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Samenvatting 

Het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie is naast een technische uitdaging ook 

vanuit bestuurlijk perspectief een zogenaamde wicked problem. Wicked problems zijn 

complexe vraagstukken die gekarakteriseerd worden door ambiguïteit, interdependentie, 

uiteenlopende en conflicterende belangen, verschillende schaalniveaus en stagnaties als 

gevolg van inefficiënte interacties tussen betrokken partijen. In de wetenschappelijke 

literatuur wordt beargumenteerd dat conventionele beleidskeuzes en traditionele 

bestuurlijke organisatievormen veelal tekortschieten voor de governance van wicked 

problems.  

Cirkelstad heeft zich aangediend als een innovatieve bestuurlijke inrichting voor de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie. Cirkelstad stimuleert en verspreid een 

systeemaanpak waarin publieke en private partijen elkaar opzoeken rondom projecten en 

vraagstukken in de circulaire bouw om kennis, ervaring en resultaten met elkaar te delen. 

Om te onderzoeken in hoeverre Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting is voor het 

adequaat managen van de wickedeness van het ontwikkelen van een circulaire 

bouweconomie is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

In hoeverre is Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting [governance arrangement] voor 

de bevordering van een circulaire bouweconomie in Nederland, en hoe is de mate van 

geschiktheid te verklaren? 

De mate van geschiktheid is getoetst aan de hand van het capabilities framework. Het 

capabilities framework is een evaluatie-instrument waarmee het vermogen van een 

bestuurlijke inrichting om een wicked problem te managen wordt getoetst aan de hand van 

vijf capabilities: reflexiviteit, responsiviteit, veerkracht, revitaliseren van gestagneerde 

processen en schaalsensitiviteit. Daarnaast is er op basis van de conceptualisatie van 

progressie als de accumulatie van small wins data verzameld over de impact van Cirkelstad 

om tevens te reflecteren op de geschiktheid van het capabilities framework als evaluatie-

instrument.  

De uitkomsten van het onderzoek wijzen uit dat Cirkelstad op het gebied van reflexiviteit, 

responsiviteit en veerkracht een geschikte bestuurlijke inrichting is voor het bevorderen van 
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een circulaire bouweconomie in Nederland, maar dat er met name nog uitdagingen blijven 

op het gebied van het revitaliseren van gestagneerde processen en schaalsensitiviteit. De 

verklaring voor de mate waarin de capabilities ontwikkeld zijn, berust overwegend op de 

keuze van Cirkelstad om hoofdzakelijk reactief op lokale en regionale schaal zonder 

eigenaarschap van opdrachten of projecten te werk te gaan.   

De veronderstelling die aan het gebruik van het capabilities framework ten grondslag ligt, is 

dat het beschikken over de capabilities leidt tot het beter managen van een wicked problem 

en dus een positieve impact. Deze veronderstelling wordt op basis van de impactmeting van 

Cirkelstad bekrachtigd. De evaluatie van het capabilities framework in dit onderzoek wijst 

zodoende op de geschiktheid van het capabilities framework als evaluatie-instrument. 

Desalniettemin is er ruimte voor verbetering. Het capabilities framework zou een completer 

evaluatie-instrument zijn als er een connectie wordt gelegd tussen het al dan niet 

beschikken over de capabilties en de resultaten van de organisatie. 
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1. Inleiding 

In 2015 werden door de Verenigde Naties (VN) wereldwijde doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling gepresenteerd: de Sustainable Development Goals (SDG’s). De 17 doelen van 

de SDG’s vormen samen een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda om onder meer de 

druk van constante wereldwijde bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen en 

buitensporig gebruik van fossiele brandstoffen op de leefbaarheid van de aarde tegen te 

gaan (Lucas et al., 2016). Voor de periode 2016-2030 vormen de SDG’s wereldwijd een 

leidraad voor het formuleren en implementeren van beleid dat bijdraagt aan het realiseren 

van de ‘The Future We Want’ (The Future We Want – Outcome Document, 2012)   

Met de ratificatie van de SDG’s in september 2015 hebben alle lidstaten van de VN zich 

gecommitteerd aan het vertalen van de 17 gestelde doelstellingen en 169 subdoelen in 

nationaal beleid (Lucas et al., 2016). In Nederland werd als eerste stap een nulmeting 

uitgevoerd in 2016 om in kaart te brengen hoe de SDG’s al in het bestaande en 

aangekondigde Rijksbeleid geïncorporeerd waren (Ploumen, 30 september 2016). Aan de 

hand van de resultaten van de nulmeting, aangevuld met externe rapporten, konden er 

leemtes in het behalen van de SDG’s in 2030 geïdentificeerd worden (Ploumen, 30 

september 2016). Nadat de toenmalige situatie in kaart was gebracht, kon de verdere koers 

van Nederland worden vormgegeven met het nationale ambitieniveau en de Nederlandse 

duurzame ontwikkelingsagenda. Anno 2019 zijn er additionele (sub)doelen geformuleerd die 

afgesteld zijn op de Nederlandse omstandigheden, zijn er (transitie)agenda’s en 

actieplannen voor de verschillende (sub)doelen opgesteld, zijn er partnerschappen in het 

leven geroepen tussen de overheid, het bedrijfsleven, de financiële sector, de kenniswereld 

en het maatschappelijk middenveld en vele interventies en projecten op nationaal, regionaal 

en lokaal niveau gestart (SDG Rapportage, 2019).  

Monitoring van de ontwikkelingen in Nederland ten aanzien van het behalen van de SDG’s 

geschiedt door overheidsinstanties en daarvoor aangewezen externe partijen. Rapportages 

op basis van de door de VN in juli 2016 gemaakte afspraken over monitoring en indicatoren 

laten een overwegend positief beeld zien van de positie van Nederland ten opzichte van 

andere landen (SDG Rapportage, 2019; CBS, 2018). Desalniettemin zijn er genoeg 

aandachtspunten. Zo valt er nog veel winst te behalen op het gebied van milieu en klimaat 
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(CBS, 2018). Een belangrijke oorzaak voor de druk op het milieu en het klimaat is het 

bovenmatige verbruik van grondstoffen (SER, 2016). Dit veroorzaakt grondstofuitputting, te 

hoge uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit en, vanwege de toenemende 

schaarste, geopolitieke spanningen (SER, 2016).  

Door de constante groei van de wereldbevolking en de procentuele toename van mensen 

die als gevolg van economische ontwikkeling tot de middenklasse behoren is de verwachting 

dat de wereldwijde productie en consumptie van goederen jaarlijks zal blijven toenemen 

(Rijksbrede Programma Circulaire Economie, 2016). De oplossing voor het bovenmatige 

verbruik van grondstoffen is vastgelegd in doel 12 van de SDG’s: verantwoorde consumptie 

en productie. Met verantwoorde consumptie en productie wordt geduid op consumptie- en 

productiepatronen waarin op efficiënte en duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van 

grondstoffen (UNRIC, z.d). Het doel is dus niet dat er minder wordt geproduceerd of 

geconsumeerd, maar dat er “meer geproduceerd wordt met minder” (SDG Nederland, z.d.). 

In een adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het kabinet in 2016 

onderstreepte SER de noodzaak en urgentie voor Nederland om de transitie te maken van 

een lineaire economie naar een circulaire economie. In een circulaire economie wordt er 

“binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en maatschappelijk verantwoord omgegaan 

met producten, materialen en hulpbronnen” zodat uitputting van en vervuiling door 

grondstoffen geminimaliseerd worden en “ook toekomstige generaties toegang tot 

materiële welvaart behouden” (SER, 2016: 11).  

Figuur 1: Transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie (van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

.  
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De inzichten en adviezen van het adviesrapport Werken aan een circulaire economie: geen 

tijd te verliezen van de SER en van het adviesrapport Circulaire economie: van wens naar 

uitvoering van het Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) werden vervolgens 

gebruikt in het opstellen van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie dat het kabinet 

in 2016 aanbood aan de Tweede Kamer. In het Rijksbrede Programma Circulaire Economie 

wordt de ambitie vastgesteld om voor 2050 een circulaire economie in Nederland te 

realiseren waarin “grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke 

emissies naar het milieu” (Rijksbrede Programma Circulaire Economie, 2016: 7). In 2030 is er 

de tussendoelstelling om het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd te hebben 

(Rijksbrede Programma Circulaire Economie, 2016: 7).  

Om een circulaire economie in Nederland voor 2050 te bewerkstelligen, is het essentieel dat 

de bouweconomie circulair wordt. 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale 

energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik in Nederland vinden namelijk plaats in 

de bouwsector (Ellemmi, 2013). Dus, om een circulaire economie in Nederland voor 2050 te 

realiseren en zodoende verantwoorde consumptie en productie te verwezenlijken en SDG 12 

te halen, is het noodzakelijk dat er in Nederland stappen worden gezet naar een circulaire 

bouweconomie. 

Voor dit doel is de volgende visie geformuleerd: 

“In 2050 is de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van 

bouwwerken zo georganiseerd dat deze objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, 

onderhouden en ontmanteld. Bij bouwen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen 

en wordt aangesloten bij de dynamische wensen van de gebruikers. Het streven is naar een 

energie neutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken. Bouwwerken 

maken zoveel mogelijk gebruik van ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal zoals het 

waterbergend vermogen van de ondergrond)” (Rijksbrede Programma Circulaire Economie, 

2016: 61).  
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1.1 Aanleiding 

Het komen tot een circulaire bouweconomie is naast een technische uitdaging ook vanuit 

bestuurlijk perspectief een zogenaamde wicked problem. Een wicked problem wordt 

gekarakteriseerd door onduidelijkheid over de probleemdefinitie en het gebruik van diverse 

invalshoeken voor het bekijken van het probleem, frequente en onzekere veranderingen, 

verschillende en conflicterende vereisten en belangen ten aanzien van het betreffende 

probleem, interacties en verbondenheid tussen verschillende (schaal)niveaus en stagnaties 

als gevolg van inefficiënte interactie tussen betrokken partijen (Termeer et al., 2013).  

Het bevorderen van een circulaire bouweconomie bevat deze vijf eigenschappen van een 

wicked problem. Allereerst, in zowel het Rijksbrede Programma als de in 2017 verschenen 

Transitieagenda voor de Bouw wordt een circulaire bouweconomie beschreven in termen 

van de doelstellingen die het dient te realiseren: het efficiënt inzetten en hergebruiken van 

grondstoffen zonder schadelijke emissies naar het milieu (Rijksbrede Programma Circulaire 

Economie, 2016: 7). Hoewel er consensus is over de doelstellingen, ontbreekt het aan een 

nadere toelichting van de kernbegrippen die invulling geven aan het proces waarmee de 

bouweconomie circulair wordt. Zo worden efficiënt, duurzaam en maatschappelijk 

verantwoord niet nader uitgelegd. Daarnaast wordt de ontwikkeling en bevordering van een 

circulaire bouweconomie vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Vanuit economisch 

perspectief is het urgent om de bouweconomie circulair te maken zodat er efficiënter wordt 

omgegaan met de grondstoffen en de productiekosten dus gedrukt worden. Vanuit politiek 

perspectief is het urgent om een circulaire bouweconomie te realiseren zodat Nederland 

minder afhankelijk is van de import van grondstoffen uit, voornamelijk, China. Ten slotte, 

vanuit milieu perspectief is een circulaire bouweconomie noodzakelijk om de vervuiling van 

het milieu tegen te gaan. Ten tweede, de bevordering van een circulaire bouweconomie 

wordt gekarakteriseerd door frequente en onzekere veranderingen. Hoewel er kaders en 

handvaten voor het proces gekomen zijn met onder andere het Rijksbrede Programma, de 

Grondstoffenwet in 2017 en de Transitieagenda Bouw, is het een proces waarbij constant 

nieuwe uitdagingen naar voren treden. Bijvoorbeeld, de bouwsector bestaat uit de 

Burgerlijke & Utiliteitsbouw (B&U) en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). De GWW 

gebruikt veel materiaal dat beschikbaar komt na een sloop in de B&U als 

funderingsmateriaal, maar bij een circulaire economie zal de doorstroom van dit materiaal 
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naar de GWW sterk afnemen omdat het weer terugkomt in nieuwe gebouwen en woningen 

(Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, 2018: 14). Ten derde, inefficiënte interactie 

tussen de betrokken partijen. Bij de bevordering van een circulaire bouweconomie zijn veel 

verschillende partijen betrokken, bijvoorbeeld architecten, ontwerpers, ingenieurs, 

kennisinstellingen, woningcorporaties, overheidsinstellingen en producenten van 

materialen. Bij zo’n grote verscheidenheid aan partijen die betrokken zijn bij een nieuwe en 

complexe ontwikkeling is er een groot risico dat interactie inefficiënt verloopt. Ten vierde, 

vanwege de vele verschillende betrokken partijen met ieder zijn eigen belagen zullen er veel 

verschillende en veelal conflicterende eisen worden gesteld aan beleidsbepalers. Ten vijfde, 

bij de bevordering van een circulaire bouweconomie is er veel verbondenheid en interactie 

tussen verschillende (schaal)niveaus. Het boven gegeven voorbeeld van de afhankelijkheid 

tussen de B&U en de GWW is exemplarisch hiervoor.  

Dit maakt van de bevordering van een circulaire bouweconomie een wicked problem 

waarvoor, zoals Candel et al. (2014) beargumenteren, conventionele beleidskeuzes en 

traditionele bestuurlijke organisatievormen veelal tekortschieten. De Rijksoverheid, 

gemeenten, marktpartijen en NGO’s zijn daarom opzoek naar innovatieve oplossingen. Een 

voorbeeld van een organisatie dat op vooruitstrevende wijze bijdraagt aan de bevordering 

van circulair bouwen in Nederland is Cirkelstad. Cirkelstad stimuleert en verspreid een 

systeemaanpak waarin publieke en private partijen elkaar opzoeken rondom projecten in de 

circulaire bouw om kennis, ervaring en resultaten met elkaar te delen en zodoende de 

circulaire bouweconomie in Nederland te bevorderen (Cirkelstad, z.d.). Hiervoor biedt 

Cirkelstad een platform aan publieke en private partijen in de sectoren wonen, beheren en 

bouwen. Zodoende is de aanpak van Cirkelstad in lijn met de breed gedeelde opvatting dat 

het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie alleen mogelijk is als er door iedereen 

wordt samengewerkt (Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, 2018). Inmiddels zijn er 16 

Cirkelsteden en ongeveer 200 verschillende partijen zoals ABN-AMRO, de G4-gemeenten, 

Metabolic en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aangesloten bij 

Cirkelstad (Stadsrechten, juni 2018). De ambitie van Cirkelstad is om eind 2020 een “landelijk 

dekkend netwerk van publieke en private partijen te ondersteunen en in 2022 een toolbox 

voor circulair en inclusief bouwen op te leveren” (Cirkelstad, z.d.).  
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1.2 Onderzoeksvraag 

Deze master thesis stelt zich ten doel om te onderzoeken in hoeverre Cirkelstad een 

geschikte bestuurlijke inrichting is voor het adequaat managen van de wickedeness van het 

ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. Vervolgens dient verklaard te worden waar 

de geschiktheid al dan niet op berust.  De onderzoeksvraag die hieruit voortvloeit is:  

In hoeverre is Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting [governance arrangement] voor 

de bevordering van een circulaire bouweconomie in Nederland, en hoe is de mate van 

geschiktheid te verklaren? 

De mate van geschiktheid zal getoetst worden aan de hand van het capabilities framework. 

Het capabilities framework is een evaluatie-instrument waarmee het vermogen van een 

bestuurlijke inrichting om een wicked problem te managen wordt getoetst (Termeer et al. 

2013). Op basis van het al dan niet aanwezig zijn binnen Cirkelstad van reflexiviteit, 

responsiviteit, veerkracht, schaalsensitiviteit en het vermogen om gestagneerde processen 

te revitaliseren, kan er een onderbouwd oordeel worden gegeven over de geschiktheid van 

Cirkelstad om de wickedness van het bevorderen van circulair bouwen te managen.  

De veronderstelling die ten grondslag ligt aan het gebruik van het capabilities framework als 

evaluatie-instrument is dat een bestuurlijke inrichting in een bepaalde mate de vijf 

governance capabilties moet bezitten wil het een wicked problem adequaat kunnen 

managen (Termeer et al. ibid). Om deze veronderstelling te toetsen, is er data verzameld 

over de impact van Cirkelstad. Immers, als Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting is 

volgens de evaluatie op basis van het capabilities framework, zullen de resultaten van 

Cirkelstad erop wijzen dat Cirkelstad een positieve impact heeft op de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie. Impact wordt hierbij begrepen als de bijdrage die Cirkelstad levert 

aan het maken van progressie in de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie. Om de 

impact te evalueren zal er gebruikt worden gemaakt van de conceptualisatie die small wins 

bieden voor het meten van progressie. 

Zodoende snijdt dit onderzoek aan twee kanten. Aan de ene kant wordt aan de hand van het 

capabilties framework onderzocht in hoeverre Cirkelstad een geschikte bestuurlijke 

inrichting is voor het adequaat managen van de wickedeness van het bevorderen van een 

circulaire bouweconomie, en hoe dat te verklaren is. Aan de andere kant wordt aan de hand 
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van het onderzoek naar Cirkelstad tevens gereflecteerd op de geschiktheid van het 

capabilities framework als evaluatie-instrument.  

 

1.3 Relevantie 

1.3.1 Maatschappelijke Relevantie  

In dit onderzoek wordt bestudeerd in hoeverre Cirkelstad een geschikte bestuurlijke 

inrichting is voor het bevorderen van een circulaire bouweconomie in Nederland, en hoe dat 

te verklaren valt. De resultaten van het onderzoek bieden inzicht in de sterke én de zwakke 

punten van Cirkelstad, en kunnen zodoende een bijdrage leveren aan de strategiebepaling 

voor de ontwikkeling van Cirkelstad. Omdat de doelstelling van Cirkelstad maatschappelijk 

gericht is en de inzichten uit dit onderzoek een bijdrage trachten te leveren aan het 

functioneren van Cirkelstad, is dit onderzoek maatschappelijk relevant.       

Ten tweede, het onderzoek en de daaruit verkregen inzichten hebben betrekking op 

Cirkelstad, maar kunnen ook breder van toepassing zijn. Zoals in de inleiding vastgesteld, is 

het noodzakelijk voor Nederland om over te gaan op een circulaire bouweconomie om het 

buitensporige verbruik van grondstoffen en de daarmee gepaard gaande negatieve effecten 

voor milieu en biodiversiteit tegen te gaan. De inzichten uit dit onderzoek kunnen bijdragen 

aan begripsvorming omtrent efficiënte en geschikte interventies en organisatievormen voor 

het bevorderen van een circulaire (bouw)economie.    

Ten derde, het terugdringen van bovenmatig grondstofverbruik door het bevorderen van 

een circulaire (bouw)economie is, zoals boven beargumenteerd, een wicked problem. 

Wicked problems, zoals ook uitdagingen gerelateerd aan klimaatverandering, schoon 

drinkwater, duurzame energie enz., delen vijf eigenschappen. Door grondig onderzoek te 

doen naar de mate waarin Cirkelstad in staat is om het wicked problem van bovenmatig 

grondstofverbruik te adresseren en er een verklaring aan te verbinden, worden eveneens 

inzichten opgedaan die van toepassing kunnen zijn voor andere wicked problems.  
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1.3.2. Wetenschappelijke Relevantie  

Naast het beoordelen van de geschiktheid van Cirkelstad als bestuurlijke inrichting aan de 

hand van het capabilities framework, biedt dit onderzoek ook de mogelijkheid om te 

reflecteren op het capabilities framework als instrument voor beoordeling/evaluatie. Door 

te reflecteren op het capabilities framework als instrument en op de veronderstellingen die 

er ten grondslag aan liggen, beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de 

wetenschappelijke literatuur over het adresseren van en omgaan met wicked problems 

vanuit bestuurlijk/bestuurskundig perspectief.  

Voor het evalueren van de impact van Cirkelstad wordt er gebruik gemaakt van het concept 

small wins. Met small wins wordt progressie begrepen als de accumulatie van kleine 

concrete stappen voorwaarts (small wins) (Termeer & Dewulf, 2019). Door het concept small 

wins toe te passen, wordt er bijdrage geleverd aan de theorie over het evalueren van 

interventies, beleid, organisatievormen etc. voor het managen van wicked problems.  

 

1.4 Leeswijzer 

De thesis bestaat uit vijf hoofdstukken. In Hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van de thesis 

geïntroduceerd en wordt de aanleiding voor het onderzoek gegeven. De inleiding en 

aanleiding monden uit in de onderzoekvraag wiens beantwoording de rode draad vormt 

voor het resterende deel van de thesis. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met de 

maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek. In Hoofdstuk 2 wordt 

de theorie die relevant is voor het onderzoekonderwerp uiteengezet en besproken. De 

concepten die centraal staan in de theorie worden geoperationaliseerd zodat ze kunnen 

worden toegepast voor het doel van dit onderzoek. Op basis van de theorie worden 

verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek geformuleerd. In 

Hoofdstuk 3 wordt de casus van Cirkelstad, de onderzoeksopzet en de onderzoekmethoden 

besproken. In Hoofdstuk 4 de onderzoeksvraag in 6 deelhoofdstukken behandeld door 

middel van het presenteren en analyseren van de bevindingen uit de onderzoekmethoden. 

In Hoofdstuk 5 wordt de onderzoeksvraag beantwoord en worden er op basis van de 

conclusie aanbevelingen geformuleerd voor Cirkelstad. Tot slot, er wordt gereflecteerd op 

de theorie en de uitvoering van het onderzoek.   
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2. Theoretisch Kader 

In dit onderzoek wordt de bevordering van een circulaire bouweconomie in Nederland voor 

het bevorderen van verantwoorde productie- en consumptiepatronen begrepen en 

benaderd als een wicked problem. Zoals in de inleiding behandeld, heeft Cirkelstad zich 

aangediend als een innovatieve bestuurlijke inrichting waarin publieke en private partijen 

verenigd worden om circulair bouwen te bevorderen. Om te onderzoeken in hoeverre 

Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting is om circulair bouwen te bevorderen wordt 

er gebruik gemaakt van het capabilities framework.  

In het eerste deel van het Theoretisch Kader wordt achtereenvolgens de theorie in de 

wetenschappelijke literatuur over wicked problems, de governance van wicked problems, het 

capabilities framework en smalls wins uiteengezet.     

 Allereerst, de uiteenzetting van de theorie over wicked problems heeft als doel om de 

ontwikkeling van het concept in kaart te brengen en zodoende kennis te nemen van hoe en 

waarom bepaalde problemen beschouwd worden als zogenaamde wicked problems. 

Vervolgens worden de eigenschappen van wicked problems behandeld.    

 Ten tweede, de theorie over de governance van wicked problems. Het beginpunt van 

het overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de governance van wicked problems 

is dat standaardoplossingen en traditionele bestuurlijke inrichtingsvormen inadequaat zijn 

voor het adresseren van wicked problems (Head, 2008; Termeer 2013). Er wordt zodoende 

stilgestaan bij verscheidene innovatieve bestuursprocessen en - instrumenten die volgens de 

wetenschappelijke literatuur een aspect van wicked problems adresseren en bijgevolg 

geschikt zijn voor de governance van wicked problems. Het overzicht wordt in het vervolg 

van het onderzoek ingezet om geschikte bestuurlijke inrichtingen die door Cirkelstad worden 

toegepast en de bijbehorende werkzame mechanismen te kunnen identificeren. In 

aanvulling op het overzicht van afzonderlijke bestuursprocessen en instrumenten 

inrichtingen die geschikt zijn voor de governance van wicked problems, wordt er ingegaan op 

de transitie literatuur om op hoofdlijnen inzicht te krijgen in het veranderproces van 

complexe socio-technische systemen, zoals van een lineaire naar een circulaire 

bouweconomie. Het stuk over de transitie literatuur mondt uit in een 8-tal lessen die 

worden meegenomen in het behandelen van de theorie over en de operationalisatie van het 
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capbilities framework en de small wins.        

 Ten derde, het capabilities framework. Het capabilities framework bestaat uit vijf 

capabilities over drie dimensies (observeren, actie en enabling conditions) en wordt als 

instrument gebruikt in dit onderzoek om te evalueren in hoeverre Cirkelstad een geschikte 

bestuurlijke inrichting is voor het bevorderen van een circulaire bouweconomie in 

Nederland. De vijf capabilities worden één voor één behandeld waarbij elk van de dimensies 

nader wordt uitgelicht.          

 Ten vierde, de small wins. Het evalueren van beleid, interventies en andere 

oplossingen voor het managen van wicked problems leidt tot een evaluatie paradox: er kan 

geen definitieve oplossing worden ontworpen en geïmplementeerd. Op basis van de eerder 

behandelde theorie over wicked problems en de governance van wicked problems wordt 

uitgelegd waarom het concept van small wins een oplossing vormt voor de evaluatie 

paradox en zodoende geschikt is voor het evalueren van de impact van Cirkelstad.  

In het tweede deel van het Theoretisch Kader worden het capabilities framework en de 

small wins geoperationaliseerd en daarmee toepasbaar gemaakt voor het analyseren van 

Cirkelstad. Voor elk van de vijf capabilities van het capabilities framework wordt een 

operationalisatieschema gemaakt. Voor het operationaliseren van de small wins wordt 

gebruik gemaakt van de door Termeer en Dewulf (2019) geformuleerde karakteristieken en 

bijbehorende indicatoren en contra-indicatoren voor small wins.  

In het derde deel van het hoofdstuk ‘Theoretisch Kader’ worden op basis van de behandelde 

theorie verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek.      
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2.1 Theorie 

2.1.1. Wicked Problems 

“Some of the most difficult policy problems of the modern era have been described as 

complex, intractable, open-ended and, thus, ‘wicked’” (Head, 2008: 101). 

