhoud, reparaties, de-installatie,
renovatie, hergebruik enz. Sommige van die diensten worden geleverd of gecontroleerd door grote
producerende bedrijven die dan een rol spelen in hoe klanten de producten waarnemen. Om
verstrengeling van advies en product te voorkomen zijn deze twee echter in de financiële sector net
weer uit elkaar gehaald (o.a. door DSB bank). Politici kunnen nu beter vooraf goed inventariseren wie
welke rol moet spelen, dan achteraf na een crisis puin te ruimen. Op een dergelijke analyse is dan
een stimuleringsbeleid te voeren voor de circulaire economie. Dat beleid vraagt wet- en regelgeving
op het gebied van productaansprakelijkheid, verwerking van producten, onderdelen recyclen,
boekhoudregels (net verbeterd door financiële crisis) en materiaalgebruik voor nu en de nabije
toekomst. Een doordachte regelgeving wijzigt niet na elke consumentenrubriek of verkiezing en geeft
de broodnodige stabiliteit. Wereldwijd zijn er verschillende percepties over de circulaire economie.
Zo heeft de Chinese regering hoge ambities en mondiaal is de concurrentie groot, maar diensten zijn
vaak lokale bestedingen waar ook acceptatie en een goede organisatiestructuur voor de circulaire
economie belangrijk zijn. De nuttige activiteiten van kringloopwinkels, Markplaats etc. mogen daarbij
niet ondersneeuwen. Politici bepalen de context in termen van afhankelijkheden tussen bedrijven en
bedrijven en burgers. Een revolutie is noch politiek haalbaar noch maatschappelijk wenselijk maar
sociaaldemocraten zullen toch en duurzame evolutiekader neer moeten zetten. Bedrijven investeren
in mensen en middelen voor de circulaire economie en hebben minimaal recht op continuïteit: dat is
de lange termijn ambitie en het speelveld dat politici en overheid in het belang van de samenleving
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horen vast te stellen voor de verschillende typen organisaties waarop die hun activiteiten afstemmen
voor de consumenten.
Onderhoud en bruikbaarheid is te verbeteren d.m.v. van zorgvuldige keuzes en overwegingen tijdens
de ontwerpfase van producten. Essentiële elementen voor onderhoud en reparatie liggen in
gemakkelijke toegang, montage, handling en uitwisselbaarheid van onderdelen, eenvoudige
foutdiagnose, verlaging van de aantal elektrische aansluitingen, eenvoudig in te brengen van
aanpassingen en standaardisatie van onderdelen etc. Bij renovatie en hergebruik gelden een aantal
aandachtpunten:
1. Zijn componenten er zonder schade uit te halen;
2. Is het product is (gedeeltelijk) samen te stellen uit gestandaardiseerde en verwisselbare
onderdelen;
3. Zijn opknapkosten relatief laag;
4. Is de prestatie van onderdelen stabiel over meer dan één product levenscyclus;
5. Zijn de kosten en baten van remanufacturing tegenover verwijdering of milieu-impact van
de wetgeving positief.
Is dit plaatje positief dan is stimulatie van de ‘tweede markt’ gewenst. In de industrie werkt men al
met garanties bij bijv. gereviseerde generatorsets. In andere branches zien producenten in verlenging
van levensduur een bedreiging voor de verkoop van nieuwe producten. Cruciaal bij hergebruik is de
vraag naar tweedemarktproducten. De klant moet gereviseerde producten accepteren, wat af hangt
van de (gegarandeerde) prestaties van producten, maar het is ook vaak een culturele kwestie.
‘Tweede hands’ heeft minder status. Overheidsprogramma’s kunnen duidelijk maken dat opereren
op de ‘tweede markt’ socialer gedrag is dan alleen de focus op ‘nieuw’. Zo is roken in gezelschap nu
ook minder acceptabel. Waarom oude stoelen niet terug nemen bij de aankoop van nieuwe en de
oude reviseren en weer verkopen?x Politici zouden standaardisatie (bijv. acculaders) en daar waar
verlenging van lifecycle nuttig is moeten steunen en acties voeren die duidelijk maken dat tweede
markt sociaal en nieuw asociaal is.
Sommige producten zijn niets waard na aankoop (bijvoorbeeld een maatpak), andere houden hun
waarde en er zijn zelfs producten die in waarde stijgen zoals een olijfboom, goede wijn en klassieke
auto's. Een PlayStation 2 is nutteloos als nieuwe spelletjes er niet op werken, oudere kleding raakt
snel uit de mode en oude auto’s hebben een te hoge -uitstoot. Dit economisch nut is essentieel bij
hergebruik. Correcte circulaire economie ontwerpt om gemakkelijk te worden opgeknapt of
verbeterd voor een nieuwe levenscyclus. Modulaire ontwerpen van "covers" rond producten is een
instrument om de look en het gevoel te houden bij de gebruikers. Het voorspellen van de volgende
technologische doorbraak is vrijwel onmogelijk, maar gedrag van producenten is soms voor
verbetering vatbaar. Een melkrobot kan technisch 20 jaar mee, maar als nieuwe software niet
compatibel is met specifieke onderdelen zoals sensoren, is de machine na 6 jaar overbodig. Toen
Apple de iPad 1 lanceerde wisten ze al dat er model met een camera zou komen. Upgraden was
echter onmogelijk (paste geen camera in) zodat klanten binnen twee jaar een iPad II gingen kopen.
Steeds meer producten bevatten computers, harde schijven en software die levenscycli verkorten,
tenzij er modulair wordt ontworpen. Een Nederlands initiatief is de Phoneblocks, gebaseerd op het
idee van "Lego" blokken, om levenscycli te verlengen. Al snel bleek Motorola geïnteresseerd en
inmiddels is het overgenomen door Google in het project ‘Ara’. Zoiets is te steunen zoals ook
elektrische auto’s in Nederland gewilder zijn dan elders door de belastingvoordelen voor leaserijders.
Veel producten zijn (bewust) niet gemaakt voor reparatie, upgrading en hergebruik door decennia
lang marktgerichte productie en optimalisatie voor goedkope producten. De focus ligt op verbruik
terwijl in de circulaire economie gewerkt wordt aan gebruik. Inkomsten waren gerelateerd aan de
verkoop van nieuwe producten met een focus op goedkope, snelle assemblage van nieuwe versies
van hetzelfde product. Redesign heeft toegevoegde waarde voor bedrijven die:
1. Klanten een product vrij van 'schuldgevoel' willen bieden;
2. Een aanbod willen doen in termen van totale kosten;
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3. Optimale reparatie-en onderhoudskosten over een levenscycli willen;
4. De klanten modulaire en upgradeopties willen bieden;
5. Onderdelen aan het einde van de levenscyclus nog wat waard zijn.
Maar lang niet elk product is daarvoor geschikt. Dit is te evalueren a.h.v. drie factoren weergegeven
in figuur 1.2:
1. Product gebruikstijd per lifecycle;
2. Hoeveel onderdelen zijn geschikt voor hergebruik;
3. Technische inspanning en complexiteit van de remanufacturing proces.

Figuur 1.2 complexiteit product t.a.v. circulaire economie1
Subsidies, regels, voorschriften en prikkels worden wereldwijd gebruikt om het
besluitvormingsproces van de gebruikers en producenten te beïnvloeden. Politieke partijen horen
echter specifiek voor typen producten en de situatie van hun land c.q. regio stimuleringsvoorstellen
te formuleren in hun verkiezingsprogramma t.a.v. circulaire economie en hergebruik.
Marktwerking
Als alle mobile telefoons overal in bereikbaarheid voorzien en alle cafe's uitstekende koffie bieden
daalt het onderscheidend vermogen van bedrijven. Circulaire economie met performance based
contracting is dan een mogelijkheid voor klantenbinding. Daarbij horen behoeften van gebruikers te
leiden tot goede producten. Maar database-informatie van marketingafdelingen is meestal
onvoldoende om die behoeften te identificeren. Een beter begrip van klanten komt door analyse van
gewoonten, cultuur, sociale context en motivatie (Rogers, 2003). Voor centraal gevestigde bedrijven
met wereldwijd veel klanten is die specifieke analyse lastig. Dan is het winstgevender een
gemiddelde te kiezen en via reclame zoveel mogelijk trachten te verkopen. Een andere weg is via
lokale bedrijven de juiste informatie te verzamelen. Dan wordt en de creativiteit van het eigen bedrijf
ingezet voor de dingen waar men goed in is, nl. ontwikkelen en produceren en die van de plaatselijke
serviceverleners voor klantencontacten, cultuur en context. Vervolgens kunnen die serviceverleners
na verkoop de wensen overwegen bij wijzigingen bij de klant en producten. Prestaties bij B2B
1

Uit: Guided Choices towards Circular Business Models, 2013
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worden via contracten al vastgelegd bij bijv. productiemachine en een leaseauto die goed moet
rijden met comfortabel interieur en laag brandstofverbruik. Particulieren met minder marktmacht
vertrouwen op de serviceverlener c.q. de garagehouder waar men zonder ingewikkeld
kwaliteitssystemen af gaat op de lokale reputatie. Dat kan een multinational niet. Een ondernemer
hoort een adelaar te zijn met uitzicht op de situatie en een scherp oog voor kleine details. Politici die
geloven in één grote adelaar die wereldwijd alle muizen ziet geloven in sprookjes.
Sociaaldemocratische politici beoordelen de circulaire economie op de onderliggende structuur
zodat binnen gewoonten, cultuur en sociale context de wensen en belangen van burgers en het
maatschappelijk belang voldoende tot z’n recht komen.
Producten en diensten bereiken hun eindgebruikers via directe of indirecte kanalen van producenten
tot eindgebruikers. De beslissing om rechtstreeks of indirect te leveren wordt genomen op basis van
criteria zoals : volume, de waarde, gestandaardiseerd versus toegesneden product, de nabijheid van
de markten, etc. Circulaire business modellen beïnvloeden die beslissing. Er ontstaat een continu
beheer van producten en logistiek. Dit kan op twee manieren ingevuld worden: direct of indirecte
levering. “Direct leveren” betekent een transactie van leverancier (grotere bedrijven) en
gebruiker/klant, terwijl bij “indirect leveren” lokale professionele serviceverleners de verbinding
vormen tussen leverancier en klant. Bij indirecte kanalen moet de producent eerst de lokale
professionele serviceverleners overtuigen die vaak kritischer zijn omdat zij lokaal hun reputatie
kunnen verliezen.
De meeste grote bedrijven hebben een mix van directe en indirecte kanalen. Bij professionele
eindgebruikers is voorwaartse integratie (directe levering) meestal geen probleem. Bij kleine
bedrijven en particulieren lijkt meer nodig om de circulaire economie duidelijk te maken. Bij het MKB
laten doordringen wat hun rol kan zijn in de circulaire economie lijkt geen luxe. Bij tweede markt
verkoop aan particulieren kunnen lokale reparatiebedrijven onder druk komen maar ook nieuwe
kansen herkennen. Zaak voor de lokale professionele dienstverleners (middenstand) om een nieuwe
positie in te nemen om te voorkomen dat op reparatie en hergebruikmarkten oligopolieposities
ontstaan. Tot slot is een discussiepunt of bij betalen voor gebruik mensen producten soms minder
zorgvuldig gebruiken omdat ze geen eigenaar zijn (simpel onderhoud wordt ook makkelijk
afgeschoven). Calculeert een bedrijf op basis van slecht gebruik, dan is de huur- of leaseprijs hoog en
zoeken “goede” klanten andere oplossingen. Dus gaan grote bedrijven segmenteren om “goede”
gebruikers te krijgen en “slechte” of wanbetalers af te stoten wat kan leiden tot sociale problemen.
Samenvatting
Een goed gearticuleerde feedback hoort in een markteconomie te leiden tot verandering waarbij
concurrentiedruk bedrijven dwingt innovators ruimte te geven om circulaire producten te ontwerpen
voor een enorme verscheidenheid aan producten en wensen van burgers. Bedrijven investeren
daarvoor in mensen en middelen voor de circulaire economie en hebben minimaal recht de lange
termijn ambitie en het speelveld te weten dat politici en overheid in het belang van de samenleving
vaststelt voor de verschillende typen organisaties. Die bedrijven kunnen dan gericht hun
kernactiviteiten voor de toekomst bepalen.
Politici zouden standaardisatie (bijv. acculaders) en daar waar verlenging van lifecycle nuttig is
moeten steunen en acties voeren die duidelijk maken dat tweede hands sociaal en nieuw asociaal is.
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Subsidies, regels, voorschriften en prikkels worden wereldwijd gebruikt om het
besluitvormingsproces van de gebruikers en producenten te beïnvloeden. Politici horen echter
specifiek voor typen producten en de situatie (land of regio) stimuleringsvoorstellen te formuleren in
hun verkiezingsprogramma t.a.v. circulaire economie en hergebruik.
Sociaaldemocratische politici beoordelen de circulaire economie op de onderliggende structuur
zodat binnen gewoonten, cultuur en sociale context de wensen en belangen van burgers en het
maatschappelijk belang voldoende tot z’n recht komen. Ze steunen alleen een circulaire economie
wanneer het niet alleen een marketingtruck is maar er substantieel sprake is van hergebruik, MKB de
ruimte krijgt en er geen oligopoliesituaties ontstaan en de sociaal zwakkeren niet worden benadeeld.
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2. Creatieve destructie voor oligopolie organisatievormen.
Harm Hofman
Om producten of diensten voort te brengen zijn organisaties nodig. Bedrijven die goederen of
diensten voorbrengen kiezen op basis van geografische mogelijkheden een proces dat afhankelijk
van de stand van de techniek, arbeids- en transportkosten een bepaalde kapitaalintensiteit kent.
Door de stand van de techniek ontstonden veel grootschalige productie-eenheden, met relatief een
grote marktmacht, waar wellicht in de huidige situatie decentrale activiteiten met nieuwe media
meer toegevoegde waarde hebben. Inkomensongelijkheid is deels te wijten aan deze mondiale
oligopolieposities. De vraag is of dat is in te perken door slim de circulaire economie te doordenken.
Deze bijdrage geeft eerst typen productieprocessen om die dan te projecteren in een meer op de
menselijke maat geënte ordening. Tot slot komen de mogelijkheden van politici aan de orde.
Procestypen
Veel leveringen zijn business to business. De autofabrikant is in feite een assembleur van diverse
delen die andere bedrijven toeleveren. Deze bijdrage richt zich op de processen in de keten van
productie tot en met de eindgebruiker. De literatuur over productieprocessen kent een aantal
indelingen. Een eerste indeling heeft productiestromen en kapitaalintensiteit als kernfactor (Slack,
Chambers, & Johnston, 2001).

Projecten met producten op maat zoals bijv. bouw van particulier huis of een schip.

Jobbing: laag volume en redelijke productvariëteit (gereedschap- en meubelmaker).

Batch heeft overeenkomsten met jobbing, maar met een groter aantal gelijke producten gelijk
(batch). Opstelling machines in de fabriek is anders en men heeft meer voorraden.

Massaproductie zoals bij de autoindustrie, waarbij er wel typen zijn met verschillende typen
motoren, stoelen etc. maar die wel passen binnen een productdesign en een daarvoor
ontworpen productiestraat.

Continu proces, met erg kapitaalintensieve productieprocessen zoals de petrochemie,
elektriciteitsbedrijven, hoogovens, andere smelterijen etc.
Niet elke particulier heeft een eigen raffinageproces voor zijn benzine. Schaal is soms belangrijk voor
de productie, maar dat wil niet zeggen dat activiteiten volgend op de productie (distributie) ook
moeten worden uitgevoerd of geregisseerd door dezelfde organisatie.
Een tweede indeling betreft service, een productieproces waarbij er sprake is van contact met de
klant. Daar kent men twee mogelijke onderverdelingen waarbij de eerste die nu volgt ook weer kijkt
naar het productieproces.

Professional service, waarbij er veel contact is met de klant zoals bij adviesbureaus.

Serviceshops stellen producten met de klant op maat samen. Het frontoffice helpt de klant bij
het samenstellen van het “totaal product”. Soms heeft men een backoffice met specialisten
voor afzonderlijke (standaard) producten (bank, woninginrichter etc.).

Massaservice met gelimiteerd klanten contact. Klantencontact verloopt vaak via een call
centre of producten worden opgestuurd naar serviceshop (mobile telefoon).
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Ook hier is het karakter van het product van belang, maar ook de mate van standaardisatie van de
producten, zeker als reparatie en onderhoud onderdeel uitmaken van de service. Een professional
kan bij standaardisatie een breder productenpakket aan en een serviceshop heeft bij een ver
doorgevoerde standaardisatie geen backoffice nodig. Service betekent klantencontact en is veel
vaker decentraal georganiseerd waarbij de klant vaker bij een en dezelfde dienstverlener terecht kan
als producten of onderdelen daarvan meer standaard zijn (Gaither & Frazier, 1999).
Service laat zich ook indelen naar klantbetrokkenheid, namelijk:

Quasi manufacturing, zoals bij McDonald's , waar er geen klantbetrokkenheid is bij het proces.

Customer participatie, met standaardisatie waar de klant meer zelf doet. (selfservice
tankstation, winkelen, afsluiten verzekeringcontract etc.). De betrokkenheid in het
serviceproces is hoger.

Customer as product, met een betrokken klant die ook onderdeel is van het product en dus het
proces (medische ingreep, kapper etc.).
De betrokkenheid bij het proces geeft vaak een bewuster productgebruik met bijvoorbeeld een beter
onderhoud of oordeelkundiger gebruik.
Voor bedrijven die grootschalig produceren is het vaak voordelig belangen veilig te stellen door
“dichter bij de klant te komen”. Opel verkoopt makkelijker een auto aan de klant bij de Opeldealer
dan bij een zelfstandige garagehouder zonder merk. Maar dit type historisch gegroeide ketenrelaties
hoeft niet gunstig te zijn voor duurzaamheid. Grote bedrijven hanteren meestal een
pushmassamarketing met als doel zoveel mogelijk omzet maken. Duurzaamheid is in veel gevallen
gebaat bij een pull strategie, waarbij de gebruiker zijn wensen met een professional articuleert,
betrokken is bij het product en begrijpt hoe je het moet gebruiken en onderhouden. Producenten
krijgen dan onafhankelijke kritische klantenvragen (ook over duurzaamheid) via professionele
servicenetwerken om producten te verbeteren. Nu sneeuwt dat onder in massaservice. Grote
(oligopolie) bedrijven kunnen hun marktmacht exploiteren met veel mediareclame en
milieuvervuilend reclamedrukwerk omdat we opgesloten zitten bestaande ketens. Waren er geen
historische gegroeide ketens dan zouden die zich nu niet op dezelfde wijze ontwikkelen met internet
dat ook lokale ontwikkelingen ondersteunt en nieuwe productieprocessen die kleinschaligheid
mogelijk maken.