De VOCA-Omgeving  

Besturen is “het geheel aan interacties en activiteiten van sociale, politieke en 

administratieve actoren in hun gerichte pogingen om de samenleving te leiden, sturen, 

controleren of managen” en de patronen die voortkomen uit deze handelingen worden 

tezamen aangeduid met het concept governance (Kooiman, 1993: 2).  De mate waarin de 

sociale, politieke en administratieve bestuurders van een gegeven samenleving de koers van 

de samenleving kunnen sturen, controleren en leiden is vanzelfsprekend gebonden aan 

beperkingen (Mayntz, 1993). Zo zijn ze gebonden aan de constante veranderingen in de 

omstandigheden waarin ze dienen te besturen en zien zich geconfronteerd met vaak 

onvoorzienbare gebeurtenissen die gekarakteriseerd worden door inconsistente en 

onzekere informatie en verbondenheid met andere gebeurtenissen (Duit & Galaz, 2008). 

Van der Wal (2016) duidt deze eigenschappen van de omgeving aan als complexiteit, 

ambiguïteit, volatiliteit en onzekerheid of, kortom, de VOCA-omgeving. Hoewel de erkenning 

dat de mens geen volledige zeggenschap over zijn of haar lot heeft al eeuwenoud is, werd in 

de wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen politiek en samenleving besturen 

lange tijd benaderd als een “veelal lineair, schaalvrij, voornamelijk statisch en voorspelbaar 

proces” waarin het bestuur of gezag de koers van de samenleving bepaald (Mayntz 1993; 

Hall, 2003). Naarmate de wetenschappelijke studie van besturen en beleid toenam, groeide 

de onderkenning dat beleid vaak niet het beoogde resultaat teweegbracht (Maytnz, 1993). 

Incomplete informatie, inefficiënties in het implementatieproces en gebrek aan motivatie en 

bereidheid van bepaalde subgroepen in de samenleving om zich te schikken werden onder 

meer aangemerkt als verklaringen voor de beperkte effectiviteit van beleid (Mayntz, 1993). 

Complexiteit, ambiguïteit, volatiliteit en onzekerheid werden in de wetenschap en in de 

praktijk dus nog niet beschouwd als een gegeven waar men het best mee moet leren 

omgaan, maar als elementen die met de juiste interventies en stroomlijning konden worden 

opgelost (Kooiman, 1993).  
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De dominante benadering voor beleidsanalyse was de rationeel-technische benadering, ook 

wel de engineering benadering genoemd (Head, 2008). Vanaf de jaren ’60 kwamen er echter 

verschillende kritische stromingen op gang die de dominantie van rationeel-technische 

benaderingen voor complexe beleidskwesties tegen gingen. De eerste van deze stromingen 

kwam op gang als gevolg van het falen van interventies om armoede en werkloosheid in 

achtergestelde wijken in de Verenigde Staten tegen te gaan (Head, 2008). Volgens de critici 

was het succesvol implementeren van de interventies niet mogelijk, omdat de complexiteit 

en onzekerheid omtrent de informatievoorziening, de doelstellingen en de coördinatie 

tussen de verschillende partijen simpelweg te ingewikkeld was (Pressman & Wildavsky, 

1973). Volgens hen was er geen one-size-fits-all methode voor dergelijke complexe 

problematiek. De tweede groep richtte haar kritiek op het gebrek aan het in acht nemen van 

de verschillen in waarden, perspectieven en belangen van de stakeholders (Rein, 1976). 

Oplossingen kunnen vaak niet top-down worden ingegeven, maar moeten vormgegeven 

worden in een proces waarin de verschillende perspectieven en waardenframes ten aanzien 

van het probleem in acht worden genomen (Head, 2008). Ten derde en als laatste, de kritiek 

van Rittel en Webber (1973). Volgens Rittel en Webber (1973: 160) zijn de problemen 

waarmee moderne samenlevingen zich geconfronteerd zien “slecht gedefinieerd en 

afhankelijk van andere problemen en politieke oordelen in plaats van wetenschappelijke 

zekerheden”. In andere woorden, de problemen zijn wicked en kunnen dus niet 

geadresseerd worden met een wetenschappelijk benadering waarin de verschillende 

componenten wél duidelijk gedefinieerd zijn (Head, 2008).  

Figuur 2: complexiteit, onzekerheid en verschillen in waarden creëren wickedness 

 

Bron: Head (2008: 104) 
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Gepaard gaande met deze ontwikkeling weg van de rationeel-technische benadering, was de 

vervanging van de systeemtheorie door de complexiteitstheorie als dominante theoretische 

invalshoek voor het bestuderen van beleid en bestuur (Duit & Galaz, 2008). In de 

systeemtheorie wordt verondersteld dat een systeem gereduceerd kan worden tot een 

aantal kernaspecten en dat een systeem zich op lineaire wijze naar een equilibrium 

ontwikkelt (Huguenin & Van Gestel, 2007). De complexiteitstheorie, aan de andere kant, 

begint juist met de veronderstelling dat niet bij voorbaat kan worden vastgesteld wat de 

kernaspecten zijn omdat kleine veranderingen een grote impact kunnen teweegbrengen, dat 

ontwikkelingen niet altijd lineair zijn en dat een equilibrium vaak tijdelijk is (Duit & Galaz, 

2008). De complexiteitstheorie biedt zodoende meer ruimte voor het in acht nemen van de 

complexiteit, ambiguïteit, volatiliteit en onzekerheid van de omgeving waarin besturen en 

governance zijn ingebed.  

In conclusie, in de bestuurskundige, organisatorische en politicologie literatuur is het 

dominante discours dat complexiteit, ambiguïteit, volatiliteit en onzekerheid kernaspecten 

zijn van de omgeving waarin bestuurders dienen te opereren (Koppenjan & Klijn, 2004). 

Zodoende vormt de VOCA-omgeving een essentieel onderdeel van het onderzoek doen naar 

en het in de praktijk brengen van besturen en governance. De vaststelling hiervan is de basis 

voor de theorie over wicked problems en voor het vormgeven van en onderzoek doen naar 

adequate bestuurlijke organisatievormen in een VOCA-omgeving.  

 

Wicked Problems 

Met de ontwikkeling weg van de rationeel-technische benadering en de vervanging van de 

systemtheorie door de complexiteittheorie werd de basis gelegd voor de opkomst van het 

concept wicked problem. Zoals boven kort besproken, legden Rittel en Webber (1973) de 

basis voor het concept wicked problem en identificeerden ze 10 karakteristieken: 

1. “Er is geen algemeen geaccepteerde definitie van het probleem; 

2. Er is geen definitieve oplossing; 

3. Oplossingen zijn niet fout of juist, maar goed of slecht in de ogen van de 

stakeholders; 

4. Er is geen ultieme test voor het toetsen van een oplossing voor een wicked problem; 
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5. Er is geen mogelijkheid voor trial-and-error; 

6. Er is geen duidelijke set van potentiële oplossingen voor een wicked problem;  

7. Elke wicked problem is uniek; 

8. Elke wicked problem is een symptoom van een ander probleem; 

9. Een wicked problem kan op meerdere manieren worden uitgelegd;  

10. Er is geen publieke tolerantie voor het falen door bestuurders/planners in het 

adresseren van het betreffende probleem.”  

Bron: Head (2008: 102).  

Hun conceptualisatie van een wicked problem bood handvaten voor onderzoekers die 

verklaringen zochten voor het falen van oplossingen voor bepaalde complexe problemen 

(Head, 2008). Voortbordurend op de tien eigenschappen van een wicked problem door Rittel 

en Weber (1973), is het concept verder gespecificeerd en uitgebreid. Volgens Termeer, 

Breeman en Dijkman (2013: 426) worden wicked problems gekarakteriseerd door 

onduidelijkheid over de probleemdefinitie en worden er diverse invalshoeken gebruikt voor 

het bekijken van het probleem, is het probleem onderhevig aan frequente en onzekere 

veranderingen, worden er eindeloze eisen gesteld door de verschillende partijen met elk hun 

eigen belangen en interesses, is er sprake van interacties en verbondenheid tussen 

verschillende (schaal)niveaus en is de interactie tussen de verschillende betrokken partijen 

inefficiënt. Waar uitdagingen en vraagstukken voor overheidsinstanties veelal getypeerd 

worden door één of een aantal van deze eigenschappen, zijn wicked problems een aparte 

categorie omdat ze alle vijf eigenschappen bevatten (Termeer et al., 2013). Wicked problems 

zijn daarom een concentratie van de kernaspecten van een VOCA-omgeving.  

Voorbeelden van hedendaagse uitdagingen die in de wetenschappelijke literatuur vaak 

worden aangemerkt en behandeld als wicked problems zijn uitdagingen gerelateerd aan 

klimaatverandering, schoon drinkwater, hernieuwbare energie, immigratie en integratie, 

duurzame steden, productie in de landbouw en verantwoorde productie- en 

consumptiepatronen (Termeer, Dewulf, & Breeman, 2012; Poppelaars & Scholten, 2008; 

Batie & Schweikhardt, 2010). Dit is een breed scala aan verschillende wicked problems, en de 

definitie voor een wicked problem is daarom noodzakelijkerwijs breed. De definitie die in de 

wetenschappelijke literatuur gangbaar is en als definitie in dit onderzoek gehanteerd zal 

worden is: 
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“Wicked problems have cause-effect relationships that are difficult or impossible to 

define, cannot be framed and solved without creating controversies among stakeholders 

and require collective action among societal groups with strongly held, conflicting beliefs 

and values” (Dentoni et al, 2012: 1).  

De vormgeving van een oplossing wordt vanzelfsprekend bepaald door de aard van het 

probleem dat het dient op te lossen. Daar wicked problems gekarakteriseerd worden door 

ambiguïteit, onzekerheid, tegenstrijdige belangen en geadresseerd dienen te worden in een 

complexe en veranderende omgeving, zijn oplossingen niet gemakkelijk en direct te 

ontwerpen en te implementeren. In sommige gevallen hebben wicked problems zelfs geen 

definitieve en allesomvattende oplossing (Termeer et al., 2015). Derhalve dient er vooral 

gezocht en gestuurd te worden op verbeteringen in plaats van definitieve oplossingen (Head, 

2008; Jackson et al., 2014).  
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2.1.2. Governance van Wicked Problems  

“Wicked problems cannot be resolved through finding “right answers” or “solutions”, but 

rather, they must be managed” (Dentoni et al., 2012: 1).  

Bestuurlijke Instrumenten voor de Governance van Wicked Problems 

Zoals in de inleiding aangegeven, richt dit onderzoek zich niet op de praktische interventies 

en innovaties die circulair bouwen bevorderen, maar de bestuurlijke organisatievormen en 

bestuurlijke processen die de ontwikkeling en implementatie van dergelijke interventies 

mogelijk maken. Het beginpunt van deze sectie van het theoretisch kader is de vaststelling 

dat standaardoplossingen en traditionele bestuurlijke inrichtingsvormen inadequaat zijn 

voor het adresseren van wicked problems (Head, 2008; Termeer 2013). Het is voorbij de 

kaders van dit theoretisch kader om een omvangrijk overzicht te geven van de literatuur 

over innovatieve bestuurlijke inrichtingen voor moderne hedendaagse problemen in de 

publieke sector en, veelal, private sector. De artikelen die hier uitgelicht worden hebben als 

gemeenschappelijkheid dat de innovatieve bestuurlijke instrumenten die geanalyseerd 

worden bedoeld zijn voor uitdagingen en problemen die benaderd worden als wicked 

problems. Zodoende wordt vastgehouden aan de kaders van dit onderzoek.  

Achtereenvolgens wordt er stilgestaan bij round tables, leiderschap netwerken, Multi-level 

fora, publiek-private samenwerkingen, communities of practice en Multi-stakeholder 

dialoog. Deze lijst is niet uitputtend voor bestuurlijke instrumenten die worden ingezet voor 

het adresseren van wicked problems, maar bovengenoemden vormen de belangrijkste 

voorbeelden die in de wetenschappelijke literatuur besproken worden (Schouten & 

Glasbergen, 2011; Nooteboom & Termeer, 2013; Bates et al., 2013; Diamond & Liddle, 2005; 

Dentoni et al., 2012). Wat deze bestuurlijke instrumenten gemeen hebben is dat ze 

polycentrisch zijn. Dat wil zeggen, ze scheppen de mogelijkheid voor de interactie tussen 

meerdere instituties en/of bestuursorganen voor het maken en implementeren van beleid 

(Graid, z.d.). Deze interacties tussen verschillende publieke, private en maatschappelijke 

partijen vinden plaats in Multi-level governance netwerken. In deze thesis wordt de definitie 

van Reed en Bruyneel (2010: 648) van Multi-level governance netwerken gehanteerd: 

“systems that are linked horizontally (across geographic space) as well as vertically (across 

levels of organizations).” 
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Round Tables  

Om wicked problems adequaat te adresseren is betrokkenheid en participatie van veel 

verschillende partijen noodzakelijk. Kortom, het adresseren van wicked problems gebeurt in 

Multi-level governance netwerken. Belangrijke spelers daarin zijn private partijen. De directe 

betrokkenheid van private partijen in “vormen van socio-politiek sturen waarmee door 

middel van het stellen van standaarden, regels en normatieve richtlijnen het gedrag van een 

specifieke groep stakeholders wordt beïnvloed”, wordt private governance genoemd 

(Pattberg, 2006: 591). Een specifieke vorm van private governance is de roundtable 

(Schouten & Glasbergen, 2011). Round tables zijn platforms bestaande uit meerdere 

stakeholders waarin alleen private partijen, zoals bedrijven en NGO’s, de bevoegdheid 

hebben om beslissingen te maken en door te voeren ((Schouten & Glasbergen, ibid.). 

Overheidsinstanties en wetenschapspartijen kunnen wel deel uitmaken van round tables, 

maar alleen in een adviserende of observerende rol. Hoewel het creëren van een gegronde 

basis voor de legitimiteit van round tables een uitdaging vormt voor de betrokken non-

gouvernementele partijen, biedt het de mogelijkheid voor de participatie van private 

actoren in kwesties waarvoor eerder uitsluitend naar de overheid werd gekeken ((Schouten 

& Glasbergen, ibid).  

Leiderschap Netwerken 

Zoals boven beargumenteerd, vergt het adequaat adresseren van wicked problems de 

betrokkenheid en participatie van alle partijen in een samenleving. Zodoende vormen zich 

complexe systemen van governance waarin publieke, private en maatschappelijke actoren 

moeten samenwerken. Dergelijke complexe systemen van governance creëren de behoefte 

voor leiders met specifieke leiderschapskwaliteiten (Nooteboom & Termeer, 2013). Deze 

kwaliteiten hebben specifiek betrekking op hoe leiders ingebed in een bepaald netwerk 

kunnen aansturen op innovatie in het betreffende netwerk (Uhl-Bien et al., 2007).  

 De Complexity Leadership Theory (CLT) probeert de complexiteit van leiderschap in 

acht te nemen door de leiders en leiderschapskwaliteiten te analyseren in de context van de 

complexe netwerken waarin ze opereren. Zodoende wordt er niet bij voorbaat al gefocust 

op individuen in een leiderschapspositie, maar wordt leiderschap waar het zich aandient in 

het complexe netwerk, dus op alle niveaus, nader onderzocht (Uhl-Bien et al., ibid). Hiermee 

is het in lijn met de boven behandelde complexiteitstheorie, in dat lokale acties grote (of 
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kleine) veranderingen kunnen teweegbrengen in het systeem/netwerk alsook in andere 

systemen en netwerken. Het behandelen van de verschillende modellen en strategieën 

waaruit de CLT bestaat, is voorbij de kaders van dit onderzoek. De meerwaarde van het 

behandelen van leiderschap netwerken voor het doel van deze thesis en het theoretische 

kader in het bijzonder is 1) dat wicked problems geadresseerd worden in complexe 

netwerken waarin bepaalde individuen, d.i. leiders, doorslaggevend zijn en 2) dat de leiders 

en leiderschapskwaliteiten niet in isolatie moet worden geanalyseerd maar op hun plaats 

zijn inbed in complexe netwerken.  

Multi-Level Fora 

Een onderdeel van de Multi-level governance netwerken waarin publieke, private en 

maatschappelijke samenwerken voor het adresseren van wicked problems zijn Multi-level 

fora. Multi-level fora is een verzamelnaam voor verschillende werkvormen die op 

(semi)reguliere basis plaatsvinden en waarmee relaties tussen organisaties(onderdelen) 

gevoed en versterkt worden (Bates et al., 2013). Zij stellen de betrokken 

organisaties(onderdelen) in staat om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren 

(Bates et al., ibid). Voorbeelden van multi-level fora zijn overleggen tussen senior 

medewerkers, interorganisationele task forces, conferenties en interorganisationele 

(advies)comités.   

Publiek-Private Samenwerkingen 

Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) zijn samenwerkingsverbanden tussen de overheid en 

een of meerdere private partijen. In een PPS wordt de verantwoordelijkheid voor het 

ontwerpen en implementeren van ‘klassieke’ overheidstaken verplaats naar de private 

sector (Reynaers, 2014). De overheid blijft echter de eigenaar van het desbetreffende 

project waarvoor een PPS wordt ingezet en bij haar rest de bevoegdheid voor het maken van 

beslissingen (Reynaers, ibid.). De private partij(en) is/zijn dus alleen de uitvoerder van het 

ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van het project 

(Rijksoverheid, z.d.). PPS worden voornamelijk ingezet voor langdurige projecten in de 

huisvesting en infrastructuur waarin het (kosten)efficiënt is om samen te werken met een 

marktpartij (Bonvaird, 2014).  
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Communities of Practice 

Communities of practice refereert in brede zin naar groepen mensen die “deelnemen in een 

collectief leerproces in een gedeelde omgeving” (Wenger & Trayner, 2015). De belangrijkste 

assumptie die hier ten grondslag aan ligt is dat leren een collectief proces is dat is ingebed in 

een specifieke cultureel-historische context, in plaats van dat leren een handeling is van het 

individu (Farnsworth, 2014). Communities of practice ontwikkelen zich door de 

wisselwerking tussen praktijk en theorie: het praktiseren en de reflectie op het praktiseren 

leveren de input voor het genereren van nieuwe theorie (Eisenhardt, 1989).  

Multi-Stakeholder Dialoog 

Waar Multi-level fora bestaan uit werkvormen die de juiste omstandigheden en 

randvoorwaarden creëren voor de (reguliere) interactie tussen verschillende stakeholders, 

focust Multi-stakeholder dialoog zich specifiek op de strategische dialoog dat tussen de 

verschillende partijen gehouden dient te worden (Dentoni et al, 2014). De dialoog dient als 

middel om de verschillen in waarden proposities en doelstellingen van de verschillende 

stakeholders te overbruggen. Multi-stakeholder dialoog is geen bestuurlijke inrichting zoals 

multi-stakeholder fora, maar een essentieel onderdeel van het bestuurlijk proces om wicked 

problems te managen (Breeman, Dijkman & Termeer, 2015).   

 

 

Bestuurlijke Processen voor de Circulaire (Bouw)Economie 

In de bovenstaande sectie is in gegaan op round tables, Multi-stakeholder fora, publiek-

private samenwerkingsverbanden en communities of practice als geschikte bestuurlijke 

instrumenten voor het managen van wicked problems. Deze zowel formele als informele 

bestuurlijke instrumenten worden in de wetenschappelijke literatuur als geschikt 

aangemerkt, omdat ze ingezet kunnen worden voor het creëren van gunstige voorwaarden 

voor reguliere en effectieve interactie binnen complexe Multi-level governance netwerken. 

Daarnaast is er met Multi-stakeholder dialoog en leiderschap netwerken invulling gegeven 

aan het managen van en in complexe multi-level governance netwerken. Zij vormen 

essentiële aspecten van het bestuurlijk proces van wicked problems. Zo draagt Multi-level 
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dialoog bij aan de totstandkoming van een gedeeld kader voor de verschillende actoren in 

het multi-level governance netwerk om het betreffende probleem te begrijpen. Het 

bovenstaande overzicht toont aan dat er een gedegen cluster binnen de bestuurskundige 

literatuur bestaat van wetenschappelijke literatuur over innovatieve bestuurlijke 

instrumenten en bestuurlijke processen voor het managen van wicked problems.  

Zoals in de inleiding beargumenteerd, is de totstandkoming van een circulaire economie in 

het algemeen en een circulaire bouweconomie in het bijzonder een wicked problem. Echter, 

er is nog niet veel bestuurskundige literatuur waarin er specifiek wordt ingezoomd op de 

circulaire (bouw)economie. Hiervoor moet er gekeerd worden naar de transitie literatuur. 

Waarbij in het bovenstaande afzonderlijke bestuurlijke instrumenten en aspecten van het 

bestuurlijk proces werden uitgelicht, focust de transitie literatuur zich op het veranderproces 

van complexe socio-technische systemen, bijvoorbeeld van een lineair economisch model 

naar een circulair economisch model bestaat (Jackson et al., 2014). Met een socio-technisch 

systeem worden de verschillende actoren (individuele personen en organisaties) die 

opereren binnen een specifieke context met bepaalde normen, reguleringsregels, 

standaarden en vormen van kennis en technologie aangeduid (Jackson et al., ibid: 518). De 

transitie literatuur is specifiek gericht op problemen die als wicked kunnen worden 

beschouwd, omdat het de complexe interacties van de verschillende onderdelen van socio-

technische systemen over een lange tijdsperiode analyseert (Geels, 2002). Zoals Jackson et 

al. (2014: 517) het verwoorden, “de meerwaarde van de transitie literatuur in deze context 

[d.i. context van wicked problems] is dat het inzicht biedt in de dynamiek tussen complexe 

systemen en binnen innovatieprocessen.”  

Een overzicht bieden van de casestudies in de circulaire (bouw)economie vanuit het 

perspectief van de transitie literatuur is weinig zinvol omdat de uitkomsten gebonden zijn 

aan specifieke contextuele factoren. In plaats daarvan zullen de kernaspecten van de 

transitie literatuur die op basis van de casestudies geabstraheerd kunnen worden uitgelicht 

worden. Deze kernaspecten kunnen dan vervolgens worden toegepast op de casus die 

centraal staat in dit onderzoek: Cirkelstad. Daarvoor dienen allereerst de twee dominante 

raamwerken voor het analyseren van transitie van complexe systemen in de transitie 

literatuur te worden uitgelicht: het Multi-level perspectief (MLP) en de transitie 

managementtheorie.  
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Het Multi-Level Perspectief 

Het Multi-level perspectief (MLP) is ontwikkeld door Rip en Kemp (1998) en “benadert 

transitie als de uitkomst van de rangschikking tussen de ontwikkelingen op verschillende 

niveaus van het systeem” (Jackson et al., 2014: 518). Het MLP onderscheidt drie niveaus: de 

omgeving (macroniveau), het socio-technische systeem (mesoniveau) en niche-innovaties 

(microniveau). Ontwikkelingen in de omgeving, ook wel de bredere structurele context van 

het betreffende socio-technisch systeem, forceren het systeem te veranderen en creëren 

zodoende ruimte voor het plaatsvinden van niche-innovaties waarmee de transitie in gang 

wordt gezet (Jackson et al., ibid). Deze niche-innovaties worden geïnitieerd in een bepaald 

deel van het systeem, bijvoorbeeld een technologische, economische of bestuurlijke 

innovatie, maar werken vervolgens door en hebben invloed op het gehele systeem. 

Transities in het MLP zijn zodoende de uitkomst van “co-evolutie tussen de omgeving, het 

systeem en de niche-innovatie” (Grin, Rotmans & Schot, 2011).      

De Transitie Managementtheorie 

De transitie managementtheorie richt zich op de wijzen waarop de verschillende actoren in 

het socio-technische systeem beïnvloed en gecoördineerd kunnen worden zodat ze elkaar 

versterken met hun activiteiten (Loorbach & Rotmans, 2010). Voordat dat werkzaamheden 

hiervoor ingezet kunnen worden, dient er in bepaalde mate een einddoel te zijn 

geformuleerd waarvoor draagkracht is zodat de beïnvloeding en coördinatie voorzien is van 

een koers (Jackson et al., 2014). In het geval van dit onderzoek is dat het realiseren van een 

circulaire bouweconomie in Nederland.        

 Loorbach en Rotmans (2010: 238) identificeren 4 fases voor het beïnvloeden en 

coördineren van de activiteiten van de betrokken actoren om “de transitie in de richting van 

de vastgestelde ambitie(s) te versnellen”: identificeren en verkennen van het probleem, 

ontwikkelen van coalities, agenda’s en strategieën, implementatie van de strategieën en, als 

laatste, monitoring en evaluatie.  
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Figuur 3: de vier-stappen van de transitie managementtheorie 

 

Bron: Loorbach (2010) 

Belangrijke kanttekening bij de veronderstellingen van de transitie managementtheorie, is 

dat wicked problems gekarakteriseerd worden door problemen bij het bereiken van 

overeenstemming van hoe het betreffende probleem en de bijbehorende oplossing(en) 

benaderd dienen te worden. Zodoende kan het problematisch zijn om van tevoren een 

einddoel te formuleren dat de coördinatie en beïnvloeding van de actoren structureert.  

Kernaspecten van de Transitie Literatuur 

Uit het bovenstaande kunnen de volgende lessen getrokken worden die relevant zijn voor 

het doel van dit onderzoek:  

1. Onderkennen dat het probleem en de bijbehorende oplossing gekarakteriseerd zijn 

door onduidelijkheid en ambiguïteit; 

2. Er moet daarom vooral gezocht worden naar verbeteringen in plaats van definitieve 

oplossingen.  

3. Diverse stakeholders betrekken bij het analyseren van het probleem en het stellen 

van duidelijke kaders voor de analyse; 

4. Co-evolutie volgens een lange termijn visie dat de acties van de betrokken actoren 

leidt;  

5. Oprichten van netwerken waarin Multi-stakeholder dialoog mogelijk is;  
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6. Ontwerpen en inzetten van bestuurlijke inrichtingen en processen waarin reflectie 

mogelijk is;  

7. Ontwikkelen en inzetten van iteratieve processen om het proces te kunnen blijven 

verfijnen; 

8. In alle fases van de transitie bestuurlijke inrichtingen en processen inzetten waarin 

ruimte is voor verschillen, bijvoorbeeld in waardensets.  

Bron: Jackson et al. (2014: 525).  
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2.1.3. Capabilties Framework 

“Coping with wicked problems encompasses a balancing act across all capabilities” 

(Breeman et al., 2015: 427).  

De literatuur over wicked problems richt zich voornamelijk op het identificeren van 

verschillende wicked problems en het formuleren van actie georiënteerde strategieën voor 

professionals die zich geconfronteerd zien met een wicked problem (Weber & Khademian, 

2008). Deze strategieën bieden voornamelijk richtlijnen en handvaten voor hoe actoren 

dienen te handelen om een wicked problem te managen en te controleren (Termeer et al., 

2015). Volgens Termeer et al. (ibid) schiet het echter tekort om alleen how-to-do strategieën   

te ontwikkelen. Zij beargumenteren dat voor een omvangrijke en diepgaande benadering 

voor het managen van wicked problems het ook essentieel is dat naast de actie-dimensie 

observeren en enabling als dimensies worden meegenomen. Zoals eerder boven benoemd, 

is er niet één juist perspectief om wicked problems te begrijpen. Hoe er naar het betreffende 

probleem wordt gekeken is dus een keuze voor een bepaald frame. De keuze voor het frame 

bepaald vervolgens hoe het probleem geadresseerd zal worden. Derhalve is het essentieel 

om aandacht te schenken aan hoe actoren beslissen om het probleem te benaderen. Tevens 

eerder naar voren gekomen is dat de actoren ingebed zijn in een bepaald governance 

systeem. Voor het adequaat kunnen managen van wicked problems is het essentieel dat er 

geschikte condities zijn voor de actoren om in te kunnen opereren (Termeer et al., ibid). 

Hiervoor kan het nodig zijn om het systeem (ingrijpend) te veranderen zodat er enabling 

condities gecreëerd worden waarin de actoren kunnen opereren (Termeer et al., ibid). Dus, 

een integratieve benadering voor wicked problems bestaat uit drie dimensies: observeren, 

actie en enabling.  

Om te analyseren in hoeverre binnen de drie dimensies het betreffende wicked problem 

adequaat gemanaged wordt en derhalve te kunnen beoordelen in hoeverre de ingezette 

middelen, strategieën, vormen van beleid enz. geschikt zijn, zijn er 5 governance capabilties 

geïdentificeerd. Governance capabilities worden door Termeer et al. (ibid: 683) gedefinieerd 

als “de bekwaamheid van de betrokken actoren om wicked problems te observeren, in 

overeenstemming met de observatie te handelen en het vermogen van het governance 

systeem om de observatie en acties mogelijk te maken.” De 5 governance capabilities, of 
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criteria voor de evaluatie van het managen van wicked problems, zijn reflexiviteit, 

responsiviteit, veerkracht, vermogen om gestagneerde processen te revitaliseren en 

schaalsensitiviteit (Termeer et al., 2015; Termeer & Dewulf, 2014). Deze vijf capabilities zijn 

gebaseerd op de eigenschappen van wicked problems die door Rittel en Webber (1973) zijn 

geïdentificeerd (zie blz. 4).  

Tezamen vormen de 5 governance capabilties en drie dimensies het capabilties framework. 

Het capabilities framework zal als instrument worden gebruikt in dit onderzoek om te 

evalueren in hoeverre Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting is voor het bevorderen 

van een circulaire bouweconomie in Nederland. In het restant van deze sectie van het 

theoretisch kader zullen de vijf capabilities nader worden toegelicht, waarbij elke dimensie 

(observing, acting en enabling) zal worden uitgelicht.  

 

Reflexiviteit  

Reflexiviteit refereert naar het vermogen om bewust te zijn van de verschillende frames voor 

het benaderen van het betreffende wicked problem, om de frames constant te kunnen 

heroverwegen en van perspectief te kunnen veranderen als de situatie daar om vraagt 

(Termeer et al., 2015). Zodoende is reflexiviteit gericht op het managen van de verschillen in 

probleem frames (Breeman, Termeer & Dijkman, 2015). Reflectief observeren houdt in dat 

er wordt gelet op de frames die worden ingezet en, vervolgens, hoe het gebruik van de 

frame de dynamiek ten aanzien van het wicked problem binnen het governance systeem en 

daarbuiten beïnvloed (Dewulf et al., 2009). Vervolgens dient er ook gehandeld te worden op 

hetgeen dat wordt geobserveerd. Drie verschillende vormen van reflectief handelen kunnen 

ingezet worden: anderen overtuigen of verleiden tot het aannemen van een bepaald frame, 

verbinding zoeken tussen de verschillende frames en, ten slotte, aansturen op een 

compromis (Brugnach, Henriksen, & Dewulf, 2009). Het institutionaliseren van reflexiviteit 

zodat de actoren in staat worden gesteld (enabled) om reflectief te observeren en handelen, 

is één van de grootste uitdagingen in het managen van wicked problems (Hendriks & Grin, 

2007). Het inschakelen van een procesmanager die regelmatig op reflexivieit stuurt en het 

beleggen van reflectieve activiteiten worden genoemd om reflexiviteit te enablen (Termeer 

et al., ibid).  
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Veerkracht 

Veerkracht is het vermogen om aan te passen aan de veranderende omstandigheden 

omtrent wicked problems (Termeer et al., ibid). Met voldoende veerkracht wordt het 

mogelijk om de onzekerheden die gepaard gaan met wicked problems te managen 

(Breeman, Termeer & Dijkman, ibid). Om de veerkracht te vergroten moet er nauwlettend 

geobserveerd worden voor ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het bestaande 

beleid ten aanzien van het betreffende wicked problem (Termeer et al., ibid). Voor de 

observatie hebben de actoren er baat bij om verschillende invalshoeken te gebruiken. 

Activiteiten voor het bevorderen van veerkracht worden vormgegeven naar het learning-by-

doing principe (Pahl-Wostl, 2007). Experimenten en simulaties worden ingezet om 

professionals in een gecontroleerde omgeving te confronteren met onvoorziene en onzekere 

situaties (Perrow, 1994). Professionals reflecteren vervolgens op hun eigen acties en trekken 

er lessen uit voor het vervolg. Op het niveau van de organisatie is het van belang dat de 

ruimte om ontwikkelingen snel te herkennen en daaropin te spelen in een bepaalde mate 

geïnstitutionaliseerd is (Folke et al., 2005). Voorbeelden hiervan zijn decentralisatie van de 

bevoegdheid om beslissingen te maken, flexibele regelgeving en ruimte voor self-governance 

(Termeer et al., ibid: 691). Tussen organisatie spelen bridging organisations een belangrijke 

rol. Zij zorgen ervoor dat actoren met verschillende professies en specialismen in veelal 

verschillende organisaties effectief met elkaar in contact staan (Termeer et al., ibid).  

Responsiviteit  

Responsiviteit is het vermogen om effectief en efficiënt in te kunnen spelen op de 

verschillende eisen die binnen de politiek en de samenleving gesteld worden en gehoor te 

geven aan de verschillende belangen die hierbij een rol spelen (Termeer et al., ibid). Een 

responsieve publieke sector is noodzakelijk voor het managen van de constante eisen en 

verwachtingen die gepaard gaan met wicked problems (Breeman, Termeer & Dijkman, ibid). 

Nauwlettende observatie van waar binnen de media en samenleving de aandacht vooral 

naar toe gaat is daarin cruciaal. Als deze aandacht zich voor een bepaalde periode blijft 

concentreren op één onderwerp, biedt het ook de mogelijkheid aan bestuurders en 

beleidsmakers om de publieke druk te gebruiken voor het versnellen van een verandering 

(Termeer et al., ibid). Deze windows of opportunity dienen door adequate observatie 

herkent te worden. De actie-dimensie van responsiviteit heeft vooral betrekking op de keuze 
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of er een respons gegeven wordt (Breeman et al., 2009). Indien er een respons gegeven 

wordt, moet de respons voorzien worden van een geschikte inhoud en vorm. Zo dienen 

verschillende stakeholders verschillend benadert te worden (Breeman, 2006). De 

institutionalisering van responsiviteit krijgt vorm in communicatie departementen die een 

filter-rol voor de constante stroom aan informatie vervullen. Daarnaast worden organisaties 

veelal gestructureerd in sub-componenten die focussen op verschillende domeinen. Deze 

institutionele inrichtingen stellen de actoren in staat om in te kunnen spelen op de 

constante eisen en verwachtingen uit de politiek en samenleving.  

Revitaliseren van gestagneerde processen  

Het managen van wicked problems is vatbaar voor stagnatie (Weick, 2009). De eerder 

toegepaste oplossingen en technieken brengen niet langer meer dezelfde gewenste 

resultaten of werken zelfs contraproductief. Het revitaliseren van gestagneerde processen 

heeft betrekking op het vermogen om de stagnatie op te heffen door de (her)introductie van 

interventies om het proces (weer) op gang te helpen (Termeer et al., 2015). Voordat er iets 

gedaan kan worden aan een gestagneerd proces, is het vanzelfsprekend zaak dat de 

stagnatie herkend wordt. Omdat stagnatie veelal het gevolg is van het verval van actoren in 

gestagneerde gewoonten, is het voor diezelfde actoren moeilijk te herkennen (Termeer et 

al., ibid). Het inschakelen van personen die niet onderdeel uitmaken van het desbetreffende 

systeem kan uitkomst bieden. Daarnaast dienen de actoren alert te blijven voor symptomen 

die kunnen duiden op stagnatie, zoals vicieuze cirkels, regelmatige vertragingen en 

conflicten (Termeer et al., ibid). Zoals Weick (2009) vaststelt, moeten gestagneerde 

processen allereerst voorkomen worden. Echter, als de stagnatie al is opgetreden en 

herkent, kunnen er interventies waarin reflectie en leren centraal staan worden ingezet om 

de stagnatie op te heffen (Termeer et al., ibid). Echter, soms zijn de gewoonten die ten 

grondslag liggen aan de stagnatie te diepgeworteld om op te lossen met ‘simpele’ 

interventies. Voordat de contraproductieve gewoonten opgelost kunnen worden, is het 

nodig dat de context waarin ze worden benaderd veranderd (Termeer & Kessener, 2007).  

Interventies waarin nieuwe content wordt aangeleverd die de actoren uit hun gebruikelijke 

referentiekader haalt kan daarin uitkomst bieden (Termeer et al., ibid). Ten slotte, voor het 

herkennen van stagnatie en gepast handelen dient er een cultuur aanwezig te zijn binnen de 
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organisatie waarin er bereidheid is om te erkennen dat bepaalde zaken niet goed lopen en 

dat daar actie voor moet worden ondernomen (Termeer et al., ibid).  

Schaalsensitiviteit  

Het managen van wicked problems gebeurt in complexe en dynamische netwerken langs 

meerdere schalen en niveaus (Termeer & Dewulf, 2014). De verschillende schaalniveaus zijn 

verdeeld in temporele en ruimtelijke schalen. Schaalsensitiviteit houdt het vermogen in om 

zaken die zich afspelen over meerdere schalen te observeren en er adequaat naar te 

handelen (Termeer & Dewulf, ibid). Voor het observeren betekent dit dat de verschillende 

publieke, private en maatschappelijke actoren die betrokken zijn in het managen van het 

desbetreffende wicked problem geïdentificeerd moeten worden en dat er aandacht moet 

worden besteed aan de interacties tussen de actoren (Hooghe & Marks, 2003). Om de zaken 

die zich langs meerdere schalen afspelen vervolgens te managen kunnen er verschillende 

actie-georiënteerde strategieën worden ingezet. Allereest kan ervoor gekozen worden om 

het aantal actoren die betrokken zijn en daarmee het aantal schalen terug te dringen zodat 

het proces makkelijker te coördineren is, kan er een hiërarchie worden aangebracht en 

kunnen er procedures worden vastgesteld voor de interactie tussen de partijen (Termeer & 

Dewulf, ibid). Ten tweede, het aantal betrokken actoren wordt niet teruggebracht, maar er 

worden gespecialiseerde jurisdicties tijdelijk in het leven geroepen (Termeer & Dewulf, ibid). 

Om dergelijke handelingen in de praktijk te brengen, zijn er flexibele instituties nodig en 

tolerantie voor onduidelijkheid met betrekking tot de (eind)verantwoordelijkheid (Termeer 

et al., 2015).  
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Bovenstaande levert het volgende overzicht op:  

 

Figuur 4: Overzicht van het capabilities framework 

 

Bron: Breeman, Dijkman & Termeer (2015: 428)  
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2.1.4 Small Wins 

“The inherent characteristics of wicked problems complicate attempts to evaluate policy 

responses in terms of performance, effectiveness and legitimacy” (Termeer & Dewulf, 2019: 

299).  

Om te onderzoeken in hoeverre het functioneren van Platform Cirkelstad bijdraagt aan de 

bevordering van een circulaire bouweconomie in Nederland, moet de impact van Cirkelstad 

meetbaar worden gemaakt en geëvalueerd worden. Het evalueren van beleid, interventies 

en andere oplossingen voor het managen van wicked problems vormt echter een uitdaging. 

Wicked problems worden, zoals boven besproken, immers gekarakteriseerd door het 

ontbreken van een finale oplossing: er wordt gezocht en gestuurd op verbetering, maar een 

definitieve oplossing ontbreekt (Rittel & Webber, 1973). Het beoordelen van oplossingen 

voor problemen waarvoor geen definitieve oplossing ontworpen en geïmplementeerd kan 

worden leidt tot een evaluatie paradox (Termeer & Dewulf, 2019). Wat de evaluatie paradox 

inhoudt, kan het best begrepen worden door het te vertalen naar een vraag: ‘Hoe kan 

progressie beoordeeld worden, als er onduidelijkheid is over waar de progressie precies 

naartoe werkt?’ 

Het antwoord van Termeer en Dewulf (2019) op deze vraag en daarmee de evaluatie 

paradox van wicked problems, is het aanpassen van de schaal waarop beoordeeld wordt. In 

plaats van te evalueren aan de hand van een meetlat voor ‘grote’, definitieve oplossingen 

waar de daadwerkelijk geïmplementeerde oplossingen noodgedwongen op tekortkomen, 

stellen zij small wins voor. Met small wins wordt progressie begrepen als de accumulatie van 

kleine concrete stappen voorwaarts (small wins) (Termeer & Dewulf, ibid). De kleine 

concrete stappen voorwaarts worden door Weick (1984: 43) gedefinieerd als “concrete, 

completed, implemented outcomes of moderate importance.” Door progressie in dit 

onderzoek te benaderen als de accumulatie van small wins, wordt tevens de les uit de 

transitie literatuur opgevolgd dat er gegeven de onduidelijkheid en ambiguïteit rondom 

wicked problems er niet gezocht moet worden naar definitieve oplossingen maar naar 

verbeteringen (Jackson et al. 2014).  

In lijn met de boven behandelde complexiteitstheorie in de transitie-literatuur om 

veranderingen in complexe systemen te begrijpen, betekent het feit dat de overwinningen 
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relatief klein zijn, niet dat ze op de lange termijn geen veranderingen op grote schaal kunnen 

teweegbrengen (Vermaak, 2013). Accumulatie van meerdere relatief kleine overwinningen 

en de interdependentie van de onderdelen van een complex systeem maken progressie 

mogelijk (Termeer & Dewulf, ibid). De daadwerkelijke impact die kleine overwinningen 

genereren, vallen echter pas achteraf duidelijk waar te nemen. Derhalve is de 

conceptualisatie van small wins voor het begrijpen van progressie minder geschikt voor het 

formuleren van strategieën, maar vooral een geschikt instrument om ontwikkeling of 

progressie in retrospect te evalueren (Weick, 1984).  
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2.2 Operationalisatie  

2.2.1 Operationalisatie van het Capabilities Framework 

Om te onderzoeken hoe Cirkelstad functioneert en daarmee de wickedness van het 

bevorderen van een circulaire bouweconomie managet, zal gebruik worden gemaakt van het 

capabilities framework. Voor elk van de capabilities is een operationalisatie schema 

ontworpen met daarin de verschillende dimensies uitgelicht. Hierbij worden de boven 

geformuleerde lessen uit de transitie literatuur verwerkt. Zo vinden de netwerken voor 

multi-stakeholder dialoog, bestuurlijke inrichtingen en processen voor reflectie en iteratieve 

processen hun weg terug in de operationalisatie schema’s (Jackson et al. 2014).  

Reflexiviteit 

Omschrijving Indicatoren 

Observeren Observeren van de verschillende frames, hoe en door wie 
de frames worden ingezet en wat de effecten zijn.  

* Probleem definities/ frames 
 
* Typen stakeholders 
 
* Totstandkoming frames 
  
* Dominantie frames  

Actie Bewustzijn van de verschillende frames, bediscussiëren 
van de frames en inzetten van strategieën voor het 
verwerpen of samenvoegen van frames 

* Kennis van de verschillende frames 
 
* Bereidheid om de frames te bespreken 
 
* Verschillen en gelijkenissen tussen frames 
 
* Uitwisseling van frames 
 
* Overleggen en andere activiteiten voor reflexieve 
doeleinden   

Enabling Uitvoering en institutionalisering van reflexieve 
activiteiten 

*Aanstelling van een interne of externe proces manager 
 
* Diversiteit binnen het procesteam 
 
* Vaststelling referentiekader 
 
* Feedback sessies 
 
* Review comités 

 

 

 



37 
 

Responsiviteit 

Omschrijving Indicatoren 

Observeren Observeren en analyseren van de aandacht en 
verwachtingen die heersen ten opzichte van het 
betreffende wicked problem. 

* Consideratie van waar de politieke aandacht zich op 
concentreert.  
 
* Consideratie van waar de aandacht van de media zich 
op concentreert.  
 
* Bijhouden en evalueren van geschikte events en 
andere mogelijkheden om een reactie/verhaal naar 
buiten te brengen.  

Actie Gebruik van politieke sensitiviteit in de communicatie naar 
buiten en het benutten van geschikte 
mogelijkheden/kansen om te reageren.   

* Formuleren van een response strategie. Inclusief 
welke frame(s) wordt/worden ingezet.  
 
*  Presenteren en debatteren over bepaalde zaken op 
events en andere geschikte gelegenheden om het 
verhaal naar buiten te doen.  
 
* Gebruik van de ‘taal van de stakeholders’. 
 
* Mogelijkheden bieden voor multi-stakeholder dialoog 

Enabling Waarborgen van de toegang tot de relevante 
informatiekanalen en organiseren van hoe informatie naar 
buiten wordt gebracht.  

*Inhuren of interne aanstelling van een communicatie 
expert.  
 
*Organiseren van de toegang tot relevante data.   
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Veerkracht 

Omschrijving Indicatoren 

Observeren Observeren van de omgeving, het multi-level governance 
systeem en de organisatie voor potentiële trends, gevaren 
en andere veranderingen die van invloed zijn op het 
wicked problem.  

 *(Big) data-analyse uitvoeren.  
 
*Gebruikmaken/inzetten van wetenschappelijke expertise 
op het betreffende gebied.  
 
*Analyseren en overzicht bijhouden van trends.  

Actie Anticiperen op de (potentiële) veranderingen en het 
uitvoeren van handelingen die resulteren in aanpassingen 
in de werkwijze en/of organisatie om met de verandering 
om te gaan.    

*Reflecteren op contextuele veranderingen.  
 
*Inzetten van simulaties, experimenten en feedback 
sessies.  
 
*Initiatieven om de aanpassingen in de organisatie door 
te voeren/te verankeren.  
 
*Initiatieven om de aanpassingen door te voeren naar de 
externe stakeholders.   

Enabling Garanderen van flexibiliteit in de organisatie zodat er kan 
worden ingespeeld op (potentiële) veranderingen.  

*Een bereidheid om te veranderen.  
 
* Inbouwen van iteratieve processen.  
 
*Autonomie van de (project)teams.  
 
*Tolereren van onzekerheden en een trial-on-error 
mentaliteit.  
 
*Het aantal subgroepen binnen het project.  
 
*Diversiteit binnen de teams.  
 
*Wederzijdse leerprocessen binnen de organisatie.  
 
*Kwaliteit van leiderschap 
 
*Duidelijkheid over de basisprincipes en juridische 
grenzen van de organisatie.  
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Revitaliseren 

Omschrijving Indicatoren 

Observeren Observeren en analyseren of er (potentiële) stagnaties 
zijn.  

 *Framing analyse om thinking loops te identificeren.  
 
*Reflecteren op groep werk.  
 
*Bespreken van taboes en (potentiële) conflicten.  

Actie Reflecteren op, bespreken van en interfereren in 
gestagneerde processen.  

*Verandering in de fysieke setting  
 
*Interventie van de procesmanager.  
 
*Introductie van nieuwe informatie en/of nieuwe 
werkwijze.  
 
*Inzetten van externe procesmanager om op het proces 
en de samenwerking te reflecteren.  
 
*Opzetten van een nieuw team of subgroep binnen het 
team.  
 

Enabling Inzetten van (externe) expertise om gestagneerde 
processen te identificeren en te adresseren.  

*Installeren van een review comité of ander orgaan met 
als rol te analyseren hoe het werkproces verloopt.  
 
*Aantrekken van een externe procesmanager.  
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Schaalsensitiviteit 

Omschrijving Indicatoren 

Observeren Observeren en analyseren van de verschillende 
governance niveaus, de domeinen waarop het wicked 
problem betrekking heeft, de tijdschalen en de 
interdependentie tussen de schalen.  

 *Multi-level governance analyse.  
 
*Institutionele probleemanalyse.  
 
*Inventariseren van de verschillende tijdschema’s.  
 
*Inventariseren van de verschillende 
verantwoordelijkheden en verantwoordingsmechanismen 
van de betrokken actoren over de verschillende schalen.  
 
*Analyse van de juridische mandaten.  

Actie Ondernemen van actie om discrepanties tussen de 
schaalniveaus te voorkomen of recht te zetten.  

*Problemen in sub-problemen verdelen. De sub-
problemen in de verschillende schalen categoriseren.  
 
*Einddoelen met tijdschema’s vaststellen. 
 
*Tijdschema’s van de stakeholders in kaart brengen.  
 
*Coördineren tussen de verschillende tijdschema’s. 
 
*Inzetten van flexibele (tijdelijke) projectgroepen  
 

Enabling De flexibiliteit in de organisatie om te schakelen tussen de 
schalen en te veranderen van schaal.  

*Aanpassen van de juridische mandaten van de 
organisatie. 
 
*Nieuwe governance niveaus introduceren. 
 
*Governance niveaus weghalen of overslaan.  
 
*Verticale samenwerking mogelijk maken.  
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2.2.2. Operationalisatie van Small Wins  

Zoals boven beargumenteerd, biedt het conceptualiseren van progressie in de accumulatie 

van kleine overwinningen ruimte voor het in acht nemen van de ambiguïteit, onduidelijkheid 

en interdependentie van wicked problems en de oplossingen die het nodig heeft. Zodoende 

is het gebruik van het concept van de small wins geschikt om de impact van Cirkelstad op de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie meetbaar te maken.  

Om small wins te identificeren, hebben Termeer en Dewulf (ibid: 303) 4 karakteristieken 

gedefinieerd: concrete outcomes, in-depth changes, moderate importance en positive 

judgement. Aan de hand van deze karakteristieken en de bijbehorende indicatoren en 

contra-indicatoren kan het volgende operationalisatie schema worden opgesteld: 

Karakteristiek Indicator Contra-Indicator 

Concrete Outcomes Visible Results Promises and Ideas Only 

   

In-Depth Changes Second- and Third-Order 

Change 

More of the Same 

 Radical New Practices Quick Wins 

   

Moderate Importance Micro or Local Large Scale 

   

Positive Judgement Improvement Small Loss for many Actor 

 Step Forwards  

 Related to Shared Ambition  

 

Bron: Termeer & Dewulf (2019: 4).  

Aan de hand van deze operationalisatie kunnen kleine concrete overwinningen, d.i. small 

wins, van Cirkelstad geïdentificeerd worden. Deze kleine concrete overwinningen tonen de 

toegevoegde waarde van Cirkelstad aan in de progressie van de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie. De impact van Cirkelstad bestaat vervolgens uit het totaal van 

geïdentificeerde kleine concrete punten.  
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2.3 Verwachtingen 

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is:  

In hoeverre is Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting [governance arrangement] voor 

de bevordering van een circulaire bouweconomie in Nederland, en hoe is de mate van 

geschiktheid te verklaren? 

Op basis van de behandelde theorie en de al eerder vastgestelde veronderstelling die ten 

grondslag ligt aan het gebruik van het capabilities framework voor het doel van dit 

onderzoek, kan ten aanzien van de beantwoording van de onderzoeksvraag de verwachting 

worden uitgesproken dat Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting is voor het 

bevorderen van een circulaire bouweconomie in Nederland als het beschikt over de vijf 

capabilities over de drie dimensies. In aanvulling op deze algemene verwachting kunnen er 

op basis van de theorie en de al beschikbare informatie over Cirkelstad aanwijzingen worden 

gevonden voor het formuleren van verwachtingen voor welke capabilities in meer of 

mindere mate ontwikkeld zullen zijn door Cirkelstad.  