Bron Spits 26 juni 2014
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Nieuwe ordening processen
Een beeld, niet gehinderd door historische lockin, is weergegeven in figuur 2.1b, waarbij de klant,
burger en de menselijke maat centraal staan. Rechtstreeks van grote schaal producent naar klant zal
er altijd blijven (2.1a). Bij een pak melk vraag je niet elke keer advies. Dan is het noodzakelijk dat er
betere informatie komt op verpakkingen, terwijl onderlinge informatie-uitwisseling via internet
burgers bewuster kan maken. Reclame wordt dan grotendeels overbodig. Bij categorieën producten
zoals zonnepanelen, energiebesparing, koelkast, beveiligingsinstallaties, telefoon, computers etc.
lijken de klant en de samenleving beter af met professionele service waarin de klant participeert. De
klant omdat hij krijgt wat nodig is en weet hoe hij met het product om moet gaan. De samenleving
omdat er geen verspilling is met onoordeelkundig geïnstalleerde en gebruikte installaties en omdat
goed onderhoud de levensduur van producten verlengt. Weloverwogen eisen en wensen van klanten
worden zonder de overvloed van glossy reclame samen met de professionele serviceverlener
vertaald in informatie op maat. Serviceverleners die slecht adviseren verliezen lokaal hun reputatie
en verdwijnen uit de markt, zonder dat ingewikkelde kwaliteitssystemen nodig zijn. Serviceverleners
halen hun winst niet door veel verkoop van een aantal speciale producten, maar door een breed
aanbod dat ze op maat goed geïntegreerd levert aan de klant, inclusief service onderhoud en
reparatie. Ze kunnen samenwerken in een soort uitgebreide “Expertformule” die ook installeert en
repareert met via de Uneto VNI opleidingen gecertificeerde medewerkers. Vragen en problemen
worden professioneel gebundeld als tegenkracht richting de grote toeleveranciers. De Expert heeft
ook coöperatief relaties met bijv. de lokale aannemer zodat de klant niet zelf hoeft te zorgen voor
eventuele bouwkundige aanpassingen als nieuwe elektrische leidingen nodig zijn. Kortom, zonder
historische lockin ontstaat er voor verbruiksartikelen reclame vervangende internetinformatie en
voor de duurdere kennisintensieve gebruiksgoederen de lokale serviceverlener, die de klant breder
helpt en t.o.v. oligopolie bedrijven duurzamere producten af kan dwingen.
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Figuur 2.1. Herordening van taken en verantwoordelijkheden; a) levering via massamarketing (links)
en b) consument koopt via professionele serviceverleners oordeelkundig goederen (rechts).
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Voor eenvoudige verbruiksartikelen kan internetinformatie veel reclame vervangen. Voor de
duurdere kennisintensieve gebruiksgoederen lijkt een lokale serviceverlener, die breder de klant
helpt t.o.v. oligopolie bedrijven duurzamer te werken. Daarvoor moet de historische lockinsituatie
wordt doorbroken. Informatica en internet zijn dan bij meer lokaal gebruik niet meer voor
optimaliseren van marketing, maar gaan aansluiten bij de trend van Marktplaats en de
kringloopwinkel aangevuld met de kennis van de lokale serviceverlener. Via deze aanvulling komen
ook duurdere en ingewikkelde producten zonder risico voor hergebruiken beschikbaar omdat de
serviceverlener/ adviseur de klant kent en een op zijn situatie passend advies geeft. Serviceverleners
zijn systeem integrator die voor het totaal aan apparaten zorgt inclusief de interface (soort
Domotica). Reparatie en revisie met gebruik van tweede hands onderdelen, waarbij de reputatie van
de serviceverlener garantie is voor goede tweedehands onderdelen voor hergebruik en doorverkoop,
gebeurt in lokale werkplaatsen zonder bureaucratie van call centra. Decentraal geeft ook minder
transportkilometers t.o.v. centraal gestuurde grote organisaties. Bij slechte producten zal de
serviceverlener voor de klant vanuit zijn expertise sneller een andere fabrikant vinden en meer
marktmacht hebben om zaken voor elkaar te krijgen dan de individuele consument. Waar grote
bedrijven informatica en internet gebruiken om het productieprocessen te optimaliseren, zorgt
herordening in het eindtraject er voor dat de klantvraag, door gebruik van lokale contacten en
toevoeging van deskundigheid voorrang krijgen. Grootwinkelbedrijven beginnen bij het product,
waarbij de gebruiker vaak meer functionaliteit en materiaal wordt verkocht dan nodig. Het
instructieboek in 25 talen is onduidelijk en onderhoudsvoorschriften die de levensduur verlengen
blijven ongelezen. Een burger lijkt beter af met uitleg bij een gereviseerde computer die te langzaam
werd voor een bedrijf, dan met veel dozen en CD’s van de discountwinkel. Daarbij kan lokaal gelijk
een onderhoudsbegeleidingscontract worden afgesloten waar een discountwinkel liever een nieuw
apparaat verkoopt op basis van technische argumenten die de individuele klant als leek moeilijk kan
weerleggen. Tweedehands moet daarvoor een goed en betrouwbaar imago krijgen; nieuwe
producten kopen is net zo ongezond als roken. “Not done”. Je kijkt eerst via je lokale serviceverlener
of er goede tweedehandsgoederen zijn. De integratie van een veelheid van producten waarbij de
systeemintegrator, zoals vroeger de elektricien in zijn winkel alles verkocht, installeerde en
repareerde, geeft voor de consumenten een stuk vertrouwen (eventueel met controle door de
coöperatie; zie onder). Door met de circulaire economie functies toe te voegen aan lokale bedrijven
zijn die rendabel te maken, waar voorheen de elektricien in de weggooimaatschappij werd
verdreven door de discountzaken.
Op basis van onderhoudstrategieën (bekend uit de industrie) wordt het mogelijk gerichter
onderhoud te plegen, advies te geven over de wijze van gebruik en eventueel het inruilen voor een
geschikter apparaat (bijv. led lampen of schakelklokken, een kleinere koelkast als blijkt dat de huidige
te groot is, advies over verwarming en elektriciteit op basis van metingen etc.). Dit alles met een
“boordcomputer” in de meterkast en professioneel inzicht in de situatie van de klant bij de
serviceverlener. Omdat de serviceverlener verantwoordelijk is voor functioneren, onderhoud en
reparatie zal hij druk uitoefenen bij producenten c.q. producten aanbevelen die werken met
gestandaardiseerde en herbruikbare onderdelen die makkelijk te repareren zijn. Er komt dus een
druk op fabrikanten om standaardisatie toe te passen. Wat niet direct herbruikbaar is en terug moet
naar de primaire processen wordt door de professional gescheiden voor het juiste procestype en
teruggevoerd naar de meest geschikte productieschakel. In hergebruik en onderhoud zijn
professionele serviceverleners veel beter in staat dan de burger om producten langer en beter mee
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te laten gaan, goed af te voeren en ze kunnen tevens de industrie sturen om producten te fabriceren
die beter te onderhouden en herbruikbaar zijn. Daarbij is het in veel situaties mogelijk voor de klant
om uit verschillende configuraties te kiezen zoals bij een auto. Belangrijk is daarbij dat producten
modulair en toekomstgericht worden ontworpen en alle informatie voor reparatiebedrijven
beschikbaar is. Reparatiebedrijven kunnen eenvoudig upgraden indien modules uitwisselbaar zijn en
bijvoorbeeld Apple als ze de iPad op de markt brengt er rekening mee houdt dat in de volgende
versie een camera moet worden ingebouwd. Upgraden bij je reparateur is dan eenvoudig en je hoeft
niet een hele nieuwe iPad aan te schaffen.
Via deze aanvulling komen ook duurdere en ingewikkelde producten zonder risico voor hergebruiken
beschikbaar omdat de serviceverlener/ adviseur de klant kent en een op zijn situatie passend advies
geeft. Serviceverleners zijn systeem integrator die voor het totaal aan apparaten zorgt inclusief de
interface (soort Domotica). Reparatie en revisie met gebruik van tweede hands onderdelen, waarbij
de reputatie van de serviceverlener garantie is voor goede tweedehands onderdelen voor hergebruik
en doorverkoop, gebeurt in lokale werkplaatsen zonder bureaucratie van call centra. Decentraal
geeft ook minder transportkilometers t.o.v. centraal gestuurde grote organisaties. Bij slechte
producten zal de serviceverlener voor de klant vanuit zijn expertise sneller een andere fabrikant
vinden en meer marktmacht hebben om zaken voor elkaar te krijgen dan de individuele consument.
Waar grote bedrijven informatica en internet gebruiken om het productieprocessen te
optimaliseren(goede zaak), zorgt herordening in het eindtraject er voor dat de klantvraag, door
gebruik van lokale contacten en toevoeging van deskundigheid voorrang krijgen.
Grootwinkelbedrijven beginnen bij het product, waarbij de gebruiker vaak meer functionaliteit en
materiaal wordt verkocht dan nodig. Het instructieboek in 25 talen is onduidelijk en
onderhoudsvoorschriften die de levensduur verlengen blijven ongelezen. Een burger lijkt beter af
met uitleg bij een gereviseerde computer die te langzaam werd voor een bedrijf, dan met veel dozen
en CD’s van de discountwinkel. Daarbij kan lokaal gelijk een onderhouds- begeleidingscontact
worden afgesloten waar een discountwinkel liever een nieuw apparaat verkoopt op basis van
technische argumenten die de individuele klant als leek moeilijk kan weerleggen. Tweedehands moet
daarvoor een goed en betrouwbaar imago krijgen; nieuwe producten kopen is net zo ongezond als
roken. “Not done” je kijkt eerst via je lokale serviceverlener of er goede tweede handsgoederen zijn.
De integratie van een veelheid van producten waarbij de systeemintegrator, zoals vroeger de
elektricien in zijn winkel alles verkocht, installeerde en repareerde, geeft voor de consumenten een
stuk vertrouwen (eventueel met controle door de coöperatie; zie onder). Door met de circulaire
economie functies toe te voegen aan lokale bedrijven zijn die rendabel te maken, waar voorheen de
elektricien in de weggooimaatschappij werd verdreven door de discountzaken.
Taak politiek
Om de ordening in voortbrengingsprocessen te verbeteren dient de politiek een context te verzorgen
die de samenleving verlost uit de greep van grote bedrijven (lockinsituatie) waar dat zinvol is. Grote
organisaties zijn nuttig zolang de omvang wordt gerechtvaardigd door hun proceskenmerken en niet
door oligopolie, lobby of reclamemacht. Grote bedrijven moeten meer dan nu werken in het
maatschappelijk belang. Creatieve destructie hoort ook te gelden voor organisatievormen (Chandler,
1962) en bij innovaties die betere vormen mogelijk maken. Het is de politiek c.q. overheid die
daarvoor het speelveld bepaalt. Het is niet sociaaldemocratisch om met flexibeler arbeidsrecht
werknemers te dwingen zich sneller aan te passen aan innovaties terwijl grote bedrijven (kapitaal)
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met marktmacht oude productiesystemen uitmelken ten koste van de burger. Figuur 2.2 geeft in het
verlengde van figuur 2.1 de positie van de overheid weer.
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Figuur 2.2. Positie overheid bij herordening
De centrale overheid verlaagt als eerste substantieel de belasting op arbeid en verhoogt die op
materialenxi. Serviceverlening (arbeid) wordt dan goedkoper en nieuwe goederen (meer materiaal)
en kapitaalintensieve productie (veel machines) worden duurder (oud punt; zie ook rapport Melkert).
Een goede tweede is standaardisatie van producten (bijv. acculaadapparaten) en onderdelen voor
onderhoud- of recyclebaarheid (bijv. eisen voor design for disassembly; FMEA zijnde failure mode
and effect analyse die kans op fouten en de effecten daarvan analyseert; cradle to cradle). De
centrale overheid maakt daarbij gebruik van de kennis van serviceverleners die elke dag met
producten bezig zijn en niet van de grote bedrijven die met pushmarketing hun productie verkopen.
Verder worden eisen aan de afval branche scherper (die nu probeert overcapaciteit gevuld te
krijgen), zodat iets alleen de afvaloven in gaat voor warmte en elektriciteit als er echt geen andere
toepassing meer te bedenken is. De centrale overheid maakt het beleid met gemeenten, lokaal MKB
en burgers. MKB en gemeenten kunnen gebruik maken van brancheorganisaties, maar
subsidiestromen gaan via gemeenten. Anders komen de middelen vaak terecht bij relatief grote
bedrijven met de beste landelijke lobby. De centrale overheid verzorgt m.b.v. lokale serviceverleners
een context ofwel een nieuw speelveld voor een circulaire economie voor grote bedrijven.
Lokale overheden ondersteunen analoog aan parkmanagement voor bedrijventerreinen, buurt- en
wijkmanagement (parkmanagement eerst voor veiligheid en groen nu ook voor o.a. kantoorartikelen
en telefoondienstenxii). Men maakt eventueel samen afspraken met leveranciers en selecteert indien
nodig nieuwexiii. Dit kan groeien uit vormen van energiecoöperaties of andere lokale activiteiten.
Burgers in coöperaties kunnen de selectie doen voor goede serviceverleners en deze aanspreken op
eventueel slechte service. Het bijvoorbeeld via gemeenten gezamenlijk inkopen van zonnepanelen
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voor burgers gaat niet meer via de grootschalige verticale aanbestedingsprocedure (on line
aanbesteden voor 6000 daken), maar via de lokale serviceverlener die eerst integraal kijkt wat de
beste opties zijn voor de verschillende klanten. Burgers krijgen dan via gemeente mailing geen
zonnepanelen verkocht, terwijl ze beter muren kunnen isoleren. Installateurs kunnen best met
gemeenten een inschrijving regelen en zonder inkoopbureau prijzen uit onderhandelen. De overheid
kan MKB/serviceverleners en/of coöperaties van burgers steunen door netwerkbijeenkomsten te
organiseren of kleinschalig projecten te subsidiëren (WMO-loket voor duurzaamheid ofwel WMDloket). Creativiteit stimuleren (creative city) is niet alleen voor flitsende nieuwe producten en nieuwe
media, maar ook voor een creatieve sfeer tussen MKB en de burgers rond eenvoudige
duurzaamheidsvragen. Minder “sexy” maar levert misschien meer op.
Serviceverlening (arbeid) wordt dan goedkoper en nieuwe goederen (meer materiaal) en
kapitaalintensieve productie (veel machines) worden duurder (oud punt; zie ook rapport Melkert).
Een goede tweede is standaardisatie van producten (bv acculaadapparaten) en onderdelen voor
onderhoud- of recyclebaarheid (bv. eisen voor design for disassembly, FMEA zijnde failure mode and
effect analyse die kans op fouten en de effecten daarvan analyseert en cradle to cradle). De centrale
overheid maakt daarbij gebruik van de kennis van serviceverleners die elke dag met producten bezig
zijn en niet van de grote bedrijven die met push marketing hun productie verkopen. Verder worden
eisen aan de afval branche scherper (die nu probeert hun overcapaciteit gevuld te krijgen) zodat iets
alleen de afvaloven in gaat voor warmte en elektriciteit als er echt geen andere toepassing meer te
bedenken is. De centrale overheid maakt het beleid met gemeenten, lokaal MKB en burgers. MKB en
gemeente kunnen gebruik maken van brancheorganisaties, maar subsidiestromen gaan via
gemeenten. Anders komen de middelen vaak terecht bij relatief grote bedrijven met de beste
landelijke lobby. De centrale overheid verzorgt m.b.v. lokale serviceverleners een context ofwel een
nieuw speelveld voor een circulaire economie voor grote bedrijven.
Samenvatting
Voor eenvoudige verbruiksartikelen kan internetinformatie veel reclame vervangen. Voor de
duurdere kennisintensieve gebruiksgoederen lijkt een lokale serviceverlener, die breder de klant
helpt t.o.v. oligopolie bedrijven duurzamer te werken indien de historische lockinsituatie wordt
doorbroken. Informatica en internet zijn dan niet meer voor optimaliseren van marketing, maar gaan
aansluiten bij de trend van Marktplaats en de kringloopwinkel aangevuld met de kennis van de lokale
serviceverlener. Door circulaire-economie functies toe te voegen aan de lokale serviceverlener zijn
die bedrijven weer rendabel, waar voorheen de elektricien in de weggooimaatschappij werd
verdreven door de discountzaken. In hergebruik en onderhoud zijn professionele serviceverleners
veel beter in staat dan de burger om producten langer en beter te laten functioneren. Ze kunnen
tevens de industrie sturen om producten te fabriceren die beter te onderhouden en herbruikbaar
zijn.
Om deze verandering te bewerkstelligen moet de politiek c.q. centrale overheid m.b.v. lokale
serviceverleners zorgen voor een context ofwel een nieuw speelveld voor een circulaire economie en
grote bedrijven. Lokale politiek en overheden gaan er vanuit dat creativiteit tussen MKB en de
burgers rond eenvoudige duurzaamheidsvragen lonender kan zijn dan “sexy” media en
designproducten .
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3. Marktwerking en echte kosten.
Harm Hofman en Jos Oude Elfrink
Marktwerking, comperatieve kostenvoordelen en innovatie worden vaak in één adem genoemd.
Maar welke marktwerking leidt tot welke innovatie en wat is de rol van comperatieve
kostenvoordelen binnen de EU. Deze bijdrage gaat in op comperatief innovatief voordeel waar het
gaat om duurzame energie uitgaande van echte marktwerking. In zo’n marktwerking hebben
consumenten wat te kiezen en plukken daar zelf de voordelen van. Dat gaat niet vanzelf met de
huidige marktverstorende instituties. Wellicht is verbetering mogelijk gelijktijdig met echte
hervormingen van de woningmarkt à la Adri Duivesteijn. Tot slot wordt aandacht geschonken aan
Europese afspraken (ETS) die zinvol lijken indien goed wordt gekeken naar een aantal nadelige
effecten of voordelen die dubbel worden geteld bij subsidieprogramma’s.
Voor een marktwerking waar de gebruiker en het milieu wat aan heeft moeten alle externe
(milieu)kosten goed worden doorberekend. Energie uit Spanje halen en distribueren vraagt een
uitgebreid kabelnet met investeringen en transportverliezen. Grote energieleverende bedrijven
zullen in de EU meer kabelcapaciteit bepleiten (investeringen voor netwerkbedrijven van overheid),
waar wellicht lokaal kleinschalige energieopslag beter is (of isolatie en energiebesparing). De
gebruiker krijgt nadat de kabel is gelegd een energienota waarbij het niet uitmaakt waar de energie
vandaan komt en hij houdt dus ook geen rekening met de echte distributiekosten bij zijn
beslissingen.
Dat vraagt ontwikkeling van meet- en registratiesystemen bij opwekkers en gebruikers (vallen soms
samen) en manieren om daar met burgers over te communiceren. Daarvoor is flexibiliteit van weten regelgeving en soepel lokaal netwerkbeheer nodig, geen grootschalige instituties. Op zich is de
wet die energiebedrijven splitst in transport- en productiebedrijven goed. De netten vallen onder de
infrastructuur (zoals ook de wegen) en zijn terecht in handen van de overheid. Maar die overheid
moet dan wel de juiste (transport)kosten doorberekenen om de markt echt te laten werken
(kilometerbasis zoals op snelweg ook gewenst is). Als transportkosten vanuit Spanje of een simpel
verlengsnoer met een PV-paneel van de buurman kunstmatig gelijk worden gehouden voor de
gebruiker elimineren instituties het transactiekostenvoordeel van de buurman en klopt de
comperatieve kostentheorie niet meer. RTL 7 geeft de hele dag de actuele beurskoersen. Bij een
slechte weersverwachting dalen koersen van weergerelateerde fondsen. Dat moet ook mogelijk zijn
bij energielevering aan consumenten zodat er echte marktwerking ontstaat. Nederland heeft door
zijn hoge bevolkingsdichtheid en uitgebreide netten een comperatief kostenvoordeel voor het
ontwikkelen van slimme netten, zodanig dat echte transportkosten van verbruikte energie tot aan de
consument worden doorberekend en er echte marktwerking ontstaat binnen de energiemarkt. Er
kan via nieuwe media een directe koppeling komen tussen leverancier en consument.
Organisatie van de distributie
TenneT sluit voor hoogspanning internationaal contracten af waar burgers niet direct bij betrokken
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zijn. Waarom dat Nederlandse staatsbedrijf vervolgens moet groeien en werkt aan netten in
Duitsland is onduidelijk. Duitsland kan zelf hoogspanningsnetten bouwen en waar nodig zijn
samenwerkingsverbanden mogelijk. Voor laagspanningnetten is Alliander een samenklontering van
vroegere provinciale bedrijven. Een stilzwijgend fusietraject waarbij de vraag is of het resultaat
bedrijfskundig optimaal is. Een optie is lokale organisaties creëren die zorgen voor gas, elektrisch,
openbare verlichting en communicatienetwerken onder verantwoordelijkheid van de democratisch
gekozen gemeenteraad. Blijkbaar hebben we met Inholland, Vestia etc. nog steeds niet geleerd dat
grootschaligheid soms niet nodig is en dan slecht werkt. Het woekert onzichtbaar voor de burger
door.
Volkskrant 31 dec 2013 over Spanje; “Maar deze zogenoemde vrije markt rammelt aan alle kanten.
Stroomopkopers – grote buitenlandse investeerders - zoals Goldman Sachs en Deutsche Bank die
tussen elektriciteitsproducenten en de distributeur inzitten hebben hun stroom aanzienlijk
goedkoper kunnen inkopen dan de prijs die ze vergoed krijgen. Dat betekent dat de consument
volgens sommige schattingen 1 miljard euro kwijt is aan de tussenhandel. Steeds meer Spanjaarden
vragen zich af waar dat voor nodig is”. Vervolgens worden de energiemaatschappijen beschreven
die het ook opmerkelijk goed gaat, terwijl investeerders de Spaanse staat voor de rechter halen in
het kader van stimuleren van zonne-energie. Dat is de wereld op z’n kop zetten en toch vragen
politici zich af waarom de EU, met politici die dit mogelijk maken, zo impopulair is.
Een ander verschijnsel is opvullen overcapaciteit, zoals bij het betalen van boetes als burgers afval
gaan scheiden en de afvalcentrale te weinig afval krijgt of transporten met afval van Italië en
Engeland naar Nederland om die ovens maar goed bezet te houden (i.p.v. daar nieuwe efficiënte
ovens te maken).
Als het waait en er is veel zon dan zou de prijs laag moeten zijn, maar zo werkt dat niet voor de
consumenten. Grote energiebedrijven kopen goedkoop in als het aanbod hoog is. Als het aanbod
laag is zetten ze vanzelf hun centrales in. Indien prijsfluctuatie echt aan consumenten wordt
doorberekend, kunnen consumenten (of groepen consumenten) gericht energieverbruik sturen met
de elektrische auto, eigen accu opladen of wassen als de stroom goedkoop is. Belangrijk is dan dat
een systeem kan aangeven wanneer en waar een gekochte portie groene energie is geproduceerd.
Dan kan elk moment via de markt een echte marktprijs ontstaan, inclusief de transportkosten over
de werkelijke afstand. Een kolencentrale zal door heffingen op brandstof of andere regelingen tot
hogere kosten moeten leiden en dus zal er minder elektriciteit van vervuilende centrales worden
afgenomen. Die gaan pas op het laatste moment leveren tegen een voor gebruikers erg hoge KkWh
prijs. De consument maakt dan de keus om goedkope groene energie op te slaan en gebruikt die in
plaats van dure milieuonvriendelijke energie of schakelt apparaten af als de prijs erg hoog is. Binnen
algemene veiligheidsvoorschriften kunnen gemeenten zelf netwerken en tarieven regelen, waarbij de
infrastructuur wordt aangeboden via een lokale, kleinere en dus minder bureaucratische organisatie.
Zelf opwekken en opslaan kan ook met advies van gemeentelijke instellingen door buurten
gebeuren. Daarbij is de problematiek in Amsterdam is anders dan in Groningen. Op die verschillen is
op een democratische manier in te spelen, waarbij voor administratieve en technische aspecten
wordt samengewerkt door gemeenten. Daarbij kan opslagcapaciteit of decentrale opwekking door
bijvoorbeeld warmtekrachtkoppeling in sommige gebieden goedkoper zijn en is soms continue
stroomvoorziening op die manier beter te garanderen dan via extra kabels (in principe
noodstroomaggregaat dat ook draait als er geen “nood” is). Overigens kan de klant ook kiezen voor
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(deels) afschakelen van installaties bij storing. Decentraal sturen kan maatwerk leveren. Kortom in
een sociaaldemocratisch energiesysteem verandert de hele structuur naar een echte markt voor
burgers. De Wmo operatie (Wet maatschappelijke ondersteuningen) verplicht gemeenten een Wmoloket te openen. Dit wordt uitgebreid met een energieloket voor de energie-infrastructuur met
onafhankelijk energieadvies (inclusief isolatie) en gerichte service voor de burger in specifieke
situaties. Prijsvoordelen komen bij de consument terecht terwijl kosten van vervuiling zijn
opgenomen in de prijs van vuile energie en consumenten kunnen kiezen voor bijv. energie uit
vervuilende centrales, zelf (gezamenlijk) groene energie opslaan of in sommige gevallen apparaten
afschakelen. Politici zorgen dat er lokaal steunpunten (Wmo-loket) komen onder democratische
controle waar de burgers advies kunnen krijgen.
Duitse feedin systeem
Duitsland stimuleert duurzame energie met een hoog tarief voor terugleveren van energie aan het
openbare net (feedin systeem; EEG, Erneuerbare Energien Gesetz). Dat wordt gecompenseerd door
een toeslag op milieuonvriendelijk opgewekte stroom (voor burgers en industrie). Dit type politieke
acties helpt de comparatieve kostentheorie om zeep als andere landen niet meedoen. Als Duitsland
marktregels maakt die de vervuiler laat betalen dan is dat een prima manier om externe effecten in
de kostprijs van goederen te krijgen. Het Duitse beleid leidt wel tot PV-panelen op Duitse daken,
waar ze wellicht rendabeler waren geweest in Spanje. Maar Duitsland kan moeilijk in Spanje de EEGprijs betalen en het prijsverschil bij Duitse burgers en bedrijven in rekening brengen. Het probleem
is dat de EU niet in staat is om samen zo'n Duits initiatief op te pakken en de werkelijke prijs van
energie, inclusief externe kosten, over de hele EU in de kostprijzen te krijgen.
Bovengenoemde filosofie bevat het aloude sociaaldemocratische gedachtegoed van
burgeremancipatie, met gebruik van het echte marktprincipe en niet de neoliberale markt met vrij
baan voor machtige bedrijven. Voor energiebesparing is marktwerking in de bouwkolom belangrijk.
Dat is al jaren een moeizaam proces met veel institutionele belemmeringen. De sector functioneert
relatief traditioneel, waarbij grondposities en projectontwikkeling belangrijker zijn dan klant- en
milieubewuste woningbouw. Tot nu toe zijn tevens extra investeringen in bijvoorbeeld isolatie bij
renovatie lastig te verrekenen in de huur. De minst draagkrachtige heeft dan over 10 jaar een lage
huur, met een torenhoge rekening bij energieschaarste, maar gaat daar nu niet mee naar een PvdA
ombudsteam (levert hogere huur op). Mocht dat wel zo zijn dan doet zo’n ombudsteam weinig aan
bestaande structuren in de bouw- en corporatiewereld (zie inzet 3). Het gaat om de mate waarin
mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking kunnen geven aan hun betrokkenheid als lid van de
maatschappij en als burger in de samenleving. De woningbouwcorporatie konden daarin een rol
spelen, maar kregen na de bruteringsoperatie (verzelfstandiging) een andere kader binnen de “de
markwerking” om de efficiency te verbeteren. Dat leidde tot debacles met schaalvergroting en
mismanagement, waardoor men nu terug moet naar de kernactiviteit. Maar wat is dat? Is een
woning voldoende of moet die ook weinig energie verbruiken? Hoort een leefbare buurt daar bij? Als
er mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie, moet een woningbouwcorporatie
dit dan afhouden als zijnde geen kernactiviteit? Voor dit type vragen zijn kaders van de politiek en
overheid nodig, zodanig dat de lokale situatie hierop kan inspelen met bijvoorbeeld coöperaties
(Duijvenstijn S&D). Het gaat om een overzichtelijke bij een bepaalde gemeenschap passende
organisatie, waarbij de beslissingsmacht lokaal ligt (ook financieel) en het toezicht bij gekozen
bestuurders (bijv. wethouders en bewonersdelegatie). In de directe woonomgeving moeten burgers
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zich beter kunnen organiseren en samen bewust eisen gaan stellen aan de duurzaamheid van de
woningen, energievoorziening en de woonomgeving. Vertrouwen in de politiek is dan cruciaal maar
dat ontbreektxiv. Dit gebrek aan vertrouwen wordt versterkt indien het bouwen van kolencentrales
doorgaat, grote bedrijven grotendeels nog geen eurocent per kWh betalen en de voorzitter van
Bouwend Nederland een Eerste Kamerfractievoorzitter kan zijn. Om mensen betrokken te krijgen
moet de politiek betrouwbaar worden en echte hervorming voor de woningbouw waarin energie
integraal is opgenomen op de agenda zetten. Politici moeten daarbij die structuur agenderen,
waarbij duidelijk wordt wat markt is en wat bestaande machtstructuren zijn die ze zo nodig
aanpakken, waarbij sociale cohesie op microniveau als tegenmacht nodig is om tot resultaten te
komen
De bouwkolom.
De Nota Wonen uit 2000 meldde al dat bewoners (klanten) in deze branche weinig tot geen invloed
hadden en wilde dit veranderen om marktwerking een kans te geven (Pronk & Remkes, 2000). Het
ging dan om faciliteren van thuiswerken, milieu, meer zorg thuis, betere leefomgeving etc.. De
enquête over de bouwfraude een aantal jaren later gaf aan dat die situatie niet was verbeterd
(eerder slechter; grondposities bepalen de macht van bouwers). Een schema liet zien dat de
innovatie daardoor in de bouw in het gedrang komt (Vos, 2003; Lukkes, 2012).
“Maar door de uitruil zien wij dat de wetten van de markt – in alle stukken die door de minister voor
Wonen en Rijksdienst zijn geproduceerd, de ‘Hervormingsagenda voor het wonen’ in het bijzonder –
(te) dominant zijn geworden in ons woonbeleid. Daarbij wordt bovendien vastgehouden aan de
traditionele spelers en rolverdeling; in dit institutionele veld is voor de moderne en op eigen kracht
functionerende burger, de participatiesamenleving ten spijt, geen echte plek ingeruimd” (tekst Adri
Duivensteijn in Eerste Kamer 2013.)
Tot slot is het emissierechtensysteem (ETS) met als doel externe effecten efficiënt in te voeren in het
marktmechanisme theoretisch een goede filosofie. Bij de verdeling van de rechten bij de start zijn
wat vragen te stellen en de rechten zijn nu veel te goedkoop. Alle begin is moeilijk, maar daar kan
wel wat aan worden gedaan. Politieke partijen dienen nog een paar elementen te doordenken voor
hun verkiezingsprogramma’s zoals:

De crisis leidde tot minder bedrijvigheid, met minder vervuiling en dus tot lagere prijzen van de
ETS-rechten. Dat heeft een stabiliserend effect op de economie. Bedrijven die door de crisis in
moeilijkheden komen worden niet gedwongen extra investeringen te doen waardoor ze
minder snel failliet gaan. Keerzijde is dat innovatieve bedrijven die het milieu verbeteren
minder opdrachten krijgen. Hier lijkt een studie zinvol om te kijken hoe overheden milieuinnovaties kunnen steunen bij conjuncturele problemen om zo in een belangrijke branche
werkgelegenheid en kennis in stand te houden. Algemene innovatiestimulering wordt
afgebouwd, omdat ETS via de markt die innovatie hoort te verzorgen (bij substantiële ETSprijzen).

” De aanleg van windparken in een systeem van verhandelbare CO -emissierechten heeft
geen invloed op de CO2-uitstoot. Die wordt namelijk bepaald door het afgesproken CO plafond.” (CPB/Lukkes,Lukkes, 2012). Windmolenparken subsidiëren is subsidiëren in meer
ruimte in het ETS-systeem, wat die emissierechten goedkoper maakt waardoor andere
bedrijven minder hoeven te innoveren om hun CO uitstoot te verlagen.
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Bedrijven kunnen rechten kopen van arme landen waardoor die om op korte termijn te
overleven ontwikkelingsruimte prijsgeven voor de lange termijn.
Mits goed ingekaderd leidt ETS tot een efficiënte verdeling van innovatie ten behoeve van
duurzaamheid, waarbij de sturing wordt verplaatst naar de markt. ETS past volledig in een
sociaaldemocratisch programma, mits de prijsstelling goed is, men dubbeltellingen er uit haalt bij
subsidies en problemen rond conjunctuurschommelingen en ontwikkelingslanden niet worden
verdoezeld.
Samenvatting
Nederland heeft door zijn hoge bevolkingdichtheid en uitgebreide netten een comperatief
kostenvoordeel voor het ontwikkelen van slimme netten. Dat dient zodanig te gebeuren dat echte
netwerkenkosten tot aan de consument worden doorberekend en er echte marktwerking ontstaat
binnen de Europese energiemarkt. Onderdeel daarvan is ook dat consumenten een echte keuze
hebben voor bijv. energie uit vervuilende centrales, zelf (gezamenlijke) groene energie op te slaan
(van dicht bij of, inclusief transportkosten, van veraf) of in sommige gevallen apparaten af te
schakelen. Politici zorgen dat er lokaal steunpunten komen waar de burgers advies kunnen krijgen en
zetten een echte hervorming voor de woningbouw op de agenda, waarin energie integraal is
opgenomen zodanig “dat burgers het initiatief op substantiële schaal in eigen hand willen en kunnen
nemen, mits zij daartoe de mogelijkheid krijgen”xv. ETS met een goede prijsstelling past in een
sociaaldemocratisch programma, mits de problemen rond conjunctuurschommelingen en
ontwikkelingslanden niet worden verdoezeld en er geen dubbeltellingen zitten in de beloften rond
CO2 (tast vertrouwen politici aan).

42

Marktwerking en echte kosten.

43

Marktwerking, aanbesteding en democratie

4. Marktwerking, aanbesteden en democratie.
Harm Hofman
Mondialisering geeft mogelijkheden maar ook problemen voor burgers en democratische instituties.
Aanbestedingen in openbaar vervoer resulteren regelmatig in ellende en de reorganisatie van de
zorg naar lokale overheden lijkt eenzelfde recept te volgen. We kopen met de Fyra in Italië een hoop
problemen terwijl we zelf met werkloosheid zitten. Bevorderen aanbestedingsregels nu
marktwerking of bevoordelen politici multinationale bedrijven ten koste van de lokale politieke
overheden en kleinere bedrijven? Werkt een “wethoudersdemocratie” (Hilhorst & Lans v.d, 2013)
niet beter? Hoe solidair zijn sociaaldemocratische politici met Griekse burgers als Duitse politici
toelaten dat Duitse multinationals veel geld verdienen m.b.v. corrupte politici in Griekenland? Deze
bijdrage gaat in op deze punten.
In het verleden werden activiteiten volgens gewoonterecht geregeld binnen een gemeenschap. Later
kwam het medium geld dat ruilen makkelijker maar onpersoonlijker maakte door regio-overstijgende
handel. Dat leidde tot mooie systeemplaatjes bijvoorbeeld afgeleid van de bloedsomloop, zoals
aangegeven in figuur 4.1,

Figuur 4.1. Economische kringloop volgens Quesnay

Contracten werden noodzakelijk omdat vertrouwen op leveranciers op afstand lastiger is.
Leveranciers zijn dan niet meer eenvoudig aan te spreken in bijvoorbeeld de kerk of een fysieke
marktplaats. Geld vereenvoudigt mondiaal inkopen, maar vermindert dus mogelijkheden om vanuit
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committent zaken te doen. Dit heeft nadelen. Waar voor eenvoudige producten duidelijke
contracten mogelijke zijn, neemt bijvoorbeeld de informalisering op arbeidsmarkt toe. Dat kan met
een oppasoma ter vervanging van een crèche (minder werkgelegenheid van professionele
crèchemedewerkers). Er vanuit gaande dat oma automatisch net zo professioneel is, hoeft ze
blijkbaar geen verzekering, loonbelasting en sociale lasten af te dragen. In o.a. Bangladesh lossen ze
dat vaak nog soepeler op door arbeidscontracten en omstandigheden nog informeler te maken
waardoor mensen onder erbarmelijke omstandigheden werken voor productie in het westen. Zodra
er een gebouw instort met veel doden bedenkt de minister oncontroleerbare regeltjes voor
bedrijven, wat begint te lijken op toedekken van de slavernij die daar in feite plaats vindt. Controle is
op afstand is nl. lastig. Als bedrijf A een contract met slechte arbeidsvoorwaarden uit land B opzegt,
komt C met een gelijksoortige leverancier uit land D en gaan A en B failliet. Dan zijn werknemers in
land B slechter af. Die doen het slavenwerk nl. niet voor de lol maar omdat het beter is dan geen
werk. Politici falen om structurele antwoorden te vinden op de inkomensverschillen met een “race to
the bottom” als mogelijk gevolg. De verwachting dat er in ontwikkelingslanden welvaartstoename
ontstaat door de eisen van vakbonden en sociaaldemocratische partijen, zoals dat in het Westen
gebeurde lijkt niet te kloppen. Juist het omgekeerde gebeurt. In Nederland kalven vakbonden en de
sociaaldemocratie af en arbeidscontracten veranderen (zeer) langzaam richting informele systemen
en slechtere contracten (ZZP er, nulurencontracten, vervangen zorgmedewerkers door
schoonmaakdienst etc.). Politici faciliteren dus door de neoliberale oogkleppen slavenarbeid maar
ook dichter bij huis frustreert dit gedachtegoed marktwerking en geeft machtige partijen voordelen
ten koste van democratische principes en de vrijheden van burgers.
Volledige marktwerking zou leiden tot efficiëntie in kosten omdat inkopers dan zoeken naar
leveranciers met de laagste prijs. Bij voldoende vragers en aanbieders ontstaat dan de laagste
evenwichtprijs. Het aantal voorwaarden en veronderstellingen in die basisgedachte is echter zo groot
dat dit verhaal minder realiteitswaarde heeft dan de sprookjes Andersen. Inkopers van innovatieve
hightech bedrijven (bijv. ASML) lopen niet alle toeleveranciers af om de laagste prijs te vinden. Ze
maken met een beperkt aantal leveranciers, bij voorkeur in de buurt, afspraken over de juiste prijs
uitgaande van leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en het samenwerken voor proces- en
productverbetering. Deze aspecten zijn belangrijker dan een bodemprijs waar de toeleverancier
nauwelijks van kan bestaan en dus ook geen extra service levert bij onvoorziene problemen of
vragen. Elke leverancierwijziging geeft opnieuw extra transactiekosten en problemen. Deze (cluster)
filosofie kennen politici vanuit bijvoorbeeld de regio Eindhoven. Het is dan ook onbegrijpelijk dat
deze politici, met democratie hoog in het vaandel, overheden opzadelen met aanbestedingsregels
ontleend aan neoliberale spookjes rond marktwerking. Democratisch gekozen instituties worden met
extra bureaucratie opgezadeld en kunnen minder vrij lokaal (nabijheid zoals bij bedrijven) interactief
werken aan innovatie en proces en productverbetering met leveranciers. EU politici lijken geen
vertouwen te hebben in de democratie die ze promoten en ontzeggen burgers en hun gekozen
vertegenwoordigers de mogelijkheden die ze het bedrijfsleven wel toestaan. De politici, die continu
wijzen op te hoge regeldruk, hebben blijkbaar de neoliberale oogkleppen zo stevig op dat ze geen
aanstalten maken om deze disfunctionele regels te schrappen (makkelijker kom je niet van
schadelijke regels, veel gesteggel en EU functionarissen af). Politici blijven zo via de (EU)
aanbestedingwetgeving multinationals ruimte geven en zadelen democratisch gekozen lokale
overheden op met onnodige bureaucratie. Vervolgens verschuilen ze zich achter “Het moet van
Brussel” om te verhullen dat ze die regels zelf hebben afgesproken.xvi
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Zich democratisch noemende politici ontzeggen burgers dus vrijheden om via democratie voor zich
zelf de directe leefomgeving in te richten op de manier die aandeelhouders en managers wel wordt
toegestaan om winst en inkomen te realiseren. Burgers voelen terecht dat Den Haag en de EU meer
doen voor bedrijven dan voor burgers. De aanbestedingregels bevoordelen oligopolie waardoor
ongelijkheid in de samenleving (internationaal)xvii en regionaal werkloosheid kunnen toenemen
Verschil vrijheden manager overheid / bedrijfsleven.
Een directeur van een schoonmaakbedrijf gaat vrijelijk relaties met leveranciers aan om zijn winst,
salaris en bonus zo hoog mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een relatie te kiezen die wat duurder
is maar waarvan hij uit ervaring weet dat hij er geen omkijken naar heeft. Een directeur
gemeentewerken moet hetzelfde doen in het belang van burgers voor minder dan de
Balkenendenorm maar moet zich houden aan beperkende aanbestedingsregels. Hij is meer tijd kwijt
met aanvragen en offertes doornemen. Als er een goedkope leverancier tussen zit die hij niet
vertrouwt, kan hij die niet negeren op basis van zijn (professioneel) gevoel (geeft politiek gekrakeel).
Blijkt achteraf dit gevoel juist, dan kan hij wel de problemen oplossen. De politici die deze
omslachtig methodes bedenken voor ambtenaren houden burgers wel continu voor dat er op het
ambtenarenapparaat efficiencywinst te halen is. Systemen met ‘puntentellingen’ leiden er toe dat
niet de beste oplossing wordt gekozen maar de oplossing die het slimst met de scores weet om te
gaan: geen garantie voor kwaliteit.
Ook zonder die aanbestedingsregelsxviii ontstaan problemen, maar die zijn van een andere aard. Het
is rationeel als lokale politici in hun nabije omgeving zonder onzinnige uitbestedingregels met lokale
bedrijven tot goede afspraken komen. Die “clustervormen” optimaliseren innovatie van diensten en
producten met een gelijksoortige succesformules als ASMLxix. Dat kan al of niet met bijvoorbeeld
coöperaties van burgers. Het is ook legitiem om opdrachten te geven aan lokale bedrijven, die op
korte termijn iets duurder zijn, als dat sluiting van die bedrijven voorkomt.
Delen vernietigen vernietigt op termijn het geheel.
Zuid Nederland kent een belangrijke maakindustrie waarbij het voor toeleveranciers belangrijk is dat
er een paar grote eindproducenten zijn waaraan zij kunnen leveren. VDL is een verzameling van
toeleverancierbedrijven en maakt ook autobussen. VDL werkte in een subsidieproject samen aan
hoogwaardige, energiezuinige openbaarvervoersoplossingen. VDL kocht ook Nedcar en verzorgt
werkgelegenheid in Zuid Limburg. De vraag is wat de gevolgen kunnen zijn van aanschaffen van
autobussen voor regionaal vervoer vanuit het buitenland. Goede werkgelegenheid en
mogelijkheden voor onderhoudswerk en innovatie kunnen worden vernietigd als grotere
buitenlandse bedrijven tijdelijk inschrijven tegen lagere prijzen (dumpingxx) totdat VDL bussen failliet
is. Daarna verhoogt het oligopolie van busbouwers de prijzen. Intussen verliezen toeleveranciers die
tevens aan ASML en Philips leveren omzet waardoor de hele industriële kracht van die regio wordt
ondermijnd. Het is niet zo dat VDL vraagt wat hij wil en de burger betaalt. Benchmarking blijft
belangrijk, maar lokale politici leggen verantwoording af aan de lokale gemeenschap. Dat is een
integrale afweging en niet een voor alleen losse producten en diensten waarbij de samenleving als
totaal aan het kortste eind trekt.
Bij een integrale afweging betalen belastingbetalers een paar euro per uur voor een product. Maar
werkgelegenheid blijft in stand zodat niet 20 euro meer aan sociale uitkeringen wordt uitgegeven
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voor werklozen en het werk in China wordt gedaan (met de nodige vervuilende transporten). Deze
integrale lokale benadering kan leiden tot minder oligopolievorming, een betere inkomensverdeling
en een grotere diversiteit die leidt tot zinvolle innovaties met betrokken eindgebruikers. Het is niet
de bedoeling lokale RSV affaires te ontwikkelenxxi. Lokale overheden dienen er op bedacht te zijn dat
bepaalde producten lokaal structureel niet rendabel te maken zijn. Dit hangt af van het type product
of dienst. Naarmate ontwikkelingslanden in zonnige gebieden de kennis hebben om buiten efficiënt
tomaten te produceren moet een lokale overheid met energie-intensieve kassen er op bedacht zijn
dat door hogere energiekosten deze activiteiten structureel afnemen. Die bedrijvigheid is dan op
lange termijn niet te handhaven. Het is aan de lokale politici om dit te agenderen en oplossingen
voor werkgelegenheid te zoeken. Lastiger ligt het met de “race to the bottom” voor arbeidskosten.
Textiel is niet goedkoper in Bangladesh door klimaatomstandigheden, maar door slavenarbeid. Dit
zijn geen structurele kostenvoordelen, maar voor het inkomensniveau in Bangladesh ons niveau
heeft zal nog even duren. Weer anders ligt het met dienstverlening zoals de kapper,
blindedarmoperatie en thuishulp. Je gaat niet naar China voor en goedkope kapper. Democratisch is
een goede balans te vinden wat lokaal of elders moet gebeuren waarbij de gevonden oplossingen
decentraal veelzijdiger en creatiever zullen zijn dan centrale regelgeving, zolang kosten en
opbrengsten integraal worden meegenomenxxii. Dus niet lokaal op oude voet doorgaan tot het niet
meer gaat en dan centraal de lasten leggen of centraal werkzaamheden verschuiven met minder
middelen maar wel met beperkende (aanbesteding)regels of verplichte arrangementen met
dominante marktpartijen opleggen. Lokaal kan dan maatwerk leveren dat per definitie per locatie
verschilt.
Circulaire economie met lokale industrie.
Openbaar vervoer is het laten rijden van bussen, trams en treinen (zoals lokale vervoersbedrijven
vroeger deden). Er is geen economische reden waarom een groot Frans bedrijf dat op afstand met
bureaucratische regels beter kan en waarom de winst naar het buitenland gaat. Vaak neemt, om bij
aanbesteding de prijs te drukken, de dienstverlening af en worden chauffeurs ontslagen. Die kunnen
dan voor een uitkering als “vrijwilligers”xxiii bejaarden bedienen die buitenlandse busbedrijven
overslaan uit winstbejag. Houd de chauffeurs in dienst en lease (incl. onderhoud) de bussen bij VDL.
Dat biedt kansen voor circulaire economie, behoud van werkgelegenheid en betere
dienstverleningen. Bij grootschalige projecten biedt een benadering vanuit de circulaire economie
nieuwe oplossingen. De verschuiving van bezit naar gebruik speelt hier een sterke rol. Als de NS de
Fyra niet had gekocht maar een performancecontract had afgesloten (betalen per gereden
kilometer), dan was het debacle sneller opgelost geweest en waren de kosten voor NS minimaal
geweest. Op die manier kan men ook bij VDL afspraken maken.
Een “wethoudersdemocratie” (lokale besluitvorming) lijkt dus voordelen te hebben. De Eerste Kamer
kan prima wetgeving toetsen op haalbaarheid met mensen van het type Adri Duivesteijn, die
toetsten op belangen van burgers. Dat werkt minder soepel als de voorzitter van Bouwend
Nederland in de Eerste Kamer zit. Maar de markt is er voor de burgers en niet andersomxxiv. Dus
liggen de toetscriteria bij de burgers c.q. lokale politiek. Dat geldt ook voor o.a. de zorgwetgeving
waar gemeenteraden (betrokken bij de WMO) het laatste woord moeten krijgen over haalbaarheid.
Als zorgverzekeraars dat niet aanstaat, regelt de democratie dat zelfxxv. Marktaanbieders zijn niet per
definitie efficiënter. De AOW is de goedkoopst en effectiefst werkende verzekering zonder kleine
letters en budgetverspilling aan halfjaarlijkse reclame- en telefoonacties over een relatief waardeloos
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welkomstcadeau bij het overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. De AOW draagt de
naam van oud-wethouder en later premier Willem Drees. Hilhorst en v.d. Lans noemen met Wibaut
(Hilhorst & Lans v.d, 2013), een wethouder die tevens in de Provinciale Staten en Eerste Kamer zat.
Dat is ook wethoudersdemocratie. Mensen uit netwerken van belangenbehartigers van bedrijven en
koepelsxxvi worden vervangen door lokale politici in bijvoorbeeld de Eerste Kamer of Provinciale
Staten.
Maar sociaaldemocraten dienen ook kritisch te zijn op democratisch functioneren in breder
perspectief. Als Grieken (jeugdwerkloosheid bijna 50%) demonstreren tegen de trojka, stellen
Nederlandse politici dat “de Grieken” niet moeten denken dat we “zomaar geld doneren” (Wilders
wind uit de zeilen halen). Maar met “de Grieken” is niks mis. Het zijn de politici die hun Griekse
collegae altijd allervriendelijkst ontvingen in de EU, terwijl die er een rommeltje van maakten waar
ander westerse bedrijven aan verdienden. Corruptie speelde tot op het hoogste niveau, ook binnen
de sociaaldemocratische partijen. Bedrijven vanuit o.a. Duitsland deden mee met smeergeld om
miljarden aan (militair) materieel te verkopen, waar Grieken niets aan hadden. Daarna profiteerden
noordelijke EU landen van een lage rente op staatsleningen door problemen in het zuiden, betalen
de Grieken onredelijk hoge tarieven, moeten staatseigendommen voor afbraakprijzen verkopen,
lonen van werknemers verlagen etc. Intussen stallen rijke Grieken geld in andere landen om belasting
te ontlopen, terwijl de EU druk is met het bevriezen van tegoeden van Russen i.v.m. de Oekraïne.
Logisch dat Grieken, oorspronkelijk overwegend socialist, het laten afweten bij zo weinig
sociaaldemocratische solidariteit vanuit andere landen (PASOK is terecht geminimaliseerd). In Italië
gebruikt een mediamagnaat zendtijd om zolang mogelijk aan de macht te blijven en probeert met
politieke onschendbaarheid de rechter te ontlopen. “Proletariërs aller landen verenigt u!” Maar waar
zijn de sociaaldemocraten als ze voor het verenigde proletariaat om tijdig hun corrupte Griekse
collegae aan te spreken, van hun Duitse collega moeten eisen dat ze Siemens aan pakken, samen de
voordelen op lage leningen afdragen aan de Grieken en met de Italiaanse gaan kijken in hoeverre
democratie telemarketing is? Willen de sociaaldemocraten mondiaal geloofwaardig zijn, dan zullen
ze openbaar dit type discussies aan moeten gaan. Politici en zeker sociaaldemocraten, horen het
speelveld te bepalen voor de markt ten behoeve van burgers. Nu bepalen markten de grenzen voor
laffe politici ten koste van burgers. De EU mislukt als politici niet in staat zijn lidstaten te voorzien van
goed werkende democratieën die hun sociale regelgeving en leefwereld bepalen op een
vertrouwenwekkende (lokale) manier. Die mislukking wordt duidelijker naarmate de EU meer macht
naar zich toe trekt, politici hun taak slecht uitvoeren en multinationals het speelveld gaan bepalen.
Samenvatting
Vanuit het verleden werden vele activiteiten volgens gewoonterecht geregeld. Het medium geld
maakt echter ruilen makkelijker maar ook onpersoonlijker. Contracten worden dan noodzakelijk voor
activiteiten die voorheen regionaal werden geregeld op basis van commitment van burgers en
plaatselijke ondernemers. De huidige democratische politici negeren commitment van burgers,
bevoordelen vanuit het neoliberaal paradigma via de (EU) aanbestedingwetgeving multinationals xxvii
en zadelen democratisch gekozen lokale overheden op met onnodige bureaucratie. Burgers worden
zo mogelijkheden om via de lokale democratie de leefomgevingen samen met bedrijven in te richten
ontnomen. Deze aanbestedingregels kunnen oligopolievorming bevorderen met als gevolg
ongelijkheid (internationaal) en onnodige regionale werkloosheid (met onbegrip over politiek).
Onnodige EU aanbestedingsregels geven veel bureaucratie, claims, rechtszaken en belemmeren
burgers en lokale bedrijven in hun functioneren. Maar ook breder dienen vooral
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sociaaldemocratische politici zich weer loyaal ten opzicht van burgers op te stellen en elkaar aan te
spreken op asociaal gedrag. De EU wordt een mislukking (of is dat al) indien ze niet in staat is de
lidstaten van goed werkende democratieën te voorzien waar burgers vertrouwen in hebben. Die
mislukking wordt steeds duidelijker naarmate de EU meer macht naar zich toe trekt en
multinationals meer ruimte geeft met onwerkbare regelgeving voor marktwerking als lapmiddel.
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5. Genen, patenten en de kenniseconomie.
Ronald van Giessen
Genetische modificatie, waarbij genen direct worden aangepast is actueel door de ethische aspecten.
Genetische manipulatie, verbetering van soorten m.b.v. voortplanting van “betere” exemplaren
gebeurt al eeuwen. De Hollandse koe is een getemd dier waarmee is doorgefokt. De beste koe met
de meeste melk werd gebruikt voor voortplanting. Hier krijgt GMO aandacht in de context van
mondialisering, specialisatie van multinationals en de positie van kennisinstellingen xxviii.
Genetische manipulatie
In de oudheid werden dieren gevangen, getemd met ontzag voor de natuur en werd gericht gefokt
om ze dienstbaar te maken aan mensen. Bij planten heet dat kweken. Dat gebeurt nog steeds zowel
professioneel als voor de hobby (bloemen kweken, kanaries fokken). De werkwijze is bekend, de
veranderingen zijn relatief klein en duren langer, afhankelijk van de voortplantingstijd van de soort.
Dat neemt niet weg dat er risico’s zijn, zeker met de toename van het aantal mensen en technologie
om de natuur te beheersen. Gerichte voortplanting met als gevolg giftige planten of agressieve
gevaarlijke dieren lijkt ongewenst. Ook voor dieren zelf zijn er grenzen voor wat ethisch toelaatbaar
is. Wetgeving die negatieve manipulatie maar ook modificatie aan banden legt blijft dus altijd zinvol.
Genetische manipulatie is historisch gegroeid en een patentsysteem lijkt ongewenst. Kwekers en
fokkers kunnen kennis vrij gebruiken en nieuwe exemplaren doorontwikkelen. Een patentsysteem in
het algemeen maar zeker bij GMO schermt uitvindingen af voor andere pioniers en laat de markt
slechter functioneren. Zonder patent doet iedereen mee aan de volgende ontwikkeling met meer
kans op innovatie en maatschappelijk betere resultaten. Patenten houden niet alleen potentiële
innovaties uit de markt maar veroorzaken ook onnodige regelgeving. De overheid moet regels weer
uitvoeren met als gevolg juridische haarkloverij die de samenleving geld kost. Advocatenbureaus
maken meer omzet, maar de groei van nuttige kennis is nihil en daarmee ook groei op langere
termijnxxix. Daarbij is overheidscommunicatie naar de kleinschalige bedrijven vaak problematisch
omdat de inhoud is ingegeven door de belangen van de intensieve veehouderijxxx. Dit benadeelt
kleine bedrijven die minder zijn ingericht op de bureaucratie van de patentenprocedure. Kortom
patenten zijn nadelig voor iedereen behalve voor grote bedrijven met een eigen juridische afdeling
voor het aanvragen en bewaken van patenten.
Extra innovatiemogelijkheden door kwekersrecht.
Kwekersrecht beschermt investeringen in onderzoek met een exclusief recht om nieuwe rassen te
exploiteren. Gebruik voor veredeingsdoeleinden valt niet onder kwekersrecht. Via een breeders’
exemption kan genetische diversiteit aanwezig in bestaande, al dan niet beschermde rassen worden
gebruikt.
Farmers’ privilege geeft de producenten mogelijkheden om deels oogst te gebruiken als
teeltmateriaal voor zijn volgende teelt (in Nederland voor graangewassen en aardappel). Kennis is
erfgoed van de samenleving (door iedereen te gebruiken). Exploitatie is tot redelijke proporties
particulier.
Het Europeese Octrooi Bureau (EOB) verleend octrooi op klassiek veredelde peperplanten met
insectenresistentie. Blijkbaar schiet de regelgeving tekort. Planten en dieren worden eigendom van
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grote bedrijven. Vrije beschikking over erfelijke eigenschappen (voor ontwikkeling van nieuwe
rassen) vraagt om aanpassing van Europese octrooiwetgeving. Een langdurig proces. Op korte
termijn is octrooi op klassiek veredelde planten te verbieden
Genetische modificatie
Ontwikkelen van genetische modificatie roept vragen op omdat het langs technische weg ingrijpt in
genen van een dier of plant. Een gen wordt toegevoegd (dit kan ook afkomstig zijn van een andere
soort), verwijderd of iets gewijzigd waardoor expressie verandert rond kenmerken die van nature
niet in de populatie voorkomen. De invloed is directer en het vraagt meer biologische kennis en
laboratoria voor ontwikkeling. Modificatie gebeurt vooral bij grote bedrijven en instituten die een
patent bezitten, waarbij de volgende overwegingen aandacht vragen:

Modificatie is de logische vervolgstap op manipulatie, passend bij de huidige technologische
mogelijkheden. Ethische vraagstukken veranderen nauwelijks of je nu een fokprogramma
neemt uit de middeleeuwen of de huidige meer technische programma’s. Zoals met alles
wordt het met de techniek iets ingrijpender, maar is er ook meer inzicht. Dus zijn er op zich
vanuit sociaaldemocratisch perspectief weinig argumenten tegen modificatie.

Modificatie vraagt, zoals bij meer high-tech producten, hogere onderzoeksinvesteringen die
bedrijven willen terug verdienen. Dit verhoogt de prijs, maar ook de druk bij bedrijven die
afhankelijk zijn van financiële resultaten (snel op markt komen; veel verkopen). Die druk is niet
goed voor nauwkeurig werken.

DTT, astbest en Softenon bleken later producten met nare bijeffecten. Bedrijven blijken
nadelige bijeffecten af te schermen en proberen producten zo lang mogelijk op de markt te
houden. Modificatie maakt snelle ontwikkelingsstappen mogelijk met nieuwe risico’s die
zorgvuldigheid vragen en systemen die sneller reageren als het alsnog fout gaat.
Genetische modificatie heeft dus zoals alle ontwikkelingen risico’s, maar maatschappelijke
ontwikkeling is onmogelijk zonder risico. Ontwikkelingen bieden ook voordelen die mensen
beschermen tegen andere risico’s en onheil. Dit blijft zoeken naar een balans. Veel innovaties bleken
na een moeizame start wel een verbeteringen voor de mensheid (er zijn heel wat machines ontploft
voordat we de auto hadden). De vraag is niet of ontwikkelingen in modificatie moet doorgaan, maar
hoe we risico’s voor de samenleving zoveel mogelijk inperken.
Ingevoerde innovaties die achteraf dubieus blijken, zijn moeilijk terug te dringen als er commerciële
belangen spelen. Voor bedrijven is beïnvloeden van de politiek vaak goedkoper dan risico’s voor
burgers beperken. Ford vond in het verleden uitbetalen van schadevergoeding bij ongevallen (ook
dodelijke) goedkoper dan voor een paar dollar een veilige benzinetank toepassen. Roken is
ongezond, maar de tabaksindustrie zet stevig in op de lobby. Een oplossing lijkt bedrijven mee laten
doen met onderzoek van universiteiten en onderzoekinstituten van de overheid die democratisch
aanstuurbaar zijn. Overheidsinstituten beheren de patenten en bedrijven die meewerkten aan het
onderzoek mogen onder licentie produceren (PPS, met overheid/burgers in bepalende rol).
Opereren bedrijven niet meer in het algemeen belang of blijken nadelen van een ontwikkeling, dan
wordt de licentie direct ingetrokken. Er dient een directe lijn te zijn naar deze licenties, vanuit het
algemeen belang. Het is vreemd dat scheuren in huizen door gasboringen in Groningen (terecht) tot
veel ophef leidden, terwijl bij genetische modificatie veel doorgaat omdat het minder zichtbaar is (of
onzichtbaar wordt gehouden). Bij innovaties vooral met betrekking tot de volksgezondheid moet een
directere discussie en sturing mogelijk zijn vanuit de politiek c.q. burgers. Het ‘precautionairy
principle’ vraagt aandacht vanuit de sociaaldemocratie: ‘bij twijfel niet inhalen’ om het simpel te
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zeggen. Dat principe koppelen aan feedbacksystemen die de producent verantwoordelijk houden
voor negatieve effecten is een tweede stap. Dat haakt aan bij het aloude principe ‘de vervuiler
betaalt’, niet achteraf maar ook op voorhand geregeld.
Waar ligt de grens?
Opperrechter Kagan (hof VS) stelt dat boeren geen gepatenteerd zaad mogen reproduceren door
zaad dat bij de teelt vrijkomt opnieuw in te zaaien. Wanneer het wel toegestaan zou zijn, zou de
waarde van een patent sterk afnemen al na de eerste verkoop van een product waarin de uitvinding
is verwerkt. Dit leidt tot “minder stimulans voor innovatie dan het congres wenst”. In de VS is het
hooggerechtshof meer dan in Europa politiek.
De advocaat stelt dat 95% van de sojatelers ( VS) blijkbaar “wetsovertreders” zijn. Kleinschalige
boeren vinden het soms honderden jaren gewoon zaad dat vrijkomt te hergebruiken. De uitspraak
zegt niks over een situatie waarbij per ongeluk zaad wordt vermeerderd. Het zaad is lastig te
identificeren als technologie van Monsanto. (Boerderij AKKERBOUW 14-05-2013).
Kennis- en innovatiebeleid
De overheid lijkt bedrijven meer ten dienste te zijn dan burgers en zijn democratische rechten. Een
EZ visie op onderzoek en innovatiexxxi geeft de volgende citaten:


“De instituten (overheid) investeren in precompetitieve kennisvragen die bedrijven zelf
onvoldoende oppakken. Dit geldt ook voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten”. De burger
betaalt onderzoek zolang bedrijven er onvoldoende aan verdienen. Terecht. Kennis kan
economisch nog niet, maar maatschappelijke wel relevant zijn. Ontwikkeling van een nieuwe
generatie antibiotica lijkt niet van de grond te komen omdat deze middelen ter voorkoming
van resistentie slecht beperkt toegepast zullen worden. Maar als bedrijven niet investeren
en de “burger/ belastingbetaler” wel, dan lijkt het logisch dat burgers ook zeggenschap en
revenuen krijgen.



Niet dus! “Het uitgangspunt is dat publiek gesubsidieerde kennis openbaar is en door
iedereen gebruikt kan worden”. “En als octrooien worden opgebouwd, moeten deze tegen
zo laag mogelijke drempels gebruikt kunnen worden”. Dus als een Nederlands instituut
onderzoek doet kan een buitenlands bedrijf dat (laagdrempelig) gebruiken of misbruiken.
Ofwel een multinational kan een Nederlandse publicatie gebruiken om producten te maken
die we in Nederland niet willen, maar die we op basis van handelsakkoorden moeten
accepteren. Dat is asociaal omdat de samenleving geen opbrengst heeft uit zijn
onderzoeksinspanningen, maar wel de hoge monopolieprijs betaalt van de multinational. Het
is ondemocratisch omdat burgers beperkt zijn in het afwijzen van ongewenste innovaties.



MKB wordt genoemd, maar weinig concreet. Wel is het PBO, met productschappen waar
boeren aan betaalden en zeggenschap hadden en dat binnen de agrarische sector boeren
invloed gaf op onderzoeksbudgetten, afgebouwd. Een structuur verdwijnt die de sector tot
een topsector maakte. Grote bedrijven krijgen nu binnen het EZ topsectorenbeleid een
sterke stem waar sector specifieke kracht verdwijntxxxii. EZ lijkt zonder specifieke inhoudelijke
kennis of gevoel voor de sector (had ministerie van Landbouw wel), alles over de schutting te
gooien richting grote bedrijven.



“De instituten hebben primair als taak om nieuwe kennis te ontwikkelen en
onderzoeksfaciliteiten efficiënt te beheren, waarmee de markt en andere partijen concrete
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toepassingen kunnen uitontwikkelen en invoeren”. Er wordt niet gerept over democratie en
burgers (waarvoor zijn politici?). De markt kan risico’s op burgers loslaten die ze deels zelf
betalen, waarbij op streng overheidstoezicht vaak wordt bezuinigd (slager keurt eigen vlees).
Dat innovatie overheidsinvesteringen vraagt is duidelijk. Dat zou zelfs meer moeten gebeuren en
daarvoor moeten fondsen worden vrijgemaakt. Bedrijven verdienen (veel) geld met patenten die
deels universiteiten (overheid) ook aan kunnen vragen als ze de ruimte krijgen. De belastingbetaler
kan dan het geïnvesteerde geld in de kenniseconomie (deels) terug verdienen maar belangrijker is
dat de burger invloed blijft uitoefenen op wat er met kennis gebeurt. EZ laat riskante investeringen
door burgers betalen waar bedrijven later met patenten geld aan verdienen. Beslissingen worden
aan een democratisch proces onttrokken bij soms risicovolle producten. Niet genetische modificatie
op zich, maar de wijze waarop de politiek de risico’s en belangen van burgers afhandelt in het kennisen innovatiebeleid geeft aanleiding tot ongerustheid.
Wat is ethisch; wat is sociaaldemocratie.
In de pluimveesector is de kip interessanter voor eieren en vlees dan haantjes. De meeste haantjes
worden na uitkomen uit het ei geselecteerd, gedood en afgevoerd. Dit zijn extra kosten voor
broeden, selecteren en afvoeren met dierenleed bij de haantjes. Staatssecretaris Dijksma wil
onderzoek naar een kwalgen in de sexgenen van haantjes zodat bij eieren deze te selecteren zijn.
Eieren met haantje worden dan gelijk afgevoerd. Het gen zit in het sexgen en dus niet in de kip.
Dikkers (PvdA) ageert tegen gentechnologie, maar is dit sociaaldemocratisch? Sociaaldemocratie is
niet tegen technische vooruitgang. Als onderzoek aantoont dat iets efficiënter is en dierenleed
bespaart lijkt er geen bezwaar tegen de werkwijze. Democratisch kan men dit alsnog afwijzen. De
vraag is of dit gebeurt indien burgers optimaal worden geïnformeerd. Afwijzen op algemene
veronderstellingen lijkt tegen de verlichting en verheffing de van sociaaldemocratiexxxiii.
Ontwikkelt de WUR bij dit onderzoek kennis, moet dit dan worden gepubliceerd, waarna bedrijven
octrooien aan vragen of vragen ze het zelf aan? Uit sociaaldemocratisch perspectief ligt het laatste
voor de hand. De staatssecretaris (overheid/burger) geeft opdracht, betaalt en is eigenaar van de
kennis. Kennis als erfgoed van de mensheid is wat anders dan alles publiceren. Burgers delen dan
niet mee in de opbrengsten die terecht komen bij partijen die kennis uitwerken en particulieren
verdienen aan octrooienxxxiv. Daarnaast onttrekken ethische beslissingen, nu geleid door
commerciële belangen, zich aan de democratische besluitvorming.
De internationale context
Nederland is geen eiland. Er zijn verdragen waaraan we ons houden (of opzeggen) en achterblijven
t.o.v. internationale ontwikkelingen is schadelijk. Nederland maar ook Europa is t.a.v. genetische
modificatie terughoudend. Maar als we om risico’s van ontploffende machines te vermijden nog
steeds geen auto zouden toelaten, missen we veel welvaart. We kunnen onze ogen niet sluiten voor
genetische modificatie en moeten risico’s inschatten. Dat begrijpen burgers in meerderheid. Waar
mensen tegen demonstreren zijn bedrijven als Monsantoxxxv, die met ongewenste activiteiten hun
winst en monopoliepositie optimaliseren. Soms werkt demonstreren. Monsanto trekt
gemodificeerde producten terug uit Europa. Dat terugtrekken van Monsanto uit Europa lijkt veiliger,
maar op langere termijn onthoudt het wellicht burgers welvaart en het stagneert de positie van
Nederland als agrarisch topland (doet ook nuttige dingen in ontwikkelingslanden). Een belangrijke
(internationale) trend is dat de burger steeds meer ‘guilt free consumption’ als belangrijk ervaart.
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Dat legt een verantwoordelijkheid bij producenten en retail om de consument tegemoet te komen in
deze ontwikkeling: bedrijfscontinuïteit is dan de achterliggende gedachte. Nederlandse consumenten
lijken genetische modificatie niet te ervaren als ‘guilt free’. Er is hier sprake van zachte grenzen die
vanuit een sociaaldemocratisch perspectief interessant zijn om door te laten werken in politieke
realiteit.
Nederland zou genetische modificatie moeten ontwikkelen op basis van een democratisch
controleerbaar proces, waarbij marktpartijen meedoen zolang dat in het maatschappelijk belang is.
Nederland kan zich dan onderscheiden als “leverancier van eerlijke door geïnformeerde burgers
goedgekeurde producten” en dat imago exporteren naar andere landen. Er is nog veel
productiviteitsverhoging de landbouw mogelijke zonder dat (kleine) boeren belanden in een
monopoliewurggreep van grote bedrijven. Nederlandse bedrijven die zich moeten houden aan
strengere voorschriften ontwikkelen concurrentievoordeel omdat ze kwalitatief betere producten
voortbrengen. Zo is er concurrentievoordeel te behalen door een kritische houding aan te nemen
t.o.v. bedrijven en gelijktijdig als overheid zelf te investeren in onderzoek. Een bedrijf als Monsanto
overleeft door zijn financiële en marktmacht. Nederland kan daar een betrouwbaar model
tegenover zetten door een betere kennisinfrastructuur die de universiteit/ overheid exploiteert en
waarbij het democratisch proces uitwassen snel uitfiltert. De markt speelt nog steeds een belangrijke
rol maar in lijn met het algemeen belang en zonder uitwassen die inherent zijn aan het neo liberale
denken.
Een slag gewonnen geven om de oorlog te winnen?
Monsanto trekt zich voorlopig terug uit Europa maar het aantal landen dat
GMO accepteerde groeide van 30 in 1996 tot 130 in 2009. De hoeveelheid van bijna niets tot 25
miljoen ha. GMO is niet per definitie minder duurzaam. Nederland kent een GMO
schimmelbestendige aardappel. Dan zijn veel minder schadelijke bestrijdingsmiddelen nodig om
aardappelen te verbouwen en het is voor de boer minder bewerkelijk. Toepassen van GMO is een
afweging tussen effecten van bestaande en nieuwe technologie. Veel GMO veevoer komt al uit Zuid
Amerika. Hoelang hou je zo GMO tegen en wat win je op de lange termijn?
Samenvatting.
Naast wetgeving voor veiligheid en ethiek volstaat vaak kwekersrecht i.p.v. patentrecht. Patentrecht
introduceert bureaucratische regelgeving met juridische kosten, benadeelt MKB, monopoliseert
kennis met belemmering voor vrije toepassing en is slecht voor marktwerking. Het argument voor
patentrecht is terugverdienen van onderzoekskosten maar bedrijven gaan om commerciële reden
juridische gevechten aan, nieuwe zaken worden pas ontwikkeld als die financieel op korte termijn
rendabel zijnxxxvi en oude patenten worden uitgemolken. De markt werkt dan niet in lijn met het
maatschappelijk belang. EZ lost dit op door onderzoek met belastinggeld, zonder dat burgers daar
direct de baten van krijgen. Iedereen kan de informatie gebruiken zonder democratische controle
over verworven kennis. Zelfs als er tegen genetische modificatie geen bezwaren zijn, leidt de manier
waarop deze wordt opgepakt terecht tot demonstraties.
Mondiale ontwikkelingen zijn lastig tegen te houden. Voorzichtigheid betrachten kan wel inclusief
een snel reactiesysteem voor nadelige bijeffecten. Dat ontbreekt in een markt waar
winstmaximalisatie geldt. Door investeringen in kennisinstituten kan Nederland slechte producten
blokkeren en een degelijke exportreputatie opbouwen. Dat vereist verschuivingen naar verantwoord
ondernemerschap bij kennisinstituten. Beloningen zijn niet gekoppeld aan omzet maar aan
duurzame innovatie met een passende rol voor bedrijven. Dat betekent meer geld voor goed
georganiseerde kennisinstituten, passend bij de toppositie van de Nederlandse agrarische sector.
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6. Media begrijpen
Harm Hofman
“Media begrijpen” is geschreven in 1969 door McLuhan, maar na alle ervaringen met Internet lijken
we er steeds minder van te begrijpen. Een medium is niet beperkt tot communicatiemedia, maar
omvat alle extensies van het menselijk lichaam (het wiel als de extensie van de voet, de computer als
extensie van het centrale zenuwstelsel) en sociale systemen en interacties (taal, wegen, geld). Al die
extensies vormen de samenleving maar de samenleving, vooral politiek, wordt ook gevormd door de
media. Deze bijdrage gaat eerst met geld en nieuwe media als voorbeeld in op wat media brengen,
wat ze oproepen en welke machten daar spelen, maar ook wat verdwijnt en wat tot nieuwe
zeepbellen kan leiden. Vervolgens wordt gekeken naar een context bij het ontwerpen van producten
en diensten en de mechanismenxxxvii die de voordelen van nieuwe media goed gebruiken en nadelen
afremmen.




Tetrad van McLuhanxxxviii
McLuhan herkent bij nieuwe media, dus elke extensie van het menselijk lichaam waaronder dus ook
in het verleden het wagenwiel en de telefoon (nieuwe media is niet alleen van deze tijd):
Figure, het onthullen van nieuwe mogelijkheden en verbeteringen voor mensen (extensie) en gelijk
het terugvinden van oudere mogelijkheden.
In de “ground” ziet hij dat gebruikte mogelijkheden overbodig worden maar ook dat nieuwe
voordelen zo de overhand krijgen dat ze omslaan in nadelen.

Enhances: Verbetert

Retrieves: Vindt (terug)

Geld: versnelt transacties

opvallende consumptie

GMN: Momentaan diverse
wereldwijde media:
simultane mondiaal
feedback

Babylonische
spraakverwarring; groep
stem in de ether

Reverses: Slaat om in:

Obsolesces: Maakt overbodig

Krediet en non- money

Ruilhandel

Slaat om in verlies van
specialisme:
geprogrammeerde aarde

Erodeert menselijk
vermogen om te coderen en
decoderen in real time

Figure
Onthult
Vorhanden

Ground
Verborgen
Zuhanden

Naar: Tetrad structuur McLuhan &Powers (The Global village 1989
Geld + GMN (Global Midia networking ) voorbeeld uit The Global Village.
Onthuld/ vorhanden- Verborgen /Zuhanden: Indeling van Harman uit Heidegger
Voor uitwerking zie Yoni van de Eerde

Figuur 6.1 De Tertrad van McLuhan
In “Figure” (zie figuur 6.1rechtsboven) gaat het om het onthullen c.q. ontdekken. Geld bijvoorbeeld is
een verbetering t.o.v. ruilhandel. Maar “Figure” (n figuur 6.1) maakt terugvinden van oude
concepten ook mogelijk. Geld gaf ook de ruimte om opvallende consumptie, die deels in kleine
gemeenschappen al bestond te herontdekken. De Zonnekoning had Versailles niet van de grond
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gekregen als geld niet belastinginning had vereenvoudigd. Ook later gaan klassen zich onderscheiden
door opvallende consumptie (leisure class; Veblen) doordat geld een accumulatiemogelijkheid biedt.
Een dergelijke extensie geldt ook voor nieuwe media. (iPad/tablet als voorbeeld). Handeling van één
ogenblik krijgen wereldwijd via diverse media simultaan feedback; een stevige extensie voor de
mens. Door de koppeling van de iPad/tablet aan netwerken kan men elk moment fotoalbums
opladen, wereldnieuws volgen, aanbiedingen bekijken, Wikipedia raadplegen, etc. De vraag is hoe dit
bijdraagt aan sociaaldemocratische doelstellingen zoals algemene ontwikkeling en een levenlang
leren voor mensen. Gebruik van media is te sturen bijv. de BTW bij boeken.
Maar in de tetrad komen ook concepten terug. De massaproducent schafte persoonlijke
klantbenadering af (te arbeidsintensief). Maar nu geeft één klik aan dat je belangstelling hebt voor
McLuhan en kan Amazon geregeld relevante boeken aan bevelen. Veel milieuvriendelijker dan de
enorme hoeveelheden reclame via de brievenbus (waar McLuhan niet in staat). Amazon selecteert,
zoals vroeger de winkelier die de klant kende, bij adviesxxxix). Het leidt ook tot de ‘serie van één’ die
we kennen van de Swatch-horloges maar nu ook al in de auto-industrie toepassing vindt: via internet
zijn de keuzemogelijkheden qua modellen en daarbinnen de uitvoeringen vrijwel oneindig, de klant
krijgt keus. Nieuwe media kunnen ook nuttige oude sociale verbanden herstellen. Waar bedrijven
echter middelen hebben om systemen c.q. mechanismen te ontwikkelen t.b.v. omzetverhoging, is er
geen collectieve bron van waaruit burgers kunnen putten om sociaal interessante opties uit te
werken. Sociaaldemocratische politici kunnen burgers zowel fiscaal steunen om individueel snel mee
te kunnen met nieuwe media en sociale initiatieven op lokaal niveau ondersteunen. Er ontstaan
nieuwe sociale verbanden die wel aangeduid worden als de ‘new tribes’. Gelijkgestemden vinden
elkaar wereldwijd via facebook of andere ontmoetingsplekken op het internet. Dat veiligheid daarbij
een thema is, toont de ontwikkeling van kinderporno aan: repressie is daarbij wenselijk en
noodzakelijk. Tegelijkertijd ontwikkelen zich ‘tribes’ die innovaties doorontwikkelen (zie
crowdfunding op ‘kickstarter e.d.), jongeren communiceren allang niet meer met dat ene vriendje in
de buurt met verstand van zaken, maar hebben een wereldwijd netwerk van vrienden rond
verschillende thema’s.

Andere media; ander diepgang (afbeelding uit Spits 26 juni 2014).
“Ground” (figuur 6.1) is wat langzaam aan onze aandacht ontsnapt (obsolescens) en het
onopgemerkte wat later leidt tot een omslag (Reverses). Met het medium geld raakt uitwisseling op
basis van commitment of vertrouwen op de achtergrond. Automatisch op elkaars kinderen passen
waarbij ook grootouders worden ingezet, die ook op hun beurt weer worden geholpen, wordt
minder. Betaalde kinderopvang en thuiszorg wordt aangemoedigd, maar dat “betaalde circuit” leidt
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tot een keerpunt bij te hoge overheidsschuld. Banen als gemeentetuinman, thuishulp, oppas, etc.
worden dan weer ingekrompen. Die verandering bij burgers met het medium geld ging geruisloos
over in een neoliberaal politiek denkkader (ook bij sociaaldemocraten), waar mensen worden
“gemeten” naar inkomen, betaalde banen alleen gelden en het BNP maatgevend is. Iemand die op
kinderen past is alleen geëmancipeerd als er inkomen tegenover staat. Bedrijven verschuiven minder
makkelijk naar de achtergrond. Markpartijen bieden via hun lobby in het politieke proces weerstand
waardoor bijvoorbeeld de relatief vervuilende boekenbranche bij het invoeren van nieuwere
elektronische media nog steeds een laag BTW-tarief heeft, terwijl duurzamere alternatieven
(iPad/tablet achtige producten) in het hoge vallen.
Met nieuwe middelen nemen beeld en spraak aan belang toe (enhances), maar verdwijnen het actief
coderen van begrippen en structuren wat nodig is bij het schrijven naar de “ground”. In het kader
van McLuhan is de vraag dan ook hoe die middelen toepasbaar zijn in het onderwijs. Wellicht is een
school met aandacht voor “oude vakken”, een structurerende docent en gerichte ICT-programma’s
beter en kunnen iPads/tablets worden uitgeleend aan werklozen boven de 35 jaar met een
zelfleerprogramma. Sociaaldemocraten horen ontwikkelingen van media voor burgers te toetsen op
spreiding van inkomen, kennis en macht, waarbij wordt gelet op leeftijd, opleidingsgroep etc. en
kritisch wordt gekeken naar wat en hoe men leert en wat nieuwe media bieden en laten verdwijnen.
Volgens McLuhan groeien media naar omslagpunten zoals bij geld waar met krediet “non money”
ontstaat (de geldcreatie, hypotheekcrisis etc.). Maar ook de Babylonische spraakverwarring met het
enorme kwantitatieve aanbod van beeld en geluid en de erosie van het vermogen tot verdieping kan
leiden tot een verlies van specialisatie (vakmanschap) met een crisis als gevolg. Essentieel is om tijdig
die “groundverschijnselen” te onderkennen en een zodanige context te creëren zodat de
sociaaldemocratie evolueert zonder crises.
Multifunctionele innovaties vragen integraal sociaaldemocratisch beleid.
Nieuwe media zoals de iPad verenigen veel functies. Bibliotheken schakelen al (langzaam) over op
elektronische boeken en tijdschriften. In de praktijk kun je elektronisch een Engels boek bestellen en
betalen, waarvoor bomen worden gekapt, chemische middelen en energie worden gebruikt voor
drukken, er transport plaats vindt naar het magazijn, van waar het per vliegtuig en de post thuis
wordt bezorgd. Dat geldt ook voor kranten, tijdschriften, etc. Politici zijn wel druk met de circulaire
economie en hergebruik (bijv. oud papier verzamelen), maar voorkomen van verbruik is effectiever.
Wordt de iPad sneller ingevoerd, dan zijn ook innovaties zoals het aansluiten op de slimme meter,
met periodiek een overzicht van het energiegebruik en een waarschuwing als boven het licht brandt
eerder binnen bereik. Met de camera kan de zorgverlener direct de situatie ter plekke beoordelen
en beelden zijn ook bruikbaar bij de politie. Dit scheelt reistijd en energie die nuttiger kan worden
besteed . Verder kan men via marktplaats kijken waar men eventueel tweede hands goederen kan
kopen, wat transparantie, hergebruik van goederen bevordert en lage inkomensgroepen in de
gelegenheid stelt beter uit te komen met hun inkomen.
Wetgeving en belasting kan bij innovatie een belemmerende rol spelen. Vasthouden aan 6% BTW op
boeken terwijl de iPad achtige producten hoger worden belast is een voorbeeld. Naast boeken
downloaden kennen deze producten meer functies zodat een cradle-to-cradle benadering van
alleen een boek niet meer volstaat. De bestaande beleidsvelden bestaan uit verticale machtsblokken
zoals de boekhandel, energiemarkt, zorg etc.. Door vanuit de politiek integraal (meer functies)
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vanuit het perspectief van de burger te kijken biedt voordelen. Sociaal democraten kunnen het
verschil maken omdat gezinnen met minder inkomen achterlopen bij de implementatie van degelijk
middelen, die pas in de tweede fase bij de Aldi te koop zijn voor minder draagkrachtigen.
Context en mechanismen voor duurzaam ontwerpen
Nieuwe media leiden niet automatisch tot duurzamere producten of routines van mensen. Bij
innovatie ontstaat in het begin een veelheid van elkaar beconcurrerende ontwerpen. Dat is nuttig om
te ervaren wat een goed ontwerp is. Naderhand worden die verschillen echter door producenten
gehandhaafd om op bijkomende zaken winst te maken (zie inzet). Dit staat standaardisatie in de weg,
geeft milieuschade en is zeker niet in het belang van de circulaire economie. Indien de markt ten
dienste moet staan van de samenleving zou de overheid hier een speelveld moeten creëren dat
directer stuurt op standaardisatie (nieuwe strandaard vaststellen en afwijkende type verbieden).
Maar ook voor de dagelijkse routine is het mogelijk bij het ontwerpen de gebruiker een bepaald
gedrag toe te staan, tot beter gedrag te verleiden, ongewenst gedrag moeilijk te maken of gewoon
verbieden (zie figuur 6.2).