Cirkelstad biedt het podium voor de dialoog over circulariteit in de bouw en zodoende is het 

essentieel dat het reflexief is over de verschillende frames die gehanteerd worden. Hiervoor 

zal Cirkelstad een zekere verdraagzaamheid moeten hebben voor de verschillende frames 

om de mogelijkheden voor een open dialoog te faciliteren.  

Verwachting 1: Het reflexieve vermogen van Cirkelstad is goed ontwikkeld en wordt 

versterkt door de verdraagzaamheid voor verschillende frames.  

Omdat Cirkelstad een netwerkorganisatie is waar alle partijen actief in de circulaire bouw 

zich kunnen aansluiten, moet het responsieve vermogen goed ontwikkeld zijn om gehoor te 

kunnen geven aan de verschillende belangen en eisen belangen die zich op het platform 

verenigen. Dat het organisatorisch is vormgegeven als een coöperatie zal het responsieve 

vermogen versterken, omdat de belangen en eisen van de partners daarmee doorwerken in 

de keuzes die Cirkelstad maakt.   

Verwachting 2: Het responsieve vermogen van Cirkelstad is goed ontwikkeld en 

wordt versterkt door de keuze om het als een coöperatie te organiseren.  
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Cirkelstad heeft een groot partnernetwerk maar is zelf een kleine organisatie. Doordat het 

een kleine organisatie is, is het makkelijker voor Cirkelstad om zich aan te passen aan 

veranderingen.  

Verwachting 3: De veerkracht van Cirkelstad is goed ontwikkeld en wordt versterkt 

door het feit dat het een kleine organisatie is.  

Cirkelstad stelt zich niet op als een partij die intervenieert in projecten, dus het revitaliseren 

van gestagneerde processen is geen pijler van Cirkelstad en zal in mindere mate ontwikkeld 

zijn. Cirkelstad heeft wel de beschikking over een omvangrijk partnernetwerk waar veel 

kennis en expertise over circulair bouwen in aanwezig is om mogelijke stagnaties mee te 

revitaliseren.  

 Verwachting 4: Het vermogen van Cirkelstad om gestagneerde processen te 

revitaliseren zal in mindere mate ontwikkeld zijn, maar het kan voor het revitaliseren van 

stagnaties wel putten uit kennis en expertise uit het omvangrijke partnernetwerk. 

Vraagstukken omtrent circulair bouwen dienen zich aan op alle ruimtelijke schaalniveaus. De 

projecten vinden veelal plaats op lokaal en regionaal niveau. Op het nationale niveau wordt 

er beleid gemaakt voor duurzaamheid en circulariteit. Zodoende is het essentieel dat 

Cirkelstad ruimtelijke schaalsensitiviteit goed heeft ontwikkeld. Doordat Cirkelstad 

georganiseerd rondom de Cirkelsteden met elk een spinner die daar zijn/haar 

werkzaamheden uitvoert en een landelijke spreiding heeft van partners met de 16 

Cirkelsteden, heeft Cirkelstad de mogelijkheden om op alle ruimtelijke schaalniveaus 

vraagstukken te adresseren. Met betrekking tot de temporele schaalsensitiviteit is er weinig 

info gevonden om een verwachting te formuleren.  

Verwachting 5: De ruimtelijke schaalsensitiviteit van Cirkelstad is goed ontwikkeld en 

wordt versterkt doordat het lokaal en regionaal gericht is met de Cirkelsteden en een 

landelijke spreiding heeft van partners.  
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3. Onderzoeksdesign  

3.1 Casus: Cirkelstad 

3.1.1 Introductie en Doelstellingen 

Cirkelstad is een coöperatie dat private en publieke partijen verenigd om een landelijk 

netwerk op te bouwen voor het bevorderen van circulair en inclusief bouwen in Nederland. 

In 2006 begon Cirkelstad met het samenkomen van Roteb (stadsreinigersbedrijf), Oranje 

(demontagebedrijf), Den Boer Beton (betonbedrijf) en Woonbron (woningbouwcorporatie) 

voor een project in Rotterdam. Het succes van het project in Rotterdam zorgde ervoor dat 

de partijen de behoefte hadden om elkaar op regelmatige basis te blijven zien. Hoewel ze 

niet meer in dezelfde samenstelling samenwerkten in projecten, bleven ze zodoende 

gebruikmaken van elkaars kunde en kennis. Om dit te organiseren werd Cirkelstad in het 

leven geroepen, werd het desbetreffende project het eerste Cirkelstadproject en werd 

Rotterdam de eerste Cirkelstad. Anno 2019 telt Cirkelstad 16 Cirkelsteden, zijn er honderden 

Cirkelstadprojecten uitgevoerd, lopen er meerdere regionale bouwprogramma’s, zijn er 

honderden partijen aangesloten bij Cirkelstad en is er een Cirkelstad Academie waarin 

kennis met betrekking tot circulair en inclusief bouwen wordt verzameld.  

De doelstelling van Cirkelstad is het realiseren van een circulaire en inclusieve 

bouweconomie, door middel van (Stadsrechten, juni 2018: 4):  

 “Een ecosysteem op te bouwen van publieke en private partijen die gezamenlijk de 

versnelling kunnen en willen realiseren;  

 Kennis te ontwikkelen, kennis te ontsluiten en kennis te delen in een offline en online 

omgeving 

 Projecten te formuleren, aan te jagen en te begeleiden die de markt niet zelf oppakt 

en waar de coöperatie toegevoegde waarde heeft in het aanjagend en realiserend 

vermogen 

 Evenementen te organiseren voor een grotere bekendheid, bewustwording en het 

actief verbinden van partners en partners met derden.” 

3.1.2 Werkwijze 
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Om deze doelstellingen te verwezenlijken, hanteert Cirkelstad een systeemaanpak. Deze 

systeemaanpak is gestoeld op 10 randvoorwaarden Stadsrechten, juni 2018: 6): 

1. “Partijen delen de Circulaire en Inclusieve ambitie [ambitie]  

2. Partijen brengen ieder een case in [doen]  

3. Partijen delen actief kennis [leren]  

4. Partijen bepalen kwaliteit, tempo en de agenda van de CoP [eigen verantwoording] 

 5. Partijen maken onderdeel uit van de Cirkelstad Coöperatie U.A. [juridische binding]  

6. De CoP is cross sectoraal samengesteld [publiek & privaat]  

7. De CoP is een open platform [toegankelijk] 

 8. De CoP heeft een coördinator [aanjagen]  

9. De CoP is regionaal georiënteerd [verankering]  

10. De CoP ondersteunt partijen van visie tot en met verankering [prototyping]” 

Deze systeemaanpak wordt op 3 niveaus ingezet. Op lokaal niveau zijn er de Cirkelsteden. 

Binnen de Cirkelsteden werken partijen, zoals de gemeente en bedrijven, samen rondom 

bepaalde projecten in de bouw. Deze netwerken worden Communities of Practice (CoP’s) 

genoemd die worden aangejaagd en gecoördineerd door een spinner. Elke Cirkelstad heeft 

een spinner die zorgt draagt voor het verbinden van (nieuwe) partners, de vragen waar 

partners mee zitten expliciet maakt en de kennis en kunde van de verschillende partners 

naar elkaar ontsluit (ibid). De werkzaamheden van Cirkelstad op lokaal niveau zijn ruwweg in 

4 categorieën te verdelen: procesbegeleiding, productontwikkeling, kennisopbouw en – 

deling. Aan het einde van het jaar wordt er een Stadmonitor per Cirkelstad opgesteld en 

vrijgegeven waarin de opbrengsten van de verschillende projecten, pilots, onderzoeken, 

CoP’s enz. worden gepresenteerd.   

Op regionaal niveau is Cirkelstad de aanjager van Bouwprogramma’s. Naast 

procesbegeleiding, productontwikkeling, kennisopbouw en -deling, zijn de 

Bouwprogramma’s ook expliciet gericht op het opschalen van kennis en practices met 

bewezen effectiviteit en het verbinden en activeren van lokale en regionale partijen (ibid). 
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Momenteel lopen er 2 Bouwprogramma’s: Bouwprogramma Metropoolregio Amsterdam 

(MRA) en Bouwprogramma Zuid-Holland.         

Op nationaal niveau draagt Cirkelstad bij de totstandkoming en ontwikkeling van een 

normalisatieproces voor circulair bouwen in Nederland. Hiervoor is Cirkelstad aangesloten 

bij het Portal Platform CB’23. Het Portal Platform CB’23 bestaat uit verschillende actieteams 

die samenwerken aan leidraden voor afspraken in de bouw met betrekking tot circulariteit. 

De twee belangrijkste pijlers hierin zijn leidraden voor het meten van circulariteit en 

paspoorten voor de bouw. De leidraad voor het meten van circulariteit heeft als doel om “de 

mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken 

met een uniforme, effectieve meetmethode” (Meten van Circulariteit, z.d.). Het paspoort 

voor de bouw is een document dat breed moet worden ingezet om inzichtelijk te maken 

welke materialen er in een bepaald gebouw aanwezig zijn en hoe zij onderhouden zijn 

(Paspoorten voor de Bouw, z.d.). Op basis van een paspoort kan vervolgens eenvoudig 

worden vastgesteld welke materialen hergebruikt kunnen worden en op welke wijze.  

In 2022 moeten de verschillende werkzaamheden van Cirkelstad resulteren in een toolbox 

voor circulair en inclusief bouwen dat concrete handvaten biedt voor publieke en private 

partijen die actief zijn in de bouw.   

 

3.1.3 Organisatiestructuur 

Op deze 3 niveaus verenigt Cirkelstad partners die zelf de verantwoordelijkheid blijven 

dragen voor de eigen belangen. Cirkelstad is zo weinig mogelijk geïnstitutionaliseerd, zodat 

het blijft gaan om het opbouwen van netwerken van al bestaande partijen. In lijn met dit 

ontwerp van Cirkelstad, is dat in de governance van coöperatie Cirkelstad staat opgenomen 

dat een ecosysteem dat op eigen kracht kan blijven functioneren losgelaten wordt. Dus, als 

een ecosysteem zelfvoorzienend is, is de rol van Cirkelstad in het betreffende ecosysteem 

uitgespeeld. Uit de governance van coöperatie Cirkelstad (ibid) valt op te maken dat er zes 

rollen voor de partners binnen de organisatie te onderscheiden zijn.  

Allereerst zijn er de partners die verder geen additionele rol vervullen binnen Cirkelstad. Hun 

verantwoordelijkheid is om met respect, ondernemerschap en openheid het goede 

voorbeeld te geven en nieuwe partners te stimuleren om zich aan te sluiten (ibid). Ten 
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tweede, de eerdergenoemde spinners. Zij zijn actief in één of meerdere Cirkelsteden en 

richten zich op het verbinden van (nieuwe) partners, het expliciet maken van de vragen waar 

partners mee zitten en het ontsluiten van de kennis en kunde van de verschillende partners 

(ibid). Ten derde, vrienden binnen Cirkelstad zijn partners die al een netwerk vormen en de 

behoefte hebben aan een coördinerende en aansturende partij (ibid). Ten vierde, het 

bestuur met programmateam draagt de verantwoordelijkheid om samen met de partners de 

koers van Cirkelstad te bepalen en erop te sturen dat de koers wordt gerealiseerd (ibid). Ten 

vijfde, de Raad van Toezicht bestaande uit partners die model staan voor het gewenste 

gedrag dat de partners dienen te vertonen (ibid). De taak van de Raad van Toezicht is om 

toezicht te houden op de koers van Cirkelstad en de jaarverantwoording op te stellen. Ten 

zesde en ten slotte, het College van Ambassadeurs. Het College van Ambassadeurs bestaat 

uit personen die vanwege hun publieke status en bekendheid de boodschap en aanpak van 

Cirkelstad onder de aandacht van een groter publiek weten te brengen (ibid).  

 

3.1.4 Kennisopbouw en- Ontsluiting 

Ten slotte, Cirkelstad bouwt kennis op en ontsluit kennis via de Cirkelstad Academie. 

Partners hebben online toegang tot de Academie waar ze zelf werkdocumenten kunnen 

uploaden en de documenten van andere partners kunnen inzien. De documenten die binnen 

de Academie gedeeld worden zijn, bijvoorbeeld, projectplannen, roadmaps/wegwijzers en 

toolkits.   
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3.2 Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek wordt bestudeerd in hoeverre Cirkelstad een geschikte bestuurlijke 

inrichting is voor het bevorderen van een circulaire bouweconomie in Nederland, en hoe dat 

te verklaren valt. Voor dit doel wordt er data verzameld en geïnterpreteerd aan de hand van 

het capabilties framework. Vervolgens wordt er op basis van de specifieke waarnemingen 

van het onderzoek, d.i. de empirie, gereflecteerd op de geschiktheid van het capabilities 

framework als evaluatie-instrument voor het beoordelen van het vermogen van een 

bestuurlijke inrichting om een wicked problem te managen. Dit onderzoek is daarom eerst 

deductief en vervolgens inductief.  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag van deze thesis is er gekozen om het 

onderzoek in te richten als een enkelvoudige casestudie. Een enkelvoudige casestudie is de 

studie van Cirkelstad in haar natuurlijke situatie, om zodoende specifieke informatie te 

verzamelen over het functioneren van Cirkelstad. De keuze voor een enkelvoudige 

casestudie berust op drie redenen:  

1.) Het biedt de mogelijkheid voor het kwalitatief onderzoeken van de denkwerelden en 

visies van de onderzoekspopulatie ten aanzien van het bevorderen van een circulaire 

(bouw)economie; 

2.) Het bevorderen van een circulaire (bouw)economie is een actueel onderwerp dat nu aan 

de gang is. Het onderzoeken van een dergelijk onderwerp kan daarom het best plaatsvinden 

in de dagelijkse realiteit waarin het onderwerp zich ontvouwt (Thiel, 2015).  

3.) De analyse van het functioneren van Cirkelstad zal geschieden aan de hand van de boven 

behandelde theorie. Om de theorie te toetsen in de praktijk is een onderzoeksstrategie 

nodig dat past bij praktijkgericht onderzoek.  

Om deze drie redenen is een enkelvoudige casestudie een geschikte onderzoeksstrategie 

voor de doeleinden van dit onderzoek (Van Thiel, 2015). Hierbij past een interpretatieve 

onderzoekbenadering, omdat Cirkelstad bestudeerd wordt vanuit de ervaringen en 

opvattingen van de mensen die binnen of met Cirkelstad werken (Van Thiel, ibid).  

Een keerzijde van de onderzoekstrategie van de enkelvoudige casestudie is dat het vaak data 

oplevert dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden (Swanborn, 2013). De 
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kwestie die zich dan aandient, is dat er op beargumenteerde wijze een keuze gemaakt moet 

worden voor een bepaalde interpretatie (ibid). Om op beargumenteerde wijze te kiezen voor 

een interpretatie is het nodig dat er voldoende data voorhanden is om een afgewogen keuze 

te maken. Immers, hoe meer data er voor het beschrijven van een bepaald fenomeen 

voorhanden is, des minder interpretaties nog in overeenstemming zijn met de informatie uit 

de data (ibid). Om het aantal datapunten te vergroten zal de data die verkregen wordt via de 

onderzoekmethodes worden uitgewerkt en voorgelegd aan de respondenten. De 

respondenten hebben de gelegenheid om bepaalde punten verder toe te lichten. Daarnaast 

is er de mogelijkheid voor mij om door te vragen op onderwerpen die na het eerste 

interview nog niet geheel duidelijk waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

3.3 Onderzoeksmethoden 

De semigestructureerde interviews hebben als doel om verder door te vragen op de 

uitkomsten van de participerende observatie. Daarnaast bieden de interviews de 

mogelijkheid om onderwerpen aan te snijden die niet of nog te weinig naar voren zijn 

gekomen bij de participerende observatie, maar desalniettemin wel relevant zijn voor het 

doel van dit onderzoek.  

Volgens de directeur van Cirkelstad vallen de partners waaruit Cirkelstad bestaat ruwweg in 

twee groepen te verdelen: trekkers en volgers. Trekkers zijn partners die actief zijn binnen 

Cirkelstad, het voortouw nemen en aansturen op samenwerking en vernieuwing. Volgers 

daarentegen zijn partners die wat passiever zijn en zich vooral aansluiten bij al bestaande 

netwerken en initiatieven. Om de verscheidenheid binnen de organisatie zo goed mogelijk te 

dekken en zodoende een zo compleet mogelijk beeld te vormen over het functioneren van 

Cirkelstad, is daarom gekozen om voor elk van de niveaus zowel een trekker als een volger te 

interviewen.  

Niveau Trekker Volger 

Lokaal Spinner Zuid-Holland SGS Search  

Regionaal UC Architects  Gemeente Rotterdam 

Nationaal Dura-Vermeer  Ministerie BZK 
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4. Analyse 

In de analyse wordt het theoretisch kader toegepast voor het onderzoeken van Cirkelstad. 

De bevindingen worden per capability gepresenteerd waarbij de drie dimensies (observeren, 

actie en enabling conditions) afzonderlijk worden uitgelicht. Naast de 5 capabilities wordt er 

een evaluatie uitgevoerd waarin de impact van Cirkelstad in de progressie van een circulaire 

bouweconomie in Nederland geanalyseerd wordt. Voor de zes secties van de analyse zijn 

deelvragen geformuleerd. Elke analyse van een capability begint met de beantwoording van 

de deelvraag. Vervolgens worden de onderzoeksuitkomsten waarop de beantwoording van 

de deelvraag is gebaseerd behandeld.  

 

4.1 Reflexiviteit 

Hoe gaat Cirkelstad om met de verschillende frames ten aanzien van de circulaire 

bouweconomie? 

Reflexiviteit refereert naar het vermogen van Cirkelstad om om te kunnen gaan met de 

verschillende frames voor het benaderen en begrijpen van de circulaire bouweconomie 

(Termeer et al., 2015). De uitkomsten van het onderzoek laten een overwegend positief 

beeld zien van de mate waarin het reflexieve vermogen van Cirkelstad ontwikkeld is. De 

overwegend positieve evaluatie door de respondenten heeft 2 belangrijke redenen:  

1) Cirkelstad opteert niet zelf voor één juiste en dominante frame, maar laat de frames 

en vraagstukken van haar partners leidend zijn in hoe projecten en andere 

initiatieven worden vormgegeven. Er is dus tolerantie binnen Cirkelstad voor 

verschillende frames.  

2) Cirkelstad plaatst het gebruik van de frames in concrete voorgenomen plannen van 

de betreffende partner(s). Zodoende wordt het frame dat een partner heeft ten 

aanzien van de circulaire bouweconomie praktische toegepast in de context van een 

specifiek project.  

Daarnaast creëert Cirkelstad mogelijkheden voor het verbinden van verschillende frames 

door gelegenheden voor een open-dialoog tussen de partners te faciliteren. Tegelijkertijd 
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geeft een deel van de respondenten aan dat het vraagstuk omtrent de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie nog erg breed is en dat ieder nog vaak zijn eigen interpretatie 

eropna houdt. Dus, hoewel de reactieve houding van Cirkelstad het mogelijk maakt dat er 

tolerantie is voor verschillende frames, is de keerzijde dat er in de ogen van sommige 

respondenten niet wordt toegewerkt naar een algemeen gedeeld raamwerk voor het 

begrijpen van circulair bouwen. Deze behoefte berust echter ook op verwachtingen ten 

aanzien van Cirkelstad die niet overeenkomen met de benadering die Cirkelstad momenteel 

hanteert. Deze benadering is momenteel veelal reactief, in plaats van dat Cirkelstad een 

actieve en leidende rol bekleedt in het maken van beslissingen met betrekking tot welke 

frame het best gehanteerd kan worden. 

4.1.1 Observeren 

De tolerantie voor verschillende frames binnen Cirkelstad werd zichtbaar doordat de 

respondenten circulair bouwen en de circulaire bouweconomie uitlegden als 

containerbegrippen waar vaak een andere invulling aan wordt gegeven door verschillende 

partners. “Iedereen kan er wat uithalen”, stelt een partner-bouwbedrijf van Cirkelstad. De 

tolerantie voor verschillende frames vindt ook zijn weerklank in hoe de spinners in de 

Cirkelsteden te werk gaan. Zo gaf een spinner aan: 

“Ik kan me niet herinneren dat we een vraag of opdracht van een partner hebben afgewezen. 

Elke organisatie die in zijn werkzaamheden actief is in de bouwsector kan een partner 

worden.”  

Dat Cirkelstad niet zelf één dominante frame hanteert maar reageert op de frames die door 

partners gekozen worden, heeft niet ertoe geleid dat er bij de uitvoering van projecten 

conflicten zijn ontstaan tussen partners. Wel, zoals boven besproken, gaf een deel van de 

respondenten aan dat er momenteel een algemeen en gedeeld raamwerk voor het begrijpen 

van circulair bouwen gemist wordt. Een spinner van Cirkelstad legde echter uit: 

“Ik probeer altijd door te vragen op hoe een partner circulair bouwen ziet. Wat bedoelen ze 

er precies mee en wat willen ze er precies mee? Ik kan alleen doorvragen, het duidelijker 

maken en kijken aan wie ik ze kan verbinden voor hun vragen. Als een architectenbureau of 

een bouwbedrijf specifieke vragen heeft, verbind ik ze aan een architectenbureau of 
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bouwbedrijf met al ervaring en kennis op het vraagstuk. Ik ga en kan dan niet zelf antwoord 

gaan geven.” 

4.1.2 Actie 

De respondenten zijn het erover eens dat overeenstemming met partners noodzakelijk is 

voor efficiënte samenwerking. Cirkelstad draagt bij aan de totstandkoming van 

overeenstemming door partners te verenigen rondom een concreet vraagstuk of een 

concrete opdracht. Cirkelstad organiseert een bijeenkomst waar veelal publieke partijen met 

een specifieke vraag of opdracht en marktpartijen die een daarbij aansluitende dienst of 

product kunnen leveren worden uitgenodigd. De kaders voor de samenwerking worden dan 

bepaald door de bijzonderheden van een bepaald project. Deze concretisering door het op 

projectniveau te organiseren, zorgt ervoor dat eventuele verschillen in frames ten aanzien 

van het meer abstracte vraagstuk rondom de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie 

minder prominent aanwezig zijn. Een respondent van een partner-bouwbedrijf legde uit: 

“Cirkelstad brengt de vragende en aanbiedende kant bij elkaar. Op projectbasis maken wij 

afspraken over tijd, geld en kwaliteit. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd wat 

voor verbondenheid tussen de partijen zorgt.” 

De partijen worden door Cirkelstad verenigd rondom een vraagstuk of opdracht met de 

intentie dat er ruimte is voor een open-dialoog over hoe het betreffende probleem het beste 

benaderd en begrepen kan worden. De volgende quote is hiervoor illustratief: 

“Ik zou Cirkelstad omschrijven als een Platform voor een open dialoog om de circulaire 

economie te versnellen.” 

De respondenten schetsen een beeld van een overwegend reactieve benadering van 

Cirkelstad waarin de verrichte werkzaamheden vooral van organiserende en 

ondersteunende aard zijn: het frame dat wordt gehanteerd en de vraagstukken en 

interpretaties die leven worden naar boven gehaald en partijen worden rondom de concrete 

vraagstukken en opdrachten verenigd. Binnen deze verbindende en faciliterende rol is 

Cirkelstad een platform dat zelf geen keuzes maakt waardoor frames of partijen worden 

uitgesloten. De keerzijde hiervan dat er ook geen keuzes worden gemaakt over welke 

definities, meettools, strategieën enz. het best gehanteerd kunnen worden. Deze keuzes 
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zouden vervolgens kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een algemeen gedeeld 

raamwerk voor circulair bouwen. Een partner-dienstverlenend bedrijf in de bouw legt uit: 

“Ik merk aan alles dat het nog een beetje in de opstartfase zat. Ik denk dat Cirkelstad nu een 

oriënterende en verkennende fase heeft gehad waarin het partijen heeft verenigd. Het moet 

nu een actiefase in. Daarna kunnen we de standaard gaan zetten op basis van wat we 

geleerd hebben.” 

Meerdere respondenten hebben de wens uitgesproken dat Cirkelstad naar een rol moet 

gaan toegroeien waarin het meer zelf actief beslissingen maakt. Hiervoor worden al enkele 

stappen gezet. Zo heeft Cirkelstad zich verbonden aan Circulair Bouwen 2023 (CB’23) van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkheidsrelaties om bij te dragen aan 

bouwsector-brede afspraken met betrekking tot circulair bouwen.  

4.1.3 Enabling Conditions 

De tolerantie voor verschillende frames zoals boven aangegeven, wordt mogelijk gemaakt 

door het rekbare begrip dat door Cirkelstad van circulair bouwen en de circulaire 

bouweconomie wordt gehanteerd. Zo stelde een spinner vast: “Er kan altijd wel een link met 

circulariteit gevonden worden.”  
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4.2 Responsiviteit 

Hoe gaat Cirkelstad om met de verschillende eisen en belangen ten aanzien van de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie? 

Responsiviteit verwijst naar het vermogen van Cirkelstad om effectief en efficiënt om te 

kunnen gaan met de verschillende eisen en belangen omtrent de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie (Termeer et al., ibid). Cirkelstad wordt door de respondenten 

veelal omschreven als een netwerkorganisatie dat een podium biedt voor de dialoog over 

circulariteit in de bouw. De verschillende eisen en belangen ten aanzien van de ontwikkeling 

van een circulaire bouweconomie verenigen zich op het platform dat Cirkelstad biedt aan 

haar partners. Vervolgens probeert Cirkelstad verbindingen te leggen tussen partners op 

basis van de verschillende eisen en belangen. De eisen en belangen van de partner zijn dus 

een belangrijke aandrijving voor de werkzaamheden van Cirkelstad. De uitkomsten van het 

onderzoek laten zodoende zien dat Cirkelstad een hoge mate van responsiviteit heeft 

ontwikkeld. De belangrijkste factoren daarvoor zijn de onafhankelijkheid van Cirkelstad, dat 

Cirkelstad geen eigenaar is van de projecten of opdrachten en de directe korte 

communicatielijnen tussen partners en Cirkelstad. Tegelijkertijd zorgt de hoge mate van 

responsiviteit bij een aantal respondenten voor onduidelijkheid over hoe de koers van 

Cirkelstad bepaald wordt.  

4.2.1 Observeren 

De verschillende belangen en eisen die spelen ten aanzien van de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie komen door middel van de partners direct binnen bij Cirkelstad. Zij 

dragen vraagstukken, opdrachten en andere zaken aan waar zij mee bezig zijn waardoor er 

binnen Cirkelstad kennisgenomen kan worden van de belangen en eisen die spelen. Daarbij 

zorgt de lage drempel om deel te nemen aan Cirkelstad ervoor dat er een grote diversiteit 

aan organisaties actief op verschillende aspecten van circulair bouwen verenigd is binnen 

Cirkelstad. Er heerst zodoende het beeld dat er binnen Cirkelstad een goede representatie is 

van de onderwerpen die spelen op het gebied van circulair bouwen. Zo vertelde een 

respondent van een partner-overheidsinstelling 

“[Cirkelstad is een} Podium voor circulaire vraagstukken vanuit opdrachtgevers en 

opdrachtnemers. Dezelfde thema’s staan centraal als waar markt en non-marktpartijen mee 
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bezig zijn: renewable energy, verantwoord produceren en consumeren, circulair bouwen. We 

vinden 1-op-1 aansluiting met waar wij mee bezig zijn.”  

Een kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden is doordat Cirkelstad zich uitsluitend 

bezighoudt met de eisen en belangen van de partners, er geen rekening wordt gehouden 

met bredere maatschappelijke belangen en eisen indien ze niet door partners worden 

aangedragen. De respondenten zagen dit niet als een probleem of een onvolkomenheid 

vanwege de goede representatie van de verschillende belangen.  

De goede representatie van de verschillende belangen wordt mogelijk gemaakt doordat er 

geen partijen worden buitengesloten en de partners direct verbonden zijn met Cirkelstad. 

De respondenten merken daarbij wel op dat er meerdere scheidslijnen binnen de belangen 

van de partners te observeren vallen. Ten eerste, er valt een tweedeling waar te nemen 

tussen de belangen van publieke partijen en van private partijen. “Het zijn twee 

verschillende werelden: commercieel gericht en effectief ten opzichte van maatschappelijk 

georiënteerd en wat trager functionerend”, aldus een partner-bouwbedrijf over de 

verschillen tussen private en publieke partijen binnen Cirkelstad. Ten tweede, er valt een 

tweedeling waar te nemen tussen partijen die vooral kennis en expertise komen brengen en 

partijen die het vooral komen halen. Deze asymmetrie zorgt vervolgens niet tot 

ontstemdheid bij de respondenten die zichzelf zien als een partij die vooral kennis en 

expertise deelt. De volgende quote van een respondent van een partner-dienstverlenend 

bedrijf in de bouw is tekenend voor de houding ten opzichte van de asymmetrie: 

“Wij zijn niet opzoek naar kennis, maar het delen van onze kennis. Als je je kennis 

toegankelijk deelt komt het werk naar je toe. Dat is ook zo gebleken in de praktijk.” 

In andere woorden, ook met het hoofdzakelijk delen van je kennis dien je je eigen belang. 

Op die manier word je (eerder) opgemerkt en wordt de kans vergroot dat partijen als eerste 

aan jou zullen denken bij een opdracht of vraagstuk. Een spinner is meer beducht voor het 

dienen van alleen het eigen belang door de verschillende partijen en legde uit: 

“Alle partijen zitten wel van “wat kan ik er uithalen voor mezelf”. Dat zit denk ik in de aard 

van de mens. Je moet het dus een beetje doorbreken dat partijen alleen maar komen halen in 

plaats van brengen. We doen dit door eerst in kaart te brengen wat er speelt en wat de 
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vraagstukken zijn van een partij. Als zich een mogelijkheid voordoet, dan kunnen we ze 

vragen er wat over te delen.”  

4.2.2 Actie 

De overbrugging van de “twee verschillende werelden”, d.i. van publieke en van private 

partijen, is volgens veel respondenten de toegevoegde waarde van Cirkelstad. Cirkelstad 

faciliteert deze overbrugging door het op regelmatige basis organiseren van bijeenkomsten 

waar partijen uit zowel de private als publieke sector die aangesloten zijn bij Cirkelstad bij 

elkaar komen. Zo worden per Cirkelstad 4x per jaar bijeenkomsten door de desbetreffende 

spinner georganiseerd voor alle partijen in de community of practice (CoP). Op deze 

bijeenkomsten wordt iedereen in het eerste deel van het programma uitgenodigd om te 

vertellen waar hij of zij mee bezig is en tegen welke moeilijkheden of uitdagingen er wordt 

aangelopen. In het tweede deel van het programma staan er enkele door de spinner 

gekozen vraagstukken en onderwerpen centraal waar plenair over gediscussieerd wordt. 

Door partijen op deze manier op regelmatige basis bij elkaar te brengen ontstaat er, zo 

vertelde een respondent van een partner-bouwbedrijf, “meer begrip voor elkaar en komen 

er mogelijkheden voor relaties waarmee een goed gesprek gevoerd kan worden. Zonder 

Cirkelstad zou niemand het op zich nemen om dit te organiseren.” Een spinner voegt hieraan 

toe: “We brengen iedereen, of het nou gemeenten of marktpartijen zijn, op hetzelfde niveau 

binnen. Ondernemers geven vaak aan dat gemeenten nooit meewerken, maar door ze 

regelmatig op gedeelde onderwerpen met elkaar in gesprek te laten gaan ontstaat er een 

vertrouwensbasis voor eventuele samenwerking.” 

 Naast de bijeenkomsten rondom de CoP’s in de Cirkelsteden, wordt er jaarlijks een 

nationale Partnerdag georganiseerd. Ook op de Partnerdag wordt actief door Cirkelstad 

gestuurd op het samenbrengen van publieke en private partijen. Zo werden er mini podia 

opgericht waar overheidsinstellingen hun vragen konden pitchen en antwoord konden 

vragen aan het publiek, bestaande voor een overgroot deel uit vertegenwoordigers van 

marktpartijen.  

Hoewel de respondenten positief zijn over de het bieden van een podium voor en het bij 

elkaar brengen van verschillende belangen door Cirkelstad, zouden zij ook graag een aantal 

ontwikkelingen zien. Allereerst, een aantal respondenten geven aan dat ze zouden willen dat 
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Cirkelstad meer bijeenkomsten organiseert. Ten tweede, de bijeenkomsten zouden een 

meer verdiepend karakter moeten hebben.  

Cirkelstad stimuleert partners om mee te denken en input te geven voor de koers van 

Cirkelstad. Zo werd op de Partnerdag meerdere keren gevraagd aan de partners “Wat 

hebben jullie nodig? Waar zijn jullie bij geholpen?” Maar vervolgens heerst er bij meerdere 

respondenten onduidelijkheid over wat er met de ingebrachte punten wordt gedaan. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de strategische visie voor de volgende fase van Cirkelstad. 

Respondenten hadden daarover te zeggen: 

“Er is weinig transparantie over de strategisch visie. Er is bij mij geen duidelijkheid welke 
punten erin worden meegenomen.” 

En: 

“Ik ben er niet over uit wat de besluitvormingsladder is binnen Cirkelstad.” 

4.2.3 Enabling Conditions 

Er zijn een aantal enabling conditions die de responsiviteit van Cirkelstad mogelijk maken. 

Allereerst, Cirkelstad is organisatorisch ingericht als een coöperatie waardoor de partners 

onderdeel vormen van Cirkelstad en uitgenodigd worden om mee te denken over het 

functioneren van Cirkelstad en in welke richting(en) er verder ontwikkeld moet worden. 

Deze bestuurlijke inrichting van Cirkelstad zorgt voor directe korte lijnen tussen partners en 

Cirkelstad. Daarnaast geven respondenten aan dat hun directe contact bij Cirkelstad, de 

spinners, makkelijk en vaak op informele wijze te benaderen zijn. Ten tweede, Cirkelstad is 

een onafhankelijke partij in het krachtenveld van de verschillende actoren uit de private en 

publieke sector actief op het gebied van circulair bouwen.  Deze onafhankelijke positionering 

in het krachtenveld is de uitkomst van de rol die Cirkelstad zichzelf heeft aangemeten. 

Cirkelstad organiseert en stimuleert de samenwerking tussen al bestaande partijen. Vanuit 

deze organiserende en stimulerende rol draagt Cirkelstad vervolgens geen eigenaarschap 

voor de opdrachten die voortkomen uit het contact tussen partners dat door Cirkelstad 

mogelijk wordt gemaakt. Mede vanwege de afwezigheid van eigenaarschap en de belangen 

die daaraan verbonden zijn, wordt Cirkelstad door de respondenten gezien als een 

verbindende factor waar de belangen en interesses van verschillende partijen in gelijke mate 

gehoord worden. Voor het belang dat aan de onafhankelijkheid van Cirkelstad wordt 
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gehecht, is de volgende quote van een respondent van een partner-bouwbedrijf 

exemplarisch: 

“We kunnen niet zonder Cirkelstad. Het is een onafhankelijke partij die het mogelijk maakt 

dat publieke partijen een plek hebben de dialoog kunnen voeren met marktpartijen en vice 

versa. Cirkelstad is voor mij de verbindende factor.”  

Een derde enabling condition die door respondenten genoemd wordt is de reputatie van 

Cirkelstad. De naam ‘Cirkelstad’ wordt geassocieerd met een betrouwbaar platform waar 

gelijkgestemden contact met elkaar kunnen leggen. Dit leidt tot een lagere drempel om aan 

te sluiten en een grotere diversiteit aan organisaties met verscheidene belangen en 

interesses die aangesloten zijn bij Cirkelstad. Voor een respondent van een partner-

dienstverlenend bedrijf in de bouw was de reputatie van Cirkelstad een van de belangrijkste 

succesfactoren:  

“De naam Cirkelstad is erg belangrijk. Het heeft een betrouwbare reputatie, waardoor het 

makkelijker is voor partijen om zich aan te sluiten en wellicht te binden aan andere partijen 

die aan tafel zitten. Het maakt het allemaal laagdrempeliger.” 
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4.3 Veerkracht 

Hoe gaat Cirkelstad om met de constante veranderingen die gepaard gaan met de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie? 

Veerkracht verwijst naar het vermogen van Cirkelstad om om te kunnen gaan met de 

constante veranderingen die gepaard gaan met de ontwikkeling van een circulaire 

bouweconomie (Termeer et al., ibid). De uitkomsten van het onderzoek laten een 

overwegend positief beeld zien van de mate waarin de veerkracht van Cirkelstad ontwikkeld 

is. Zij noemen de gemakkelijke informatie-uitwisseling en de flexibiliteit binnen Cirkelstad en 

haar aanpak als belangrijkste factoren die bijdragen aan de veerkracht. De organisatorische 

inrichting van Cirkelstad als coöperatie draagt door middel van het directe contact met en 

tussen partners en het verenigen van een diverse groep actoren niet alleen bij aan de 

reflexiviteit en responsiviteit van de organisatie, maar vergemakkelijkt ook de informatie-

uitwisseling tussen partners waardoor veranderingen en trends sneller opgepikt worden. De 

flexibiliteit waar de respondenten naar refereren komt voort uit de decentralisatie van 

bevoegdheden en het stimuleren van een learning-by-doing aanpak. Zo hebben de spinners 

de vrijheid om zelf netwerken op te bouwen in hun Cirkelstad en gehoor te geven aan en in 

te spelen op de specifieke behoeften en veranderingen in de regio. Daarnaast is Cirkelstad 

zelf een kleine organisatie met een groot partnernetwerk. Als kleine organisatie is het 

gemakkelijker om flexibel om te gaan met veranderingen. De kritiekpunten die een aantal 

respondenten op de veerkracht van Cirkelstad aanhalen, hebben wederom te maken met 

veranderde verwachtingen ten aanzien van Cirkelstad als gevolg van de ontwikkeling die 

Cirkelstad en haar netwerk aan partners hebben doorgemaakt en de stappen die zijn gezet 

richting een circulaire bouweconomie. Hoewel Cirkelstad veerkracht toont met het oppikken 

en adresseren van veranderingen in de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie, 

leiden de veranderingen er ook toe dat er een transitie wordt gevraagd binnen Cirkelstad 

zelf.  

4.3.1 Observeren: 

Zoals eerder vastgesteld, is Cirkelstad een platform voor de dialoog over circulariteit in de 

bouw. Partijen die vooraanstaand zijn in de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie 

verenigen zich op het platform en gebruiken het netwerk. Het uitwisselen van informatie 
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met betrekking tot onder meer ontwikkelingen en trends in de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie gebeurt dus op het platform dat Cirkelstad biedt en zodoende zijn 

er de mogelijkheden om veranderingen gemakkelijker op te pikken. Zo vertelde een 

respondent van een partner-overheidsinstelling:   

“De toegevoegde waarde van Cirkelstad zit hem erin dat we de ontwikkelingen dankzij het 

netwerk gemakkelijker kunnen blijven volgen.” 

Deze informatie-uitwisseling vindt plaats op de verschillende bijeenkomsten die Cirkelstad 

organiseert, zoals de community of practice (CoP) bijeenkomsten in elke Cirkelstad vier keer 

per jaar en de jaarlijkse Partnerdag. Daarnaast bouwt en ontsluit Cirkelstad kennis van haar 

partners via de Cirkelstad Academie. Partners hebben online toegang tot de Academie waar 

ze zelf werkdocumenten kunnen uploaden en de documenten van andere partners kunnen 

inzien. Zo hebben partners op één plek toegang tot, bijvoorbeeld, impact assessments van 

andere partijen op een onderwerp of vraagstuk waar ze zelf mee bezig zijn.  

Voor de informatie die via Cirkelstad ontsloten wordt en waar Cirkelstad en haar partners 

kennis van kunnen nemen, is Cirkelstad afhankelijk van de informatie die de partners delen. 

Een aantal respondenten gaven aan dat ze meer opzoek zijn naar harde feiten en handvaten 

die ze direct kunnen toepassen bij de transitie naar circulair bouwen. Met name de partners 

die al langere tijd onderdeel vormen van Cirkelstad gaven aan: 

“We hebben al vaak ons verhaal verteld en dat van andere partijen gehoord. In plaats van 

elkaar op de hoogte houden willen we concreet aan de slag met specifieke vraagstukken.” 

Hier wordt door dezelfde respondenten aan toegevoegd: 

“Maar daarvoor hebben ze [Cirkelstad] natuurlijk ook weer eerst input van ons voor nodig.” 

Hiermee komt een discrepantie tussen de verwachtingen en behoeften van een deel van de 

partners en de diensten die Cirkelstad levert aan het licht. Cirkelstad verzamelt de informatie 

die door partners wordt gedeeld en stelt het beschikbaar voor iedereen die is aangesloten 

bij Cirkelstad. Tegelijkertijd komen er verwachtingen naar boven  dat Cirkelstad zelf vaker 

een actieve rol op zich moet nemen om kennis op een bepaald gebied te ontwikkelen of bij 

elkaar te brengen om dat vervolgens aan de partners te kunnen aanbieden.     
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4.3.2 Actie 

De veranderingen die worden opgepikt via de informatie-uitwisseling op het platform dat 

Cirkelstad biedt aan haar partners, leiden meestal niet tot actie vanuit Cirkelstad zelf. De 

veranderingen die bijvoorbeeld door de respondenten genoemd werden zijn de 

stikstofproblematiek, wetgeving dat een bepaalde mate van circulariteit verplicht en 

opdrachten van publieke organisaties met betrekking tot gebiedsontwikkeling waarbij meer 

aandacht wordt besteed aan circulariteit. Deze veranderingen zijn indirect van invloed op de 

werkzaamheden die Cirkelstad vervolgens kiest om uit te voeren. Cirkelstad handelt naar 

deze veranderingen als door de partners vraagstukken en opdrachten worden aangeleverd 

waarop de desbetreffende verandering van invloed is. Cirkelstad zoekt op basis van het 

vraagstuk of de opdracht de verbinding met partners die ervaring of expertise op het 

betreffende gebied hebben. De acties van Cirkelstad blijven zodoende gericht op de 

verbinding leggen tussen partijen en is daarom ook na veranderingen met betrekking tot de 

circulaire bouweconomie in essentie dezelfde. Alleen vergt een bepaalde verandering het 

leggen van andere verbindingen tussen andere partijen.  

Zoals boven besproken, gaven echter meerdere respondenten aan dat ze niet alleen een 

responsief Cirkelstad maar ook meer actieve rol voor Cirkelstad graag zien. De verandering 

waarmee Cirkelstad zich geconfronteerd ziet is dat het proces van het ontwikkelen van een 

circulaire bouweconomie bij de volgende stap is gekomen en daar hoort ook een aanpassing 

van Cirkelstad bij. Een respondent van een partner-architectenbureau beschreef het als 

volgt: 

“Cirkelstad en andere partijen actief op circulair bouwen hebben een oriënterende en 

verkennende fase gehad en nu moeten we met z’n allen meer actie gaan ondernemen. Meer 

doen!” 

Wat een spinner vertelde sluit hierbij aan: 

“Een per jaar geleden was iedereen veel bezig met “circulair, wat is dat nou? Nu is meer de 

vraag “Wat kan ik er mee en help me daarbij”. Er is meer urgentie en er wordt vaker naar 

Cirkelstad gekeken om in de lead te zijn.” 

Handelen op deze verandering vergt wel een aanpassing van de aard van de werkzaamheden 

van Cirkelstad. Cirkelstad zet hiertoe stappen door middel van het stimuleren van 
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werkzaamheden naar de learning-by-doing aanpak. Cirkelstad is mede-vormgever van het 

traject Samen Versnellen. Binnen het traject gaan het Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente 

Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Dura Vermeer, 

Van Wijnen, VolkerWessels en de BAM samen aan de slag met 70 projecten in de circulaire 

bouw. De projecten worden ge-audit en kennisprogramma ACCEZ rapporteert de 

bevindingen. De lessen die worden getrokken worden meegenomen in de andere projecten 

met als einddoel de oplevering van een toolbox bestaande uit hulpmiddelen die iedereen 

kan gebruiken bij circulair bouwen.  

4.3.3 Enabling Conditions 

De flexibiliteit van Cirkelstad dat ten grondslag ligt aan de veerkracht om met veranderingen 

in de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie om te gaan wordt volgens de 

respondenten mogelijk gemaakt door drie belangrijke enabling conditions. Allereerst dat 

Cirkelstad een kleine organisatie is met een groot en divers netwerk. Dat maakt het 

gemakkelijker om veranderingen door te voeren binnen de organisatie. Ten tweede, de 

spinners van Cirkelstad zijn actief in de verscheidene Cirkelsteden. Binnen deze Cirkelsteden 

hebben zij de vrijheid om een netwerk op te bouwen, verbindingen te leggen en staan ze in 

direct contact met partners en andere organisaties uit de regio. Zodoende worden bepaalde 

regio specifieke veranderingen eerder opgepakt en kunnen de spinners daar makkelijker op 

in spelen. Ten derde, dat Cirkelstad organisatorisch is ingericht als coöperatie waar partners 

onderdeel van vormen, maakt het gemakkelijker om veranderingen op te pikken en 

eventueel door te voeren die spelen bij de partners.  
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4.4 Revitaliseren 

Hoe gaat Cirkelstad om met stagnaties in de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie? 

Het revitaliseren van gestagneerde processen heeft betrekking op het vermogen van 

Cirkelstad om blokkades en inefficiënte (interactie)patronen op te lossen. De uitkomsten van 

het onderzoek laten een gemend beeld zien van de mate waarin het vermogen om 

gestagneerde processen te revitaliseren is ontwikkeld door Cirkelstad. Dit gemengde beeld 

hangt samen met het schaalniveau van de oorzaken voor de blokkades en inefficiënties. 

Cirkelstad heeft volgens de respondenten het revitaliserende vermogen om blokkades en 

inefficiënties die zich aandienen en te adresseren zijn op projectniveau op te lossen. De 

belangrijkste factoren die daar aan bijdragen zijn de laagdrempeligheid om aan te sluiten bij 

Cirkelstad waardoor er een inclusief en divers netwerk van partners is en de aanstelling van 

spinners als zelfstandig ondernemers die namens Cirkelstad opereren. Aan de andere kant, 

blokkades en inefficiënties waarvan de oorzaken project ontstijgend zijn, vormen voor 

partners ook na aansluiting bij Cirkelstad of na direct interveniëren door Cirkelstad nog 

blokkades en inefficiënties. Dergelijke blokkades en inefficiënties zijn bredere 

(maatschappelijke) impasses. Bijvoorbeeld het huidige gebrek aan duidelijke standaarden 

voor circulair bouwen waardoor partijen een referentiekader missen op basis waarvan ze 

(werk)afspraken kunnen maken. De rol van de overheid in dergelijke zaken niet misstaande, 

worden er desalniettemin verwachtingen door de respondenten gekoesterd dat Cirkelstad 

ook een rol gaat spelen bij het adresseren van breder gedeelde stagnaties in de ontwikkeling 

van een circulaire bouweconomie. De belangrijkste redenen voor de onderontwikkeling van 

Cirkelstad om deze project ontstijgende stagnaties eveneens te revitaliseren, zijn de 

noodzaak om dit met andere (overheids)partijen op te pakken en het gebrek aan budget en 

mankracht om dergelijke zaken meer te kunnen prioriteren. Cirkelstad onderneemt wel actie 

op de breder gedeelde stagnaties in de vorm van het inspireren van partijen met de 

succesverhalen van partners. Op deze manier worden mogelijke (kleinschalige) oplossingen 

voor de stagnaties voorgedragen. Hoewel het delen van succesverhalen volgens de 

respondenten wel enig effect heeft, is het echter niet afdoende voor het revitaliseren van de 

maatschappelijk gedeelde impasses.  
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4.4.1 Observeren: 

De respondenten observeren op projectniveau twee hoofdzakelijke bronnen van stagnatie. 

Ten eerste, tijdens de bijeenkomsten van de communities of practice (COP’s) is er volgens de 

helft van de respondenten met regelmaat sprake van inefficiënte interactiepatronen tussen 

de aanwezige partners. De reden hiervoor is zoals een partner-architectenbureau uitlegde: 

“Niet iedereen laat altijd het achterste van zijn tong zien. Bij zo’n community of practice 

bijeenkomst zitten immers ook concurrenten van elkaar aan tafel. Zo zitten wij bijvoorbeeld 

met nog drie andere architectenbureaus. Bepaalde opdrachten waar je dan mee zit houd je 

liever voor je.” 

Het gevolg is dat niet alle informatie volledig vrij wordt gedeeld waardoor het leggen van 

verbindingen en het bieden van mogelijkheden voor samenwerking wordt belemmerd. Ten 

tweede, bij de uitvoering van projecten tussen partners van Cirkelstad treden er stagnaties 

op doordat de vooraf gemaakte afspraken niet altijd gerealiseerd kunnen. Zo kan er tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden naar voren komen dat er vooraf een onjuiste 

inschatting is gemaakt over de kosten, tijd of benodigde expertise om een project te 

realiseren. Een spinner gaf als voorbeeld: 

“Partijen sluiten een samenwerkingsovereenkomst af om een pand dat niet meer in gebruik 

is te renoveren en circulair te maken. Tijdens de renovatie blijkt echter dat het ze niet lukt om 

het dak te vervangen en circulair te maken. Ze hebben niet de juiste expertise om dat voor 

elkaar te krijgen.” 

Vervolgens moet er met of zonder Cirkelstad teruggekomen worden op de gemaakte 

afspraken en moeten er eventueel nieuwe partijen bij komen om de werkzaamheden uit te 

voeren. Dit kost de partijen extra tijd en geld.   

Hoewel stagnaties door het maken van onjuiste afspraken zich aandienen op projectniveau, 

zijn ze mede het gevolg van bredere maatschappelijke vraagstukken die zich op landelijk 

niveau afspelen. Zoals eerder besproken, schuilt de toegevoegde waarde van Cirkelstad 

volgens een aantal respondenten in de overbrugging van “twee verschillende werelden”, 

namelijk dat van publieke en marktpartijen. Deze overbrugging niet miskennende, gaven de 

meeste respondenten echter ook aan dat er nog “te weinig dezelfde taal wordt gesproken 

als we het hebben of circulariteit. Er is een gebrek aan standaarden waar we met z’n allen 
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verder mee kunnen.” Het gevolg van het door de respondenten ervaarden gebrek aan 

landelijk gestelde standaarden is dat het voor de partijen moeilijk is van tevoren een 

inschatting te maken hoe veel tijd en kosten er in project moet worden gestoken. Zo legde 

een partner-dienstverlenend bedrijf in de bouwsector uit:  

“De inefficiëntie zit hem er vooral in dat het bij opdrachten in de circulaire bouw moeilijk is 

van tevoren een inschatting te maken van de kosten en de tijd. Het is moeilijk te voorspellen, 

want er is nog te weinig ervaring. Ook voor de opdrachtgever is het moeilijk om een concrete 

vraag te formuleren. Het gewenste resultaat en het daadwerkelijke resultaat kunnen dan 

niet overeenkomen.” 