Context voor duurzaam ontwerpen
Categorieën
Sterk
Beslissend
• Enkelband

Verborgen

Dwang
• Verkeersdrempel
• snelheidsbegrenzer
Duidelijk
Overredend
aanwezig
Commuter
• Veiligheidsgordel alarm

Verleiden
• Simulatiespelletjes
• Winkelinrichting

zwak
Vrij vertaald naar presentatie Peter-Paul Verbeek
McLuhan congress okt. 2011 In Brussel

Figuur 6.2. Mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen in ontwerp
Een 220 volt stekker past niet in een 380 volt stopcontact, obstakels (drempels etc.) beperken
ongewenste snelheden; kortom we kunnen de context van een omgeving zodanig ontwerpen dat
mensen tot gewenst gedrag worden gedwongen. Bij starten van de auto probeert een signaal ons te
overreden de gordels vast te doen en meer verborgen is een winkelinrichting, zodanig dat het
koopgedrag wordt beïnvloedt en een sterk maar verborgen middelen is de gedetineerde die op pad
gaat met een enkelband. Dit zijn mogelijkheden voor politici om mechanismen in te bouwen die tot
een duurzamere samenleving leiden. Maar wanneer gaan we dat doen? Als de behandeling voor
individuen duur wordt voor collectieve ziektekostenverzekeringen of de zorgkosten uit de hand lopen
ontstaat discussie. Maar wat als individuen het collectieve milieu benadelen? Waarom wel verplicht
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een signalering in elke auto voor de gordel en geen sirene bij de voordeur voor excessief
energieverbruik? Het gaat hier om een gelijk speelveld voor de ethische ontwerpen. Bij gelijksoortige
producten legt de ethische ontwerper het vaak af tegen de onethische met meestal goedkopere
producten. Zo kregen we financiële innovaties met woekerpolissen, foute hypotheken en derivaten
etc. waar ook solide banken deels in mee moesten om niet te veel marktaandeel te verliezen. Politici
gaven onethische financiële constructies of mechanismen alleen maar meer vrijheid door
deregulering tot het fout liep (Scheringa was een tijd lang hét voorbeeld van een goede
ondernemer). Ondanks veel informatie over de invloed van vlees op het milieu wordt de politieke
discussies over vlees(loos) eten in de marge gevoerd. In Brussel wordt de consumptie van vlees en
zuivel weliswaar genoemd, maar het politieke debat in afzonderlijke Europese landen is doorgaans
oorverdovend stil. Op sigarettenverpakkingen staan de meest afschrikwekkende teksten; als het om
sterk vervuilende vleesconsumptie gaat vliegen de kiloknallers tegen een laag BTW tarief de winkel
uit (en gaat veel in de vuilnisbak in). Waarom wel maatregelen als de ziekenkosten te hoog worden
en geen maatregelen nemen als het algemeen belang, de duurzaamheid in het geding is? Waarom
niet zoals bij sigaretten, vlees zwaarder belasten en waarschuwen op de verpakking. Verschuif de
inventieve verkooptechnieken voor kiloknallers naar verleiding van consumenten voor gezonde
alternatieven die niet tot kanker of obesitas leiden.
Terugkomende koppelverkoopmethoden met nieuwe marketing.
Vroeger ging je naar de boekhandel die vanuit een grote (herbruikbare) fles je inktpotje (in een oude
krant) bijvulde. Juf vulde met zo’n fles het potje in je tafel. Nu is er in de winkel een muur met
cartridges, met metaal ingegoten in plastic bakjes die vervolgens weer zijn ingepakt in een klein
plastic doosje en dat zit dan meestal per twee weer in een grote plastic doos (incl. retourzak). Bij de
kassa worden ze aangereikt in plastic zakje met een handvat. Met een maand is de inkt op en ben je
€ 20 kwijt. Je reinste koppelverkoop (geldt ook voor laadapparaten voor elk apparaat etc.). Het moet
mogelijk zijn een “potje” te maken met een slangetje naar de printkop. Maar fabrikanten als HP en
Canon verdienen het meeste geld aan inktpatronen. De kroontjespen werd een balpen, vaak met
een onbestemd vullingtype en dus koop je steeds een nieuwe pen. Sommige leveranciers wachten
niet tot de vulling leeg is en verzorgen een pen met een nieuwe afbeelding van “Cars” zodat
kinderen een nieuwe moeten voordat de vulling leeg is. Je kunt toch niet naar school met een oud
plaatje op je pen.
We hebben gestandaardiseerde metrische schroefdraad zodat we niet voor elk boutje bij de
leverancier van de machine te biecht hoeven. Dat voorbeeld moeten politici aanhouden. Geef een
universiteit opdracht om een printer met universeel inktpotje te ontwikkelen. Als die na 2 jaar
leverbaar is, verbiedt dan 2 jaar daarna alle printers met vuilcreërende patronen. Een simpele
redenering. Strengere milieuregels zijn goed zijn voor de concurrentiekracht van een land (Porter M.
, 1999) (Porter M. , 1990) en kan ook gelden voor inktpotjes als die de patronenoligopolie breken.

Bedrijven zijn klantgericht en leveren wat de klant wil om winst te maken. Politici zijn voor
beslissingen die de samenleving collectief aangaan en de bescherming van burgers. Duurzaamheid is
een collectief belang. Daarbij gaat het, ook bij de verdeling van goederen niet alleen om het
marktmechanismen. Met in het verleden prof. Hans van den Doel vanuit Nieuw Links in de PvdA
hebben de sociaaldemocraten ook een traditie in de milieudiscussie. Van den Doel onderscheidt vier
ideaaltypen die in werkelijkheid niet bestaan, maar de werkelijkheid heeft altijd van verschillende
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typen elementen is zich. Deze typen (figuur 6.3) zijn zuivere markteconomie maar ook de
democratische, bureaucratische en prijsmanipulerende economie. (Doel v.d, Driehuis, Gaay Fortman
de, Jongh de, & Thomas, 1981), Daarbij moet bij democratie niet alleen worden gedacht aan de
huidige representatieve democratie maar ook andere vormen die gaan over goederen verdeling. De
zuivere markt scoort daarin zeker voor het milieu slecht, maar heeft ook voordelen. Nieuwe
discussies en onderzoek waar en wanneer welke elementen van welk ideaal type op enig moment
voorkeur hebben is belangrijk voor de PvdA. De PvdA gaat dan niet Nieuw Links nog eens overdoen,
maar gebruikt wel de intellectuele erfenis om te kijken waar die waardevol kunnen zijn in de nieuwe
samenleving met bijbehorende media. Een democratisch ideaaltype kan met de huidige media
anders worden ingevuld dat in 1980 (en opnieuw dan gaat het niet alleen over representatieve
democratie). Hoe die mechanismen er dan uit komen te zien en aan welke vormen van
productontwikkeling in termen van figuur 2 dan de voorkeur wordt gegeven is een open vraag en
wordt niet per definitie over gelaten aan de markt. De kans dat bij één van de andere ideaaltypen
dan de zuivere markt ethische ontwerpers meer ruimte krijgen is niet denkbeeldig. Daarbij kunnen
ook nieuwe ontwikkelingen zoals mechnism design, dat enerzijds aansluit bij design zoals
weergegeven in figuur 6.2 maar aan de andere kant ook kan worden toegepast op instituties, een rol
spelen. Kortom, met een goed inzicht wat nieuwe media brengen, maar ook laten verdwijnen en
waar ze tot zeepbellen kunnen leiden kan de PvdA evalueren met behulp van inzichten vanuit hun
traditie welke oplossingen er zijn en hoe je mechanismen voor nuttige ontwerpen inbouwt voor een
gezonde evolutie in de samenleving.

Informatie loopt
Horizontaal
Democratie(niet alleen representatieve )
• Motivatie producenten
•Maximaal aantal stemmen (egoïstisch)
•Algemeen belang (altruïstisch)
•Gemeenschappelijk eigendom

Zuivere markt
• Motivatie Producenten
•Maximaal (winst) inkomen (egoïstisch)
•Behoeftebevrediging (altruïstisch)
• Particulier eigendom

Prijzen en
Lonen
Bureaucratie
• Motivatie producenten
•Maximale expansie (egoïstisch)
•Dienstbaarheid (altruïstisch)
• Staatseigendom

Prijsmanipulatie
• Motivatie producenten
•Maximaal (winst) inkomen (egoïstisch)
•Dienstbaarheid (altruïstisch)
• Staatseigendom

Stemmen
aantallen
en/ of
opdrachten

Informatie loopt
verticaal
Consumenten doen in alle ideaaltypen aan behoeftebevrediging, (hoeft niet in strijd te zijn met milieu)
Reële wereld zal altijd combinatie van ideaaltypen (mechanismen) laten zien.

Figuur 6.3 Ideaaltypen van mechanismen voor economische orde naar Van den Doel e.a.
Samenvatting
Nieuwe media brengen al sinds mensenheugenis nieuwe mogelijkheden en bieden kansen of
bedreigingen voor al bestaande werkwijzen of werkwijzen die in het verleden niet meer voldeden. De
snelheid waarmee media veranderen verlopen alleen wat sneller dan in het verleden. Daarbij
verdwijnen bij verandering vaak baby’s met het badwater door eenzijdige toepassingen van
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innovaties waardoor zeepbellen ontstaan. Niet zelden kunnen minder draagkrachtige of lager
opgeleide burgers niet goed meekomen met nieuwe ontwikkelingen en zijn ze schatoffer als later de
zeepbel ontploft. Het is aan de sociaaldemocratie om wegen te zoeken waardoor die evolutie
evenwichtiger en duurzamer gaat. Daarover is onderzoek aanwezig dat kan worden uitgewerkt. Dat
is te realiseren via de markt, de democratie of ander mechanismen, waar bij ook hier weer geld dat
het geen “one size fits all” is. Het vraagt echter wel een diepgaandere ethische discussie.

Bron Spits 27 juni 2014
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7. Naar een duurzame consumptie
Door Yoram Krozer, met medewerking van Harm Hofman, Douwe Jan Joustra, Jos Oude Elferink en
Han Brezet
Consumptie lijkt een ‘tovermiddel’ voor uiteenlopende politieke doelen. Meer consumptie zou een
slinger aan de kwakkelende economie geven, een eerlijke consumptie zou mondiale welvaart
verdelen en minder consumptie zou milieuproblemen oplossen. Zulke tovermiddelen geven
schijnzekerheid. Mondiaal willen de meeste consumenten er vanuit kunnen gaan dat betaalbare
producten en diensten goed zijn voor het gebruik en deugdelijk zijn gemaakt.2 Ook in Nederland is de
beleidsuitdaging de kloof tussen deze wens van duurzaam consumeren en besteding hiervan te
dichten, maar consumptiebeleid is nu een blinde vlek in politiek.3
Verduurzaming als doel
Nieuwe producten en diensten komen vaker op en verdwijnen sneller. Ashok Ganguly, voormalige
directeur R&D van de Unilever, stelde dat in de laatste vijftig jaar de doorlooptijd vanaf
productontwikkeling tot aan verkoop gemiddeld elke tien jaar halveerde.4 Waardevolle producten
zijn uiteraard nodig. Maar zijn alle nieuwtjes beter dan de vertrouwde producten vooral die gekeurd
met certificaten zoals KEMA of TUV en ethische predicaten zoals Fair Trade of Milieukeur? En zegt
het prijskaartje van een product wel voldoende als de negatieve bijeffecten van productie niet
geprijsd zijn, vuile productie steun ontvangt of als de kosten gedurende het gebruik een veelvoud
van de prijs kunnen bedragen, zoals bij elektronica? Via reclame, media en deskundigen krijgen
consumenten een overweldigend aantal kwaliteits- en prijssignalen. Is hier nog consument aan de
stuurwiel of wordt die verblind door de blingbling van winstobjecten zoals Adam Smith, grondlegger
van economische theorie, die zo’n 250 jaar geleden waarnam: “Consumption is the sole end and
purpose of all production; and the interest of the producer ought to be attended to only so far as it
may be necessary for promoting that of the consumer. The maxim is so perfectly self-evident that it
would be absurd to attempt to prove it. But in the mercantile system the interest of the consumer is
almost constantly sacrificed to that of the producer; and it seems to consider production, and not
consumption, as the ultimate end and object of all industry and commerce” (Smith, 1776, pag. 719).5
En een modale Nederlander kan veel kopen. Die Nederlander verdiende in 2010 het dubbele en
bezat tienvoudige van een modale wereldburger die circa 12 000 euro inkomen haalde en ruim 36
000 euro bezit (dit bezit van een modale wereldburger is ruim tien keer het bezit van de modale
Indiër of Afrikaan).6 Werkzekerheid in Nederland is redelijk in vergelijking met vele landen. Qua
geluksbeleving achten sommige experts Nederland hoog, maar op de Planet Happiness Index die de
persoonlijke oordelen scoort staat Nederland lager dan sommige armere landen. Op de Human
Development Index, de maatstaaf voor sociale verhoudingen aan de hand van educatie en
2

BBMG, GlobeScan, SustainAbility, 2013. ReThinking Consumption. GlobeScan.
Men moet tot 1980 teruggaan om voornemens tot consumptiebeleid te vinden, toen voor de werkgelegenheid. Ministerie
Economische zaken, 1980. Nota Consument en Consumptie. Den Haag; adviezen van de Sociaal Economische Raad, 1981.
Advies Consumptiebeleid, Den Haag en Ours J. van et al., 1982. Consumptiebeleid en werkgelegenheid, WRR Preadvies, ‘s
Gravenhage.
4
Ganguly, A., Business-driven Research and Development. MacMillan Business, New York, 1999.
5
Smith, A. 1776, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book IV, Chapter 8.49. Edition 1986, Penguin
Classics, London.
3

6

Credit Suisse Research Institute, Global Wealth Report, Zurich, 2010.
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levensverwachting, scoort Nederland goed, qua kennis heel redelijk maar qua milieu zeer matig.
Deze internationale vergelijkingen geven aan dat Nederland rijk is en behoorlijk sociaal maar
milieuprestaties moeten beter. Betere milieuprestaties scheppen ook veel werk, zo geeft ILO aan
aan7. Scenario’s geven een optimistisch beeld van duurzame ontwikkeling mondiaal en in Nederland
als productie en consumptie verbeteren.8
Voorbij gevestigde belangen
Om een duurzame consumptie aantrekkelijker te maken is veel innovatie nodig, ofwel “doing things
differently” volgens Schumpeter 1939:59, grondlegger van innovatietheorie. Het innoveren komt niet
vanzelf. De kosten komen voor de baten en die laatste gaan gepaard met veel onzekerheden. Een
belemmering is dat overheden neigen naar een beschermende “vaderrol” voor de private gevestigde
belangen ook al schaadt dit de samenleving inclusief duurzaamheid. Zo heeft de Franse overheid
onder invloed van lobby van huiseigenaren en boeren de invoering van riolering na de Franse
Revolutie in 1789 bijna een eeuw lang tegengehouden ofschoon epidemieën door uitwerpselen
bewezen waren. Ook in de V.S. eind 1800 hebben de gasproducenten dankzij de van overheidswege
verkregen monopolierechten de komst van het elektrisch stadslicht decennia lang tegengehouden
ondanks vele stadsbranden veroorzaakt door gaslicht. Zestig jaar geleden zette de industrie de rem
op duurzame innovatie, totdat een massale milieubeweging in de jaren tachtig streng milieubeleid
afdwong. Nederland liep toendertijd voorop.
Formeel voert Nederland al twee decennia duurzaamheidsbeleid. Dit is gestoelt op vrijwillige
afspraken. Vrijblijvende beleidsmethoden passeren de revue: eerst zou “zelfregulering” goedkoper
zijn, dan worden “regie” door overheid en “processturing” door belangenorganisaties als
aanvullingen nodig geacht. Nu is “transitiemanagement” het adagium, waarbij politiek beslissingen
aan de gevestigde belangen overlaat omdat veranderingen op lange termijn, in vrijwilligheid goed
zouden zijn. Profijt hiervan trekken vooral bestuurders, managers en consultants. De
transactiekosten van deze aanpak zijn elke vier jaar vanaf 1990 verdubbeld terwijl de uitgaven voor
milieu-innovatie zijn gedaald, zoals blijkt uit cijfers van het CBS gecorrigeerd voor inflatie.9 Keer op
keer zijn de afspraken niet nagekomen waardoor Nederland qua milieu inmiddels naar de groep van
de Europese achterblijvers is afgezakt en de grote Nederlandse bedrijven nog maar zelden bij de
koplopers behoren.10 Landen met goed beleid behalen baten door betere arbeidsprestaties en
leefomgeving en door export van duurzame technologie en kennis met dalende gezondheids- en
milieurisico’s. Voorbeelden zijn Duitsland en Scandinavië in Europa maar ook bijvoorbeeld Australie,
Korea, Singapore, Taiwan. En anders dan vaak gesteld, blijken de bedrijfskosten daar mee te vallen.
Dat wisten we al in de jaren '80 in Nederland toen streng beleid na een aanvankelijke stijging van
investeringen een boost gaf aan het kostenbesparend schoner produceren.11

7

ILO, Sustainable development, decent work and green jobs, Geneva, 2013.
Hajer, M., 2012. Roads from+Rio 20. Planbureau voor Leefomgeving, Bilthoven
9
Krozer, Y., M.L. Franco Garcia, D. Micalef, 2013, Interaction management in environmental policy, Managament Research
Review, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm
10
Met 4% van alle bedrijven met een certificaat op de Dow Jones Sustainability Index en circa 4% van alle koplopende
bedrijven neemt het Nederlands bedrijfsleven een bescheiden positie. KMPG. Dow Jones Sustainability Index, Annual report
2013.
8
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Krozer, Y., A. Nentjes, Milieu-innovatie en kosten van emissiereductie, Economische Statistische Berichten, jrg. 92,
augustus 2007, pp. 452-455.
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Duurzame ondernemen op komst
Het sociaal gevoel van urgentie blijft. Dit is niet alleen omdat wij goed milieu nodig hebben, om te
overleven, of omdat wij zo rijk zijn. Er is ook een economisch belang want kennis en creatief werk
gedijen bij de gevarieerde sociale interacties in een goede culturele en natuurlijke omgeving. Dit
werk van artiesten, onderwijzers, ingenieurs, wetenschappers, deskundigen, managers,
beleidsmakers en andere groepen is gegroeid in de afgelopen eeuw van een kleine fractie tot bijna
een derde beroepsbevolking in de rijke landen. Opkomende economieën volgen deze zelfde trend in
een razend tempo. Ook de vrije tijd gedurende een mensenleven verdubbelde in de afgelopen eeuw,
waarvoor de culturele en natuurlijke kwaliteiten essentieel zijn. Zo is toerisme nu de grootste
mondiale bedrijfstak na de financiele dienstverlening. Dus neemt de vraag toe naar culturele en
natuurlijke diversiteit, aan variatie en schoonheid, beleving van ruimte en stilte
Dat, mondiaal gezien, investeringen in duurzame energie en milieu harder groeien dan in andere
industriele sectoren, dat bedrijven die bovengemiddeld in duurzaamheid presenteren dat ook
bedrijfsmatig doen, en dat het ethisch consumeren mondiaal toeneemt mag bekend worden
verondersteld. In aanvulling hierop groeit bedrijvigheid die gebruik maakt van de natuurlijke
kwaliteiten. Mensen omarmen “natuur” liefst letterlijk, zoals zeehonden op Texel en eiken op de
Veluwe in Nederland, of orang-oetangs en baobabs op verre reizen, en ze ervaren de natuur graag
heel dichtbij, in bioscoop, in het park om de hoek of in de eigen tuintje. Behoeften daaraan uiten zich
ook als culturele evenementen op de televisie, bij ambachten, wellness en monumentenzorg.
Ondernemers maken dankbaar gebruik van deze behoefte door tal van producten aan te bieden
waarin natuur, kunst en technologie tot natural blends versmelten. Vandaar de groeitrend in spa’s,
organische producten, vakantiehuizen, nationale parken, en andere. Hiervoor wordt een goede prijs
betaald. Zo is een kubieke meter bronwater zo’n vijfhonderd keer duurder dan kraanwater, hoewel
het meeste kraanwater in Nederland zeker niet minder van kwaliteit is. Een vierkante meter tuin in
de stad kan duizend keer duurder zijn dan op het platteland en is doorgaans meer vervuild.
Dat veel meer ondernemen met natural blends mogelijk is toont een innovatieoverzicht in de
provincie Friesland: voedsel, maaltijden en hygiëneprodukten met lokale gewassen en dieren;
toerisme met regionale sport- en transportproducten; lokale netwerken voor energie-, water- en
ruimtebeheer; gaming en virtuele communicatie voor netwerken van huishoudens;
gezondheidsoefeningen in natuurgebieden, lokale zakencentra, plattelandsvervoer voor de minder
mobiele bewoners, landschapskunsten en andere . Meestal zijn duurzame (sociale) ondernemers
lokaal de initiatiefnemers en aanbieders, waarvan er alleen al in de energiesector in Nederland circa
vierhonderd actief zijn. Deze ondernemers verbinden de creatieve en kennisintensieve industrie met
duurzame ontwikkeling. Zo kan consumentenbeleid regionaal en lokaal een verbinding leggen tussen
de internationale vraag naar kwaliteit en bijzondere regionale capaciteiten.
Duurzaam consumeren op komst
De waarde van kennis en kunde in producten neemt mondiaal toe, terwijl die van materialen
afneemt. Dit gebeurt ondanks een trendmatige stijging van de reële arbeidsprijzen en daling van
materiaalprijzen in de afgelopen twee eeuwen op de laatste twee decennia na. Intuïtief zou men
verwachten dat per product de goedkope materialen ruimer worden gebruikt dan de dure arbeid
maar klaarblijkelijk wil de consument meer voor arbeid betalen, vooral voor kennis en kunde geborgd
als productkwaliteit. Ambacht krijgt hoge waardering als daar design, kunst, show, game en andere
creatieve arbeid bij betrokken zijn, en als de consumenten tot creativiteit worden aanspoort. De
reden daarvoor is een economisch raadsel, maar het gevolg is groei van diensten. Deze bevorderen
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gebruik van de langlevende producten, ook de wel circulaire economie of lease maatschappij
genoemd. Voortbouwend op de traditionele winkelcoöperatieven, wooncorporaties, collectieve
gezondheidszorg en dergelijke komen nieuwe sociale initiatieven zoals producten delen, dienstenruil,
wederhulp. Goed vakmanschap daarbij zorgt ervoor dat producten en diensten zodanig worden
ontworpen dat ze goed worden gebruikt; het “moraliseren van apparaten” noemde Hans Achterhuis
deze vakkundige inbreng.12 Zo helpen vaklieden duurzaamheid als kwaliteit van producten realiseren.
Het consumentenbeleid kan vakmanschap helpen beter bruikbare (functionele) en meer
verantwoorde (ethische) producten en diensten realiseren.
Consumenten tot duurzaam inkopen overtuigen kent vele belemmeringen, waarvan hoge prijs en
discutabele kwaliteit van vele duurzame producten en diensten wellicht de belangrijkste zijn. Ook
blijkt dat de meeste consumenten traditioneel inkopen en hun gewoontes pas veranderen als ze
ervaren dat het consumptiegedrag in hun sociale omgeving evolueert in de richting die ook voor hen
gunstig is. Dit kuddegedrag kan ook aansporen tot duurzaam consumeren. Nu omvat duurzaam
consumeren slechts 3% van consumentenuitgaven maar ruim een derde van de Nederlanders heeft
volgens het Planbureau dezelfde affiniteit en zou inkopen beter afwegen als dit tot een gewoonte
wordt gemaakt via school, werk en leefomgeving13. Bij zo'n schaal gaan de prijzen van duurzame
producten omlaag en de kwaliteit verbetert. Om nu de dagelijkse duurzame inkopen gewoner te
maken zijn hulpmiddelen handig die al winkelend productkwaliteit scannen en helpen beoordelen.
Daarvoor moeten consumenten recht krijgen om bij introductie van de nieuwe producten
keteninformatie op te vragen, zoals voorgesteld in de EU.
Meerdere wegen
Het appelleren aan duurzamer inkoop met overheidscampagnes is meestal aan dovemansoren
gericht. Beter is randvoorwaarden scheppen om de positie van consumenten die duurzame
producten en diensten nu al willen kopen, bezitten en gebruiken te versterken. Maar er is meer dan
de overheid. Ondernemers kunnen bedrijfsorganisaties herijken van een hiërarchie van managers en
werkers, waarvoor innovatoren een bedreiging vormen, tot een creatieve organisatie met meer
“foolishness”, zoals Joseph March, grondlegger van gedragstheorie van organisaties, al vijftig jaar
geleden bepleitte. Daarnaast kunnen de regionale capaciteiten als startpunt dienen voor
ontwikkeling van de locale hoogwaardige diensten in toerisme, stadsontwikkeling, energieproductie,
waterbeheer en dergelijke als lagere overheden en gemeenschappen innovatief durven in te kopen.
Voorts kunnen netwerken van consumenten en vakmensen gebruik maken van moderne middelen,
zoals 3D-printing, open house design, crowd funding. Gebruik daarvan brengt het mondiale kennis en
levenslang leren dichterbij. Ook zijn middelen nodig die individuele consumenten helpen keuzes te
maken die hun persoonlijke behoeften bevredigen en maatschappelijke bijdragen leveren, zoals
productscans voor inkoop. Ongetwijfeld zijn er nog meer wegen naar nieuwe gedragingen en
instituties, met een directe deelname van individuen en groepen in besluitvorming, waarop
consumentenbeleid kan worden gestoeld. Overheidsbeleid kan duurzaam consumeren versnellen.
Dit bewijst de flinke groei van de duurzame consumptie in enkele Europese landen, zoals Duitsland
en Scandinavië. Hiervoor heeft de overheid diverse instrumenten tot haar beschikking om welvaart
te bevorderen, zonder extra collectieve uitgaven. Zo kan de overheid de steun voor activiteiten die
niet-duurzame consumptie bevorderen herschikken, zoals het ombuigen van vier miljard jaarlijkse
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Hans Achterhuis, 1995, De moralisering van apparaten, Socialisme en Democratie, 52/1, 3-12.
Westhoek H., Rood T., 2013, De macht van het menu, Planbureau voor Leefomgeving, Den Haag.
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steun voor fossiele energie14, een miljard steun voor de intensieve landbouw gebruiken voor
gezondere voeding,15 de lage BTW op voeding verhogen waarmee voedselverspilling wordt beperkt
met compensatie voor armen, budget voor de fysieke infrastructuur begrenzen om informatie en
communicatie technologie uitbreiden waarmee communicatie op afstand impuls krijgt en
mogelijkheden
voor
de
circulaire
economie
verruimen.
Ook
kan
ze
de
producentverantwoordelijkheid invoeren die in het EU-beleid is opgenomen en in enkele EU landen
effectief is gebleken om productkwaliteit en hergebruik te bevorderen. de overheid kan zelf
kostenbesparender en effectiever de wet handhaven dan afspraken maken met lobbygroepen die
kostbare onderhandelingen vergen waarna de gemaakte afspraken zelden worden nageleefd.
Dergelijke voorstellen staan in de EU bekend als “slimme regulering”. De essentie hiervan is dat de
overheid voorwaarden voor de eerlijke onderhandelingen tussen belanghebbenden schept in plaats
van dat ze de gevestigde instituties beschermd.
Gepolariseerde debatten gaan te vaak over “tovermiddelen” - het inleveren omwille van
milieubehoud versus op de pof kopen om economie vooruit te helpen - terwijl een rechtvaardiger
beleid nodig is, dat de verantwoordelijkheid voor wangedrag bij de veroorzakers legt en duurzaam
gedrag beloont. En passant ontlast overheid hiermee ook haar begroting en vergroot zij het
rechtsgevoel in de samenleving.
Samenvatting
Het zou goed zijn alle subsidies voor milieuschadelijke productie en producten ten gunste van
duurzame innovaties te herzien als startpunt voor de vergroening van het belastingstelsel. Daarbij
kan dan gelijk rekening worden gehouden met het invoeren producentverantwoordelijkheid voor
terugname van afgedankte producten en aansprakelijkheidsstelling voor schade bij de nieuwe
producten en diensten.
Daarnaast is het bevorderen sociale initiatieven en omzetting daarvan in ondernemingen door
startende duurzame innovatoren een optie met gedurende twee jaar vrijstelling van winstbelasting.
Om dit te versterken is faciliteren van ambacht en creativiteit gericht op duurzaamheid in
opleidingen zinvol. Dit kan gericht gebeuren in lokaal en regionaal aanbesteden.

Aan de consumentenkant is het vergroten van kennis en beoordelingsvermogen van consumenten
door informatierecht over productketens bij alle nieuwe producten en merken een minimale eis. ‘De
bewustwording bij burgers is te bevorderen is door projecten gericht op duurzaamheid zoals
bijvoorbeeld in het onderwijs met schooltuinen.