Een van de consequenties is dat, zoals boven aangegeven, de betrokken partijen vaak extra 

tijd en geld in een project moeten stoppen om de gestelde doelen te realiseren. Echter, het 

komt ook voor dat de partijen door de stagnaties teruggrijpen op traditionele non-circulaire 

methodes om een project financieel rendabel te houden. Zodoende wordt de ontwikkeling 

van een circulaire bouweconomie verder tegengewerkt.  

4.4.2 Actie 

Cirkelstad draagt geen eigenaarschap voor de meeste projecten. De stagnaties in de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie hebben geen financiële consequenties voor 

Cirkelstad. Zo vertelde een spinner: 

“Cirkelstad is een netwerk, niet de opdrachten en projecten die daaruit voorkomen. Voor mij 

loopt dus niks stuk. Alleen dat samenwerkingen tussen partners niet lukken, daar kunnen wij 

dan weer bij helpen als ze daarom vragen. Ik ga daar niet zelf naar opzoek.”  

Met betrekking tot inefficiënte interactiepatronen vanwege de terughoudendheid van 

partners om alles te delen als er concurrenten aan tafel zitten, onderneemt Cirkelstad actie 

als een partner daar om vraagt. Dit neemt de vorm aan van één-op-één sessies tussen 

partner en Cirkelstad. Op basis van de uitkomsten van het gesprek zoekt Cirkelstad de 

verbinding met partijen die kunnen helpen.  

Als er tijdens de uitvoering van de projecten stagnaties optreden doordat de vooraf 

gemaakte afspraken niet gerealiseerd kunnen worden, is er de mogelijkheid om Cirkelstad te 

consulteren. Wederom is het aan de partners om de vraag bij Cirkelstad neer te leggen. 
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Cirkelstad voert vervolgens als onafhankelijke partij gesprekken met de verschillende 

partijen om de precieze oorzaak van de stagnatie vast te stellen en eventueel de 

verantwoording bij iemand neer te leggen. Vervolgens is het ook mogelijk dat uit de 

gesprekken blijkt dat er een vraag of opdracht binnen het project onbeantwoord blijft in de 

huidige samenstelling van het projectenteam. Cirkelstad gaat dan binnen haar netwerk 

opzoek naar partners die ervaring en expertise hebben op het betreffende gebied en 

proberen die te koppelen aan het project. Een andere methode die door Cirkelstad wordt 

ingezet is het uitzetten van de vraag of opdracht binnen het netwerk. Partners kunnen 

voorstellen indienen waarna er één wordt gekozen. Het proces om een nieuwe partij te 

betrekken bij een project wordt vergemakkelijkt door de Groene Gids van Cirkelstad. De 

Groene Gids biedt een overzicht van de expertisegebieden van alle partners zodat er 

gerichter een vraag of opdracht kan worden uitgezet.  

Deze directe methodes van interveniëren door Cirkelstad om stagnaties op projectniveau te 

revitaliseren worden door de respondenten veelal als “effectief”  en “doeltreffend” 

beschreven. Echter, deze directe methodes van interveniëren zijn niet geschikt voor de 

stagnaties als gevolg van bredere maatschappelijke vraagstukken die zich op landelijk niveau 

afspelen. Dergelijke stagnaties moeten, zoals een partner-bouwbedrijf uitlegde, “breed 

opgepakt worden” en “uniforme oplossingen krijgen”. Dit is een verantwoordelijkheid voor 

zowel publieke als marktpartijen actief op het gebied van circulair bouwen, maar Cirkelstad 

kan volgens de respondenten een belangrijke rol vervullen in het proces om tot bouwsector-

brede afspraken en hulpmiddelen te komen voor circulair bouwen. Met de betrokkenheid in 

het platform CB’23 en het organiseren van het Samen Versnellen zet Cirkelstad stappen 

hiertoe. Beide initiatieven moeten tot een output van afspraken en hulpmiddelen met 

bewezen effectiviteit leiden die in de gehele bouwsector kunnen worden ingezet om 

stagnaties als gevolg van het gebrek aan een gedeelde standaard of referentiekader op te 

heffen. Omdat beide initiatieven in de uitvoerende fase zitten, is er momenteel nog geen 

output waarmee partners en andere partijen direct geholpen zijn. Een tweede manier 

waarop Cirkelstad probeert meer ingrijpende veranderingen teweeg te brengen om 

stagnaties als gevolg van bredere maatschappelijke vraagstukken te revitaliseren, is het 

delen van succesverhalen van de partners. Het wijds verspreiden van de succesverhalen 

moet ervoor zorgen dat anderen geïnspireerd raken en veranderingen aanbrengen die 
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bevorderend zijn voor het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. Bijvoorbeeld het 

delen van een overzicht van het gemeentelijk beleid van de gemeente Amsterdam om de 

stad circulair te maken. Een partner-architectenbureau vertelde over de succesverhalen: 

“Het is denk ik een goed instrument om positieve veranderingen in de spotlight te zetten. 

Door de verhalen te delen en veel mensen er kennis van te laten nemen kunnen we 

toewerken naar het nieuwe normaal.” 

4.4.3 Enabling Conditions 

Drie enabling conditions en twee constraining conditions zijn uit het onderzoek naar voren 

gekomen als van invloed op het vermogen van Cirkelstad om stagnaties te revitaliseren. Ten 

eerste, de laagdrempeligheid om partner te worden van Cirkelstad en daarmee onderdeel te 

vormen van het netwerk. Ten tweede, de aanstelling van spinners als zelfstandig 

ondernemers. Door spinners als zelfstandig ondernemer aan te stellen, zijn het ook 

merendeels ondernemers die solliciteren voor de rol van spinner. Zij hebben al een netwerk 

van andere ondernemers in hun desbetreffende Cirkelstad. Zodoende wordt er niet vanaf 

nul begonnen, maar ligt er al een basis voor een netwerk in elke Cirkelstad waarvandaan 

verder kan worden gebouwd. Daarnaast ontvangen de spinners 2/3 van het bedrag dat een 

partner aan contributie betaald, de overige 1/3 gaat naar Cirkelstad. Op deze manier 

ontvangen spinners ook een financiële incentive om hun netwerk en daarmee dat van 

Cirkelstad uit te breiden. Deze twee enabling conditions dragen bij aan de omvang en 

diversiteit van het netwerk aan partners dat Cirkelstad heeft. De omvang en diversiteit van 

het netwerk aan partners stelt Cirkelstad beter in staat om een geschikte partij te vinden 

voor een specifieke opdracht waar andere partners hulp bij behoeven. Ten derde, de eerder 

besproken onafhankelijkheid van Cirkelstad in het krachtenveld van de circulaire 

bouweconomie. Deze onafhankelijkheid en de daarmee gepaarde afwezigheid van 

eigenbelangen in de uitvoering van een project maakt het makkelijker voor partners om 

Cirkelstad te consulteren als ze tegen obstakels aanlopen.  
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4.5 Schaalsensitiviteit 

Hoe gaat Cirkelstad om met de verschillende schaalniveaus waarop de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie zich afspeelt?  

Schaalsensitiviteit refereert naar het vermogen van Cirkelstad om het governance niveau en 

het schaalniveau van de problemen en vraagstukken met elkaar af te stemmen. De 

verschillende schaalniveaus zijn verdeeld in temporele en ruimtelijke schalen. Op basis van 

de temporele schalen, van korte naar lange termijn, en ruimtelijke schalen, van lokaal naar 
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globaal, kunnen de ontwikkelingen en verschillende aspecten van de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie op een bepaald schaalniveau geplaats worden waar ze het best 

geadresseerd kunnen worden. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 

schaalsensitiviteit binnen Cirkelstad nog onderontwikkeld is. De respondenten geven aan dat 

er binnen Cirkelstad begrip is van de verschillende ruimtelijke schaalniveaus waarop de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie zich afspeelt. Echter, niet alle vraagstukken 

worden volgens de respondenten op het juiste ruimtelijke schaalniveau geadresseerd. Zo 

zijn zij van mening dat bepaalde vraagstukken die op lokaal en regionaal niveau spelen vaker 

opgeschaald moeten worden naar een nationaal niveau.  

Wat betreft de temporele schaalniveaus, de lange termijnvisie van Cirkelstad is gebaseerd 

op de Rijksambitie om in 2050 een circulaire (bouw)economie in Nederland gerealiseerd te 

hebben. Daarvoor voert Cirkelstad werkzaamheden uit met een duur oplopend tot een paar 

jaar. De werkzaamheden voor de langere termijn, zoals het traject Samen Versnellen en de 

betrokkenheid bij het platform CB’23, zijn echter minder bekend bij het merendeel van de 

respondenten. In het beeld dat de respondenten schetsen van de sensitiviteit van Cirkelstad 

voor temporele schaalniveaus voert de focus op de korte termijn daarom veelal de 

boventoon. Dit lijkt ook een kwestie te zijn van te weinig zichtbaarheid voor activiteiten met 

een focus op de langere termijn. Daarnaast werd Cirkelstad beperkt in het ondernemen van 

acties voor de lange termijn door de financiële positie. In de opstartfase van Cirkelstad was 

de financiële positie van de organisatie nog kwetsbaar, waardoor de focus vooral lag op het 

uitvoeren van acties die die op de korte termijn inkomsten genereren, zoals het uitbreiden 

van het partnernetwerk. De uitkomsten van het onderzoek wijzen op nog ongerealiseerd 

potentieel van Cirkelstad op het gebied van schaalsensitiviteit, zowel ruimtelijk als 

temporeel.  

4.5.1 Observeren 

Problemen en vraagstukken verbonden aan de ontwikkeling van een circulaire 

bouweconomie worden door Cirkelstad opgepikt via de input die de partners leveren in de 

vorm van vragen, opdrachten, werkdocumenten, advisering enz. die ze aan Cirkelstad 

voorleggen. De Cirkelsteden zijn het schaalniveau waarop partners hoofdzakelijk met elkaar 

en met Cirkelstad interacteren. Partners uit, bijvoorbeeld, Cirkelstad Rotterdam treffen 

hoofdzakelijk partners uit eveneens Rotterdam. Interactie tussen Cirkelsteden is er volgens 
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de respondenten nog te weinig. De oriëntatie van Cirkelstad op de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie is zodoende sterk lokaal en regionaal gericht. Vraagstukken die 

zich prominent aandienen binnen Cirkelstad zijn bijvoorbeeld circulaire gebiedsontwikkeling 

in een gemeente of de renovatie van (ongebruikte) panden. Door de lokale en regionale 

focus laat Cirkelstad volgens het merendeel van de respondenten mogelijkheden onbenut. 

Zo legde een partner-dienstverlenend bedrijf in de bouw uit: 

“Vraagstukken die leven in Rotterdam, zullen ook vast leven in Nijmegen of Noord-Brabant. 

Ik mis nog een beetje de connecties. Nu zitten we op een eigen eiland, onze eigen dingen uit 

te vinden. Ik denk dat het juist de toegevoegde waarde van Cirkelstad is om gedeelde zaken 

te zien en die op te schalen zodat we in heel Nederland van elkaar kunnen leren.” 

Met betrekking tot de verschillende temporele schaalniveaus van de vraagstukken en 

problemen die samenhangen met het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie, richt 

Cirkelstad zich voornamelijk op de korte termijn. Hoewel het realiseren van een circulaire 

bouweconomie in Nederland in 2050 een lange termijn doelstelling is, blijft het voor de 

respondenten vooral een stip aan de horizon waarvoor geen expliciete en duidelijke 

tussenstappen zijn geformuleerd om het daadwerkelijk te realiseren. De focus van Cirkelstad 

is momenteel hoofdzakelijk op zaken die relevant zijn voor korte termijn aspecten van het 

ontwikkelen van een circulaire economie, zoals het verbinden van partijen rondom concrete 

opdrachten. De respondenten zijn het erover eens dat dit bijdraagt aan het ontwikkelen van 

een circulaire bouweconomie en dus het realiseren van het einddoel in 2050, maar een 

expliciete connectie tussen de korte en lange termijn ontbreekt. 

4.5.2 Actie 

Cirkelstad voert de meeste werkzaamheden op lokaal en regionaal niveau uit, zoals het 

organiseren van bijeenkomsten in de Cirkelsteden en het leggen van verbindingen rondom 

een project in een gemeente of provincie. Volgens de respondenten zorgt de lokale en 

regionale focus van Cirkelstad ervoor dat de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie 

voorzien wordt van een goed fundament. Op het lokale en regionale niveau vindt namelijk 

de uitvoering van de meeste projecten en opdrachten plaats. Een partner-bouwbedrijf 

beschreef het als volgt:   
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“We zijn niet alleen aan het praten. In het abstracte aan het blijven. Maar we gaan ook aan 

de slag en zo leer je denk ik ook het beste en het snelst. Op basis van wat je met z’n allen 

leert, kan je weer verder gaan bouwen.  

De keerzijde is echter dat het adresseren van vraagstukken ook in de regio blijft hangen, 

terwijl het beter zou zijn om bepaalde vraagstukken landelijk op te pakken. De eerder 

gegeven quote van een partner-dienstverlenend bedrijf in de bouw is hiervoor illustratief: 

“Vraagstukken die leven in Rotterdam, zullen ook vast leven in Nijmegen of Noord-Brabant. 

Ik mis nog een beetje de connecties. Nu zitten we op een eigen eiland, onze eigen dingen uit 

te vinden.  

Kwesties en vraagstukken die breed worden gedeeld op lokaal en regionaal niveau, zoals een 

gebrek aan duidelijke en gedeelde standaarden voor circulair bouwen, moeten opgeschaald 

worden naar landelijk niveau. Door opschaling naar het landelijk niveau worden bepaalde 

vraagstukken en kwesties op één plek geadresseerd in plaats van op meerdere tegelijk. 

Zodoende wordt er uniformiteit in de oplossingen en afspraken aangebracht. De oplossingen 

en afspraken worden vervolgens ‘teruggegeven’ aan het lokale en regionale niveau waar ze 

worden toegepast in de uitvoering van projecten en opdrachten. Deze wisselwerking tussen 

lokaal/regionaal en nationaal ontbreekt volgens de respondenten in het algemeen nog te 

veel in de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie. Zo ook dus voor Cirkelstad.  

Met betrekking tot de verschillende temporele schaalniveaus, voert Cirkelstad voornamelijk 

acties uit die zijn gericht op de korte termijn. Deze acties zijn bijvoorbeeld het uitbreiden van 

het partnernetwerk, het naar bovenhalen en scherpkrijgen van vraagstukken en opdrachten, 

het verbinden van partijen en het eventueel spelen van een adviserende en ondersteunende 

rol binnen projecten van partners. Deze acties zijn erop gericht om direct bij te dragen aan 

het vergroten van het partnernetwerk, het generen van inkomsten door de contributie van 

partners, het uitvoeren van bepaalde projecten en opdrachten enz. 

Desalniettemin voert Cirkelstad ook acties uit op aspecten van de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie die geadresseerd moeten worden met een lange termijn visie en 

op nationaal niveau. De uitzonderingen zijn de eerdergenoemde initiatieven: het traject 

Samen Versnellen en platform CB’23. Zo worden de beoogde resultaten van beide 

initiatieven expliciet verbonden aan het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie zodat 
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Nederland in 2050 volledig circulair bouwt (Cirkelstad, 2019). Daarnaast wordt er binnen de 

initiatieven samengewerkt met organisaties in heel Nederland met als doel breed 

toepasbare tools te ontwikkelen en bouwsector-brede afspraken te maken (ibid).  

Een aantal van de respondenten gaf echter aan niet goed te weten wat het traject Samen 

Versneller en het platform CB’23 precies inhouden noch wat de rol van Cirkelstad binnen de 

initiatieven precies is. Dit lijkt erop te duiden dat niet alle acties van Cirkelstad op de 

verschillende schaalniveaus evengoed zichtbaar zijn, waardoor er meer speelt binnen 

Cirkelstad dan de respondenten weet van hebben. Een instrument dat kan worden ingezet 

voor het op de hoogte houden van de partners en anderen is de website. Het ontbreekt 

Cirkelstad momenteel echter aan de capaciteit om naast de werkzaamheden die ze 

uitvoeren ook de website up-to-date te houden. Dat het Cirkelstad niet goed lukt om de 

partners op de hoogte te houden van alle activiteiten, wordt ook door Cirkelstad onderkend. 

Zo was op de Partnerdag de terugblik op het jaar 2019 “expres erg lang, omdat het nodig 

was om te laten zien wat we allemaal gedaan hebben.” 

4.5.3 Enabling Conditions 

Één enabling condition en twee contraining conditions zijn uit het onderzoek naar voren 

gekomen als bepalend voor de schaalsensitiviteit van Cirkelstad. De sensitiviteit van 

Cirkelstad om vraagstukken en problemen omtrent het ontwikkelen van een circulaire 

bouweconomie op lokaal en regionaal niveau te adresseren wordt mogelijk gemaakt doordat 

Cirkelstad is opgezet rondom de Cirkelsteden. Zodoende is de basis van Cirkelstad al lokaal 

en regionaal gericht. Tegelijkertijd werkt deze enabling condition ook beperkend, want de 

focus op lokaal en regionaal gaat ten koste van de mogelijkheid om vraagstukken 

gemakkelijker te kunnen opschalen naar een nationaal niveau.  

De mogelijkheid om problemen en vraagstukken waarvoor een langere termijn aanpak nodig 

is op te pakken, werd voor Cirkelstad beperkt door de financiële positie. Cirkelstad bevond 

zich in een opstartfase waardin de uitgaven groter waren dan de inkomsten. De financiële 

positie die daaruit voortkwam maakte het noodzakelijk voor Cirkelstad om zich hoofdzakelijk 

te richten op acties die op de korte termijn inkomsten zouden genereren.   
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4.6 De Impact van Cirkelstad  

In hoeverre draagt Cirkelstad bij aan het maken van progressie in de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie?  

De veronderstelling die ten grondslag ligt aan het gebruik van het capabilities framework als 

evaluatie-instrument is dat een bestuurlijke inrichting in een bepaalde mate de vijf 

governance capabilties moet bezitten wil het een wicked problem adequaat kunnen 

managen (Termeer et al. 2013). Om deze veronderstelling te toetsen, is er data verzameld 

over de impact van Cirkelstad. Immers, als Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting is 

volgens de evaluatie op basis van het capabilities framework, zullen de resultaten van 

Cirkelstad erop wijzen dat Cirkelstad een positieve impact heeft op de ontwikkeling van een 

circulaire bouweconomie. Positieve impact wordt hierbij begrepen als het leveren van een 

positieve bijdrage aan het maken van progressie.  

Om een uitspraak te kunnen doen over de impact van Cirkelstad is er onderzoek gedaan naar 

de small wins van Cirkelstad. Aan de hand van de door Termeer en Dewulf (2019) 

geformuleerde karakteristieken en bijbehorende indicatoren en contra-indicatoren voor 

small wins zijn er kleine concrete stappen voorwaarts geïdentificeerd die door Cirkelstad 

behaald zijn. 

Small wins van Cirkelstad met “concrete, completed, implemented outcomes of moderate 

importance” (Weick, 1984: 43):  

Small Win Concrete Outcome In-Depth Change Moderate 

Importance 

Positive 

Judgement 

Organisatorisch 

ingericht als een 

coöperatie  

Partners vormen 

onderdeel van 

Cirkelstad en worden 

gevraagd om mee te 

denken over de koers 

van Cirkelstad. 

Verschillende 

belangen, interesses, 

behoeften enz. van 

partijen actief in de 

circulaire bouw 

worden verenigd en 

zijn leidend voor de 

koers van Cirkelstad. 

Voor Cirkelstad was 

er geen organisatie 

De belangen, 

interesses, 

behoeften enz. van 

de partners zijn 

veelal lokaal en 

regionaal gericht.  

Is in lijn met de breed 

gedeelde opvatting 

dat het ontwikkelen 

van een circulaire 

bouweconomie alleen 

mogelijk is als er door 

iedereen wordt 

samengewerkt. 

Cirkelstad draagt 

hieraan bij door de 
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waar de 

verschillende 

belangen, interesses, 

behoeften enz. 

werden verenigd.   

verschillende 

belangen, interesses, 

behoeften enz. binnen 

de organisatie te 

verenigen.  

Georganiseerd 

rondom de 

Cirkelsteden  

Cirkelstad bestaat 

hoofdzakelijk uit de 

verschillende 

Cirkelsteden waardoor 

het een sterke lokale 

en regionale oriëntatie 

heeft.  

Vraagstukken en 

behoeften worden op 

regionaal en lokaal 

niveau geadresseerd 

in plaats van de 

implementatie van 

nationaal beleid op 

regionaal en lokaal 

niveau. Hierdoor 

wordt er beter 

ingespeeld op de 

specifieke 

benodigdheden.  

Heeft betrekking op 

het lokale en 

regionale niveau.  

Er worden 

verbeteringen 

gemaakt binnen 

projecten omdat de 

regionale en lokale 

focus het 

gemakkelijker maakt 

om specifieke 

vraagstukken en 

behoeften op te pikken 

en te adresseren. 

Geen 

eigenaarschap 

nemen van de 

opdrachten 

Cirkelstad blijft een 

onafhankelijke partij 

met geen eigenbelang 

binnen de opdrachten 

waarin het een rol 

vervult.  

Partners sluiten 

nieuwe relaties voor 

samenwerking en 

delen kennis met 

elkaar. Cirkelstad 

speelt een 

verbindende rol in de 

totstandkoming van 

de samenwerking en 

kennisdeling. De 

verbindende rol van 

Cirkelstad wordt 

mogelijk gemaakt 

door de 

onafhankelijke 

positie als gevolg van 

De verbindende rol 

van Cirkelstad 

wordt uitgevoerd 

binnen een 

bepaalde opdracht 

en speelt zich dus 

af op 

opdrachtniveau.  

Cirkelstad draagt 

middels de 

verbindende e rol bij 

aan de uitvoering van 

opdrachten.  
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het ontbreken van 

eigenaarschap.  

Hoogte van de 

contributie wordt 

bepaald door de 

hoogte van de 

jaarlijkse omzet 

van de partner 

Door de hoogte van de 

contributie af te laten 

hangen van de 

jaarlijkse omzet is het 

laagdrempeliger om 

aan te sluiten bij 

Cirkelstad waardoor er 

een grotere diversiteit 

aan partners in het 

netwerk is.  

Het netwerk dat door 

Cirkelstad tot stand 

is gekomen herbergt 

een grote 

verscheidenheid aan 

expertise en kennis. 

Voor Cirkelstad 

bestond er nog geen 

dergelijk netwerk 

waar partijen actief 

in de circulaire bouw 

zich bij kunnen 

aansluiten en 

gebruik kunnen 

maken van ieders 

kennis en ervaring.   

De diversiteit aan 

partners wordt 

mogelijk gemaakt 

door de 

laagdrempeligheid 

om aan te sluiten.  

De beslissing om de 

hoogte van de 

contributie af te 

laten hangen van 

de hoogte van de 

jaarlijkse omzet 

heeft betrekking op 

het microniveau. 

De contributie 

wordt per partner 

betaald.  

Is in lijn met de breed 

gedeelde opvatting 

dat het ontwikkelen 

van een circulaire 

bouweconomie alleen 

mogelijk is als er door 

iedereen wordt 

samengewerkt. Op 

financiële gronden 

worden er dus geen 

partijen uitgesloten 

van Cirkelstad. 

Aanstellen van 

veelal zelfstandig 

ondernemers 

De spinners waren 

voorheen veelal 

zelfstandig 

ondernemer en hebben 

zodoende al een 

bestaand netwerk 

binnen hun Cirkelstad.  

Er wordt door 

Cirkelstad 

voorgebouwd op het al 

bestaande netwerk 

van de spinners 

waardoor het 

partnernetwerk van 

Cirkelstad heeft een 

omvangrijk netwerk 

gecreëerd van 

partijen actief in de 

circulaire bouw. Voor 

Cirkelstad bestond er 

nog geen netwerk 

met een dergelijke 

omvang waar 

partijen zich bij 

kunnen aansluiten 

om kennis en 

expertise te delen.  

De spinners 

bouwen hun 

netwerken op in 

hun eigen 

Cirkelstad. Het 

netwerk van 

Cirkelstad wordt 

via de spinners in 

de eerste plaats 

dus op het lokale 

niveau opgebouwd.  

Via de spinners is een 

omvangrijk netwerk 

gecreëerd dat als doel 

heeft om een circulaire 

bouweconomie te 

ontwikkelen door met 

z’n allen samen te 

werken. Is in lijn met 

de breed gedeelde 

opvatting dat het 

ontwikkelen van een 

circulaire 

bouweconomie alleen 

mogelijk is als er door 
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Cirkelstad sneller 

wordt uitgebreid.  

iedereen wordt 

samengewerkt.  

Betalen van de 

spinners a.d.h.v. 

commissieloon 

De spinners ontvangen 

een vast percentage 

van contributie per 

partner, waardoor ze 

een financiële 

incentive krijgen om 

zoveel mogelijk 

partners binnen te 

halen.  

Er is een omvangrijk 

netwerk van partners 

tot stand gebracht 

via de spinners. Door 

de omvang van het 

netwerk zijn er veel 

mogelijkheden om 

kennis en expertise 

te delen en te 

verwerven. De kennis 

en expertise die 

gedeeld worden 

dragen bij aan de 

doorvoering van 

aanpassingen die 

nodig zijn voor het 

veranderen naar een 

circulaire 

bouweconomie.  

De spinners halen 

partners binnen in 

hun eigen 

Cirkelstad. 

Zodoende wordt 

het netwerk 

vormgegeven vanaf 

het lokale niveau.  