14

Drissen, E., Hanemaaijer A., Dietz, F., 2011, notitie Milieuschadelijke subsidies, Planbureau voor de Leefomgeving,
Bilthoven.
15
http://www.europa-nu.nl/id/vh94fvv1eky2/subsidies_voor_nederland#p1
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8. Een gezonde financiële basis
Harm Hofman en Jos Oude Elferink
Betalen voor prestatie of gebruik (performance based contract) zijn middelen die de circulaire
economie kunnen versnellen. Maar waar gaat het om? Betalen voor prestatie kan ook als een
gebruiker zelf investeert in een apparaat dat goed functioneert en circulair te verwerken is. Betalen
voor gebruik betekent dat de gebruiker niet investeert, maar onder voorwaarden gebruik maakt van
investeringsgoederen die derden betalen vanuit hun spaargeld of die door geldcreatie worden
gefinancierd. Deze bijdrage gaat eerst in op de rol van geld en hoe mensen daarop reageren.
Vervolgens wordt ingegaan op wat meer macro-economische aspecten. Van daaruit wordt een
indeling gegeven voor financiering en eigendom waarbij de gebruiker optimaal is verzekerd van
duurzame prestaties met een minimale kans op financiële problemen in een later stadium.
Geld, geldillusie, gedrag bij beleggen en geldschepping
Geld is een ruilmiddel dat directe ruil overbodig maakt (zie ook bijdrage “media begrijpen”). Men
ruilt geld tegen goederen of diensten die daarmee tevens worden gewaardeerd (rekeneenheid). De
vraag is hoe mensen die waarde inschatten. Geldillusie is een neiging om over geld in nominale en
niet in reële termen te denken (Hulleman & Marijs, 2001; Felderer & Homburg, 1992). Het verwart
de waarde op het geldbiljet met de koopkracht (reële waarde). Reële waarde van geld hangt af van
de acceptatie van geld om geruild te worden. Een loonsverhoging van 2% bij een inflatie van 0% is
reëel 2%. Is de loonstijging 4% maar de inflatie 2% dan is dit reëel ook 2%, maar de ontvanger
waardeert dit meestal hoger. Analoog kan dit ook gelden bij de overgang van eigendom naar
performance based contracting; noem het “solvabiliteitsillusie”. Als derden financieren blijft het
banksaldo van de gebruiker hoger, of lijkt de schuld van het consumptief credit lager, en lijkt sparen
niet nodig, zodat de illusie ontstaat dat op een veilige manier meer te besteden is (verkoper krijgt
wel krediet, die maakt omzet wat kan leiden tot geldcreatie). Bij problemen stopt de levering en
haalt de leverancier zijn spullen terug. Leveranciers zullen echter contracten afsluiten voor een
langere termijnxl en dus ontstaan claims voor het voortijdig niet nakomen van verplichtingen. Dit kan
eenzelfde karakter krijgen als het stoppen van aflossingsvrije hypotheken waardoor huizenprijzen
dalen (onder water staan). Daarbij betaalt bij performance based lease contracting iemand anders de
investering, wat voor de gebruiker een lening inhoudt. En geld lenen kost geld, al voelt men dat
minder als de rente in het contract is opgenomen (zoals provisie bij koopsompolissen). Performance
based contracting gebeurt al langer bij bedrijven via o.a. lease contracten. Die vorm was aantrekkelijk
zonder investering op de balans, maar dat is na de crisis gewijzigd om beleggers beter te informeren
over de solvabiliteit. Voor particulieren dienen de voor- en nadelen goed te worden overwogen
gezien het gevaar dat ook hier het zicht op solvabiliteit minder dwingend aanwezig is.
Op zich kan men de middelen die beschikbaar komen, omdat men niet investeert, gebruiken om
rendement te maken. Die keuzen zijn echter meestal niet rationeel (Galbraith, 1976). Mensen neigen
ertoe zichzelf te overschatten; de meerderheid vindt zich beter dan het gemiddelde (‘better-thanaverage effect’). Gelijktijdig zorgt gevoeligheid voor interpersoonlijke communicatie voor
kuddegedrag. Gaat het fout dan is “de groep” een goed excuus en beperkt de groepsomvang soms
de schade. Gaat het fout; “iedereen” deed het en de politiek wil stemmen winnen waardoor het
wordt opgelost met belastinggeld. Ook burgers die belasting betaalden en netjes spaarden betalen
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de onbetaalde rekening van anderen. Dit zowel via de belasting als via een (banken)garantiestelselxli,
wat het draagvlak voor deze voorzieningen verlaagt. Emotioneel is falen ook makkelijker bij
kuddegedrag. Als zoveel mensen het fout hebben, wie ben ik dan? (Met ‘better-than-average effect’
koos je wel verkeerde groep; dat vergeet men liever). Performance based contracting kan dus leiden
tot “solvabiliteitsillusie”, waarbij mensen of extra consumeren of wellicht beleggen in (speculatieve)
fondsenxlii die meer opbrengen dan het traditioneel sparen van “de slome buurman”. De kans op
risicovolle transacties die via hype-ontwikkelingen snel groeien, maar nog sneller instorten is reëel
aanwezig (Galbraith, 1976). Het gevolg kan zijn het niet nakomen van verplichtingen, afname van
economische bedrijvigheid en dus opnieuw een economische crisis.
Figuur 8.1 geeft schematisch een economie die groeit met onvoldoende reëel spaargeldxliii. Burgers
gaan met geld- of solvabiliteitsillusie beleggen in een te optimistische marktsfeer. Die groei ontstaat
door geldschepping met kredietverlening (o.a. bij banken, borgstelling etc.).
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Figuur 8.1 Ontstaan zeepbel door geldcreatie.
Die kredietverlening maakt middelen eenvoudig verkrijgbaar en dan is het makkelijker risico’s te
nemen (verschuiving hefboon en risico zie (Hampton, 1982). Dus neemt kredietverlening toe met als
gevolg zeepbelverschijnselen. Voorbeelden zijn ICT, huizenbouw etc. en in het verleden ook
tulpenbollen. Tijdens die tulpenbollenhype beperkte de schade zich tot een aantal vermogende
mensen. Met internet is de verbondenheid tussen alles groot, kan iedereen meedoen met de lusten
en zijn de crisislasten van een hype voor iedereen. Wel blijven financieel geschoolden beter
geïnformeerd en komen de lasten steeds bij de minder geschoolden. Zolang alles goed gaat groeien
bedrijfsrendementen, wat leidt tot meer financiering (geldcreatie; figuur 8.1). Op een geven moment
komt het omslagpunt, waarbij goed geïnformeerde beleggers op tijd aandelen verkopen. Bedrijven
gaan failliet en slepen met onbetaalde rekeningen anderen mee in de ellende. De (te) hoge prijzen
73

Een gezonde financiële basis
dalen (zoals huizencrisis; aanbod hoog vraag daalt), waardoor “gecreëerd geld verdampt”. Dan is de
economie in de problemen en springt de overheid bij om samenlevingontwrichtende effecten te
voorkomen (zoals het ging bij banken, woningbouwcorporaties etc.). Investering uit besparingen en
technologische vooruitgang zijn de solide bouwstenen voor welvaart en welzijn. Niet het overmatig
creëren van geld. Sociaaldemocraten staan voor een duurzaam financieel systeem, waar niet burgers
en vooral sociaal zwakkeren met minder kennis en informatie de dupe worden van onverantwoorde
geldcreatie.
Eigendom en verantwoordelijkheid
Elke financieringsvorm deugt als je hem goed toepast. Huren is het gebruik van goederen van een
ander tegen een vergoeding voor onbepaalde tijd (bijv. een huis) of een aantal uren (bijv. fiets, auto
of gereedschap). Mensen wonen of werken in een gehuurd gebouw, met als voordelen geen
investering en onderhoud van het pand. Bij bedrijven is het uitbesteden van onderhoud (geen
kernactiviteit) en het snel kunnen wijzigen bij groei (geen eigendom) belangrijk. Burgers kunnen
tijdelijk ergens willen wonen, geen middelen hebben om te kopen (sociale woningbouw) en soms is
onderhoud een argument. Bij fietsen, auto’s of gereedschap zijn huuroverwegingen dat men de
goederen weinig gebruikt. Doordat meer mensen de goederen gebruiken neemt de benuttig toe, de
vaste kosten relatief af en is dit financieel rendabel en qua grondstofverbruik duurzamer. Daarbij is
huren van bijv. de OV fiets en Green Wheels (auto) een goede aanvulling op openbaar vervoer
waardoor dat ook optimaler wordt gebruikt.
Lease is een vorm van krediet die bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen gedurende
een vooraf overeengekomen termijn en vergoeding ter beschikking stelt. De leasemaatschappij kan
zich specialiseren (bijv. leaseauto) of doet dat als belegging (bijv. vliegtuigen, treinen,
kantoorgebouwen, installaties). De kredietverlener blijft juridisch eigenaar met een koopoptie om,
zonder verplichting, tegen een vooraf vastgelegde prijs, aan het einde van het traject de goederen te
kopen (dat is dus niet de intentie van de circulaire economie waar de producent/eigenaar het
product bezit en terughaalt voor hergebruik). Bij deze twee voorbeelden, huren of leasen, gaat het
erom of men wel of geen eigenaar is van goederen (die diensten leveren) en daarnaast of de
eigenaar wel of niet verantwoordelijk is voor onderhoud, reparatie en in de filosofie van de circulaire
economie voor hergebruik. Daarbij is eigenaar zijn maar contractueel uitbesteden van onderhoud en
reparatie (met tweedehands onderdelen) als ook hergebruik prima te combineren.
Eigendom en bijkomende service is dus van belang bij contractvormen. Betalen per gebruik, zoals bij
kopiëren waar een bedrijf per kopie betaalt, meestal inclusief een documentmanagementsysteem, is
een aangepaste vorm van lease of performance based contract. Het ontlast het bedrijf van
activiteiten die niet tot hun kern horen (hebben ze geen verstand van) waardoor het aantrekkelijk is
een dergelijk performance based contract af te sluiten i.p.v. naar de bank te gaan voor vreemd
vermogen. Het hoort dan te gaan om de service en afdekken van risico rond onbekende activiteiten
en niet om het buiten het zicht van beleggers en financiers houden van extra middelen. Een dergelijk
contract hoort volgens de nieuwste aangescherpte regels in de jaarrekening te staan. De leverancier
financiert, kan omdat het apparaat zijn eigendom is zelf onderhoud plannen, tweede hands
onderdelen gebruiken en wat voor hem het belangrijkste is, hij heeft grip op de klant. Dit is
aantrekkelijk bij grote bedrijven.
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Eigendom











Verantwoordelijkheid
Zelf verantwoordelijk
1.
Punten van aandacht zijn:
Gaat gebruiker beter om met
eigen spullen of die van anderen
(lease)?
Beter ontwerpen zodat
gebruik/onderhouden automatisch
goed gaat.
Standaardisatie t.b.v. eenvoudig
zelf repareren.
Werken aan sociale netwerken
voor onderling gebruik en
onderhoud.
Verantwoordelijkheid bij
3.
leverancier
Vraag is of leverancier voor elke
kleine storing komt. Wie is
verantwoordelijk bij:
Kleine storingen of fout gebruik.
Bij meer leveranciers. Bv. TV
leverancier komt, maar blijkt fout
glasvezelkabel.

Gebruiker eigenaar
Terugnameplicht voor leverancier is
in contract op te nemen.
Meestal storingsafhankelijk
2.
onderhoud of men repareert en
onderhoud zelf. Bij eenvoudige
installatie of met een handig
buurman soms een prima
oplossing. Overigens is door
onderlinge dienstverlening op
lokaal niveau met MKB integraal te
regelen richting klant. Voor
kritische producten (zoals gasketel
CV) kan contact worden afgesloten
(veiligheid).

Gebruiker geen juridisch eigendom
Mogelijk probleem met geldcreatie en kan op
ondoorzichtige financiële constructies.
Eigenlijk alleen financiering. Bij financial
lease, staat het product tot je beschikking en
als economisch eigenaar regel je zelf alle
operationele zaken. Als alle termijnen zijn
betaald ben je ook juridisch eigenaar. In feite
truc om middelen vrij te spelen voor andere
uitgaven. Let wel met leasecontact waar na
bepaalde tijd gebruiker eigenaar wordt, of
een nieuw product krijgt (om 200000 km of
na 3 jaar nieuwe auto) vervallen de voordelen
gepromoot in de leasemaatschappij voor
duurzaamheid.

Dit is te realiseren met volledige 4.
uitbesteding van onderhoud
waarbij de leverancier bepaalde
servicelevel afspraken na moet
komen (bv. 1% storing per jaar).

Bij operational lease houdt de
kredietverstrekker economisch eigendom en
doet onderhoud. Bij full operational lease
zitten alle kosten in de maandtermijn of in
prijs van geleverde unit (betalen voor
gebruik). Cosmetisch voor gebruiker: vaste
kosten worden variabel. Bij te weinig gebruik
betaalt gebruiker alsnog vaste kosten i.v.m.
niet nakomen afspraken over hoeveelheid.
Andere vorm is huur (Green Wheels).

Tabel 8.2. Eigendom en verantwoordelijkheid.
Naarmate echter het volume van de transacties/activiteiten minder en de variëteit die klanten
vragen groter is, nemen de kosten per transactie toe en wordt dit concept economisch
onaantrekkelijk. Een privépersoon heeft geen voordeel bij betalen per kopie en een speciale monteur
die verantwoordelijk is voor zijn printer van €100. Die is meer geholpen met een standaard,
eenvoudig navulbaar inktpatroon dat in elke printer past. Voor een productiebedrijf is het niet
winstgevend om voor al die producten bij een enorme hoeveelheid klanten performance based
contacten af te sluiten met veel rekeningen per maand voor bijvoorbeeld een minimaal aantal
kopieën per rekening. Maar t.b.v. omzetbehoud gaan marketingafdelingen hier aan meedoen voor
klantenbinding. De kernactiviteit van marketing is echter het in de markt zetten van een product en
niet financiering of service op microniveau noch retourlogistiek voor hergebruik van onderdelen.
Klantenbinding (koppelverkoop) voor omzetverhoging wordt hoofdargumenten met financiering als
hulpmiddel zonder toegevoegde waarde voor de reële economie. Naarmate het volume per
transactie minder is en de variëteit toeneemt betreft dit meer de markt van privépersonen met
specifieke maatwerkvragen voor service (figuur 8 2). Eigendom is dan economisch de meest reële
oplossing. Anders gezegd:

Bij bedrijven met veel kopieerwerk is betalen per kopie een aantrekkelijke oplossing.

Moet die kopieerleverancier voor grote bedrijven teveel flexibiliteit bieden, bij bijv. de service
die een privéklant vraagt, dan nemen de kosten teveel toe en gaat het bedrijf uiteindelijk
failliet.
Daar tussen in zitten diverse mogelijkheden, die ook diverse financieringsvormen vragen.
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Volume
Variëteit
Eigendom
Particulier
Financial lease
Huren
Lease TOC

Leverancier levert
teveel flexibiliteit
in proces voor
contracten en service.
Geeft te hoge kostprijs
Te weinig flexibiliteit
om proces goed te doen
voor varieteit aan klanten

Pay per use

Maatwerk
service

Regulier
onderhoud
Professioneel
onderhoud
Continu service

Natuurlijke lijn karakteristieke evenwicht volume /variëteit.
• Veel variëteit met weinig volume vraagt veel klantcontact en flexibiliteit
• Hoog volume met weinig variëteit vraagt simpel contract, efficiënte uitvoering en
verder weinig contact en contractaanpassing.

Figuur 8.2 Volume, variëteit en kosten voor flexibiliteit.
De vraag is om met solide financiële arrangementen voor gebruikers, duurzame concepten te
bedenken die aantrekkelijk zijn qua volume en variëteit. Banken horen dan weer vanuit het
langetermijnbelang van de klant naar financiering en kredietwaardigheid te kijken op basis van het
voorzichtigheidsprincipe en niet vanuit kortetermijn omzetbelangen van leveranciers. Op lokaal
niveau kan de financiële service verbeteren, los van andere belangen. Denk aan lokaal energie
opwekken voor buurt, wijk of overheidsgebouw. Een speciale rechtspersoon is verantwoordelijk voor
de operatie en distributie en maakt met gebruikers prestatieafspraken, waarbij de buurt mee kan
financieren. Crowd funding heette vroeger coöperatie en door Internet hoeven we nu niet ineens
alleen geld te verzamelen voor verder weggelegen vage doelen. Een coöperatie in de buurt voor
energie of een ander duurzaam doel kan nog steeds (ook m.b.v. Internet). De coöperatie is een vorm
van zelforganisatie van gebruikers, gericht op vergroten van economische macht en behalen van
schaalvoordeel. Rond 1900 speelden coöperaties een belangrijke rol in de emancipatie van de
bevolking, waarbij consumenten samen doelen bereikten die voor elk individu onbereikbaar waren,
vooral op het gebied van investeringen (bron Wikipedia). In die coöperatieve gedachte lag in 1867
(Rochdale) de oorsprong van de sociale woningbouw. Het socialisme omhelsde toen de coöperatieve
beweging, wat een betere keus lijkt dan het omhelzen van performance based contracting van
multinationals rechtstreeks aan consumenten. Hoewel door toenemende welvaart de coöperatie wat
verbleekte kan de Rabobank weer een nette bank worden na Libor en ontstaan na 2000 weer
energiecoöperaties rond duurzame energie. Een coöperatie met enige marktmacht kan duurzame
producten afdwingen met terugkoopverplichting voor zinvol hergebruik, zonder dat gebruikers
individueel financieringscontracten aangaan met leveranciers. Ook voor Green Wheels is lokaal bijv.
per wijk beter autogebruik te regelen (staan er genoeg ongebruikt), een formule die ook voor andere
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gebruiksartikelen toepasbaar is om duurzaamheid te bevorderen. Er is een scala aan mogelijkheden
waar de gebruiker enerzijds mee financiert naar vermogen en anderzijds door coöperatieve
vraagbundeling er een volume/variëteit ontstaat die andere financieringsmodellen rendabel maken.
Steun van sociaaldemocraten voor coöperatieve initiatieven van burgers, eventueel financieel, ligt
meer voor de hand dan pay per use als dat zonder solide financiering en goed rendement voor
burgers en bedrijven gaat
Samenvatting
Sommige financieringsvormen kunnen leiden tot “solvabiliteitsillusie”, waarbij mensen of extra
consumeren of gaan beleggen op een minder traditionele manier voor hogere opbrengsten. Meer
opbrengst is meer risico, waarbij die fondsen via een hype snel kunnen groeien en meestal nog
sneller weer instorten, met als gevolg schulden, niet nakomen van verplichtingen en afname van
economische bedrijvigheid. Sociaaldemocraten moeten zich dan ook niet laten leiden door
neoliberale trucjes via de financiële sfeer om de economie te laten groeien onder het mom
duurzaam, te meer daar burgers en vooral sociaal zwakkeren hiervan de dupe worden door minder
kennis en informatie.
De twee uitgangspunten voor een goede financiering/service combinatie zijn

wel of geen eigenaar van goederen (die diensten leveren),

wel of niet verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie,
waarbij uiteraard ook los van het eigenaarschap de gebruiker onderhoud en reparatie volledig kan
uitbesteden. Bij bedrijven met veel kopieerwerk is betalen per kopie, waarbij eigendom en
onderhoud inclusief inkt en papier bij de leverancier blijft een goede oplossing. Moet die leverancier
een klant teveel flexibiliteit bieden, bijv. de service die een privéklant vraagt, dan nemen de kosten
teveel toe. Daar tussen in zitten diverse mogelijkheden, die ook diverse financieringsvormen vragen.
Steun van sociaaldemocraten voor coöperatieve initiatieven van burgers, eventueel met hulp bij
financieringsvraagstukken, ligt meer voor de hand dan steun voor bijvoorbeeld pay per use zonder
solide financiering en een goede context voor burgers en bedrijven.
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9. . De circulaire leereconomie.
Douwe Jan Joustra en Harm Hofman
Het leren voor een circulaire economie is zo divers als de circulaire economie zelf. Veel
terugkoppelingen tussen de diverse doelen en typen kennis met activiteiten zijn erg complex. Deze
bijdrage gaat in op de dynamiek van systeemdenken en de ontwikkelmethoden die beroepskennis
kunnen integreren om daarna te kijken naar waarden en fundamentele inzichten binnen de
leefwereld die, zonder vervreemding de dynamiek moet volgen. Vervolgens zijn leerstijlen van
(groepen) mensen belangrijk, omdat niet alleen regels, maar ook inzichten en principes moeten
worden aangepast in en met organisaties. Kort is er aandacht voor organisaties waar het leren
plaatsvindt.
Kennisdoelen.
Leren bestaat uit een dynamisch deel met discipline overschrijdende- en beroepskennis en het
minder dynamische sociale en patroonhandhavende deel. Beide zijn belangrijk. Om elkaar
interdisciplinair te begrijpen en creatief nieuwe kennis te genereren, is de systeemtheorie
noodzakelijk. Specialisatie ontstaat door veel gegevens met complexe technieken en nieuwe
structuren in vakgebieden te isoleren. Als consequentie xliv"raken de natuurkundige, de bioloog, de
psycholoog en de socioloog verstrikt in hun eigen private universum en het is moeilijk om je te
verplaatsen van de ene cocon naar de andere."Systeemtheorie kan met nieuwe systeemgrenzen die
cocons verbinden door bijvoorbeeld doel, proces, de structuur met objecten (kan alles zijnxlv) en
relaties opnieuw te construeren. Terugkoppeling dwars door disciplines heen krijgt dan de aandacht.
Daarbij kan een systeemconstructie in de ene leiden tot analogie voor oplossingen in de andere.
Momenteel zijn biologische systemen vaak voorbeeldxlvi, maar de systeemleer kan complexe
systemen vanuit de natuur en menselijke factoren (de sociale, fysieke en culturele diversiteit met
bijbehorende relaties) disciplineoverstijgend in kaart te brengen en weloverwogen aanpassingen
aangeven. Overstijgende systemen hebben voeding nodig van beroepsbeoefenaren, mensen die
producten voortbrengen in een samenhangend geheel van arbeidstaken, met vakkennis, kunde en
inzicht. Vakmanschap vereist voor een circulaire economie basiskennis van bijvoorbeeld ecologie,
thermodynamica en biologie, en het toepassen van methoden zoals Quality function deployment
(QFD), waarde analyse, design for (dis)assembly, FMEA (failure mode and effect analysis), C2C (cradle
to cradle, onderhoudsconcepten, etc. Vakmanschap en de methoden zijn beide nodig om innovatief
te werken aan de circulaire economie. Het dynamische systeem voor de circulaire economie bestaat
dus uit systeemdenken, dat met behulp van ontwikkelmethoden, de beroepskennis integreert tot
een holistisch en natuurlijk systeem. Het bedrijfsleven werkt via de markt aan beroepskennis. Politici
en de overheid zullen aandacht moeten geven aan de voor de samenleving integrerende systeemleer
en een aantal universelere toepasbare methoden.
Het minder dynamische deel van de kennis bestaat uit (soms impliciete) definities waarbinnen
mensen of groepen samenwerken. Het gaat om kennis rond culturele verlichtingswaarden met visie
op onderwijs, concurrentie, bezit, carrière, kapitaal, rendement en omgaan met onzekerheden. Dat
gebeurt vaak onbewust met kennis vanuit de opvoeding (gesocialiseerd), die ook het perspectief
leveren op natuur, milieu en duurzame ontwikkeling in termen van verantwoordelijkheid, de balans
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economie-ecologie, leefstijlen etc. Globalisering met waarden rond connectiviteit,
verdelingsvraagstukken, vrede en veiligheid leidt tot diversiteit van waarden maar ook tot een
bedreiging van de eigenheid van groepen. Gevolg daarvan is het afzetten tegen verandering zoals
bijvoorbeeld de circulaire economie (of “bekijk het maar met die buitenlanders”). Vervolgens wordt
fundamenteel onderzoek vaak gezien als basis voor het bedrijfsleven, maar het bepaalt mede het
denken in de samenleving. Copernicus (zonnestelseltheorie) veranderde zowel de wetenschap als het
denken van mensen. Objecten conformeren zich naar de voorwaarden van het subject dat de kennis
vergaart, aldus verlichtingsfilosoof Kant die Copernicus gebruikte (kern constructivisme). Newton’s
mechanica brak met de antieke Griekse natuurfilosofie, die al eerder was verzwakt door Kepler en
Galilei. Darwin’s evolutietheorie veroorzaakt via de systeemleer een soort uitdijende inktvlek over
alle wetenschappen en het denken van mensen. Nieuwe wetenschappelijke paradigma’s dringen
door in de samenleving. Zoals Galilei discussie veroorzaakte in kerk en samenleving hoort die er nu te
zijn over communicatiemiddelen en gentechnologie. Anders ontstaan er problemen als het
dynamische systeem komt met producten die niet worden geaccepteerd (bijv. genetisch
gemodificeerd voedsel of circulaire economieproducten). De overheid dient meer aandacht te geven
aan wetenschap (is niet duffe club die beter moet presteren voor bedrijven) met een juiste koppeling
naar de samenleving. Momenteel lijken de dynamiserende kennissoorten gedreven door
bedrijfsleven te overheersen wat vervreemdingseffecten t.o.v. cultuurwaarden kan geven en een
onderwaardering van fundamentele kennis. Politici horen aan te geven hoe zij evenwichtig kennis,
het erfgoed van de samenlevingen uitbouwen zodat de circulaire economie op een gebalanceerde
manier zich ontwikkelt binnen de economie, de wetenschap maar vooral in de socialisatie van de
samenleving (spreiding van kennis en macht).
Typen leren.
Er zijn veel typering rond leerstijlen en kennis. De leerstijlentheorie van Kolb (Figuur 9.1) komt uit de
organisatiekunde. Een individu zou voor optimaal leren moeten beschikken over de vier genoemde
vaardigheden, maar excelleert meestal in één of twee.

Concreet ervaren met open staan voor nieuwe ervaringen.
Reflectief observeren, nadenken over waarnemingen en
(niet) bedoelde effecten zien vanuit diverse perspectieven.
Abstract conceptualiseren is samenhang ervaringen en
reflecties bekijken. Hypothesevorming voor toetsing.
Actief experimenteren of toetsen is experimenteel
handelen en beslissingen nemen.
Figuur 9.1. Leercirkel van Kolb.

De interactie tussen de persoonlijke leerstijl en de omgeving geeft gedurende iemands levensloop
een steeds nauwere koppeling tussen beide. Door kennis te delen in een specifieke omgeving wordt
die kennis ook steeds specifieker. Die koppeling loop via de volgende wegen:
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De omgeving beïnvloedt door roltoekenning, beloning, etc. iemands persoonlijke
eigenschappen zodanig dat die bij een omgeving gaan passen.
 Individuen zoeken omgevingen op die overeenkomen met hun persoonlijke eigenschappen.
 Individuen creëren hun eigen omgeving en maken die als het ware passend bij hun eigen stijl
van leren.
Leerstijlen concentreren zich in bijvoorbeeld afdelingen of bedrijven. Het gevolg is een
homogenisering van stijlen van leren, besluitvorming en leidinggeven in specifieke omgevingen met
typische regels, normen en gebruiken. Als iemand 30 jaar in en bepaalde omgeving werkt, vraagt een
nieuwe baan zoeken in een andere omgeving meer dan een sollicitatiecursus en wat bijscholing. Vaak
past de hele stijl niet meer. Overigens zijn organisaties net zo lastig in hun leercurve: banken staan
onder druk om tot nieuwe waarden en normen te komen, maar in de uitvoering wordt telkens weer
een streven naar herstel van oude waarden zichtbaar. Een samenleving die duurzaamheid en een
circulaire economie wil moet beseffen dat er op veel plaatsen iets moet veranderen in die specifieke
leerstijl; een leefstijl met veel impliciete aannames die niet met een eenvoudig cursus wijzigt. Het
loslaten van vertrouwde leersysteemgrenzen is vaak een probleem omdat nieuwe grenzen meestal
vaag zijn. Op zich is angst voor veranderen een mythe (meeste mensen willen wel eens iets nieuws
proberen); het probleem is de slordige manier waarop verandering plaats vindt, waarbij meestal
steeds dezelfde groepen de klos zijn. Sociaaldemocratische politici horen begrip te hebben voor
leerstijlen van (groepen) mensen en moeten via diverse ingangen (stijlen) het belang van de
circulaire economie duidelijk maken. Ze zorgen voor een veranderingsproces waarin niet sociaal
zwakkeren de (emotionele) kosten dragen waar anderen de bonus ontvangen voor die nieuwe
economie. De circulaire economie moet voor ieder individu aanvaardbaar zijn.
Typen kennis zijn te verdelen in regels, inzichten en principes die samen tot gedrag leiden (figuur
9.2). De mate waarin mensen in groepen bij alle drie worden betrokken verschilt enorm.
Eenslagsleren (single loop learning): het leren van regels in
de zin dat je leert welk gedrag in welke situatie vertoond
moet worden.
Tweeslags- of dubbelslagsleren (double loop learning):
leren op welke inzichten (theorieën) regels gebaseerd zijn.
Drieslagsleren: leren van fundamentele waarden en
principes achter de theorie
Meta-leren: leren te leren
A.C.J. de Leeuw (2000)
Swieringa en Wierdsma (1990)
Figuur 9.2. Typen kennis.
In veel organisaties en bedrijven worden mensen alleen betrokken bij het aanleren van regels (kan al
bedreigend zijn; doe ik iets niet goed? Krijg ik morgen ontslag?). Voor een circulaire economie is het
belangrijk dat ook de principes doordringen. Vanuit de fundamentele waarden die achter de
principes zitten zijn dan via de systeemleer nieuwe inzichten te generen die te vertalen zijn in regels.
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Die regels, waarin grondstoffen en techniek elke keer via terugkoppelkringen, circulair, worden
hergebruikt, kunnen dan vanuit die principes en technische inzichten worden bijgestuurd. Voor
sociaaldemocraten lijkt Schumacher een goede basis. Die propageerde niet alleen kleinschaligheidxlvii,
maar ging ook uit van een waardige en zinvolle werkplek als eerste voorwaarde, efficiëntie als
tweede binnen de randvoorwaarde dat de natuur (hulpbronnen) soms onbetaalbaar is. Een tijd lang
waren zelfsturende teams aan de orde waarbij de taak van werknemers wordt verbreed en verdiept,
andere leerervaringen ontstaan en mensen in organisaties meer mogelijkheden krijgen om bij te
dragen aan o.a. de circulaire economiexlviii. Zorg voor continu leren zodat operators duurzaam zelf
klein regelmatig onderhoud doen i.p.v. dat ze doorgaan met binnen korte tijd zoveel mogelijk
productie te maken totdat de machine instort en vele onderdelen onherstelbaar beschadigd zijn.
Politici kunnen betrokkenheid van mensen bij hun werk met name in het kader van de circulaire
economie weer op de agenda zetten en daar leerarrangementen aan verbinden te beginnen bij de
werkomgevingen binnen de overheidsinstellingen.
Waar leren we wat.
Interactie en leerstijl zijn sterk gekoppeld. Het is dus interessant te weten waar interacties plaats
vinden om de juiste terugkoppelkringen voor leren te krijgen. Dat kan voor de samenleving en
specifieker voor organisaties. Voor de samenlevingen geldt dat we de waarden leren via
socialisatieprocessen in het gezin op het niveau van sociale klassen en wat formeler op school. In de
praktijk vertaalt het zich in ]symbolen (stoere nieuwe benzineslurpende Jeep of tweedehands
elektrisch autootje), helden (rijke zakenman of heilsoldaat Bosschardt) en rituelen (grote barbecue
met teveel kiloknallers aan vlees of picknick met volkorenbroodjes). Het individu gesocialiseerd in het
gezin met benzineslurpende nieuwe Jeep met de Quote 500 als ultiem doel is meestal minder
geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling en doet geen moeite om afval te scheiden of een auto
tweedehands te kopen of te huren. Een nieuw economisch perspectief bieden kan wel tot
betrokkenheid leiden. Hierop is op lokaal niveau in te spelen. Waarom wel op een consultatiebureau
een kinkhoestprik en niets doen aan voeding terwijl de kans dat mensen korter leven door
voedingsgewoonten (overgewicht) veel groter is dan het krijgen van kinkhoest. Wijs jonge ouders
erop dat zeurende peuters in de winkel hun zin te geven door (met teveel reclame) uitgestalde
producten te kopen slecht is voor de gezondheid. Het niet aanleren van grenzen kan als gevolg
hebben een slechte gezondheid, een minder sociaal kind en als alle ouders het fout doen een slechte
samenleving voor onze kinderen. Wat heeft het voor zin om overeenkomstig Brundtland de wereld in
materiële zin achter te laten met de mogelijkheden zoals we die aantroffen, met mensen die niet
hebben geleerd daarmee om te gaan en die verworvenheden snel om zeep helpen? De peuter van de
Jeep en kiloknallers kan later productdesigner of verkoper worden van slechte producten. Vervolgens
worden te vaak de waarden en praktijken bevestigd in het latere leven. Een laaggeschoolde met
minder inkomen is eerder langdurig werkloos dan hoger geschoolden en hebben minder middelen
om hun sociale contacten te onderhouden die hun uit die cirkel halen. Kortom een echte transitie
vraagt betrokkenheid van iedereen. Innovatieve initiatieven verdienen steun, maar een bredere visie
is net zo belangrijk, zoals op groepen of bedrijven die onevenredig “slachtoffer” worden of op
burgers die breed initiatieven kunnen nemen vanuit hun leefgemeenschap.

83

De circulaire leereconomie

Level

Balance of values and practices
extended with instrumental aspects

Family

Nation
Values
Social class

Place of
socialization

(Social)

Practices
(Process and
Conceptual)

Occupation
Industry

(Task
Instrumental)

Organization

(Macro
Landscape)

School
(Meso
Regime)

Workplace
(Micro Niches)

Figuur 9.3. Waarden en praktijken van Hofstede (aangevuld met termen transitiemanagement.
Tot slot spelen praktijken een rol in bedrijven en organisaties rond de rollen die mensen spelen op de
werkplek. Algemene opmerkingen over innovatie en creativiteit aan het adres van organisaties zijn
niet productief. Creatief omgaan met tweedehands goederen kan bijzonder nuttig zijn voor de
circulaire economie, terwijl werknemers die creatief omgaan met procedures in een kerncentrale
een ramp veroorzaken. Elk type proces heeft zijn eigen organisatiekarakteristieken en daaraan
verbonden leerstijlen. Technologie kan die karakteristieken wijzigen, maar dat moet weloverwogen
gebeuren. Globaal zijn typen bedrijven te koppelen aan een leerstijl, maar dat is slechts globaal. Een
grote organisatie is meestal bureaucratisch, maar heeft meestal wel afdelingen en werknemers die
niet geheel aan dat ideaaltype voldoen (vb de energieke ambtenaar).
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Figuur 9.4. Four theoretical types of labor networks (adopted from V.d Krogt, 1995) with expected
relationships between learning and labor networks (R.F. Poell, 1998) aangevuld met leerstijlen
Vermunt.
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Bij samenwerken van organisaties ontstaan relaties tussen verschillende leerstijlen die zoals in figuur
9.4 aangegeven bepaald zijn door lange interactie tussen personen en omgeving. Bij nieuwe doelen
(bijv. vanuit circulaire economie) en nieuwe contexten (bijv. nieuwe technologie) kan een nieuw type
bedrijf en leerstijl zinvol zijn. Helaas gaan vaak twee bestaande typen bedrijven samenwerken
waarvan één dominant is en worden meestal niet optimale stijlen, opgelegd (bijv. grote bureaucratie
werkt samen met professionalgroep en legt zijn werkwijze op). Dit komt regelmatig voor bij
(semi)overheidsinstanties die vaak bureaucratisch georganiseerd zijn en het liefst werken met
organisaties met een gelijksoortige stijl. Dit stoot soms andere meestal kleinere en lokale initiatieven
af. Elk organisatietype heeft afhankelijk van de context sterke punten. Politici moeten de sterke
punten van elk type organisatie gebruiken en zorgen dat die binnen de context worden verbeterd.
Vooral bij samenwerken tussen typen gaat het om te komen tot een synthese die recht doet aan wat
nodig is om tot een betere samenleving te komen. Zeker de relatie overheidsinstellingen en kleine
lokale initiatieven verdient aandacht.
Samenvatting.
Het dynamische systeem voor de circulaire economie bestaat uit systeemdenken, dat m.b.v.
ontwikkelmethoden, de beroepskennis integreert tot holistische systemen. Het bedrijfsleven werkt
via de markt aan beroepskennis. De overheid besteedt aandacht aan de voor de samenleving
integrerende systeemleer en universeler toepasbare methoden. Wetenschap is van fundamenteel
belang voor de hele samenleving. Politici zorgen voor betere koppelingen tussen wetenschap en
samenleving voor evenwicht tussen dynamiek en stabiliteit om vervreemdingseffecten t.o.v.
cultuurwaarden te voorkomen. Binnen die balans is er begrip voor leerstijlen van (groepen) mensen.
Iedereen leert mee en sociaal zwakkeren dragen geen kosten waar anderen de bonus ontvangen. Het
moet voor iedereen aantrekkelijk zijn om mee te leren voor de circulaire economie in een prettige
werkomgeving. Transitie vraagt betrokkenheid van iedereen, met aandacht voor innovatie, maar ook
voor mensen of groepen die onevenredig “slachtoffer” worden. Sociaaldemocratische politici
promoten geen circulaire economie die kijkt hoe je onderdelen optimaal hergebruikt, zonder dit
zorgvuldig te doen met kennis en ervaring van mensen. Politici erkennen sterke punten van elk type
organisatie en zorgen dat die binnen de context worden verbeterd en stimuleren samenwerken
tussen typen. De overheid kijkt daarbij als bureaucratie (soms nuttig) hoe ze beter aan kan sluiten bij
het MKB.
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Harm Hofman
Veel ooievaars op plaatsen waar veel baby’s zijn bewijst niet dat baby’s met de ooievaar komen. CPBmodellen liggen nu onder vuur, terwijl al lang bekend is dat nauwkeurig voorspellen onmogelijk is.
Zonder een goed onderliggend model is statistiek inhoudsloos. De sociaaldemocratie hoort een
model te hebben dat statistische uitkomsten duidt en stuurt naar een duurzame i.p.v. een neo
liberale samenleving. Systeemdenken16 is een methode die niet alleen naar afzonderlijke deel- of
aspectsystemen (bijv. financieel aspect) kijkt maar ook naar de wisselwerking en hun plaats in het
geheel (holistisch). Dat laat onverlet dat deelsystemen op zich ook aandacht vragen. Deze bijdrage
begint bij het dominante economisch denken om vandaar een verbinding te maken naar de
evolutionaire sociale systemen die rekening kunnen houden met een duurzame samenleving.
De economische wetenschap (figuur 10.1 links) ontwikkelt zich na Smith en Ricardo grofweg in drie
stromen. In de eerste stoom zitten de klassieke (aanbod)economen, Keynesianen (vraageconomen)
en de wiskundige modellen (gebruikt voorgaande scholen). Vanaf de Tweede Wereldoorlog waren
vraageconomen (Keynesianen) populair die conjunctuurschommelingen wilden compenseren met
vraagcreatie vanuit de overheid. Dit wijzigde rond 1978 toen neoklassieke economen zoals Milton
Friedman nadelen van overheidsbestedingen op TV etaleerden, Thatcher onrendabele mijnen sloot
en de vakbond monddood maakte, en Nederland de mist in ging met de RSV. In de VS beleed Reagan
neoliberalisme maar liet overheidsbestedingen oplopen, vooral in de wapenindustrie. (Van
Agt/Wiegel bakte er ook niks van; Lubbers “klaarde de klus”). Het Keynesiaanse model is lastig
uitvoerbaar. Dat bewijst echter niet dat je de overheid moet marginaliseren.
De tweede stroom, de voorloper van de sociaaldemocratie, het Marxisme beredeneert dat het
kapitalisme ten onder gaat met als mogelijkheid dat de overheid alles overneemt.
De derde stroom, de historische school stelt dat, voor zover er wetmatigheden bestaan, deze sterk
tijd en plaats gebonden zijn (bestrijdt deductie van twee vorige stromen; Methodenstreit). Deze
bezwaren worden gedeeld door het institutionalisme, waarvan Veblen vertegenwoordiger is en
waarmee Schumpeter en Galbraith raakvlakken hebben. De economie kent dus meer gezichten.
Waar Den Uyl en Tinbergen beseften dat de economische wetenschap bestaat uit meer dan
deductieve modellenbouw (met bijv. Galbraith) en andere wegen zochten, gingen latere
sociaaldemocraten mee met de sterker wordende neoliberale stroom. Dat verzwakte de
sociaaldemocratische visie.
De als “institutionelen” aangeduide auteurs (figuur 10.1) passen in het viervoudig frame dat nog aan
de orde komt. Volgens Schumpeter (Schumpeter, 1969(1943)) past de samenleving zich aan door
innovatie van bedrijven met als gevolg creatieve destructie van het bestaande (veel geciteerd door
ondernemers). Hij voorziet met Marx dat de maatschappij overgaat naar het socialisme maar via een
evolutionair proces. Concentratie van ondernemingen leidt tot bureaucratie en inflexibiliteit welke
door burgers wordt afgewezen (nauwelijks geciteerd door sociaaldemocraten). Galbraith (Galbraith,
1961) vraagt zich voor de politiek af of toename van private overvloed te combineren is met continue
16

http://www.beyondconnectingthedots.com
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_systeemtheorie http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemt
heorie http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory
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afname van collectieve zaken. Ofwel gaat continu bezuinigen bij de overheid (afbraak van
voorzieningen) samen met hoge winsten en bonus bij particuliere bedrijven. Voor de complexe
instituties wijst hij op de verstrengeling van overheid en grote bedrijven (Galbraith, 1970) zoals in het
militair industrieel complex en in Nederland de ‘baantjes’ van Eerste Kamerleden. Tot slot gaat
Veblen (Heilbronner, 1986) bij burgers uit van een evolutie op basis van menselijke nabootsing en
ijdele nieuwsgierigheid. Mensen proberen elkaar te imponeren om voordeel te behalen door middel
van opzichtige consumptie die wordt gebruikt om status te winnen en te bevestigen met als gevolg
verspilling (hoewel er ook een stroming is die tentoonspreiden van hun rijkdom niet sjiek vindt). Deze
“institutionele” economische stroming gaat dus niet primair uit van deductieve modellen en de
homo economicus. Ze stelt zaken aan de orde die hoogst actueel zijn en waardevol voor de
sociaaldemocratie omdat ze beter aansluiten bij het verklaren van maatschappelijke problemen. Het
is dan ook nuttiger om daar naar te kijken dan alsmaar tegen het neoliberale te fulmineren.
Het Santa Fe Institute (Kauffman, 2000) zette het systeemdenken opnieuw op de agenda vanuit de
evolutieleer en de biologie. Dat gebeurde al eerder door Parsons (Parsons & Platt, 1973;) vanuit de
sociologie, maar die discipline raakte versplinterd door diverse deelbelangen waarbij een duidelijk
paradigma ontbrak. Een systeem is een "concept dat zowel verwijst naar een complex geheel van
interdependenties tussen delen, componenten en processen die zowel betrekking hebben op
onderscheidbare regelmatigheden van een relatie, als naar een gelijksoortige interdependentie
tussen een dergelijk complex geheel en zijn omgeving"xlix. Parsons ontwikkelde na Tweede
Wereldoorlog een categorisering (onderscheidbare regelmatigheden) van de samenleving die een
verdeling in steeds verdere deelsystemen mogelijk maakt, afhankelijk vanuit welk deelsysteem en
perspectief de beschouwer een onderzoek doet. Complex en omgeving worden goed benoemd,
waarin een beschouwer zijn perspectief en grenzen aangeeft. Dit sociale systeem is schematisch
weergegeven met interdependenties (pijlen) rechtsboven in figuur 10.1 met de (AGIL-)
deelsystemen:
 Adaptation of aanpassingsvermogen om in lijn te blijven met het geheel, waarbij middelen
worden omgevormd in het economische systeem met bedrijven die handelen met het medium
geld.

Goal attainment of doelrealisatie om prioriteiten te stellen voor de samenleving. Dit gebeurt
in de politiek, die daarvoor via de overheid machtsmiddelen als medium heeft.
 Integration of integratie bevordert de solidariteit die hier ruimer is gedefinieerd dan Parsons
n.l. als complex geheel van organisaties van en voor bedrijven, NGO’s etc., met invloed als
medium.
 Latency of patroonhandhaving die normen en waarden vertegenwoordigen zodat burgers hun
sociale rol kunnen vervullen. Dit gaat via gezin, onderwijs en ander voorzieningen, waarbij het
committent het medium is van de burgers, dat andere deelsystemen nodig heeft om te
kunnen functioneren (als burgers en masse voor de kar liggen loopt alles vast).
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Figuur 10.1. Overzicht theorieën.
De AGIL volgorde is te duiden als “direction of limiting conditions” in het sociale systeem. Dat geeft
aan dat naarmate de patronen meer in de cultuur ingebed zijn, het lastiger wordt deze te
veranderen. Dynamiek in een systeem is het aanbrengen van een tijdas waarbij het systeem wordt
vergeleken in verschillende tijdfasen (fasesysteem). Daarbij kunnen ook relaties wijzigen (structurele
aanpassing). Parsons, econoom en socioloog (contact met o.a. Schumpeter), was kritisch t.a.v. de
gedachten van Milton Friedman, maar met weglating van sociale aspecten passen neoliberale
modellen in het AGIL schema. Echter sociaaldemocratie is nu juist voor die sociale aspecten en dient
institutionele stromingen in te brengen en te analyseren.
Bedrijven in het aanpassingenblok zijn weer volgens dezelfde vierdeling te analyseren. Zo zorgt o.a.
onderzoek en ontwikkeling voor aanpassing, productiesystemen en marketing voor doelrealisatie, de
bedrijfsstructuur voor integratie en de bedrijfscultuur voor patroonhandhaving. Daarmee is een
bedrijf (of groep) en de evolutie van bijvoorbeeld van eenvoudig bedrijf naar bureaucratische
multinational te duiden, wat het studieobject is van Schumpeter. De andere subsystemen zijn op
gelijksoortige manier met nieuwe inzichten in te vullenl. Dit geeft een analyse van de sociale
structuur op verschillende niveaus van generalisatieli.
Parsons werk is vaak afgewezen met formalistische argumenten buiten de oorspronkelijke context
en betekenis. “Transitionmanagement to sustainable Development” (Nederlands onderzoek als
voorbeeld) pretendeert systeemdenken met één verwijzing naar Parsons met een negatieve
connotatie alsof die een teleologische en niet door actoren te beïnvloeden proces voorstelt (Grin,
Rotmans, & Schot, 2010). Vervolgens kiezen de auteurs het vage structuratie begrip om een Multi
Level Perspective model (MLP) te bouwen dat een veelheid aan elementen onbenoemd laat. Binnen
elk systeem, ook in AGIL, zijn aspectsystemen te bestuderen (zie inzet) zoals MLP wil met innovatie in
duurzaamheid (wordt elders in aanhangsel uitgewerkt).
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Voorbeelden aspecten
Informatievoorziening is een aspectsysteem binnen een bedrijf. Dat vraagt onderzoek over alle
subsystemen (niet bijv. financiële afdeling overslaan), maar alleen over het aspect: waarom en waar
is informatie nodig en wat kunt u leveren. Ook het aspect duurzaamheid in het “systeem
samenleving” pak je op met relevante deelsystemen en laat niet delen weg (door bijv. alleen naar
het geld te kijken en niet naar macht). Verder bestudeer je niet alleen de koeriersdienst bij een
klacht over late levering. De oorzaak kan best komen door een slecht magazijn (basisproces),
bureaucratische regels (structuur), slechte werksfeer (cultuur) of oude auto’s (procesverbetering).
MLP haalt echter de innovators en andere aspecten naar voren zonder context en deelsystemen in
een fatsoenlijk kader te zetten (zie inzet). Waar AGIL, door dit kader wel te geven, eenvoudig
aansluiting vindt bij economie, bedrijfskunde en andere disciplines, sluit MLP door ad hoc
reductionisme deze mogelijkheid af. Toch kreeg de ontwikkeling van MLP veel overheidssteun. Een
sociaaldemocratische analyse kijkt vanuit verschillende perspectieven om een beeld te krijgen van de
werkelijkheden van mensen en de dynamiek binnen en tussen verschillende groepen. Als die
perspectieven onvoldoende in onderzoekprogramma’s zitten kan dit leiden tot resultaten die vanuit
sociaaldemocratisch perspectief suboptimaal zijn. Sociaaldemocraten dienen dan ook na te denken
over en trachten richting te geven aan onderzoekprogramma’s, zodanig dat een passende theorie
wordt gebruikt die burgers insluit. Dit voorkomt dat ze pas veel later in de praktijk worden
geconfronteerd met uitvoeringprogramma’s die niet aansluiten bij de sociaaldemocratie.
Kennis en leren is weer “in” zoals ook Den Uyl spreiding van kennis en macht wilde (kennis is macht;
en wellicht is macht kennis). Reflectie op kennis i.p.v. routinematig kennis steeds weer toepassen is
belangrijk. Reflectie is een manier om ervaringen te begrijpen, te analyseren en er betekenis aan te
geven. Dit past in Parsons’ model (evolutie). Hij wijst er alleen op dat niet alles op elk moment aan
reflectie onderhevig is. Categorieën, zij het aan verandering onderhevig, blijven lange tijd zinvolle
analysegroepen. Zet het journaal aan en het is duidelijk dat niemand de oorlog in Syrië, de armoede
in Afrika ook m.b.t. WTO overeenkomsten en ontwikkelingsgeld, regels rond banken, etc. begrijpt,
volledig kan analyseren en voor zich zelf de juiste betekenis geeft (wat dat ook moge zijn). Dus
verflauwt reflectie, ontstaat fixatie op vooroordelen en komen nieuwe signalen van buiten of van
binnen niet meer doorlii. Naast fixatie (vooroordelen) reflecteren we niet alleen maar kopiëren ook
veel. Afrikaanse kinderen hebben daarbij andere voorbeelden dan de Nederlandse, door verschillen
in welvaart, het klimaat en cultuur (vaak ook religie). Later is de werkomgeving belangrijk voor leren
en reflectie. In een bureaucratische organisatie leren mensen anders dan in een simpele of een
kleine professionele organisatie, terwijl als het om kernwaarden gaat het de vraag is of politici
überhaupt leren in hun organisatie (deep core; Sabatier, 2007). Individuen en ook instituties spelen
verschillende rollen in verschillende situaties, waarbij specifieke kenmerken per cultuur en omgeving
bepalend zijn voor selectie in een groep (om te overleven). Deze interpretatie van de situatie en het
selecteren en handelen in groepen (Parsons, Bales, & Shils, 1953) en soms in deelgroepen als er
breuklijnen ontstaan (kliekvorming: Rupert, 2010) gebeurt vaak onbewust (tacit knowledge: Prusak,
1997;Nonaka & Takeuchi, 1995), zoals bijvoorbeeld wie op basis van bepaalde onuitgesproken
criteria het woord krijgt om zijn ideeën c.q. kennis te geven of meestal nog eens voor de zoveelste
keer te bevestigen (turn taking: Stacey, 2001). Daarbij is er verschil tussen gedrag wat men voorstaat
en wat men echt doet (Argyris, Putnam & McLain Smith, 1985). Elke organisatie zegt open te zijn en
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de mening van mensen belangrijk te vinden, terwijl dat vaak relatief gezien niet zo is. Dat is niet
liegen; dat is gewoon wat men onbewust als open definieert in het dagelijkse gedrag. Nieuwe media
creëren andere en vaak meer relaties maar dat betekent niet dat die worden gebruik voor reflectief
leren. En als dat wel gebeurt, is het nog altijd de context (met lokale invloeden) die bepaalt wat de
uitkomst is van dat leren. Die (padafhankelijke) specifieke context is essentieel voor selectie, de
reflectie op informatie en daarmee op de evolutie in complexe systemen. In volledig reflexieve
systemen is de toekomst niet te voorspellen. Maar bij gedeeltelijke reflexieve systemen is wel aan te
geven dat een bepaalde context ongewenste uitkomsten kunnen opleveren. Dat geldt voor ecologie,
maar ook toenemende armoede en ongelijkheid geeft binnen bepaalde culturen een context voor
meer kans op onrust (evolutie kan omslaan in revolutie). Hoe dat uitpakt en wat de evolutie brengt
zonder toenemende armoede is daarmee nog niet voorspeld. Maar op basis van
voorzichtigheidsprincipe kan worden gestreefd naar minder armoede en ongelijkheid ook in kennis
en macht.
Voor de selectie van een goed analysekader lijken een paar punten interessant:
1. Hoe sluit het kader aan op bestaande theorieën waarbij voor de sociaaldemocratie sociale en
democratische invalshoeken essentieel zijn (waardevrijheid bestaat niet).
2. Is er in het kader ruimte voor verdieping per subsysteem. Leren gaat in verschillende typen
bedrijven anders dan in de politiek en ook in de leefwereld verschilt die per groep zoals Veblen
de Leisure Class17 benoemt en Bourdieu18 de habitus van groepen.
Zolang opvoeding en omgeving nog verschillen, verschillen interpretaties. Zaken doen d.m.v. geld
gaat eenvoudiger dan commitment geven vanuit verschillende leefwerelden met interpretatie m.b.v.
tacit knowledge. Soms lijkt er bij container begrippen zoals democratie (Arabische Lente) of emoties
zoals het overlijden van Prinses Dianaliii een breed commitment. Maar veel tweets is geen
commitment. Een bredere interpretatie en overeenstemming is nodig na een tipping point dat chaos
tot stand brengt. Die overeenstemming om de verandering te implementeren die men wenst (is wat
anders dan tweeten wat men niet wenst) is er meestal niet. Een duurzame wijziging in een specifieke
leefwereld vraagt ook meer dan een marktpartij die cola of hamburgers verkoopt. Gelijktijdig spelen
er krachten op het niveau van de leefwereld die wel duurzaamheid bevorderen (denk aan NGO’s,
contacten tussen groepen en tussen landen etc.). Figuur 10.2 laat dit zien. Het land is uitgangspunt,
waardoor theorieën voor internationale handel bruikbaar blijven. In de subsystemen zijn wel
regionale grensoverschrijdende initiatieven te analyseren (bijvoorbeeld Eindhoven, Aken, Leuven).

17
18

Thorstein Veblen, Theory of the working class (1899)
Pierre Bourdieu, Veld, kapitaal en habitus (1989)
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Internationale gemeenschap
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Civil society Regions of excellence
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Probleem bij achterblijvende regio’s
EU beleid, en Doha, met extra aandacht milieu.
Wetgeving voedselveiligheid, discussie GMO.
Handelsbelangen en belangen kennis (octrooien)
Overheidsschulden in Westen overschoten olielanden,
Snelle ontwikkeling China, achterblijven Afrika
Marktwerking (comparatieve kosten) laten w erken
Fusies, multinationals, beurzen , termijnmarkten,
en mondiale financiële markten (krediet crisis).
Prijsvorming en onzekerheden boeren
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die label niveau niet halen en financiering missen

Burgers/
cultuur
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(clusters)

Politiek/
overheid
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Bedrijven

Figuur 10.2. Internationale relatie in sociaal model.
Tot slot is er een procedureel vraagstuk. Het AGIL model heeft overeenkomsten met het systeem
(economie/politiek) en leefwereld van Habermas, maar Parsons vond dat AGIL diende voor analyses
(zoals hier gebruikt), waar Habermas (Habermas, 1981) normatief stelde dat het systeem de
leefwereld kolonialiseerde. Maar zowel Habermas als Parsons leunen op de Verlichtingsfilosoof Kant
(Kant, 2006; Kant, 2004) waarbij kennis niet objectief is (is constructie) wat de "machtsvrije
communicatie" als streven acceptabel maakt voor beide. Dat perspectief past bij de
sociaaldemocratie. Kennis is er dan, als iedereen zonder achterstelling door macht zijn inbreng kan
geven en een uitspraak waar (steun van wetenschap, maar iedereen kan verifieerbare zaken
inbrengen), juist en waarachtig is. Dit gaat terug tot Kants categorisch imperatief (doe een ander niet
aan wat je wilt dat ze jou niet aandoen). Hoewel dit imperatief in diverse bewoordingen in veel
religies voorkomt, wil dat niet zeggen dat elke cultuur dat op dezelfde wijze oppakt (ook kennis is
niet eenduidig). Er ligt dus voor de sociaaldemocratie nog een stevige en taaie klus zowel
internationaal als in onze eigen democratieliv.
Samenvatting
De economische wetenschap bestaat uit meer dan neoklassieke modellen. De sociaaldemocratie
hoort aansluiting te zoeken bij “institutionele scholen” met oog voor de samenleving en goede
verdeling van inkomen en overheid/ bedrijven (zoals o.a. Den Uyl) en sociale modellen die de
samenleving verklaren en een diepere reflectie geven. Binnen complexe dynamische sociale
systemen waar de economische wetenschap deel van uitmaakt biedt het sociologische
systeemdenken een frame waarin andere theorieën eclectisch zijn te verwerken. Voorspellen is niet
mogelijk in volledig reflexieve sociale systemen. Fixatie en kopieergedrag van mensen maakt echter
dat bepaalde patronen herkenbaar blijven en categorieën voor studie en systeemdenken mogelijk
zijn. Dat model dient breed te zijn om diverse theorieën op te nemen waardoor een holistisch en
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samenhangend overzicht behouden blijft. Nieuwe media maken de wereld niet plat (Friedman,
2007), maar sociaaldemocraten moeten er voor waken dat het economische systeem of de mondiale
politieke afspraken groepen mensen niet plat walsen. Wetenschap is niet waardevrij met als gevolg
dat sociaaldemocraten bij het verschaffen van onderzoeksbudgetten er op moeten letten dat ook
sociale en democratische aspecten in onderzoeken worden meegenomen.
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11. Epiloog
Douwe Jan Joustra en Harm Hofman
Deze bundel staat vol met theorieën en praktische voorbeelden, maar wat is waar en wat werkt?
Veel ideologieën worden niet praktisch toegepast en dan is lastig te zeggen of ze waar zijn. En wat
wel wordt opgepakt werkt vaak matig, maar blijven we toepassen. Wij komen met een technische
bril met een evaluatie of productie globaal grootschalig of beter klein kan, onder lokale
verantwoordelijkheid. Daarbij worden grote bedrijven (onder bepaalde voorwaarden) en zeker de
markt positiever bejegend dan gebruikelijk binnen de PvdA. Wij gebruiken niet de volgens ons
onwerkbare ideologische grote verhalen rond o.a. neoliberalisme en de Derde Weg waarbij je vanuit
vastgeroeste ideeën conclusies trekt en waarnemingen daarin probeert te passen (deductief)? Wij
werken op basis van waarnemingen en met specifiek voor dat doel ontwikkelde kennis om tot
aannemelijke conclusies te komen en toetsen die aan sociaaldemocratische principes. We kijken in
deze epiloog, als product van de Verlichting en gebruikers van de systeemleer, naar ons eigen real
life system (Leeuw de, 2000; Leeuw de, 2003) en gaan na hoe wij vanuit de sociaaldemocratie naar
de neoliberale en Derde Weg filosofieën kijken, wat dat dan ook mag zijn (S&D nr1 2014).
In de systeembenaderinglv is het real life system, het wereldbeeld van een persoon, zijn geheel van
veronderstellingen en zienswijzen die zijn of haar werkelijkheid vormen. Let wel een persoon is weer
een product van zijn sociale en fysieke omgeving en wordt daarbij dagelijks bijgestuurd. Elke persoon
wordt door die omgeving beïnvloedt door bijvoorbeeld het Christendom, Islam Verlichting etc., maar
ook door fysiek/chemische processen zoals in de buitenste schil van figuur 11.1 is aangegeven.
Daarbij zijn in figuur 11.1 maar twee personen weergegeven, maar als dat er meer worden vormen
die samen clusteren rond bepaalde ideeën (bijvoorbeeld neoliberalisme, ook binnenPvdA) en gaat
men elkaar bevestigen, gaat de ideologie steeds meer overheersen en ontstaat fundamentalisme.
Waarneming wordt dan nog selectiever vanuit dat real life systeem in de gedachtewereld
opgenomen.
Deze epiloog gaat uit van de Verlichting en het constructivisme omdat die achtergrond het meest
overlapt voor het real life systeem van de twee auteurs en de PvdA (wil niet zeggen dat andere
overtuigingen niet zouden overlappen). Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant maakt onderscheid
tussen de noumenale werkelijkheid van dingen op zichzelf (Ding an sich; dat wij niet kennen) en
fenomenen zijnde de subjectieve beelden die wij daarvan vormen. Dat leidt tot zijn Copernicaanse
wending; we bekijken alles door de gekleurde bril van ons eigen kenvermogen met zijn eigen
concepten. Dit is in lijn met het constructivisme waar verschijnselen in de werkelijkheid sociale
constructies zijn. Douwe Jan Joustra en Harm Hofman en andere auteurs construeren dus samen een
wereldbeeld, maar blijven werken vanuit een eigen persoonlijkheid, cultuur (die deels weer overlapt)
en gedrag, dat weer wordt bepaald door de zingeving en fysieke mogelijkheden. Figuur 11.1 geeft dit
weer (afgeleid van Parsonslvi; ook Kantiaan). Individuen spelen, vanuit hun posities rollenlvii in het
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sociale systeem en kunnen het systeem aanpassen en ze passen zich aan.aan het systeem. Vanuit
hun achtergrond (cultuur, godsdienst etc.) construeren ze samen het idee sociaaldemocratie, maar
die beelden zijn nooit gelijk omdat we het ‘Ding an sich’, de sociaaldemocratie niet kennen. De
beschrijving is altijd incompleet en aan evolutie onderhevig. Die eeuwige incompleetheid, dat
verschil in reproductie van de subjectieve werkelijkheid geeft vernieuwing.

Douwe Jan Joustra
Fysiek
chemisch
Zingeving
Christendom
Islam
Humanisme

Verlichting
Kant
Nutsfilosofie

Menselijke organische systeem,
Opwekken levenskrachten
Gedrag

Cultuur

Persoonlijkheid
Economie
berijven

Politiek
overheid

Burgers
Lifestyle

Netwerken
clusters

Persoonlijkheid

Cultuur

Gedrag

Menselijke organische systeem,
Opwekken levenskrachten

Zingeving
Christendom
Islam
Humanisme
Verlichting
Kant
Nutsfilosofie
Fysiek
chemisch

Harm Hofman

Figuur 11.1. Twee actoren en samenleving in schema.
Vooruitgangsgeloof is de gedachte dat de samenleving zich ontwikkelt naar hogere stadia van
volmaaktheid. Vrij menselijk handelen en vaststaande stadia (wat is er dan nog vrij) zijn strijdig en
lijkt een maakbaarheidsgedachte die eigen is aan ideologieën. Kant stelt echter dat de mens het
denken in doelen nodig heeft. Je moet iets kunnen denken en ergens naar streven om dat empirisch
te toetsen en richting te geven aan je handelen (Kant, 2004). Of dat vooruitgang wordt naar een
hoger stadium (wat dat ook mag zijn; ook subjectief) zal de geschiedenis wel leren. Om dat gedachte
doel te bereiken zijn organisaties nodig waarbij er ook weer relaties zijn in en tussen die organisaties
(vormen eigen identiteit) om activiteiten coördineren. Voor duurzaam samenleven bedenken we
organisaties of sociale instituties met mechanismen die gedrag en interactie binnen de samenleving
zodanig coördineren dat, volgens ons idee, ons nageslacht ook goed kan leven. Dat coördineren kan
door media als geld, macht, committent dat mensen afgeven en invloedlviii, begrippen op basis
waarvan ideaaltypen te beschrijven zijn. Een dergelijk ideaaltype is een abstractie, met de meest
essentiële kenmerken van een verschijnsel (Max Weber), dat in werkelijkheid niet voorkomt.
Het coördinatiemiddel geld is te relateren aan de markt en macht aan de overheid. Dat levert de
verticale as op in figuur 11.2. Vervolgens zijn commitment en invloed sterk gerelateerd aan nabijheid
d.w.z. centraal grootschalig of decentraal kleinschalig. Dat is de horizontale as in het assenstelsel wat
vier ideaalmodellen oplevert (figuur 11.2). De namen komen overeen met bestaande ideologieën
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voor enige herkenbaarheid, maar relevant zijn de genoemde ideaalkarakteristieken (karikatuur zo u
wilt; we gaan geen fundamentalistische discussie aan over fundamentalistische ideologieën)).

Markt
Oud-liberalisme
• Basis is individualisme en privaat eigendom
• Kleine overheid voor schenden rechten
individu
• Geen overheidsbemoeiing
• Geen vakbonden (Thatcher)
• Voor zover overheid; centraal

Vrije martktanarchie ( anarchokapitalisme)
• Individuele soevereiniteit vrije markten
• Afschaffing van de overheid
• Geen belasting
• De openbare diensten via markt
• Non-profitverzekeraars,vakbonden met leden
• Communes, werkgemeenschappen e.d.

Centraal/
Grootschalig

Decentraal/
Kleinschalig
Socialisme
• Collectief beslist over macht en goederen
• Arbeiderszelfbestuur
• Nivelleren arm/rijk ; einde klassenmaatschappij
• Geen (te) vrije markt
• Ingrijpen in economie

Staatscommunisme
• Productiemiddelen van de staat
• Iedereen produceert naar vermogen
• Iedereen neemt naar behoefte
• Sterk bureaucratisch economisch systeem
• Economie en maatschappij gereglementeerd

Overheid

Figuur 11.2. Aan ideologieën gerelateerde ideaaltypen voor evaluatie bijdragen in epiloog.
Op basis van figuur 11.2 zijn de bundelbijdragen te plaatsen binnen deze ideaaltypen. De figuur 11.3
laat zien dat relatief veel pijlen wijzen in de richting van vrije-marktanarchie. Dat lijkt voor
sociaaldemocraten die werken vanuit hun (deductieve) ideologische benadering, ofwel ideologische
veren, vreemd. Vanuit de werkwijze die hier is gevolgd is dat echter wel te verklaren. Indien de markt
voldoet aan de sociaaldemocratische eis dat ze werkt in het belang van de samenleving is het een
goed werkend allocatie mechanisme. De markt is dus niet het probleem, maar we zijn niet in staat
om het mechanisme op de juiste manier toe te passen of het rigoureus uit te bannen op die plaatsen
en in die domeinen waar we beter andere mechanismen kunnen gebruiken. Het is eerder de schaal
van de organisaties die niet past bij de kernactiviteit waarvoor we ze nodig hebben voor de
samenleving. Dat leidt tot disfunctioneren van organisaties voor de samenleving. Dat geldt zowel
voor de overheid, waar nu wordt gewerkt aan decentraliseren (is wat anders dan echt lokaal bestuur
vanuit een eigen visie), als voor bedrijven die opereren in de markt. In de markt lijken bedrijven
vooralsnog alle ruimte om te krijgen om te groeien ook als dat gezien hun activiteiten niet in het
belang is van de samenleving. Op zich heeft dat weinig te maken met het marktmechanisme
(verdelingsmechanisme). De regelgeving moet worden gericht op optimale organisaties.
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Oud-liberalisme

Markt

Genen,
Patenten en
kennis
(Monsanto)

Vrije martktanarchie
Circulaire
Economie geen
“one size fits
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Marktwerking
En echte
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(energie)

Marktwerking
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Creatieve
Destructie oligopolie
organisatievormen

Investeren
of leasen

Betekenisvolle
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Verantwoord
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Democratisch
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Media
begrijpen

Overheid Staatscommunisme
Centraal/
Grootschalig

Overheid
Kennisinstituten
leidend

Bundelbijdragen in perspectief
ideaaltypen politiek

Stevige lokale
democratie

Socialisme

Decentraal/
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Figuur 11.3. De essentie van de bijdragen in ideaaltypen. Dik cirkelkader = bijdrage met pijlen naar
gewenste posities in volgende bijdragen of beschreven in diezelfde bijdagen (pijl naar dun
cirkelkader) De rechthoeken geven instituties die de context borgen.
Hieronder volgt elke bijdrage kort in het kader van figuur 11.3.
Grondstoffen en productiesystemen

“Circulaire economie, geen “one size fits all” kijkt gedifferentieerd naar grondstoffenstromen.
Over het nut van de circulaire economie is geen twijfel. Zoals de Ellen MacArthur Foundation
die stromen en de systeembenadering weergeeft is perfect. De vraag is wat de politiek er mee
kan in de samenleving. Dat vraagt de volgende stap in de systeemhiërarchie. Boulding
definieerde niveaus, waarbij elk niveau mogelijkheden van het vorige in zich heeft, maar er één
of meer eigenschappen toe voegt. De mens is daarin niveau 7 met intelligentie als toevoeging
en het sociale systeemniveau (8) de interactie tussen mensen. Dan ontstaat het sociale niveau
van bedrijven en organisaties. Oplossingen liggen dan niet alleen bij grote bedrijven maar die
moeten we uitdrukkelijk ook niet uitsluiten als slecht.

“Creatieve destructie van oligopolie organisatievormen” geeft met literatuur rond
productiesystemen aan dat de omvang van organisaties verbonden is aan het type product of
service en de stand van de techniek van productiemiddelen op dat moment. Organisaties
hebben de neiging omwille van markt of machtsposities om door te groeien waardoor niet
meer efficiency maar de macht van het grote bedrijf of de oligopolie leidend wordt.
Marktwerking is alleen efficiënt zolang kleine lokale bedrijven en burgerinitiatieven niet
worden gefrustreerd door macht van op oude productiesystemen en oud geld gedreven grote
bedrijvenlix. Zeker in het kader van retourlogistiek bij de circulaire economie is heroverweging
vanuit de politiek zinvol. Het gaat er om lokaal MKB en andere initiatieven te ondersteunen en
grote productiebedrijven een speelveld te geven met voorschriften rond onderhoudbaarheid
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en herbruikbaarheid van onderdelen door o.a. standaardisatie. Tegenmacht van lokale MKBbedrijven met kennis van zaken zal de druk op producenten doen toenemen i.t.t. de directe
verkoop aan consument die meer is gebaseerd op verleidelijk marketingmateriaal. Dit geeft
een verschuiving of een interactie tussen “oud-liberalisme” en “vrije-marktanarchie” zoals
aangegeven door de twee dik gekaderde cirkels boven in de figuur (aanvulling op
MacArthurrapport). Kleine werkgemeenschappen en georganiseerde tegenmacht (vakbonden)
krijgen meer ruimte in de marktanarchie. Te simplistisch nivelleren en werken aan
arbeiderszelfbestuur (hier ideaaltype socialist) lijkt geen goed idee, zij het dat er wel een
aantal aspecten buiten de duurzaamheid aandacht vragen (zie ook voetnoot v).
Instituties

“Marktwerking en echte kosten” gaat met o.a. de energiemarkt als voorbeeld na hoe
overheidsbedrijven met elektriciteitsnetwerken collectieve belangen borgen. Die lijken ook te
groeien tot een schaal die niet past bij de activiteit. Daarbij ondersteunen ze door
prijssystemen grote partijen in hun machtspositie waardoor echte concurrentie, ook in het
kader van comparatieve kostenvoordelen in EU-landen, niet werkt. Een verdere differentiatie in
transportkosten lijkt nodig. Ook hier past een context waar burgers zelf op de juiste schaal gaan
doen wat goed is voor het geheel, zoals het opslaan (commissie Melkert) van energie, zelf
opwekken etc. Omdat lokale en particuliere omstandigheden verschillen is het mechanisme via
de markt het beste mits activiteiten goed, dus niet via machtsposities, in de prijs zijn
opgenomen (tegenmacht in anarchie; zie verschuiving “oud-liberalisme” naar de “vrijemarktanarchie”).

“Marktwerking, aanbesteden en democratie”. In bedrijven stellen aandeelhouders bestuurders
aan om samen privé geld te verdienen. Voor overheden worden bestuurders democratisch
door burgers worden gekozen om collectieve zaken te regelen. Bedrijven kunnen binnen
normale wetgeving hun gang gaan. De door burgers en voor burgers gekozen bestuurders
krijgen betuttelende regels opgelegd. Burgers worden niet voor vol aangezien als ze binnen
gemeentelijke politieke afdelingen kandidaten kiezen en met medeburgers stemmen voor
capabele bestuurders. De centrale overheid stuurt dat bij. Commissarissen bij bedrijven zijn
i.t.t. burgers wel handelingsbekwaam om te kiezen zonder bijsturing. In ideaaltype “oudliberaal” worden lokale overheden niet capabel geacht. Afschaffen van die aanbestedingsregels
met meer ruimte voor lokale werkgemeenschappen (vrije-marktanarchie) in combinatie met
een stevige lokale democratie kan dit verbeteren.