Door een omvangrijk 

netwerk op te bouwen 

waarin kennis en 

expertise m.b.t. 

circulair bouwen wordt 

gedeeld, draagt 

Cirkelstad bij aan het 

stimuleren van 

partijen om te 

participeren in de 

ontwikkeling van een 

circulaire 

bouweconomie. Dit is 

in lijn met de breed 

gedeelde opvatting 

dat het ontwikkelen 

van een circulaire 

bouweconomie alleen 

mogelijk is als er door 

iedereen wordt 

samengewerkt. 

Organiseren van 

Communities of 

Practice 

Partners actief in de 

circulaire bouw komen 

regelmatig bij elkaar 

binnen een Cirkelstad 

om de dialoog te 

voeren over circulair 

bouwen.  

Partijen gaan op 

regelmatige basis 

met elkaar de 

dialoog aan over 

circulair bouwen. 

Door de dialoog met 

elkaar te voeren 

wordt er van elkaars 

kennen en kunde 

geleerd. Voor 

Cirkelstad was er 

geen partij die 

onderling leren 

bevorderde door het 

voeren van de 

De Communities of 

Practce zijn 

verbonden aan een 

bepaalde Cirkelstad 

en vinden dus 

plaats op lokaal 

niveau.  

Door partijen op 

regelmatige basis bij 

elkaar te brengen 

wordt onderling leren 

bevorderd en 

zodoende bijgedragen 

aan het delen van 

kennis en expertise dat 

de ontwikkeling van 

een circulaire 

bouweconomie 

bespoedigt.  
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dialoog mogelijk te 

maken.  

Organiseren van 

bijeenkomsten 

rondom een 

opdracht 

Vraag en aanbod 

worden rondom een 

concrete opdracht in 

de circulaire bouw bij 

elkaar gebracht zodat 

er vervolgens met de 

opdracht aan de slag 

kan worden gegaan.  

Vraag (veelal 

publieke partij) en 

aanbod (veelal 

private partij) 

worden op 

gelijkwaardige voet 

binnengebracht 

waardoor er een 

basis voor wederzijds 

begrip en een 

toekomstige 

zakelijke relatie 

gelegd wordt. 

Voorheen werden 

door beide partijen 

vooral de 

tegenstellingen 

tussen private en 

publieke partijen 

ervoeren.    

De bijeenkomsten 

worden belegd 

rondom een 

opdracht en 

hebben dus 

betrekking op 

opdrachtniveau.  

Door vraag en aanbod 

bij elkaar te brengen 

wordt er bijgedragen 

aan de uitvoering van 

opdrachten die de 

ontwikkeling van een 

circulaire 

bouweconomie 

bespoedigen.  

Opzetten en 

aanjagen van het 

traject Samen 

Versnellen 

In een het traject 

Samen Versnellen 

wordt in 

samenwerking met 

partners projecten 

uitgevoerd die 

vervolgens ge-audit 

worden. Kennis en 

practices met bewezen 

effectiviteit worden 

opgeschaald.  

Het uitvoeren van he 

traject Samen 

Versnellen moet 

tools opleveren 

waarmee partijen 

actief in de circulaire 

bouw geholpen zijn. 

Potentieel kunnen de 

tools de technieken 

en werkwijzen die 

momenteel 

toegepast worden in 

de bouw ingrijpend 

veranderen.   

Het traject Samen 

Versnellen is een 

verzameling van 

projecten die veelal 

op lokaal niveau 

worden uitgevoerd.  

De tools die het traject 

Samen Versnellen 

moeten worden 

opgeleverd moeten 

voor verbeteringen 

zorgen in de 

technieken en 

werkwijzen in de bouw 

en dragen zodoende 

bij aan de 

ontwikkeling van een 

circulaire 

bouweconomie.  

Delen van 

succesverhalen 

In het stadsblad en op 

de website en 

Anderen worden 

geïnspireerd om 

De succesverhalen 

zijn verhalen van 

De succesverhalen 

inspireren anderen om 
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evenementen 

ontvangen partners 

die succes hebben 

geboekt een podium 

en worden ze onder de 

aandacht gebracht.  

veranderingen aan te 

brengen naar het 

voorbeeld van de 

succesverhalen.   

organisaties of 

individuen en 

hebben dus 

betrekking op het 

lokaal of micro 

niveau. 

veranderingen door te 

voeren die 

verbeteringen 

inhouden voor de 

ontwikkeling van een 

circulaire 

bouweconomie.  
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5. Conclusie 

Het uitvoeren van dit onderzoek kende twee doelstellingen:  

1.) Het onderzoeken van de mate waarin Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting 

is voor het managen van de wickedeness van het bevorderen van een circulaire 

bouweconomie door middel van het capabilities framework.  

2.) Het evalueren van het capabilities framework als evaluatie-instrument voor het 

beoordelen van het vermogen van een bestuurlijke inrichting om een wicked problem 

te managen.  

5.1 De Onderzoeksvraag 

Voor het onderzoeken van de mate waarin Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting is, 

was de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

In hoeverre is Cirkelstad een geschikte bestuurlijke inrichting [governance arrangement] voor 

de bevordering van een circulaire bouweconomie in Nederland, en hoe is de mate van 

geschiktheid te verklaren? 

De veronderstelling die aan het gebruik van het capabilities framework als evaluatie-

instrument ten grondslag ligt, is dat Cirkelstad in een bepaalde mate de vijf governance 

capabilties moet bezitten wil het een wicked problem adequaat kunnen managen. Allereerst 

zullen daarom de uitkomsten van het onderzoek over de mate waarin de 5 governance 

capabilities aanwezig zijn binnen Cirkelstad gepresenteerd worden. Na de 5 governance 

capabilities afzonderlijk te hebben uitgelicht, zullen de verhoudingen tussen de capabilities 

besproken worden. Op basis van de onderzoeksuitkomsten van het capabilities framework 

wordt er vervolgens antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Tot slot, het antwoord op de 

onderzoeksvraag dient als punt van reflectie waarna er aanbevelingen geformuleerd worden 

voor de verdere ontwikkeling van Cirkelstad.  
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5.1.1 Onderzoeksuitkomsten voor de 5 Capabilities  

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat Cirkelstad de 5 capabilities in gevarieerde 

mate heeft ontwikkeld: 

1. Reflexiviteit. Het reflexieve vermogen van Cirkelstad wordt versterkt door de 

tolerantie voor verschillende frames, het hanteren van een rekbaar begrip van 

circulair bouwen en het plaatsen van frames in concrete voorgenomen plannen van 

de betreffende partner(s) zodat de frames praktisch worden toegepast in de context 

van een specifiek project. Daarnaast faciliteert Cirkelstad het voeren van een open-

dialoog over circulair bouwen door het organiseren van bijeenkomsten en andere 

mogelijkheden. De keerzijde van de reactieve houding van Cirkelstad waardoor er 

tolerantie is voor verschillende frames, is dat er niet wordt toegewerkt naar een 

algemeen gedeeld raamwerk voor het begrijpen van circulair bouwen. 

2. Responsiviteit. Het responsieve vermogen van Cirkelstad wordt versterkt door het 

feit dat Cirkelstad geen eigenaarschap heeft van de opdrachten en projecten en het 

een onafhankelijke positie heeft in het krachtenveld van de circulaire bouwsector. 

Daarnaast zorgt de organisatorische inrichting als coöperatie ervoor dat de invloed 

van de verschillende eisen en belangen van de partners op de koers van Cirkelstad 

geïnstitutionaliseerd zijn en het zorgt voor directe korte communicatielijnen met de 

partners. Bovendien is het essentieel dat er een omvangrijk en divers partnernetwerk 

is dat een goede representatie vormt van de verschillende eisen en belangen van 

circulaire bouwsector. Door de hoogte van de contributie af te laten hangen van de 

hoogte van de jaarlijkse omzet en veelal zelfstandig ondernemers als spinners aan te 

nemen is een zodanig netwerk opgebouwd. Ten slotte, met het organiseren van 

communities of practice en de nationale Partnerdag worden er mogelijkheden 

gefaciliteerd voor hoor en wederhoor van de verschillende eisen en belangen. 

Tegelijkertijd zorgt de hoge mate van responsiviteit bij een aantal respondenten voor 

onduidelijkheid over hoe de koers van Cirkelstad bepaald wordt. 

3. Veerkracht. De veerkracht van Cirkelstad wordt bevorderd door de organisatorische 

inrichting als coöperatie, dat Cirkelstad een kleine organisatie is met een groot 

partnernetwerk, gemakkelijke informatie-uitwisseling, de decentralisatie van 

bevoegdheden en het stimuleren van een learning-by-doing aanpak. Hoewel 
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Cirkelstad veerkracht toont met het oppikken en adresseren van veranderingen in de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie, leiden de veranderingen er ook toe 

dat er een transitie wordt gevraagd binnen Cirkelstad zelf. Het vormgeven van deze 

transitie waarin Cirkelstad meer zelf actief beslissingen gaat maken en met bepaalde 

(breed-gedeelde) vraagstukken aan de slag gaat, vergt nog meer budget en 

mankracht.  

4. Revitaliseren. Het vermogen van Cirkelstad om gestagneerde processen te 

revitaliseren op projectniveau wordt versterkt door de laagdrempeligheid om aan te 

sluiten bij Cirkelstad en de aanstelling van spinners als zelfstandig ondernemers die 

namens Cirkelstad opereren. Blokkades en inefficiënties waarvan de oorzaken project 

ontstijgend zijn weet Cirkelstad in mindere mate te revitaliseren. De belangrijkste 

redenen voor de onderontwikkeling van Cirkelstad op dit vlak is de noodzaak om 

eerst samenwerkingsverbanden te vormen om de revitaliserende activiteiten met 

andere (overheids)partijen te kunnen oppakken en het gebrek aan budget en 

mankracht in de opstartfase om dergelijke zaken meer te kunnen prioriteren.  

Cirkelstad probeert door middel van het delen van succesverhalen meer ingrijpende 

veranderingen teweeg te brengen om stagnaties als gevolg van bredere 

maatschappelijke vraagstukken te revitaliseren. 

5. Schaalsensitiviteit. Er is binnen Cirkelstad begrip van de verschillende ruimtelijke en 

temporele schaalniveaus waarop de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie 

zich afspeelt, maar vervolgens worden bepaalde vraagstukken niet op het juiste 

ruimtelijke schaalniveau geadresseerd of is er volgens de respondenten te weinig 

invulling aan een concrete lange termijnvisie. Het vermogen van Cirkelstad om 

kwesties op het lokale en regionale schaalniveau op te pakken en te adresseren 

wordt versterkt doordat Cirkelstad georganiseerd is rondom de verschillende 

Cirkelsteden en bepaalde bevoegdheden op decentrale wijze ondergebracht zijn bij 

de spinners. De lokale en regionale focus van Cirkelstad gaat echter ten koste van de 

nationale oriëntatie waardoor bepaalde zaken te weinig worden opgeschaald. Met 

betrekking tot de temporele schaalsensitiviteit voert de focus op de korte termijn 

veelal de boventoon. Cirkelstad werd beperkt in het ondernemen van acties voor de 

lange termijn door de financiële positie van de opstartfase waardoor het noodzakelijk 
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was om op de korte termijn inkomsten te genereren. Daarnaast is er nog te weinig 

zichtbaarheid voor activiteiten van Cirkelstad met een focus op de langere termijn.  

 Reflexiviteit Responsiviteit Veerkracht Revitaliseren 

van 

Gestagneerde 

Processen 

Schaalsensitiviteit  

Bevorderend * Tolerantie voor 

verschillende frames 

 

*Rekbaar begrip van 

circulair bouwen 

 

* Frames praktisch 

toepassen door ze in 

concrete 

projectplannen te 

plaatsen 

 

* Organiseren van 

bijeenkomsten en 

andere 

mogelijkheden voor 

het voeren van een 

open-dialoog 

* Geen 

eigenaarschap van 

opdrachten of 

projecten 

 

* Onafhankelijke 

positie in het 

krachtenveld van 

de circulaire 

bouweconomie 

 

* Groot en 

omvangrijk 

partnernetwerk 

door afstemming 

van de contributie 

met de jaarlijkse 

omzet van de 

partner en veelal 

zelfstandig 

ondernemers als 

spinners aan te 

nemen.  

 

* Directe korte 

communicatielijnen 

tussen partners en 

Cirkelstad 

 

*Organisatorische 

inrichting als 

coöperatie 

 

* Kleine organisatie 

met een groot 

partnernetwerk 

 

* Gemakkelijke 

informatie-

uitwisseling 

 

*Decentralisatie 

van bevoegdheden 

*Stimuleren van 

een learning-by-

doing-aanpak 

 

 

* De 

laagdrempeligheid 

om aan te sluiten 

bij Cirkelstad 

waardoor een 

divers en 

omvangrijk netwerk 

gecreëerd is 

waaruit geput kan 

worden om 

stagnaties te 

revitaliseren.  

 

*De aanstelling van 

spinners als 

zelfstandig 

ondernemers die 

namens Cirkelstad 

opereren zorgt 

voor een 

omvangrijker 

partnernetwerk  

 

*Delen van 

succesverhalen 

* Lokale en regionale 

focus wordt versterkt 

doordat Cirkelstad is 

georganiseerd rondom 

de Cirkelsteden.  

 

* Lokale en regionale 

focus wordt versterkt 

doordat bepaalde 

bevoegdheden 

gedecentraliseerd zijn 

naar de spinners in de 

Cirkelsteden.  
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* Organisatorisch 

vormgegeven als 

coöperatie 

 

* Organiseren van 

communities of 

practice en de 

nationale 

Partnerdag 

Belemmerend * De reactieve 

houding zorgt 

ervoor dat er geen 

keuzes en stappen 

worden gemaakt om 

toe te werken naar 

een ‘beter’ 

raamwerk voor het 

begrijpen van 

circulair bouwen 

*De hoge mate van 

responsiviteit zorgt 

voor 

onduidelijkheid 

over wie en hoe de 

koers van 

Cirkelstad precies 

bepaald wordt 

*Gebrek aan 

budget en 

mankracht in de 

opstartfase zijn 

beperkend om 

naast de reguliere 

werkzaamheden 

een interne 

transitie vorm te 

geven  

*Het revitaliseren 

van blokkades en 

inefficiënties 

waarvan de 

oorzaken project 

ontstijgend zijn, 

vergt allereerst het 

vormen van 

samenwerkingsver

banden 

 

*Gebrek aan 

budget en 

mankracht in de 

opstartfase zijn 

beperkend om ook 

brede 

maatschappelijke 

stagnaties meer te 

adresseren 

*Te weinig 

zichtbaarheid van 

bepaalde activiteiten 

op langere termijn 

en/of het nationale 

niveau 

 

*De lokale en regionale 

focus doordat 

Cirkelstad is 

vormgegeven rondom 

de Cirkelsteden gaat 

ten koste van de 

nationale oriëntatie.  

 

 

*Gebrek aan budget en 

mankracht in de 

opstartfase zijn 

beperkend om meer 

een lange termijnvisie 

te hanteren en zaken 

op te schalen.  
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5.1.2 De Verhoudingen tussen de Capabilities  

De verhoudingen tussen de capabilities worden vormgegeven door drie tendensen van 

Cirkelstad: 

- Overwegend reactief ten opzichte van proactief.  

- Overwegend lokaal en regionaal georiënteerd ten opzichte van nationaal 

georiënteerd.  

- Overwegend een onafhankelijke partij ten opzichte van eigenaar.  

Allereerst, de overwegend reactieve houding die Cirkelstad heeft gekozen draagt bij aan het 

feit dat het reflexieve en responsieve vermogen goed ontwikkeld zijn. Zo is er gekozen om 

de frames en vraagstukken waar de partners mee aankomen leidend te laten zijn, in plaats 

van zelf een dominante frame te hanteren. Daarnaast is Cirkelstad als coöperatie ingericht 

om de invloed van de verschillende eisen en belangen van de partners op de koers van 

Cirkelstad te institutionaliseren. Met betrekking tot het revitaliserende vermogen en de 

schaalsensitiviteit wordt echter een meer proactieve houding van Cirkelstad verwacht. 

Bepaalde stagnaties en breed gedeelde vraagstukken dienen zich aan waarvoor veelal 

project ontstijgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het voorbeeld dat hierbij 

vaak genoemd werd is de breed gedeelde behoefte naar de ontwikkeling van tools voor de 

normalisering van circulair bouwen. Dit wordt niet opgepakt door de markt en daarom is er 

volgens de respondenten naast de overheid ook een rol voor Cirkelstad om als 

initiatiefnemer en aanjager dergelijke werkzaamheden op te pakken. In deze gevallen is het 

niet afdoende om te reageren op de vragen en behoeften van een desbetreffende partner, 

maar moet er actief vormgegeven worden aan activiteiten waarmee output wordt 

gegenereerd dat vervolgens kan worden gebruikt door partijen in de circulaire bouw. 

 Ten tweede, de lokale en regionale oriëntatie boven een nationale oriëntatie draagt 

bij aan de veerkracht van Cirkelstad en het vermogen om stagnaties op lokale en regionale 

schaal adequater te kunnen adresseren. Zo is Cirkelstad georganiseerd rondom de 

verschillende Cirkelsteden en zijn bepaalde bevoegdheden op decentrale wijze 

ondergebracht bij de spinners. Ook veranderingen die op nationaal niveau tot stand komen, 

zoals wetswijzigingen aangaande stikstof, kunnen adequaat op lokaal en regionaal niveau 

worden opgepakt omdat de praktische uitwerkingen van de veranderingen tot uiting komen 

in projecten die op lokaal en regionaal niveau worden uitgevoerd. Door de lokale en 
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regionale oriëntatie kan er zodoende flexibeler ingespeeld worden op veranderingen met 

betrekking tot circulair bouwen. Daarnaast kunnen specifieke stagnaties die zich binnen 

projecten of opdrachten aandienen gemakkelijker gerevitaliseerd worden doordat de 

spinners de context waarin de stagnaties zich voordoen beter begrijpen en op de hoogte zijn 

van de mogelijkheden binnen het netwerk van hun Cirkelstad om de stagnaties te verhelpen. 

De lokale en regionale oriëntatie gaat echter ten koste van de nationale oriëntatie. Bepaalde 

vraagstukken worden op lokaal of regionaal niveau geadresseerd terwijl het efficiënter is om 

ze op het nationale niveau op te pakken. Het vermogen om schaalsensitief te handelen 

wordt dus beperkt door de tendens van Cirkelstad om hoofdzakelijk lokaal en regionaal te 

werk te gaan.            

 Ten derde, de onafhankelijkheid van Cirkelstad als gevolg van het ontbreken van 

eigenaarschap in opdrachten en projecten versterkt het responsieve vermogen maar gaat 

ten koste van de potentie om op doortastende wijze handelingen uit te voeren die 

bevorderend zijn voor het revitaliserende vermogen en de schaalsensitiviteit. Door het 

ontbreken van eigenaarschap is Cirkelstad een onafhankelijke partij in het krachtenveld van 

circulaire bouweconomie. Partners zien Cirkelstad daarom als een verbindende factor waar 

de belangen en interesses van verschillende partijen in gelijke mate gehoord worden. Echter, 

zoals boven reeds vermeldt, worden er met betrekking tot het revitaliserende vermogen en 

de schaalsensitiviteit verwachtingen gekoesterd dat Cirkelstad ook het initiatief neemt voor 

het ten uitvoer brengen van bepaalde project ontstijgende werkzaamheden. Om het 

initiatief te nemen en invloed te kunnen uitoefenen op het genereren van de output waar 

veel partijen behoefte aan hebben, dient Cirkelstad een mate van eigenaarschap te dragen 

voor de activiteiten.  

 

5.1.3 Beantwoording Onderzoeksvraag 

Al met al heeft Cirkelstad veel van de aspecten van het capabilities framework ontwikkeld. 

Cirkelstad heeft het reflexieve vermogen goed ontwikkeld door een tolerante houding ten 

aanzien van verschillende frames en het plaatsen van frames in concrete voorgenomen 

plannen van de betreffende partner(s) zodat de frames praktisch worden toegepast in de 

context van een specifiek project. Door korte directe communicatielijnen tussen Cirkelstad 

en de partners, geen eigenaarschap te nemen van opdrachten of projecten en zodoende een 
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onafhankelijke positie te behouden, is het responsieve vermogen van Cirkelstad eveneens 

goed ontwikkeld. Cirkelstad heeft veerkracht ontwikkeld om met de constante 

veranderingen om te gaan, dankzij de organisatorische inrichting als coöperatie, de 

gemakkelijke informatie-uitwisseling tussen en met partners, de decentralisatie van 

bevoegdheden en het stimuleren van een learning-by-doing aanpak. Echter, voor Cirkelstad 

blijven er uitdagingen bij het revitaliseren van gestagneerde processen. Hoewel Cirkelstad 

door middel van het grote en diverse partnernetwerk gemakkelijk mogelijkheden kan vinden 

voor het revitaliseren van blokkades en inefficiënties op projectniveau, weet Cirkelstad 

blokkades en inefficiënties waarvan de oorzaken project ontstijgend in mindere mate te 

revitaliseren. Dit is eveneens het geval voor de schaalsensitiviteit van Cirkelstad. Er is binnen 

Cirkelstad begrip van de verschillende ruimtelijke en temporele schaalniveaus waarop de 

ontwikkeling van een circulaire bouweconomie zich afspeelt, maar vervolgens worden 

bepaalde vraagstukken onvoldoende opgeschaald om op het nationale niveau geadresseerd 

te worden.  

Op basis hiervan kan er geconcludeerd worden dat Cirkelstad op het gebied van reflexiviteit, 

responsiviteit en veerkracht een geschikte bestuurlijke inrichting is voor het bevorderen van 

een circulaire bouweconomie in Nederland, maar dat er met name nog uitdagingen blijven 

op het gebied van het revitaliseren van gestagneerde processen en schaalsensitiviteit. De 

verklaring voor de mate waarin de capabilities ontwikkeld zijn, berust overwegend op de 

keuze van Cirkelstad om hoofdzakelijk reactief op lokale en regionale schaal zonder 

eigenaarschap van opdrachten of projecten te werk te gaan.   

 

 

 

 

 

 

5.2 Reflectie op Theorie 
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De tweede doelstelling van dit onderzoek was het evalueren van het capabilities framework 

als evaluatie-instrument. Het capabilities framework vormt volgens de evaluatie in dit 

onderzoek een geschikt instrument voor het beoordelen van het vermogen van een 

bestuurlijke inrichting om een wicked problem te managen, maar kan nog verder verbeterd 

worden door te voorzien in een connectie tussen de capabilties en de resultaten.  

Hoewel er op basis van het capabilities framework inzicht wordt verkregen in het vermogen 

van een bestuurlijke inrichting om een wicked problem te managen, wordt er geen link 

gelegd met de resultaten die behaald worden ten aanzien van de desbetreffende wicked 

problem als gevolg van het al dan niet beschikken over de capabilities. De link die wel 

verondersteld wordt in het gebruik van het capabilities framework, is dat een bestuurlijke 

inrichting in een bepaalde mate de vijf governance capabilties moet bezitten wil het een 

wicked problem adequaat kunnen managen en dus positieve resultaten behalen (Termeer et 

al. 2013). Om deze veronderstelling te toetsen is er data verzameld over de impact van 

Cirkelstad aan de hand van small wins.  

Zoals in Hoofdstuk 4.6 gepresenteerd, zijn er meerdere small wins behaald door Cirkelstad. 

Hoewel er geen norm is voor hoeveel small wins er behaald moeten worden om 

onderbouwd vast te stellen dat er positieve impact gegenereerd wordt, duiden de small wins 

wel aan op de toegevoegde waarde van Cirkelstad. Op basis van de onderzoeksuitkomsten 

met betrekking tot de small wins kan daarom met de boven gemaakte kanttekening in acht 

genomen geconcludeerd worden dat Cirkelstad een positieve impact genereerd met 

betrekking tot de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie.  

Zodoende wordt de veronderstelling dat het beschikken over de capabilities leidt tot het 

beter managen van een wicked problem en dus positieve resultaten door dit onderzoek 

bekrachtigd. De directe link tussen de capabilities en de resultaten is hiermee echter niet 

aangetoond. Al met al, de overeenstemming tussen de conclusie over Cirkelstad op basis van 

het capabilities framework en de impactmeting aan de hand van de small wins wijst op de 

geschiktheid van het capabilities framework als evaluatie-instrument. Desalniettemin, het 

capabilities framework zou verbeterd worden als de connectie tussen de capabilties en de 

resultaten beter gelegd zou worden. 
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7. Appendix: Uitwerkingen Interviews  

7.1 Jurgen Schoenmakers (DURA Vermeer): bouwbedrijf 

Reflexiviteit: 

Het vraagstuk is nog steeds erg breed, momenteel wordt het nog beschouwd als één groot 

vraagstuk. Na verloop van tijd moeten dat met elkaar samenhangende deelvraagstukken 

worden. Het is nu vooral het begrijpen van het vraagstuk, we moeten naar dezelfde taal.  

Mensen hebben nu vooral bij circulair bouwen en de circulaire economie over de materialen 

die uit de gebouwen komen. Maar het gaat vooral al om hoe je het aan de voorkant in stopt 

met als intentie hoe je het daarna weer wilt gaan gebruiken.  

De actie die we nu uitzetten is: in het verleden heeft iedereen daar zijn eigen interpretatie 

op losgelaten, maar we zijn nu opzoek naar een gemeenschappelijke taal om het 

vraagstukken te duiden en te begrijpen. De eerste audit: CB’23. Een houvast kapstok: wat 

zijn de beste definities, wat zijn de beste meettools, de beste stappen die je onderneemt. 

We hanteren tot nu toe andere interpretaties en aanpakken. In CB’23 wordt dat bij elkaar 

gebracht en is er de informatie om te besluiten: zo gaan we verder?  