“Genen, patenten en kennis”. Ontwikkelingen, ook genetische modificatie, zijn niet tegen te
houden. Maar hoe houden we controle op misstanden. Daarbij zijn patenten, die ook
ontwikkelingen kunnen remmen omdat gepatenteerde kennis niet vrij te gebruiken is, van
belang. Bij veel ontwikkelingen (bijv. internet) zijn overheidinvesteringen de bron en profiteren
bedrijven. Het is onzin dat bedrijven innovatief zijn en overheden passief. Burgers moeten
alleen assertief worden en van politici eisen dat ontwikkelingen, die deels via de overheid met
belastinggeld plaats vinden, hen ook toekomen. Nu komen de privacy- en GMO-problemen op
het bord van burgers c.q. overheden als bedrijven initiatieven laten ontsporen. Hier prevaleert
een collectieve beslissingsmacht over goederen en kennis, waarbij men snel moet kunnen
ingrijpen.
Groei en verval van systemen
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“Media begrijpen” geeft aan hoe ontwikkelingen onze mogelijkheden doen toenemen en soms
oude componenten weer toepasbaar maken. Helaas verdwijnen ook nuttige elementen van
het oude naar de achtergrond en kunnen nieuwe ontwikkelingen doorschieten en een
keerpunt bereiken met een crisis tot gevolg. De vraag is hoe product- en serviceontwerpen te
genereren die automatisch leiden tot duurzaam gebruik. Nieuwe technieken die duurzamer zijn
moeten met behulp van de overheid sneller worden geïmplementeerd, ook bij mensen die
minder draagkrachtig zijn. De vraag is hoe we in producten maar ook in processen zoals markt
en met nieuwe vormen van (lokale) democratie (ook vrije-marktanarchie) mechanismen in
kunnen bouwen om de samenleving duurzamer te maken.
“Betekenisvolle groei” waar burgers betere keuzes kunnen maken, maar ook de lobby van
bedrijven vaak vernieuwingen tegen houden. Te veel laten burgers zich als consument leiden
door reclame en komt innovatie voor duurzaamheid daardoor soms moeizaam van de grond.
Een meer pluriforme markt in de vrije-marktanarchie zou kleine innovatieve bedrijven meer
mogelijkheden bieden.
“Gezonde financiering” gaat vervolgens in op hoe dit alles dan kan worden gefinancierd. Binnen
de circulaire economie wordt gesproken over leaseconcepten, maar “Media begrijpen”
refereert al aan gevaren om op die manier het medium geld te gebruiken. Financieren is prima,
maar excessieve geldcreatie met veel risico’s is niet duurzaam zoals we door de crisis weten.
Derhalve zou voor duurzaamheid een verantwoord financieel systeem grotendeels vallen onder
het ideaaltype “socialisme”.

Een nieuw oud perspectief
De laatste drie bijdragen (inclusief deze epiloog) kiezen andere systeemgrenzen en perspectieven en
passen daarmee niet in de ideaaltypen. “De circulaire leereconomie” pakt de systeemkunde op en
gaat in op het volgende Boulding niveau n.l. drieslag leren van de mens, het nadenken over het
systeem als zodanig en dit aanpassen. In “Niets is praktischer als een goede theorie”. komen
economische en sociale theorieën van wetenschappers aan de orde die, zoals de filosoof Kant al
stelde afhankelijk van de bril die ze opzetten om tot verschillende inzichten komen. De laatste
decennia was dat een “neoliberale” bril, waar Den Uijl en zijn tijdgenoten andere brillen droegen en
dus andere theorieën zagen. Het hier gebruikte bedrijfskundig systeemperspectief, dat uitgaat van
optimale organisaties en marktwerking, lijkt beter aan te sluiten bij de bril van Den Uijl. De in deze
bundel verzamelde inzichten zouden dan ook moeten leiden tot herwaarderen van de oude
institutionele economische stromingen.
Afsluitend
Het schema geeft aan dat de bijdragen in deze bundel op basis van sociaaldemocratische principes
niet wijzen in de richting van grootschalige centrale overheidssturing, maar op decentrale
kleinschalige marktwerking en een actieve lokale overheid. Op zich is dat niet zo vreemd. Een
grootschalige centrale overheidssturing doet geen recht aan de specifieke lokale democratische
rechten. Alles wordt over één kam geschoren; de meerderheid bepaalt de kam. Daarom voeren we
decentralisatieoperaties door. Wellicht is kritisch kijken naar meer decentralisatie vanuit het besef
dat veel grote organisaties in de markt aan de zelfde kwalen lijden zinvol. Met de circulaire economie
wordt die vraag actueler dan ooit. Sommige activiteiten moeten vanuit het productieproces
grootschalig. Veel kunnen, door o.a. externe kosten beter en specifieker in de prijzen op te nemen,
beter door de lokale markt en lokale overheden worden opgepakt. Dat overheidsorganisaties per
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definitie slechter presteren dan particuliere bedrijven is onzin (de overheid is met het product AOW
de meest efficiënte en een zeer gewaardeerde Nederlandse verzekeringsmaatschappij). Die Pavlov
reactie moet worden bestreden en burgers moeten het recht krijgen, om hun bestuurders
activiteiten uit te laten voeren op dezelfde manier als bedrijven. Dat past ook in “vrijemarktanarchie” die zich daarmee onderscheid van een markt waar alleen de happy few geld kunnen
verdienen en waar grote verzekeringenmaatschappijen uit gaan maken waar burgers naar de dokter
moeten zoals in het “oud-liberale” ideaaltype.
“Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.” Aldus de rechten
van de mens. Daarbij wordt niet gezegd dat aandeelhouders meer mogen dan burgers die een
bestuur kiezen. Sterker: “In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts
onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter
verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen…”
De wetgeving op de openbare aanbestedingen eerbiedigt niet de rechten van burgers en hun (lokaal)
gekozen bestuurders. In die zin voldoet China beter aan de rechten van de mens met zijn
staatsbedrijven.
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12. Aanbevelingen
Essentieel in de bijdragen is dat lokale overheden meer een lokaal beleid invullen op basis van een
consistente globaal - lokaal PvdA visie. Niet alleen worden via de WMO zorgtaken gedecentraliseerd,
maar ook voor duurzaamheid ontstaan lokale organisatievormen waar lokale bestuurders adequaat
op in moeten spelen met burgerinitiatieven en lokaal MKB. Met MKB gaat het dan niet alleen om de
creatieve ondernemer voor nieuwe producten, maar ook om de lokale elektricien en loodgieter die
evolueren naar serviceverlenende systeemintegrators ter vervanging van de e-shops en callcentra.
Die laatste willen vaak veel materiaal verkopen, maar informeren op afstand weinig en zorgen nog
minder voor repareren of hergebruiken. Lokale overheden krijgen daarvoor meer autonome
bevoegdheden. Landelijke politici moeten leren dat ze verantwoordelijk zijn voor een veel betere
context waarin lokale collegae kunnen functioneren, zonder ze met regelgeving voor de voeten te
lopen. Aansluitend zijn ze verantwoordelijk voor een goed speelveld voor bedrijven die activiteiten
uitvoeren die qua aard grootschalig bij grote bedrijven horen, maar die niet onnodig uit mogen dijen
en daarmee lokale initiatieven “dooddrukken”. De landelijke politiek verzorgt tevens wetgeving en
neemt initiatieven waardoor duurzaam gebruik een automatisme wordt en onderhoud, revisie en
hergebruik lokaal goed mogelijk is. Doel is niet alleen materiële duurzaamheid, maar beter maatwerk
in service en een diverse veerkrachtiger economie gebaseerd op lokale werkgelegenheid met
initiatieven en MKB ten dienste van de circulaire economie. Deze en vele andere inzichten uit
bovenstaande bijdragen leiden tot o.a. de volgende aanbevelingen c.q. stellingen.
Voor de PvdA organisatie
1.
De PvdA ontwikkelt een raamwerk met duidelijke sociaaldemocratische principes (inleiding) die
ruimte geven aan leden om in hun specifieke situatie op basis van de diverse aspecten, zoals
o.a. in deze bundel genoemd, te opereren. Niet ideologieën, zoals neoliberalisme of Derde
Weg, maar principes maken juist handelen in elke situatie mogelijk. Als interpretatie en
invulling van de principes enigszins synchroon loopt zal het totaal sociaaldemocratischer zijn
dan de som van de individuele acties, met voldoende diversiteit voor evolutie voor de
toekomst.
2.
De PvdA ontwikkelt een Tinbergenleergang met technische, economische en sociale
systeemmodellen voor zijn leden en kader. De circulaire economie is essentieel voor een
duurzame sociaaldemocratische toekomst. Dat vraagt om kundige PvdA-politici. Een
“Tinbergencertificaat” is verplicht voor het bekleden van een PvdA-wethoudersfunctie en een
sterke aanbeveling om op de lijst te komen bij verkiezingen. De PvdA onderkent de
toenemende complexiteit van de samenleving die hogere eisen stelt aan lokaal bestuur en
politici. De PvdA positioneert zich door degelijke deskundigheid.
3.
De PvdA ontwikkelt, om (kader)leden de gelegenheid te geven de steeds complexere taken te
vervullen, competentiecentra waarbinnen kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld. Als
landelijke partij onderscheidt de PvdA zich van plaatselijke partijen door beter geschoolde
(Tinbergen-leergang) en goed ingevoerde politici en bestuurders. Criteria voor kandidaten
omvatten meer dan campagnevoeren en debatteren.
4.
De PvdA (en daarmee hopelijk ook S&D) stopt met polariserende retoriek over nagenoeg
inhoudsloze containerbegrippen als neoliberalisme, Derde Weg of Piketty. De (sociale)
systeemleer is uitgangspunt en PvdA leden zoeken van daaruit op basis van principes
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oplossingen. Theorie is belangrijk als het wordt toegepast voor specifieke vragen in de context
van bredere interdisciplinaire (sociaaldemocratische) principes.
De PvdA hoort als democratische partij democratisch gekozen bestuurders minimaal dezelfde
mogelijkheden te geven dan bestuurders in de private sector die zijn aangewezen door
commissarissen of aandeelhouders. PvdA bestuurders voeren niet klakkeloos
uitbestedingregels uit, maar zoeken (zolang die regels er nog zijn) de uiterste grenzen op. Met
burgers of burgerinitiatieven en MKB als co-makers en co-designers ontwikkelen PvdA leden
duurzaam beleid en uitvoering (zoals in elke innovatieve industrie bijv. ASML gebruikelijk is). Op
landelijk en EU niveau zetten PvdA politici zich optimaal in om beperkende
(aanbestedings)regels terug te brengen c.q. op te zeggen zodat hun lokale collegae beter
kunnen functioneren.
De PvdA stelt passende eisen aan zijn bestuurders. Vanuit het organisatieperspectief zijn er
geen argumenten waarom de overheid minder goed kan produceren dan de private sector.
China produceert groeicijfers met veel staatsbedrijven. Als overheidsdiensten of
overheidsbedrijven slecht functioneren is dat aanleiding om de politiek verantwoordelijke aan
te spreken en geen reden voor privatiseren of uitbesteden. Bestuurders die slecht organiseren
kunnen ook geen organisatie privatiseren of uitbesteden. Het kost burgers altijd geld zolang ze
slechte bestuurders handhaven. (geen vrijbrief voor politici om lukraak marktactiviteiten te
ontplooien).
De Eerste Kamer toetst of wetgeving goed en uitvoerbaar is. Het goed functioneren van een
sociaaldemocratische samenleving is daarbij voor de PvdA het enige juiste toetsingscriterium.
De PvdA zet alleen kandidaten (bijvoorbeeld wethouders etc.) op de lijst die werken en denken
vanuit dat perspectief. Vertegenwoordigers van belangenorganisaties, koepels etc. worden
uitgesloten omdat hun toetsingsperspectief de bureaucratie en belangen van hun organisatie
betreffen.
De PvdA neemt in de traditie van Den Uijl de waarschuwingen van Galbraith weer serieus rond
de wanverhouding tussen de private en publieke sector en het gevaar rond complexe
netwerken rond overheid en bedrijfsleven. Geen retoriek meer over een te grote overheid
(ambtenaren bashen) en ondernemers prijzen (Scheringa met ondernemersprijs). PvdA kijkt
naar wat er echt gebeurt en prevaleert een overheid met goede scholen en parken boven
modegevoelige gadgets die na een jaar de vuilnisbelt vergroten.

Op bovenlokaal niveau
1.
De PvdA maakt serieus werk van het afbouwen van belasting op arbeid en het hoger belasten
van grondstoffenlx. Afstemming in de EU heeft de voorkeur maar is meestal niet noodzakelijk.
Dat kan lokaal leiden tot verlies van werkgelegenheid (bijv. tankstations in grensstreek). Een
unieke kans voor lokale politici en ondernemers om serieus op zoek te gaan naar vervangende
werkgelegenheid in de lokale circulaire economie.
2.
De PvdA neemt afstand van de huidige vorm van het topsectorenbeleid en buigt dit om naar
een nieuwe vorm van “Pieken in de delta” waar lokale overheden leidend zijn voor de
economische ontwikkeling. Aandacht is er voor netwerken tussen regio’s en
grensoverschrijdende initiatieven, zoals Eindhoven, Aken en Leuven of Rotterdam met
Antwerpen.
3.
.Duurzaamheidbeleid is een harde noodzaak die niet door preken maar door prijzen of regels
wordt afgedwongen. Bedrijven kijken wel naar duurzaamheid, maar moeten onder de streep
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winst maken (hoeft geen onwil te zijn). PvdA legt dan ook dwingend voorschriften op voor alle
bedrijven zodat een gelijk speelveld ontstaat. Bedrijven worden dan gedwongen creatieve
oplossingen te vinden die ze een voorsprong geeft ook voor de export.
De crisis heeft laten zien hoe financiële producten tot ellende leiden. Microkredieten of
kredieten voor duurzaamheid hoeven niet per se te worden gefinancierd door geldscheppende
banken met ondoorzichtige derivaten. Buurtbewoners met echt spaargeld kunnen
meefinancieren voor duurzame oplossingen voor de buurt, mits de overeenkomsten juridisch
goed zijn geregeld. De PvdA ondersteunt en ontwikkelt mee in dit type arrangementen die
kunnen worden gebruikt in het WMD-loket.
Nederland is sterk geworden in de agrarische sector door een PBO-structuur en met
waterbeheer door de waterschappen. Door onnadenkend politiek opportunisme is de PBO al
grotendeels afgebouwd en discussie ontstaat ook steeds weer over waterschappen. De PvdA
kijkt waar ze de schade van deze onnadenkende politiek kan herstellen en denkt goed na
voordat ze beslissingen neemt over waterschappen. Nieuwe middelen bieden mogelijkheden
voor nieuwe vormen van netwerken zonder grootschalige hiërarchie.
De PvdA is voor technische ontwikkeling en dus ook voor genetische modificatie. Maar elke
innovatie draagt risico’s in zich. Bij indicaties rond problemen is de productie moeilijk terug te
draaien indien de patenten in handen zijn van internationals met monopolieposities zoals
Monsanto. Als agrarisch topland zet de PvdA in op een sterke kennisinfrastructuur voor deze
sector voor duurzame wereldvoedselvoorziening en ziektebestrijding, met onderzoek naar
genetische modificatie.
De PvdA gaat voor modellen waarbij onderzoeksresultaten democratisch te sturen zijn en bij
succes er opbrengsten de revenuen eerlijk worden verdeeld. Het is een mythe dat alleen
bedrijven innovatief zijn. Internet is ontwikkeld het defensiebudget van de VS en onze
toppositie van de agrarische sector ontstond gesteund door een kennisnetwerk. “Innovatieve”
bedrijfjes maken handig gebruik van de overheid, vragen patenten aan of veroveren een groot
marktaandeel om zo via monopolieposities grote winsten binnen te halen (Microsoft, Google,
Facebook). Dat bedrijven niet investeren in fundamenteel onderzoek ligt voor de hand
(risicovol). Als de overheid dat wel doet, krijgen ze ook een vergoeding en zeggenschap.
De PvdA gaat internationale monopolieposities tegen en organiseert een sterke tegenmacht in
de vorm van goed en voor burgers transparant toezicht (extra inzet van ambtenaren voor
toezichthouders als de Voedsel en Waren Autoriteit). Daarbij wordt een sterke
productaansprakelijkheid ingevoerd ook voor terugname en afgedankte goederen met stevige
boetes voor overtredingen.
De PvdA wil eerlijke concurrentie ook internationaal. De energieprijs wordt inclusief alle kosten
ook van transport en externe effecten per eindgebruiker. Dus de consument betaalt voor
zonne-energie uit Spanje meer dan voor zonne-energie uit de buurt i.v.m transportkosten.
Alleen via echte marktwerking ontstaat optimale energieopwekking en -opslag. Daarnaast wil
de PvdA geen subsidiering meer van grootverbruikers. De PvdA gaat niet naar Delfzijl als de
volgende “Aldel”, sluit maar inventariseert welke bedrijven in de gevarenzone komen indien
subsidie wordt afgebouwd en zoekt op voorhand oplossingen die duurzaam zijn (geen
schijnoplossingen).
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Lokaal niveau
1.
De PvdA bouwt aan duurzame lokale netwerken met burgerinitiatieven en het lokale MKB.
Naast WMO-loket komt er een WMD- (Wet Maatschappelijke Duurzaamheid) loket. PvdAgemeentebestuurders doen bijvoorbeeld niet mee aan grootschalige aanbestedingen voor bijv.
zonnepanelen, maar bepalen eerst met burgers of die panelen gezien de situatie in die wijk of
buurt wel de meest optimale oplossing zijn. Aanschaf, plaatsing en service gebeurt zoveel
mogelijk via lokaal MKB (kan ook gezamenlijk inkopen). Elke PvdA afdeling ontwikkelt hiervoor
een visie en beleid.
2.
De PvdA kan besluiten in het kader van werkgelegenheid om van lokale producten en
aanbieders in te kopen (kortere ketens; beter circulair te maken). Dit gebeurt op basis van een
goed onderbouwde economische visie. Het is niet de bedoeling dat elke gemeente zijn eigen
RSV affaire gaat ontwikkelen of dat buitenlandse producten per definitie worden geweerd. Dit
vraagt lokale bestuurders en politici met een breed blikveld (Tinbergenleergang).
3.
De lokale PvdA versterkt duurzaamheid om bij de regio passende activiteiten te versterken met
faciliteren van ambacht en creativiteit gericht op duurzaamheid in opleidingen. Ze combineert
dit met regionaal aanbesteden en eisen voor leerplekken.
4.
De PvdA verlost beroepsonderwijs uit de sectorale verticale bureaucratie mede door het
opdelen van mammoetinstellingen. Management van kleinere lokale instellingen en docenten
zoeken samen weer aansluiting bij het lokale bedrijfsleven dat daarmee automatisch invloed
krijgt op en bijdraagt aan het curriculum. De nationale overheid inspecteert op basisvakken en
algemene kwaliteit. Koepelorganisaties, die de afgelopen decennia het onderwijs slechte
diensten bewezen worden overbodig (opheffen).
5.
De PvdA wil heffingen voor milieuschadelijke productie en producten ten gunste van duurzame
innovaties. Een nieuw systeem wordt startpunt voor de vergroening van het belastingstelsel,
waarbij lokale besturen de subsidiestructuur mee invullen.
Algemeen
1. Een vermanend PvdA wijsvingertje werkt niet als veel burgers het collectief milieu schaden
(wellicht meer nog dan bedrijven). De discussie over het ongezond leven in relatie tot de
ziektekosten loopt al. Nu die over bijvoorbeeld milieuvervuilend vlees dat via kiloknallers
(waar ook het nodige wordt weggegooid) de deur uit gaat. Dit is “niet preken maar prijzen”.
Primair voedsel kan in een laag BTW tarief, mits de footprint voor duurzaamheid minimaal is.
Vlees valt daar niet onder. Wellicht is extra accijns voor vlees aan te bevelen (als bij roken en
alcohol).
2. De PvdA zet in op duurzame ontwerpen en ontwerpen die duurzaam gebruik beïnvloeden.
Voor persoonlijk veiligheid zit er in de auto een veiligheidsgordel. Als men die niet om doet
gaat er een signaal af en als je hem dan nog niet om doet kan je een bon krijgen. Dit type
oplossingen zijn ook mogelijk t.b.v. een duurzame samenleving. Zo nodig worden systemen
verboden. (bijv. inktsysteem voor printers).
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Bijlage A : Positie bundel t.o.v. Commissie Melkert, Sociaal doe het zelven en
Van waarde
In de inleiding werd deze bundel schematische gepositioneerd ten opzichte van de Commissie
Melkert, Sociaal doe het zelven en Van waarde. Om dit te illustreren geeft deze bijlage uit die drie
documenten een aantal voorbeelden om te laten zien waar ze elkaar aanvullen en waar accenten
verschillen zitten.
Commissie Melkert (CM)
Deze bundel ziet met CM marktverstoring door oligopolievorming en vult dat aan met een analyse
rond productiesystemen en dan vooral m.b.t. ontwikkelingen rond circulaire economie. Een beperkt
aantal activiteiten vraagt schaalgrootte en arbeidsdeling maar veel wordt grootschalig uitgevoerd
terwijl dat economisch ongewenst is. Indien grote bedrijven eigenaar blijven van producten (een lijn
die men bij circulaire economie kan volgen) kan dat soms goed zijn voor de circulaire economie maar
in veel gevallen verhoogt dit de marktmacht van grote bedrijven, kan het onnodige
transportbewegingen met milieuvervuiling tot gevolg hebben en sluit hergebruik vaak niet aan op
hun productieproces. Beter lijkt het om als basis de omvang van grote bedrijven en hun oligopolie
positie niet te vergroten maar te zorgen dat lokale initiatieven en MKB een goede boterham kunnen
verdienen aan service, onderhoud, reparatie en lokale doorverkoop voor hergebruik. De kern is
decentraliseren, een vorm van “anders globaliseren” met een zelfregulering vanuit de basis i.p.v. uit
het oligopolie. Dit is een bedrijfskundige uitwerking van CM, waarbij mensen, werk en duurzaamheid
het middelpunt vormen. Vervolgens wil CM in het kader van “maatschappelijk verantwoord
ondernemen” grote bedrijven verplichten te rapporteren over hun prestaties op sociaal en
duurzaamheidsgebied. CM erkent dat een aantal belangrijke bedrijven hun nek meer hebben
uitgestoken dan lange tijd voor mogelijk was gehouden. Deze bundel lijkt meer overtuigd van de
oprechtheid van deze leidende partijen, maar gaat uit van de analyse of grote leidende bedrijven en
partijen überhaupt nodig zijn en zo ja dat er dan per spel een gelijk speelveld (inclusief rapportering,
maar ook prijsstellingen voor transport etc.) wordt gecreëerd zodat de juiste bedrijven daarvoor de
revenuen krijgen. De bundel heeft meer aandacht voor diversiteit, in lijn met de gedachte van
biodiversiteit, die noodzakelijk is voor evolutie. Dit neemt niet weg dat het risico van toenemend
gebruik van “groen” als marketinginstrument i.p.v. echt duurzaam produceren aanwezig is.
Overheden, ook de lokale, zouden dan ook met echt trendsettende bedrijven samen moeten werken
om tot duidelijke en transparante afspraken te komen rond rapportering over die activiteiten die
grootschalig moeten gebeuren.
“De tijd is gekomen om op veel terreinen de ingesleten gewoonte van intentie-overeenkomsten per
convenant in te ruilen voor algemeen verplichtende regelingen” ondersteunt deze bundel met “Niet
preken maar prijzen”. Minder goed te volgen is CM met “Om burgers te stimuleren zou het mooi zijn
als gemeenten een 'duurzaamheidsmanifest' opstellen”. Waarom zouden manifesten wel werken
nadat we hebben ervaren dat convenanten dat niet doen? CM gaat door met: “Consumenten kunnen
dan een bewuste keuze maken en het zou producenten aanzetten tot meer 'besparingskansen' om
zo ook hun concurrentiepositie te versterken.” Vanwaar dit optimisme gezien de omzetverhogende
goedkope kiloknallers rond vervuilende vleesproductie. CM zou sterker vast moeten houden aan hun
stelling van“ het aloude beginsel van 'de vervuiler betaalt' verwerkt in ketendenken en
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producentenverantwoordelijkheid via belasting/beprijzing.” Als consumenten het milieu naast hun
milieubewustzijn ook in de portemonnee voelen ontstaan zeker inspirerende initiatieven ook bij
burgers. Daarbij is betere informatie perfect zoals die van de NS die bij een reis de milieubelasting
aangeeft. Deze bundel zou dat willen verplichten en gaat een stap verder door kennis vanuit de
universiteiten om mensen te beïnvloeden toe te passen. Kortom CM lijkt met vage constructies de
urgentie iets uit het oog te verliezen. De bundel kiest voor een strakkere aanpak van de vuiler
betaalt, met lokaal uitgebreide mogelijkheden en ondersteuning om de kosten voor burgers te
beperken en betrokkenheid te verhogen (decentralisatie niet alleen voor de overheid maar ook
concreet voor voortbrenging van producten en diensten samen met die lokale overheid). De
basisaanzet zit in de marktconforme prijzen (inclusief milieukosten); de oplossingen in initiatieven
van burgers, MKB bedrijven en met meer echte ruimte voor lokale overheden om te participeren.
Net zoals CM vreest dat het SER Energie Akkoord wel eens een rem kan zijn op verdere ambities,
kunnen ook andere akkoorden leiden tot achterover leunen zolang het niks kost.
Het belang van decentrale initiatieven blijkt uit alle stukken, maar de bundel geeft de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan lokale bestuurders om dat ook waar te maken,
waardoor tevens de democratie weer inhoud krijgt. Lokale overheden gaan verder dan alleen
‘launching customer’ voor duurzame investeringen. Lokaal ontstaan via een WMD-loket initiatieven
ook met burgers en het professionele lokale MKB die samen “consumenten beschermen tegen de
kleine letters van de grote globalisering”. Het risico dat de regels worden opgesteld door de insiders
zelf (CM) wordt tegengegaan door de lobby in te perken en bijvoorbeeld in de Eerste Kamer geen
vertegenwoordigers van belangenclubs meer op te nemen maar mensen uit die lokale gemeenschap.
Dit kan de PvdA in zijn kandidaatstelling snel invoeren. Raden van Commissarissen horen ook
gerekruteerd te worden uit maatschappelijk goedgeschoolde en kritische burgers of
(oud)volksvertegenwoordigers en niet zoals CM terecht stelt uit kennis en ervaring uit de sector. Dat
geldt vooral voor semipublieke instellingen. Vooralsnog lijkt op afstand uitvoeren van semipublieke
taken niet succesvol en kunnen we er beter mee stoppen. Gemeenten moeten in ieder geval meer te
zeggen krijgen over veel van die instellingen, waarbij de EU op afstand blijft en aanbestedingsregels
voor de lokale overheid verdwijnen. (Geldt niet alleen corporaties waar CM, terecht opmerkt dat die
niet mogen worden gemarginaliseerd tot vangnet voor alleen de allerlaagste inkomens.)
CM wil eindelijk na 15 jaar een Nationaal Scholingfonds. Gelukkig dat dit 15 jaar duurde. Bij en
dergelijk fonds is de kans groter dat onderwijskoepels een vingeren achter de gelden krijgen. Als dat
voorstel 15 jaar geleden was gehonoreerd waren we nu misschien gezegend met twee keer zoveel
inhoudsloze fancy opleidingen en een leeg O&O fonds. Ook nu blijft de uitvoering niet eenvoudig. De
suggestie dat zo’n nationaal scholingsfonds in de uitwerking aan moet sluiten op lokaal niveau lijkt
een minimale eis. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Ook lokaal kan de invulling in bijvoorbeeld
Brainport Eindhoven erg gericht zijn op ASML, terwijl juist scholing van MKB t.b.v. de circulaire
economie van essentieel belang is. Vervolgens verschillen leerprocessen in de diverse organisaties.
Voor basisvakken kunnen exameneisen worden gecentraliseerd om te voorkomen dat normen naar
beneden worden bijgesteld (CM), maar vakinhoudelijke afstemming en examens is voornamelijk een
regionale zaak tussen vakdocenten en bedrijfsleven. De examenuitslagen van de algemene vakken
kunnen op internet, maar verder monitoren (CM) geeft onnodige bureaucratie. Gemeente of
regiobestuur, bedrijven en scholen zorgen samen voor een goed aanbod waarbij vakinhoudelijke
eisen in Eindhoven met ASML verschillen van die in Drenthe. Wil iemand in Drenthe een high tech
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opleiding dan gaat hij naar Eindhoven, waar ook de stageplaatsen en ingevoerde docenten zijn.
Omgekeerd kan iemand die in natuurbehoud is geïnteresseerd naar Drenthe gaan. Direct
belanghebbenden zorgen in direct contact zonder bureaucratie met elkaar voor toonaangevend
beroepsonderwijs waarmee ze zich binnen Nederland kunnen profileren (dus geen marketing op
basis van fancy opleiding). In die onderlinge contacten tussen bedrijven en docenten kan er ook vol
gas komen op projecten rond elders verworven competenties.
Dat de retoriek over een “kleinere overheid” zijn sporen trekt en de overheid capaciteit binnenshuis
gaat missen die nodig is om objectief te kunnen oordelen over macht en tegenmacht is auteurs van
de bundel uit het hart gegrepen. Nieuw draagvlak wordt in de bundel primair gezocht in zeggenschap
en activiteiten op lokaal niveau en pas in tweede instantie, als het niet anders kan in beperkte maar
kernachtige voorschriften, scherp toezicht en openbare verantwoording. Dit in het besef dat
gedetailleerde voorschriften waarbij “de slager zijn eigen vlees controleert” niemand aanspreek en
slechte bedrijven ruimte geeft in een onoverzichtelijk bureaucratisch woud. Onderling vertrouwen
werkt lokaal en met een lokale markt waar beslissers dicht bij de problemen staan. Op grotere schaal
kan het marktmechanisme als instrument om emissies drastisch te verminderen (ETS) werken. De
bundel en CM wijzen op bekende problemen rond dit systeem. De bundel wijst nog op het punt dat
bij economische neergang innovatieve bedrijven in het kader van duurzaamheid zullen sneuvelen. In
dat geval wordt een soort Keynesiaans conjunctuurbeleid voorgesteld voor dat type bedrijven (waar
andere regelingen worden afgebouwd). Ook het belang van energieopslag wordt onderschreven, met
als kanttekening dat de markt dit kan sturen als alle kosten beter worden opgenomen in tarieven
voor eindgebruikers. Kortom de markt kan meer in combinatie met sterkere lokale spelers (inclusief
de lokale overheid) en scherper toezicht op grote bedrijven o.b.v. kennis en competentie van stevige
democratisch gecontroleerde overheidsorganen.
“In een globale orde gaat het niet aan het ontwikkelen van standaarden als protectionisme weg te
zetten”. Deze opmerkingen in CM is belangrijk omdat lokaal repareren, onderhouden en
hergebruiken in hoge mate afhankelijk van standaardisatie van onderdelen. Als de lokale reparateur
voor elk onderdeel afhankelijk is van de fabriek die het totale apparaat produceerde breidt die
laatste zijn monopolie positie uit en wordt de lokale circulaire economie lastiger. De ideale situatie is
dat elk onderdeel, net als gestandaardiseerde bouten en moeren overal op de markt verkrijgbaar
zijn. Daar zijn we nog ver vanaf met de enorme variatie in stekkertje, laadapparaten, inktpatronen
etc. De overheid kan hier standaarden voorschrijven. Vervolgens meldt CM terecht een mondiale
innovatierace. “Die wordt overal in de wereld zwaar gesponsord vanuit het publieke budget”. De
belastingbetalers mogen daar meer voor terug krijgen ook aan zeggenschap gezien die winsten van
commerciële patenthouders. Tot slot bepleit CM gericht werken rond onderzoek. De bundel geeft die
ruimte aan gemeenten en regio’s waarbij het niet de bedoeling is dat elk op zich een eigen RSV
debacle moet gaan creëren. De brainport Eindhoven is beter in staat dan Den Haag om met de
bedrijven een beleid te maken en ook de provincie is beter betrokken als het over landsgrens heen
gaat. De bestuurlijke drukte (CM) ontstaat als bijv. Tweede Kamerleden zich om publicitaire redenen
bemoeien met dingen waar ze niks me te maken hebben; bij goede afspraken over taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden is er geen bestuurlijke drukte met provincies. Dat wil
zeggen dat soms activiteiten moeten worden afgebouwd. Daarvoor moeten politici niet achteraf mee
huilen bij bijv. het sluiten van Aldel, maar vijf tot acht jaar van te voren consequent sturen op (soms
energie-intensieve) industrieën die op bepaalde plaatsen niet passen. Dan zijn tijdig voorzieningen te
treffen. De bundel stelt voor de PvdA een “Tinbergenleergang” voor om politici in dit lange termijn
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denken te scholen. De PvdA moet zich lokaal profileren met kundige mensen die permanent
structureel met burgers in contact zijn om het PvdA beleid aan te scherpen en minder lopen leuren
met meer folders en rozen.
Sociaal doe het zelven (SDZ)
SDZ gaat uit van relaties die direct of gegeneraliseerd wederkerig kunnen zijn met sterke of zwakke
banden. De auteurs construeren daarmee onderstaande matrix.
Sociaal doe het zelven

Directe wederkerigheid

Gegeneraliseerde wederkerigheid

Sterke banden

Met bekenden voor elkaar (hst. 5)

Met bekende voor anderen (hst.6)

Zwakke banden

Met onbekenden voor elkaar (hst.7)

Met onbekenden voor anderen (hst 8)

SDZ beschrijft de hype van de overheid als regisseur, als spelbepaler en toezichthouder, waarbij de
overheid ondernemend wordt, competitie in de publieke sector aanjaagt, prestatie- en vraaggericht
is en keuzevrijheid mogelijk maakt. Dit wordt bedrijfsmatig genoemd, maar refereert aan een door
de politiek geconstrueerd beeld van dat begrip. Bedrijfskundigen en organisatiekundigen herkenen
zich niet in dit door politici gecreëerde beeld (waarschijnlijk om voor kiezer eigen straatje schoon te
vegen) zoals dat bijv. is weergegeven in Mintzberg zijn artikel “Privatiseren of regeren”.
Onderwerpen als typen productiesystemen met bijbehorende structuren, culturen etc. komen in SDZ
niet voor waardoor een beeld ontstaat van een slechte marketingstudie die onherkenbaar is voor de
realiteit van echte bedrijven. Dit neemt niet weg dat dit vertekende beeld bij veel politici bestaat en
de basis is waarop ze ons publiek bestel willen vormen. “Wat in zijn (Blond) analyse fascineert is dat
hij de manco’s van het (supermoderne) individualisme, het (liberale) marktdenken en het
(socialistische) etatisme probeert te overwinnen.” Na nog wat van deze aan politieke ideologieën
gerelateerde zinnen volgt: “Zijn programma laat zich samenvatten in drie reanimatieleuzen: remoralize the market, re-localize the economy en re-capitalize the poor.” Vervolgens wijst men erop
dat oude verbindingen worden vervangen door nieuwe, met internet als een ongekende katalysator.
Die constatering is terecht, maar gaat voorbij aan McLuhan (media begrijpen in bundel). Die stelt dat
teloorgaan van bepaalde aspecten bij nieuwe media ook tot kantelpunten kan leiden door de
nadelen waardoor crisis ontstaat. Deze bundel gaat daarop in en geeft aanbevelingen dat minder
draagkrachtigen eerder van nieuwe middelen gebruik kunnen maken en stelt voor lokaal netwerken
te bevorderen om niet alleen grote marketingbudgetten de dienst uit te laten maken (met meer
verkoop van grondstofverbruikende producten). Dit alles kan resulteren in een cultuur optimisme dat
“… is gebaseerd op de nieuwe werkelijkheid, op de vaak onderschatte krachten die mensen bij elkaar
brengen.”, zoals SDZ wil, maar wel met in acht neming van de realiteit van alle dag en met echte en
niet met politieke bedrijfskunde.
Cultuuroptimisme is toe te juichen maar moet in balans zijn met andere realiteiten en perspectieven
om teleurstellingen te voorkomen. En die simplificeert SDZ. Er zijn twee manieren waarop je de
kosten kunt beheersen. In de industriële benadering probeer je het productieproces van elk product
te optimaliseren – het is een aanpak die juist heeft geleid tot de verknipte werkelijkheid waarover we
in het eerste deel spreken. In de tweede aanpak staat niet het product centraal, maar degene die in
de knel zit.' Deze bundel geeft een genuanceerder beeld van productiesystemen, dat kijkt naar
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capaciteiten van mensen. Consultants hebben zeker als het om hun beroep gaat een grote mate van
vrijheid, meer dan bijv. HBO-docenten die vaak in de knel zitten. In goede consultancybedrijven
wordt niet óver mensen maar mét mensen beslist. De reden is simpel. De professional kent beter dan
de manager de klant en kan zijn problemen oplossen. Dus wil je geld, dan verdienen geef je die
professional de ruimte. HBO-managers krijgen hun geld toch wel van de overheid en dus doet de
docent er niet toe. Sterker nog, als er klachten zijn dienen die managers plannen in bij de overheid en
lobbyen bij politici over nieuwe programma’s die docenten verder marginaliseren. Docenten zijn al
jaren als stoffig weggezet en dan kom je daar als HBO-manager wel mee weg bij politici die
daadkracht en dynamiek uit willen stralen. En dan is bij de HBO-manager het geld binnen waar
bedrijven het met hun consultants moeten verdienen bij de klant. De kern van het probleem is dus
dat politici minder bekwaam besturen. Daar moeten partijen wat aan doen!! Hoewel SDZ toegeeft
dat dit voortkomt “uit de economie van de publieke sector. Voor elk probleem bestaat een aparte
geldstroom”, blijft men vasthouden aan twee manieren van sturing. De industriële en die van
evolutie waarbij variatie en selectie hoort. “Maar zonder selectie achteraf wordt het vrijheid, blijheid.
In de publieke sector is de afgelopen jaren sprake geweest van variëteit zonder selectie”. Het gaat
dan wellicht terecht over “project gekte” die SDZ terecht wil stoppen. Maar een project is een zeer
specifiek “productiesysteem” dat eindig hoort te zijn in een bepaalde context. Steeds geeft SDZ weer
wat de manco’s zijn in systemen en men wordt terecht niet moe optimisme en potentie in mensen te
benadrukken, maar er ontbreekt analyse en inzicht in de systemen die deze bundel wel zoekt.
Twee voorbeelden uit SDZ. Urgenda vraagt zich af of zonnepanelen niet goedkoper in te kopen zijn
en blijken daarin succesvol. Een prima initiatief dat mensen de ogen opent. Het project geeft echter
een oplossing voor het probleem “Hoe koop ik zo goedkoop mogelijk zonnepanelen.” In feite
verknipt Urgenda het basisproces met het verbijzonderen van inkopen meer dan in het industriële
proces gebruikelijk is. De basisvraag is “Hoe richt ik Nederland zo energiezuinig mogelijk in”. Dan gaat
het om afwegingen zoals isolatie en kijken naar energieopslag (CM ) waar ook de bundel d.m.v.
opnemen van externe en transportkosten in de prijs voor consumenten oplossingen probeert te
vinden. Het is alsof we een medicijn pokken hebben uitgevonden en dat dan iedereen de pokken
blijkt te hebben. Iedereen krijgt die prik, ook al heb je de mazelen. Dat is de uitvinder van het
medicijn niet aan te rekenen, maar wel de mensen die de spuiten geven. De vraag is hoe we als
samenleving deze nieuwe verworven inzichten gebruiken zoals de dokter zich af moet vragen of een
pokkenprik wel nuttig is. Urgenda heeft een organisatie voor innovatieve processen. Prima en een
aantal early adaptors zal daar zeker op inspelen. De vraag voor de politiek is hoe ze dit middel in kan
zetten voor energiebesparing bij burgers. Daarvoor is een ander organisatieconcept nodig dicht bij de
burgers (WMD loket zoals in bundel) dat desgewenst gebruik maakt van Urgenda. Dat is geen verwijt
aan Urgenda. De uitvinder van pokkenmedicijn gaat ook niet voor de hele wereld bedenken hoe een
medicijn te gebruiken voordat hij gaat uitvinden. Het is echter wat mager als de politiek alleen maar
de uitvinder bewierookt en verder zelf weinig doet om het gebruik er van professioneel toe te passen
(zeker als je de industrie ongewenste specialisatie verwijt).Het tweede betreft het broodfonds, een
soort verzekering voor ZZP–ers, waarvan we er steeds meer zullen krijgen volgens de dhr Nagel van
de Rabobank in Trouw 22 juli 2014. “Vaste contracten bestaan bijna niet meer dus wordt een hele
generatie in de rol van zelfstandige geduwd”. Dat is zoals nu in Bangladesh en mechanismen met
vakbonden die voor stabileite zorgden lijken op z’n minst te wijzigen. Wat hebben we dan geleerd
van de afgelopen eeuw? . Enthousiast stelt SDZ: “Er nemen tussen de twintig en vijftig leden aan
deel; dat is essentieel voor het goed functioneren van het broodfonds. Het gevolg van de
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grootschaligheid van gewone arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is immers dat de
verzekeringsmaatschappijen hun klanten niet kennen. Ze moeten daarom maatregelen nemen om te
voorkomen dat ze worden bedonderd.” Dit klopt. Men ruilt deels het medium geld en regels in voor
onderling commitment (deels ook basis van deze bundel). Kleinschaligheid geeft meer commitment
zoals ook blijkt dat kleine zorgverzekeraars fraude beter aanpakken. De vraag is wederom wat te
doen met dit gegeven. Een coöperatie van 25 mensen die hun collega geld doneren bij ziekte, lijkt
voor verzekeren weinig. Als in een dorp met veel leden de Q-koorts uitbreekt heb je snel een
probleem. Verder lijkt dit sociaal, maar een dergelijk collectief vanuit een burgerinitiatief zal vaak
risicogevallen uitsluiten, waardoor de onderkant van de samenleving nog verder achterop raakt. Hier
doet zich de vraag voor hoe solide dit proces is en of dit met aanvullingen niet te verbeteren is
(waarbij “Zorg en Staat” van De Swaan een onmisbaar basiswerk lijkt). Elke verandering heeft goede
punten, maar drijft goede punten van oude systemen naar de achtergrond. De zwakke punten van
het nieuwe systeem kunnen tot een kantelpunt en crisis leiden (media begrijpen). Initiatieven
toejuichen is prima en gemeenten moeten daarop inspelen en erin participeren, maar wel met een
degelijk inzicht in de processen.
Van waarde (VW).
Van waarde is een project van de WBS waarover in vier nummers van S&D vanuit verschillende
perspectieven veel artikelen zijn gepubliceerd. Als uitvloeisel is er een stuk geschreven dat is
besproken op het PvdA-congres (VWC). Het is onmogelijk in deze beperkte bijlage alles te spiegelen
aan deze bundel. Van waarde kent vier thema’s, bestaanszekerheid, verheffing, arbeid en binding,
waarbij men steeds relatief veel werkt vanuit het perspectief van het individu. Van daaruit waaiert
men uit en komt op terreinen zoals die ook in CM en SDZ voorkomen.
Er wordt gepleit voor een politiek vanuit de levensloop van individuen, maar “De condities voor
individualiteit van leven zullen deels collectief moeten worden bevochten en collectief moeten
worden geregeld”. Collectiviteit ligt ten grondslag aan het socialisme; zonder gemeenschap geen
socialisme. En tot slot: “Werk kan ons bevrijden als het goed werk is”. Daarbij levert het nog inkomen
op ook. De vraag is dan wat goed werk is. Vanuit de bedrijfskunde zit dit impliciet, zij het minder
hoogdravend in deze bundel. Kern is dat in kleinere groepen op basis van vertrouwen beter werken
en (gemotiveerde) mensen in een kleine groep bergen kunnen verzetten. Dit heeft o.a. te maken met
de verdeling regelruimte en werklast. Naarmate de werklast hoger wordt en de regelruimte kleiner
neemt de spanning en daarmee de kans op stress toe. Mensen binnen bedrijven krijgen klachten en
worden gedemotiveerd; burgers binnen de democratie en/of in vrijwilligersorganisaties haken af en
gaan wat anders doen (ook binnen politieke partijen waar veel leden vrijwilliger zouden kunnen zijn).
Naarmate de werklast hoger is en de regelruimte groter zal dat meer uitdaging geven wat tot
ontplooiing en motivatie leidt. Hogere leidinggevenden hebben meestal meer regelmogelijkheden
dan middenmanagers en kunnen dan meestal ook een hogere werklast aan. In bedrijven wordt dit
meestal wel onderkend omdat slecht functionerend middenmanagent klanten kost. Overheden of
semi overheden (HBO, corporaties etc.) worden door politici minder effectief gestuurd, waardoor
professionals minder regelruimte krijgen en de stress oploopt terwijl de werkdruk soms best
meevalt. Bij politieke organisaties zit men vaak opgesloten in eigen ideologieën en werkwijzen met
weinig inhoudelijke ruimte waardoor vrijwilligers afhaken of het partijlidmaatschap opzeggen en
gestaalde kaders die goed kunnen canvassen overblijven.
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Ontplooiing
Motivatie

Model van Kasarek (1979)
Groot

Weinig spanningen

Actief

Regelruimte

Passief

Veel spanningen

Klein
Laag

Werklast

Hoog

Spanningen
Klachten
Gezondheidsrisico's

Balans, regelruimte en werkkast.

De volgende stap gaat naar de studies van Bales over groepsvorming.(mede grondlegger van het in
de bundel gehanteerde AGIL model). Het blijkt dat in groepen tot zeven personen het groepslid die
het meeste inbrengt ongeveer 40-50% van de bijdagen levert. In grotere groepen nemen twee tot
drie leden meestal meer dan 60% van de inbreng voor hun rekening. Groepsleden die weinig
inbrengen vragen vooral informatie, zijn het oneens of stemmen ergens mee in. Groepsleden die vele
inbrengen verschaffen vooral informatie, meningen en suggesties. Ze beïnvloeden de inhoud en de
richting (te onderscheiden in taak, relatie en procesgericht). Groepsleden die veel inbrengen richten
zich vooral op de groep als geheel, terwijl de andere groepsleden zich vooral tot hen richten, wat hun
dominante positie versterkt. Tot slot richten in grote groepen leden die veel inbrengen zich vooral tot
elkaar. Ze spelen elkaar de bal toe waardoor andere groepsleden nauwelijks nog mee doen. In deze
groep zal de persoon met weinig inbreng ook degene zijn met weinig regelruimte en eerder stress
krijgen of bij vrijwilligerswerk afhaken. Het zijn in de samenleving de mensen die afhaken bij politieke
partijen waar leden binnen een circuit elkaar de bal toespelen en waardoor de politiek marginaliseert
(verder uitwerken van dit model over breuklijnen in groepen valt buiten het bestek van deze bijlage).
Typen rollen kunnen (mede) bepaald zijn vanuit het systeem of hiërarchie of vanuit een interactie.
Daarbij doen zich soms rolconflicten voor. Een sociaaldemocraat die in de Eerste Kamer zit en werkt
voor een belangenclub kan vanuit dat laatste perspectief wetten goedkeuren (bijv efficiënt voor die
grote verzekeraar) terwijl het voor de inspraak voor burgers een slechte zaak is. Vandaar dat de
bundel pleit voor een beter beleid in deze, niet alleen voor de Eerste Kamer maar voor alle
overlegorganen binnen de PvdA. Daarbij gaat deze bundel niet uit van, zoals in WBS overwegend
doet interviewen met het geven van herkenbare verhalen, maar ook structureel verder kijken naar
de onderliggende processen, emergentie, hiërarchie en evolutie in de samenleving.
Naast slechte werkomstandigheden (zoals zwaar, lawaai etc.) ontstaat stress vaak vanuit een gebrek
aan status en erkenning. Daarbij wordt vaak de vergelijking gemaakt met anderen. Op zich heeft een
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docent waarschijnlijk nog weinig problemen met een lager salaris vergeleken met een manager uit
bedrijven. Maar als daarnaast de overheid met bijbehorende managers steeds zijn regelruimte
inperken en politici continu roepen dat “het bedrijfsleven de motor is van de economie” (waar ze
bonussen niet in kunnen perken) en politici alleen zo nu en dan toegeven (bij slechte PISA scores en
debacles in de onderwijsorganisaties), dat de docent ook nog belangrijk is, wordt de status en
erkenning van een niveau dat je beter je heil buiten het onderwijs kunt zoeken. Vanuit dat
perspectief pleit de bundel voor bijv. kleinere regionale HBOinstellingen, waar de groepsgrootte
zodanig is dat de docent betrokken is zonder een grote groep met managers die elkaar de bal
toespelen. De vakdocent leert (in een goede leerwerkomgeving) met vakgenoten in lokale bedrijven
en seminars en is niet de geitenwollensokkenbegeleider die meer nog dan de studenten verbaasd is
wat er allemaal speelt binnen bedrijven. De docent is weer uptodate en een voorbeeld van innovatie
in zijn vakgebied voor zijn studenten. Dit sluit aan op het WRR-rapport over leren dat ook terecht
kritisch is over de topsectoren (centraal voor grote bedrijven). Verder vult de bundel de circulaire
economie zodanig in dat vakmanschap in de vorm van onderhoud, reparatie, serviceverlening etc.
weer terug komt in het MKB, i.p.v. dat het weer wordt opgenomen in een Fordistisch systeem met
veel (retour) transportbewegingen. Dat neemt niet weg dat de bundel erkent dat er activiteiten
blijven die grootschalig moeten worden uitgevoerd om rendabel (of technisch realiseerbaar) te zijn.
Met verwijzing naar o.a. Monsanto is er in deze bundel, ondanks de goede bedrijven die er ook zijn,
niet de illusie dat Nederland eenzijdig de norm aan bedrijven op kan leggen. In die zin is een kreet
“Wat wij willen is een geordend kapitalisme.” relatief inhoudsloos zonder verder diepgaande
bedrijfseconomische analyse.
Hoewel de invulling van de circulaire economie die de bundel kiest een dempende werking heeft op
invloed van multinationals en een verantwoord beleid van lokale bestuurders voor hun lokale
economie en dienstverlening daar aan bijdragen blijven er activiteiten die grootschalig moeten
gebeuren. Die productie verschuift voortdurend wereldwijd, met als gevolg onzekerheid (niet
onbelangrijke stressfactor). Het is nauwelijks mogelijk dit volledig tegen te houden. Bij te strenge
regels in Nederland verschuiven bedrijven de activiteiten naar het buitenland. Hier moeten keuzen
worden gemaakt die deels buiten het kader vallen van deze bundel. Maar eerst en vooral komt weer
de verlaging van belasting op arbeid naar voren, om baanzekerheid te vergroten. Dat is ook gunstig
voor lokale circulaire economie. Daar staat tegen over dat extra belasting van grondstoffen kan
leiden tot minder banen en extra onzekerheid. Zoals eerder gezegd moet de PvdA daarop
anticiperen. Dat gaat niet door baangaranties te vragen bij die oudere bedrijven. Die onzekerheid
moeten worden weggenomen door opleiding en scholing waardoor men weer aan de slag kan. Dit
vraagt een breed plan voor levenslang leren, waarbij het vooral gaat om laaggeschoolde mensen die
tot hun 67e jaar mee moeten in de informatiemaatschappij. Sociale steun, een laatste stressfactor
die hier wordt genoemd is dan essentieel voor deze groepen waar ook weer lokaal de beste
aangrijpingspunten zijn. Deze laatste stressfactor sluit de illustratie af over hoe het economische c.q.
bedrijfsperspectief aan kan sluiten op de levensloop van individuen zoals in Van waarde, waarbij als
eerder gezegd, het onmogelijk is de vergelijking tussen het Van waardeproject van de WBS en de
bundel uitputtend te behandelen.
Tot slot
“De politieke en beleidselite hebben de grote veranderingen van de laatste decennia slecht begeleid
en daarmee is het vertrouwen in de politiek eveneens verminderd.” (VWC) Dat is correct, maar de
daarop volgende retoriek geeft weinig hoop. Helaas geven geen van de vier studies een analyse over
leergedrag van politici in hun omgeving (al worden in de bundel wel enkele ander toespelingen
gemaakt). Binnen het model zou dat thuis horen bij de politiek zelf, maar de opdrachtgever, de
politici, laten dat buiten de opdracht. Ook in de ander stukken blijft het onderbelicht omdat iedereen
zo druk is met wat burgers en bedrijven moeten doen dat de eigen interne werkwijze wordt
vergeten. In aanhangsels die worden gepubliceerd op internet wordt hier kort op ingegaan en bij een
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verdere invulling zou uitmonden in analysemodellen van o.a. Sabatier. Het zou en goede zaak zijn als
hier eens diepgaand onderzoek zou plaats vinden zonder te veel ideologische vertekeningen. Het valt
echter buiten de scoop van deze bundel over duurzaamheid vanuit economisch perspectief.
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Leeswijzer
i.

Zie ook “Techniek: van beoordeling naar begeleiding” van prof. Verbeek in themanummer van “Filosofie” (uitg. Garant,
maart-april 2014) over “reflectie op wetenschap”.
Inleiding
ii

Een PvdA-commissie onder leiding van voormalig partijleider en oud-minister Ad Melkert doet in dit rapport
aanbevelingen voor de uitweg uit de crisis onder de titel 'De bakens verzetten: de economie terug naar de mensen,
investeren in werk en innovatie'. http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/Rapport+commissie-Melkert
iii
Een project van de WBS waaruit veel publicaties uit voort kwamen voor de PvdA.
http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804/publicaties
iv
De Ellen MacArthur Foundation is een Britse NGO die samen met onderwijsinstellingen en bedrijven probeert de
overgang naar een Circulaire Economie te versnellen. Hun rapporten worden veel gebruikt.
http://www.ellenmacarthurfoundation.org
v
Letwel het gaat hier om ideaaltypische categorieën die in deze bundel worden gehanteerd om een uitgangspunt te
schetsen. Het doel is iet om een relatief vruchteloze discussie te beginnen over neoliberalisme, wat het was, nu misschien
nu zou kunnen betekenen etc., zoals die voorkomt in S&D. Dit is onze definitie; punt. Daar vanuit werken we.
vi
Het Brundtland-rapport (naar voorzitter commisie) of “Our common future”uit 1987 is geschreven door de World
Commission on Environment and Development (WCED). Conclusies zijn o.a. dat mondiale milieuproblemen het gevolg
waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel
van de wereld (Wikipedia).
vii
Er is gebruik gemaakt van het rapport van (Tinbergen, 1976)
Hoofdstuk 1
viii
Bij het samenstellen van deze bijdrage is gebuik gemaakt van de te downloaden rapporten 'Ondernemen in de Circulaire
Economie' hier: http://www.opai.eu/2014/01/ondernemen-in-de-circulaire-economie/
, 'Guided Choices Towards Circular Business Models' here: http://www.opai.eu/2013/11/workbook-circular-economy-forsmall-and-medium-enterprises/
En '10 perspectieven uit de natuur' hier: http://issuu.com/douwejanjoustra/docs/10_perspectieven_natuur/0
ix
De Ellen MacArthur Foundation met McKinsey werkten dit uit. De Ellen MacArthur Foundation is een Britse NGO die
samen met onderwijsinstellingen en bedrijven probeert de overgang naar een Circulaire Economie te versnellen. Hun
rapporten worden veel gebruikt. http://www.ellenmacarthurfoundation.org
x
BMA Ergonomics NL
Hoofdstuk 2
xi
Kapitaal wordt hier gezien in het perspectief van productiemiddel. Piketty benadrukt met zijn formule r>g een belasting op
kapitaal de vermogensvorming die op kan treden binnen het kapitalistische systeem. Op zich kan belasting op vermogen (en
op erfenissen, waar helaas ook in regeringen met de PvdA verruimingen plaats vonden) een bijdrage leveren aan een
socialere samenleving, maar het is hier niet de kern van de sociaaldemocratie die ook staat voor gelijke macht, kennis en
emancipatie. Emancipatie is niet regelmatig afromen wat anderen hebben verdiend maar ook zelf bijdragen door
activiteiten te ondernemen in MKB, lokale initiatieven en bewust burgerschap. Geld dat daarvoor nodig is, is het kapitaal
dat hier wordt bedoeld en dat lokaal word georganiseerd door mechanismen die de politiek invoert. Hoewel Piketty lokale
initiatieven niet uitsluit is zijn boek gericht op grootschaligheid en niet op ruimte geven aan initiatieven op kleinere schaal,
daar waar die op basis van schaalvoordelen de voorkeur zouden moeten krijgen (maar door lock in van het huidige systeem
niet uit de verf komen). Piketty gaat voorbij aan de diversiteit die verloren gaat door grootschaligheid, de veerkracht die
diversiteit geeft aan de samenleving en de ruimte die dat geeft aan meer bewuste burgers in een echte markt (waar die
“markt” nu deels door grote bedrijven en marketing wordt gedomineerd). Dit komt omdat Piketty alleen financiële
grootheden bestudeert zonder te kijken naar de reële structuur van de economische activiteiten.
xii
http://www.parkmanagementbolsward.nl/collectieve-projecten/kantoorartikelen/
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xiii

VPB maakt einde aan contract met De Jeger (kwam afspraken niet na en leden waren ontevreden).
www.parkmanagementbolsward.nl/nieuws/laatste-nieuws. Overigens komt dit systeem ook grootschaliger voor
http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-industrial_park en steunen provincies dit voor industrieparken
http://www.parkmanagementdrenthe.nl/, waar ze het voor burgers (nog) niet doen. De coöperatie kan regelmatige
onderzoek doen naar de behoefte http://www.parkmanagementvianen.nl/index.php?id=minienquete.
Hoofdstuk 3
xiv
Het SCP (2011): meer dan de helft de burgers is het eens met ‘mensen als ik hebben geen enkele invloed op wat de
regering doet’ en ‘Kamerleden letten te veel op het belang van enkele machtige groepen, in plaats van op het algemeen
belang’ en tenslotte vindt men dat de inspraak van de burgers in het bestuur van gemeente en provincie ‘veel’ of ‘een
beetje’ groter moet worden.
xv
Citaat van Adri Duivensteijn
Hoofdstuk 4
xvi
Toenmalig wethouder Adri Duivesteijn liet bij de aanbesteding van een reeks sociale woningen, de consortia een essay
inleveren waarin zij hun visie gaven op de gewenste ontwikkeling. Dat werd vervolgens gebruikt voor de selectie. Lokale
politici verschuilen zich ook vaak makkelijk achter regels waar met wat creativiteit meer mogelijkheden zijn.
xvii
Zie o.a. Krugman et al., hst. 8.
xviii
Vervoer in Brabant; juridisch ritueel, waar Arriva (Deutsche Bahn) en het Franse Veolia proberen de koek te verdelen.
xix
Wat anders dan de Buy American Act waar de VS generiek voor een aanbieding vanuit het buitenland minimaal 25%
goedkoper moet zijn (Krugman et all blz. 240).
xx
Zie o.a. Krugman et al. blz. 208.
xxi Zie Krugman
xxii
Waarbij we af moeten van het idee dat alleen ondernemers innovatief zijn en burgers de winst moeten krijgen van
risicovolle collectieve initiatieven.
xxiii
Op basis van geachte; diensten verrichten voor uitkering.
xxiv
Neemt niet weg dat evaluatie van effecten van enquêtecommissie geen luxe is. “Natuurlijk moet je fraude hard
aanpakken en moeten burgers weten waar hun geld blijft. Maar bij veel netwerken in de bouw was de overheid betrokken
en in dat netwerk vond veel overleg plaats dat innovatie verbeterde. Door met marktwerking het beste jongetje van de klas
te zijn na de enquête over de bouw en de z.g.n. marktwerking te promoten is er veel van de innovatieve kracht van de
bouwwereld verloren gegaan” aldus een contractmanager uit de bouw.
xxv
Zie voor regeling Zweden: http://www.zwedenemigratie.com/l/gezondheidszorg.htm
xxvi
Ook voor geprivatiseerde woningbouwverenigingen, Hogescholen e.d.. Lokaal democratisch gekozen
vertegenwoordigers houden toezicht i.p.v. dat die bestuurders in de politiek zitten.
xxvii
In het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ pleiten Joustra cs voor een nieuwe benadering van
aanbestedingen in de bouw: CD-PC: Cooperative Design Performancebased Contracting. Waarmee de dialoog tussen
ontwerper en gebruiker mogelijk wordt en de verantwoordelijkheid voor het functioneren bij de leverancier blijft.
Hoofdstuk 5
xxviii
.Met uitgangspunten van Prof. Tinbergen.
xxix
Schumpeter, (Schumpeter, 1969(1943)) bekend door creatieve destructie zijn conclusie is dat kapitalisme ten onder
gaat, net als bij Marx, maar door ontevreden burgers ( geen klassenstrijd).
xxx
(bron http://www.platform-ksg.nl/ )
xxxi
Zie http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/notas/2013/07/05/visie-op-het-toegepasteonderzoek/visie-op-het-toegepaste-onderzoek.pdf
xxxii
Zie ook WRR rapport over topsectoren
xxxiii
“Mens durf te denken” (Kant; in zijn visie over verlichting); niet bedoeld om de geestelijkheid en de keizer te vervangen
door politici of politiek leiders. De sociaaldemocratische verheffing bevordert denken door spreiding van kennis en macht
om goedkope statements tegen te gaan.
xxxiv
In Volkskrant 22 november 2013 wil Bakas het RSV trauma achter ons laten en mee gaan met economisch
nationalisme waarin vormen van staatskapitalisme past.
xxxv
Zie http://www.youtube.com/watch?v=6VEZYQF9WlE en http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/21157/
xxxvi
Bijv. nieuwe antibiotica tegen resistente bacteriën. Door laag productievolume worden onderzoekskosten niet terug
verdient; dus bij besmetting geen geneesmiddelen meer.
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Hoofdstuk 6
xxxvii
Een mechanisme is hier een apparaat of institutie ontworpen om input krachten en beweging om te zetten in een
gewenste set van de output krachten en beweging
xxxviii
McLuhans werk wordt hier breed geïnterpreteerd en aangevuld, zoals ook voortreffelijk is gedaan (Eede v.d., 2012).
Schema McLuhan is ook iets aangepast.
xxxix
Gevaar is de privacy waarbij een type heksenjacht naar bijv. communisten (McCarthy periode) ertoe kan leiden dat je de
gevangenis in gaat omdat je 5 keer een boek van Marx aanklikte. Klanten tikken zich ongans aan paswoorden, maar soms
liggen zomaar de geheimen van Angela Merkel op straat.
Hoofdsutk 8
xl
Leveranciers blijven niet dagelijks gratis op en neer rijden bij wanbetalers met lampen om licht te leveren. Daarbij kan je
moeilijk de elektriciteit afsluiten zolang de klant de rekening voor de wasmachine wel betaalt. Dus zijn financiële regelingen
nodig bij te snel afbreken van de overeenkomst c.q. wanbetaling.
xli
Dit verlaagt draagvlak voor netjes sparen en moedigt roekeloos gedrag aan.
xlii
Circulaire economie kan ook speculatief zijn als men “gokt” op onvoorspelbare restwaarde door hergebruik aan einde
van de levenscyclus.
xliii
Zie voor methodiek uit systeemkunde , Senge “Fifth discipine”
Hoofdstuk 9
xliv Bertalanffy (1968; bron wikipedia)
xlv
Boulding definieerde niveaus van complexiteit van systemen waarbij elk niveau de mogelijkheden van het vorige niveau
in zich heeft en voegt daar een of meer eigenschappen aan toe, waarmee de voorspelbaarheid van het systeem afneemt.
Maar er zijn meer indelingen.
xlvi
Onderzoek vanuit het Santa Fe instituet (Kauffman).
xlvii
En daarmee vaak onterecht weg wordt gezet als onrealistische idealist die er niet toe doet omdat veel zaken nu
eenmaal een grote schaal vragen.
xlviii
Bijvoorbeeld mee denken en werken rond beter onderhoud van productiemachines en vereenvoudiging van logistieke
stromen.
Hoofdsutk 10
xlix Parsons http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemdenken
l
Te denken valt aan Michael Porter voor integratie, Hofstede voor cultuur, Bourdieu voor groepen, Sabatier voor het
politieke subsysteem etc.
li
http://en.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons#cite_note-118
lii
Zie voor verdieping deze alinea o.a. Kennisdemocratie van Roel in ‘t Veld.
liii
Voorbeeld: R in ’t Veld.
liv
R. in ’t Veld
Hoofdstuk 11
lv Hier wordt vooral gebruik gemaakt van (Leeuw de, 2000) en (Leeuw de, 2003) vanuit bedrijfskundig management. De
bundel is geschreven vanuit het systeemdenken van de circulaire economie, met meer aandacht voor hoger gelegen sociale
systemen. Overeenkomstig Boulding (Hofman, Foks, & Kokhuis, 2000) bevat dit hoger gelegen niveau alle in de circulaire
economie genoemde systeemkenmerken, maar maakt de handelende mens het systeem wel complexer. De weg tussen de
sociologische systeemtraditie en wetenschap van complexe systemen is de Parsons Highway (Castellani & Hafferty, 2009),
die volgens de auteurs helaas “out of use” zou zijn. In deze bundel nemen we hem weer in gebruik.
lvi Dit is een voorbeeld hoe de relatie kan worden gelegd tussen een systeem en een actor of agent.
lvii Zie (Parsons, Bales, & Shils, 1953) voor de wijze waarop groepsgedrag wordt geanalyseerd, met name door Bales voor
het systeemdenken van Parsons.
lviii Ook overeenkomstig Parsons. Zie voor duidelijke Nederlandse beschrijving (Kerkhoff, 2007) en een uitgebreide
beschrijving (Adriaansens, 1976). (Parsons & Platt, 1973) geven in de bijlage een uitgebreidere toelichting. Zie ook (Moss &
Sauchenko, 2006)
lix De reactie van Paul de Beer op Piketty in S&D nr 3 is dan ook op z’n zachts gezegd incompleet als hij oplossingen zoekt
met pensioenvermogens of werknemersaandelenbezit. Pensioenfondsen zijn investeerders net als alle andere en de vraag
is of we die moeten dwingen andere wellicht minder winstgevende strategieën te volgen. Werknemersaandelen geven nog
geen garantie op voldoende invloed en als je mechanismen bedenkt die daar wel voor zorgen is het de vraag of dat
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menselijk is. Of een voorbeeld bij Endenburg rond werknemersinvloed (http://www.endenburg.nl/endenburgprofiel.php?item=7 en http://www.sociocratie.nl) werkt bij Tatasteel is nog maar zeer de vraag en weinig werknemers
zullen die inspraak willen. Vormen van zelfsturende taakgroepen rond het eigen werk of iets dergelijks kunnen daar wellicht
meer soelaas bieden (Hofman & Huijsmans, Business process re-engineering in industrie en hbo , 1995) vanuit de
sociaaldemocratische gedachten. Daarbij is beloning d.m.v. aandelen aardig, maar als een bouwbedrijf failliet gaat is de
werknemer zijn werk en zijn spaarpot kwijt. Dat kan door een crisis in de bouw waar de onderneming weinig aan kan doen.
Dat kan ook als de meerderheid van de aandelen in het bezit komen van hedgefunds die via ondoorzichtige constructies de
zaak failliet laten gaan en er met de buit vandoor gaan. De oplossing is niet eenvoudig maar zoeken op basis van alleen
ideeën van 60 jaar geleden is net zo simplistisch als Piketty die voor de hele wereld 90% vermogensbelasting bepleit en
helpt dus de sociaaldemocratie niet verder.
lx
Relatie met Piketty die wijst op meer belasting op vermogensinkomens valt buiten deze bundel. Er is wel over nagedacht,
met als uitkomst dat de in deze bundel genoemde aanbevelingen meer urgentie vragen.
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