Ik zie het als een absolute noodzakelijkheid, maar ook zeker als kans. Wel erg onwennig: we 

moeten het onbekende in. We bouwen als organisatie al 10 – 20 jaar grotendeels hetzelfde, 

maar er wordt nu gevraagd om het anders te gaan doen, anders na te denken, meer kennis 

te hebben van wat je doet (impact op het milieu en de omgeving).  

Responsiviteit: 

Podium voor circulaire vraagstukken vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dezelfde 

thema’s staan centraal als waar markt en non-marktpartijen mee bezig zijn: renewable 

energy, verantwoord produceren en consumeren, circulair bouwen. We vinden 1-op-1 

aansluiting.  

Je merkt dat er een aantal (grotere) partijen (zoals ook de BAM) die al langer met het thema 

bezig zijn, procesaanpak al hebben ontwikkeld, nieuwe verdienmodellen hebben en al met al 
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meer kennis hebben op het vlak. Andere (veelal) kleinere partijen komen nu pas een beetje 

kijken: moeten nog verkennen, de terminologie leren.  

Je merkt dat het mensen meenemen is. We hebben een voortrekkersrol, daar worden we 

ook op aangekeken.  

Niet alle belangen worden aan tafel uitgesproken. Dat moet vanuit ons komen: dat gaat 

Cirkelstad niet actief doen. Je moet zelf actief zijn: zij bieden het podium.  

Wij brengen vooral expertise naar Cirkelstad, in plaats van andersom. Want we zijn één van 

de grote organisaties/partners. We brengen dat in zodat andere er ook van kunnen leren.  

Veerkracht: 

Belangrijkste trend voor mij is er één bij de overheid. Rijks vastgoedbedrijven doen andere 

aanvragen. Die worden steeds meer circulair, bijvoorbeeld meer gericht op energieprestatie, 

op het hergebruiken van materialen.  

Het materialen paspoort: CB’23: om het weer 1 op 1 in de markt te kunnen zetten. Ik zie het 

materialen paspoort niet actief voorbijkomen bij Cirkelstad. Maar ik verwacht wel dat 

Cirkelstad meer een rol kan spelen. Een bemiddelende rol bij de implementatie van het 

materialen paspoort bij de grote bouwers. Die zitten nog niet echt in CB’23.  

Revitaliseren: 

Cirkelstad zit niet in de projecten bij ons: ze hebben nog niet met ons aan tafel gezeten. Je 

merkt wel dat er aan de voorkant beloftes gemaakt worden bij de projecten, die niet 

waargemaakt kunnen worden: iedereen is nog erg aan het opstarten. Bijvoorbeeld, een 

school waarvan de materialen herbruikt van leken te kunnen worden, moest uiteindelijk zo 

gesloopt worden dat een groot deel niet meer bruikbaar was.  

We zijn met z’n allen zoekende en als het dan even tegenzit, neigen we toch snel weer terug 

naar een traditionele aanpak. Dan stappen we af van alle circulaire uitgangspunten: dan gaat 

het gewoon weer om het financieel haalbaar te maken.  

Schaalsensitiviteit: 

We werken met een lange termijn visie: een strategie met circulair bouwen als stip aan de 

horizon. Overheidsrichtlijnen, 50% minder grondstoffengebruik: probeer je door te vertalen 



98 
 

naar minder afval en het ontwikkelen van tools. Bijvoorbeeld dit jaar weer 10% minder, en 

zo elk jaar weer.  

Wij zijn regionaal georiënteerd: 8 steden. Die steden komen overeen met de structuur en 

strategie van Cirkelstad.  

De impact van Cirkelstad: 

De toegevoegde waarde van Cirkelstad is dat de vragende en de kant die antwoord kan 

geven met elkaar in verbinding brengt. Met name publieke partijen, zoals de 

Rijksvastgoedbedrijven in de gemeenten, die stellen een vraag aan de markt. Het podium 

bieden waarin dat mogelijk is, dat is de kracht en toegevoegde waarde van Cirkelstad.  

Het is een podium voor de dialoog: de vlag Cirkelstad moet er op staan, om die verbindende 

factor te zijn. Bijvoorbeeld de Partnerdag: mini podia opgericht waar overheidsinstellingen 

hun vragen konden pitchen en er antwoorden kwamen vanuit het publiek bestaande uit 

partijen die daarin werkzaam zijn; of feedback vragen over hoe zij het aanpakken.  

Ik zou Cirkelstad omschrijven als: een Platform voor dialoog om de circulaire economie te 

versnellen. Het is de olie tussen de partijen.  

Ik merk aan alles dat het nog een beetje in de opstartfase zit.  

Ik denk dat Cirkelstad nu een oriënterende en verkennende fase heeft gehad waarin het 

partijen heeft verenigd. Nu gaat het de actiefase in: daarna kunnen we standaard gaat 

zetten op basis van wat we geleerd hebben.  

We kunnen niet zonder Cirkelstad. Het is een onafhankelijke partij die het mogelijk maakt 

dat publieke partijen de dialoog kunnen voeren met marktpartijen, en vice versa: vanuit de 

publieke partijen omdat ze aanbestedingsverplichtingen hebben. Het zijn 2 werelden die 

moeilijk communiceren: commercieel en effectief ten opzichte van maatschappelijk 

georiënteerd en wat trager functionerend. Door Cirkelstad daartussen te zetten komt er 

meer begrip, een vertrouwensband om een goed gesprek met elkaar te voeren. Dankzij de 

kwaliteiten van de mensen van Cirkelstad: mensen die openminded zijn en zij sturen dat 

Platform Cirkelstad de plek is waar het dialoog wordt gevoerd: iedereen gelooft daar nu ook 

in. Cirkelstad blijft nodig om elkaar op regelmatige basis te zien.  
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Cirkelstad is de olie in de motor.  

Doen ze dat succesvol? Ja. Belangrijkste succesfactoren zijn het structureel bij elkaar 

brengen van partijen omtrent specifieke onderwerpen, thema’s en vraagstukken. 

Samenversnellen Traject is contractueel vastgelegd en er is geld beschikbaar gesteld: zorgt 

voor verbondenheid tussen de partijen.  

Verbeterpunten: nog actiever, meer bijeenkomsten. Maar zij hebben ook input van ons 

nodig om events te organiseren. Meer zichtbaarheid op events.  
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7.2 Nico van Hoogdalem (spinner Zuid-Holland) 

Reflexiviteit: 

2 jaar geleden was iedereen veel bezig met “circulair, wat is dat nou? Nu is meer de vraag 

wat kan ik er mee. Help me daarbij.” 

Er is denk ik overeenstemming over wat circulair bouwen inhoudt. Ook al is het een 

container begrip waar iedereen wel wat uit kan halen. Maar nog belangijker, je kan het wel 

begrijpen, maar het moet geplaatst worden in jouw specifiek proces.  

Ik probeer altijd wel veel door te vragen. Wat bedoel je daar dan mee? Dan kom je erachter 

dat ze toch niet altijd helemaal zeker weten. Dan probeer je ze te verbinden met iemand die 

het wel al heeft gedaan. Niet zelf antwoord geven. Ik kan alleen vanaf het vraagstuk kijken, 

wie kan ik daarbij betrekken.  

Overeenstemming is wel nodig. Daarnaast, overeenstemming dat je gaat samenwerken.  

Database, de Groene Gids, met ieders expertise. Niet met de vraagstukken en behoeften, 

want anders gaat iedereen bellen om opdrachten binnen te hengelen.  

Elke organisatie die in zijn werkzaamheden actief is in sector bouw kan een partner worden. 

Dus ook bijvoorbeeld adviesbureaus die eerder advies hebben gebracht op de transitie naar 

de circulaire economie.  

Er moet minimaal een gemeente in de Cirkelstad betrokken zijn. Het begint ook vaak bij ze. 

De gemeente geeft aan ‘dit vraagstuk/vraagstukken spelen bij ons. De vraag is eigenlijk ‘joh, 

help me’. Het Rijk heeft de Bouwagenda vastgesteld: 2030 halveren, 2050 geminimaliseerd. 

“Gemeenten vinden dat vaak nog best wel eng. Wat moeten wij er dan mee? Wij helpen ze 

daarbij. Door ze in ieder geval aan te laten sluiten. Als er een partij is die dat al eerder heeft 

gedaan, dan ontstaat er wellicht een relatie tussen de gemeente en de partij rondom een 

opdracht. Daar zijn wij dan niet meer bij betrokken: wij brengen iedereen bij elkaar, zorgen 

ervoor dat de vraagstukken die leven naar boven komen en dat er een richting wordt 

gegeven aan hoe ze die vraagstukken kunnen gaan beantwoorden. Dat kan bijvoorbeeld, 3 

partijen hebben dezelfde vraag, we organiseren een masterclass voor hun rondom het 

betreffende vraagstuk.” 
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Responsiviteit: 

We hebben nog niet een opdracht afgezegd. Er kan altijd wel iets circulairs in gevonden 

worden.  

Nog niet meegemaakt dat interesses en belangen onverenigbaar zijn. Er zijn wel partijen die 

meer vragen dan de 5000 euro die ze betalen. Je kan niet aan mij vragen om opdrachten 

binnen te halen. Ik kan je uitleggen wat je voor 5000 euro kan krijgen, maar je bent van jezelf 

afhankelijk om het eruit te halen.  

Alle partijen zitten wel “wat kan ik er uithalen voor mezelf”. Je moet het dus een beetje 

doorbreken dat partijen alleen maar komen halen in plaats van brengen. We doen dit door 

eerst in kaart te brengen wat er speelt/wat de vraagstukken zijn en als ze daar iets op 

hebben, dan kunnen we ze vragen om dat te delen.  

Er is weinig transparantie over de strategisch visie. Zo is er geen duidelijkheid of deze punten 

erin worden meegenomen, of de spinners überhaupt betrokken worden.  

Ik ben er niet over uit wat de besluitvormingsladder is. Wij (de spinners) moeten meer 

invloed kunnen uitoefenen vind ik.  

Gemeente en marktpartijen breng je op hetzelfde niveau naar binnen toe. “Ondernemers 

geven vaak aan dat een gemeente nooit meewerkt”. Iedereen aan tafel, die we helpen, moet 

partner zijn.  

Partners zijn meestal de eigenaars, Cirkelstad is ondersteunend. Vaak wel een 

voortrekkersrol om het proces vorm te geven, bijvoorbeeld bij het project Samen Versnellen. 

Dat kan nou eenmaal niet bij 1 partij liggen: dus dan doen wij dat.  

Veerkracht: 

Er is meer behoeften om vraagstukken landelijk op te pakken. Eerst alleen de vraagstukken 

van de partners. Nu meer het samenvoegen van de vraagstukken en die landelijk aan te 

pakken: generieke vraagstukken die op veel plekken leven. Onze benadering verandert 

daardoor: in plaats te werken met de vraagstukken van de partners, wordt er zelf een keuze 

gemaakt voor welke vraagstukken landelijk verder uitgewerkt worden.  
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Cirkelstad neemt voortouw in deze ontwikkelingen. Want deze ontwikkeling behoeven 

ondersteuning en daar komt Cirkelstad dan bij kijken.  

4x per jaar bijeenkomsten voor de communities of practice (COP). Een COP per Cirkelstad. 

De spinner organiseert de bijeenkomsten. 1e uur: waar zijn de partijen mee bezig, waar 

lopen we tegen aan. 2de uur: inspiratie sessie aan de hand van een interactieve presentatie 

over, bijvoorbeeld, nieuwe businessmodellen. Binnen de 2 uur kan je ook weer niet erg de 

diepte in gaan. Daarna bel je iemand op. Het moet uit de groep zelf komen. We moeten 

meer gaan brengen: organiseren verdiepingssessies in workshops en masterclasses. 

Diezelfde workshops en masterclasses kunnen we vervolgens ook op andere plekken 

gebruiken: het worden producten. Anders zit iedereen het op z’n eigen manier uit vinden: 

maar wij brengen er versnelling in door ze te laten leren van de goede dingen die al gedaan 

zijn: over verschillende regio’s.  

Revitaliseren: 

Stel er is een vraagstuk maar er is niet de juiste partner, dan kunnen wij kijken of we weer de 

juiste partner erbij kunnen halen. Maar ik ga er niet naar opzoek.  

Cirkelstad is een netwerk, we hebben geen programma’s, dus voor mij loopt niks stuk. Alleen 

dat bepaalde partijen het niet met elkaar kunnen vinden.  

Spinners zijn niet in dienst van Cirkelstad: ze krijgen betaald per partner die ze binnen 

brengen. Het zijn zelfstandig ondernemers die namens Cirkelstad opereren. De beloning is 

de incentive om meer binnen te krijgen. Elke 1000 gaat 1/3 naar Cirkelstad, 2/3 naar de 

spinner. Dat is de enige inkomstenbron. De spinners investeren vervolgens hun eigen geld. 

Omdat het een zelfstandig ondernemen club is, kan je ook niet dwingen. De reden voor 

zelfstandig ondernemers, is dat je ondernemers in een bepaalde regio in dienst neemt die 

vaak al een netwerk hebben: hebben zichzelf al vaak bewezen. Cirkelstad is een 

ondernemersnetwerk.  

Wij zijn niet bezig met het daadwerkelijk uitvoeren van de taken, ik kan hoogstens als ze 

daar om vragen ze in contact brengen met, bijvoorbeeld, een bepaalde bouwer die ervaring 

en kennis heeft op het specifieke vraagstuk.  

Schaalsensitiviteit: 
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Vraagstukken en behoeften worden op regionaal en lokaal niveau opgepakt in plaats van de 

implementatie van nationaal beleid op regionaal en lokaal niveau. Dit gaat wel wat ten koste 

van de nationale oriëntatie.  

Meer dus vraagstukken gegeneraliseerd vanuit regionaal niveau naar landelijk niveau op 

gaan pakken, die vervolgens weer kunnen worden toegepast in de regio.  

Ik weet niet altijd hoe een tool tot stand komt: bijvoorbeeld voor gasloos bouwen.  

Het gevaar is wel dat we telkens dezelfde partijen vragen (de koplopers, zij hebben hun 

waarde en expertise bewezen) om mee te denken met landelijke vraagstukken. Maar dit 

soort landelijke vraagstukken voor regionale partijen worden langs de spinner heen 

gevraagd, hij/zij weet het niet.  

De impact van Cirkelstad:  

Cirkelstad is een netwerkorganisatie waarbij partijen binnen de bouwsector samenwerken 

om te veranderen naar een circulaire economie. Binnen het onderdeel in de keten waar zij 

werkzaam zijn. Dat zij gelijkgestemde ontmoeten, van elkaar te leren.  

Wij werken op 4 niveaus: mensen enthousiast maken, ambities naar boven krijgen, delen en 

verbinden, verdieping op algemene vraagstukken. Het netwerk is om te binden, te boeien en 

extra informatie te geven.  

Cirkelstad is waarde toevoegen door partijen bij elkaar te brengen rondom een gedeeld 

vraagstuk.  
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7.3 Hans de Jong (SGS Search): dienstverlenend bedrijf in de bouw 

Reflexiviteit: 

Er zijn geen afspraken over wat circulair bouwen inhoudt. Maar in de praktijk weet iedereen 

er wel wat van te maken. We zijn er wel mee bezig om die gedeelde taal te ontwikkelen: met 

het materialenpaspoort enzo.  

Op projectbasis wordt eerst besproken wat ieders visie enzo is. Dat is iets dat we onderling 

afstemmen op projectniveau.  

Wij zien de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie als een uitdaging en een kans.  

Responsiviteit: 

Wij veel betrokken bij vraagstukken over wat er in een gebouw aanwezig is en wat ervan 

hergebruikt kan worden.  

Er wordt meestal aan onze expertise en ervaring gevraagd. Wij hebben ook veel kennis zelf 

al in huis: dus hoeven ook weer niet zoveel op te halen. Wat we vooral ophalen zijn 

opdrachten doordat we laten zien en onze aanwezigheid tonen met het delen van onze 

expertise en ervaringen.  

Wij zijn niet opzoek naar kennis, maar het delen van onze kennis. Deel je kennis toegankelijk 

en dan komt het werk naar je toe. Dat is ook zo gebleken in de praktijk.  

Er zitten verschillende belangen, maar niet per se tegenstrijdige belangen: je zit elkaar niet in 

de weg. 

Cirkelstad is soms ook opdrachtgever: we hebben een keer een rekentool ontwikkelt, om 

aan de voorkant de hoeveelheid hulpbronnen in een gebouw te berekenen. Maar de meeste 

opdrachten is Cirkelstad niet de opdrachtgever, maar meestal de gemeente: voor ons de 

gemeente Amsterdam en Rotterdam. Dan ontstaat er een samenwerkingsverband: 

Cirkelstad is alleen in het begin een faciliterende partij. Cirkelstad heeft daarna meestal geen 

betrokkenheid meer.  

Veerkracht: 
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Belangrijke ontwikkeling: meer aandacht voor vastleggen van de materialen in de gebouwen. 

Opdrachtgevers die vaker vragen om daar aan de voorkant al over na te denken. Dit zie ik in 

mindere mate terug in Cirkelstad.  

Revitaliseren: 

De inefficiëntie zit hem er vooral in dat het bij opdrachten in de circulaire bouw moeilijk van 

tevoren vast in te schatten is wat de kosten en tijd zullen zijn. Het is moeilijk te voorspellen, 

want er is nog weinig ervaring. Ook voor de opdrachtgever lastig om een concrete vraag te 

formuleren. Het gewenste resultaten en het daadwerkelijke resultaat kunnen dan niet 

overeenkomen. Hier zijn dan discussies over en het is voor alle partijen een leermoment.  

Schaalsensitiviteit: 

Onze bevindingen uit de projecten kunnen worden toegepast op andere plekken. Maar we 

krijgen geen vragen uit andere gebieden: het is vooral Amsterdam en beetje Rotterdam voor 

ons.  

De impact van Cirkelstad: 

Cirkelstad is een platform waar gelijkgestemde met elkaar kennis delen. Verschillende 

belangen, interesses, worden op het platform van Cirkelstad verenigd.  

De naam Cirkelstad is erg belangrijk. Het heeft een betrouwbare reputatie, waardoor het 

makkelijker is voor partijen om zicht te binden en om aan tafel te gaan zitten. Het is allemaal 

laagdrempeliger.  

De toegevoegde waarde van Cirkelstad zit hem er in dat we de ontwikkelingen op die manier 

kunnen blijven volgen in de markt en partijen te kunnen vinden voor het uitvoeren van 

projecten. Wij krijgen opdrachten van de overheid vanuit het netwerk van Cirkelstad. Een 

aantal projecten hadden wij niet kunnen doen zonder Cirkelstad.  

Cirkelstad is succesvol vind ik, maar het mag doelgerichter. Het is nu meer een 

netwerkbijeenkomst, het mag concreter over bepaalde projecten en vraagstukken. 
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7.4 Tineke Beuker (Binnenlandse Zaken en Koninklijkheidsrelaties)  

Reflexiviteit 

Op hoofdlijnen is er overeenstemming over circulair bouwen. Het grotere doel is voor alle 

partijen helder. Maar wat precies circulair bouwen is, dat weten wij zelf ook niet eens. Maar 

er is de ruimte om dat zelf in te vullen, want er gebeuren nog zoveel innovaties. Hoe strikter 

de definitie wordt gelegd, hoe meer innovaties daarbuiten zullen vallen.  

Het is vooral kijken wat werkt en wat werkt minder goed. Circulair bouwen is een middel, 

niet een doel op zich: het gaat erom om beter met het milieu om te gaan.  

Responsiviteit: 

Cirkelstad neemt verschillende rollen aan afhankelijk van de behoeften.  

In mijn ervaring wilt iedereen in Cirkelstad elkaar wel helpen.  

Mijn contact met Cirkelstad verloopt hoofdzakelijk via Rutger (gemeentesecretaris). Er is dus 

sprake van korte lijnen.  

De inhoud van de bijeenkomst van een COP verschilt. Vaak wordt er een interessante case of 

een product aangehaald. Soms staat er een vraagstuk centraal. Ik vind ook wel dat de 

bijeenkomst zo het best kan worden ingevuld.  

Het is een podium voor circulaire vraagstukken vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

Dezelfde thema’s staan centraal als waar markt en non-marktpartijen mee bezig zijn: 

renewable energy, verantwoord produceren en consumeren, circulair bouwen. We vinden 1-

op-1 aansluiting met waar wij mee bezig zijn. 

Veerkracht: 

Voor mij zijn de belangrijkste ontwikkelingen de milieueisen aan gebouwen die nu in de 

wetgeving worden vastgelegd, het stikstof vraagstuk. Meer partijen zijn zich bezig aan het 

houden met circulair bouwen: er is meer urgentie gekomen. Dit komt terug in Cirkelstad 

doordat er meer aandacht is bij de partners voor dergelijke issues.  
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Revitaliseren van gestagneerde processen: 

Communicatie onderling loopt weleens niet goed, dan ontstaan er misverstanden. Cirkelstad 

leidt dan meestal een gesprek dat de neuzen weer dezelfde kant op staan. Ik kaart 

problemen ook altijd aan via Cirkelstad.  

Schaalsensitiviteit: 

Voor mij moet het wel landelijk relevant zijn. Wie het initiatief neemt om het breder te 

trekken verschilt. Het traject Samen Versnellen is bijvoorbeeld uit de koker van Cirkelstad.  

De Bouwprogramma’s moeten ook gaan samenwerken.  

Impact van Cirkelstad: 

Wij vinden Cirkelstad een belangrijke partner omdat het branche onafhankelijk is. Het heeft 

geen belangen te verdedigen. En er zijn veel diverse partners bij betrokken, daar hebben wij 

via Cirkelstad toegang tot.  

Er worden interessante ideeën door Cirkelstad aangedragen: creativiteit. Zij stellen ook 

weleens zelf een project voor, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een productcatalogus.  

Cirkelstad is een kleine flexibele organisatie met heel veel enthousiaste partners. Ze kunnen 

inspelen op behoefte en kunnen capaciteit lostrekken bij partners.  

Cirkelstad heeft een groot en divers partnernetwerk. Dit komt denk ik ook wel door de 

hoogte van de contributie af te stemmen met de jaarlijkse omzet van de organisatie.  
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7.5 Dennis Hauer (UC Architects): architectenbureau  

Reflexiviteit: 

Circulair bouwen gaat om het sluiten van kringlopen. Met alles wat wij gebruiken moeten we 

rekening houden dat we ook in de toekomst nog hulpmiddelen nodig gaan hebben.  

Veel partijen focussen nog te veel op alleen materiaal gebruik als ze het over circulair 

bouwen hebben. Wij willen het meer multidimensionaal benaderen: ook de invloed op de 

grond, op de natuur eromheen.  

Er wordt ook niet aan het begin van bijeenkomsten stilgestaan bij ieders definitie voor 

circulair bouwen. Maar juist door het niet vast te leggen, houd je de ruimte om met elkaar 

aan de slag te gaan.  

Tegelijkertijd is er ook wel behoefte aan meer concretisering en eensgezindheid: zo kun je 

ambities afstemmen. Daar is een rol voor Cirkelstad voor weggelegd vind ik.  

Responsiviteit: 

Wij willen graag kennis delen via Cirkelstad. Het is ook wel een communicatiemiddel, om te 

laten zien wat we kunnen en al hebben gemaakt.  

Ook de partners moeten wat te zeggen hebben over de koers van Cirkelstad.  

Veerkracht: 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn vind ik het borgen van circulariteit in wetgeving, de 

stikstof-uitspraak. Al met al is er meer aandacht voor circulariteit. Maar de ontwikkelingen 

zie ik niet zo erg terug binnen Cirkelstad, de manier van verwerken is nog te traag.  

Revitaliseren van gestagneerde processen: 

Niet iedereen laat altijd het achterste van zijn tong zien. Bij zo’n community of practice 

bijeenkomst zitten immers ook concurrenten van elkaar aan tafel. Zo zitten wij bijvoorbeeld 

met nog drie andere architectenbureaus. Bepaalde opdrachten waar je dan mee zit houd je 

liever voor je. 
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Het is denk ik een goed instrument om positieve veranderingen in de spotlight te zetten. 

Door de verhalen te delen en veel mensen er kennis van te laten nemen kunnen we 

toewerken naar het nieuwe normaal. 

Schaalsensitiviteit: 

Er is niet echt sprake van een lange-termijn visie zo ver ik weet. Het traject met het langste 

termijn is volgens mij vier jaar.  

Ik heb nog niet wat gezien over de strategische visie, dat kan transparanter.  

Impact van Cirkelstad:  

De toegevoegde waarde van Cirkelstad is de kennis in het netwerk. Dat je met ze over een 

vraag kan sparren om te kijken wat we er mee kunnen.  

We willen meer verbreden in de markt, via Cirkelstad kunnen we een groot netwerk 

bereiken.  

Cirkelstad zou idealiter een netwerk van kennis zijn waarin Cirkelstad een verbindingsrol 

vervult. Dat zou nog wel meer kunnen: ze hebben veel kennis en mogelijkheden, maar de 

manier waarop het ontsloten wordt gaat daar nog te weinig aandacht naar uit. 

Ze zijn nu zo gegroeid dat het ook een beetje kan vervallen in een soort praatgroep. Het 

nodigt nog te weinig uit tot concreet stappen maken, te veel alleen delen van ieders kennis 

en kunde. Het zou én en én moeten zijn.  

De Bouwprogramma’s zijn een stap de goede richting op.  

Cirkelstad heeft ons binnen projecten niet verder gebracht. Cirkelstad moet zelf een sterkere 

partij worden en meer de mogelijkheden en kennis die ze hebben benutten. Daar hoort bij 

dat ze meer een eigen koers gaan varen.  

 


