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Hoe stuur ik op impactrijke pps-constructies rondom 
transitieopgaven en de circulaire transitie in het 
bijzonder?

PBL Leren in de regio (2021) 

’Bestuurders en ambtenaren zijn veelal nog ‘onbewust 
onbekwaam’; 

1. Aanleiding



2. Nut en noodzaak van een circulaire economie

NCCE22 - openingsvideo Allemaal Circulair! – YouTube

https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=suMT49g2IH0&feature=emb_logo


Tijdlijn

Rijksbrede programma 
Nederland Circulair in 2050

2016

Grondstoffenakkoord

2017

Transitieagenda's op 5 
sectoren

2018

Uitvoeringsprogramma 
Circulaire Economie 2019-
2023

2019

Nationaal Programma 
Circulaire Economie 

(eind) 2022

50% minder primaire 
grondstoffen (mineralen, 
metalen en fossiel)

2030

Een volledig circulaire 
economie

2050



Energietransitie

Voedseltransitie

Circulaire transitie

Ontwikkeling transitie



Hoe kunnen PPS-en met het beroepsonderwijs de 
circulaire transitie helpen versnellen?

› De transitie naar een circulaire economie is afhankelijk van goed onderwijs, waar mensen worden 

opgeleid om op een circulaire manier te denken en werken. 

› Samenwerking onderwijs bedrijfsleven in pps-verband is een bewezen interventie voor de 

ontwikkeling kennis en vaardigheden voor transities.

› Bedient, bereikt & betrekt meerdere doelgroepen: studenten, ondernemers, werknemers, 

beleidsmakers

› Ontwikkelen van leercultuur en innovatievermogen



Doelgroepen

• Ondernemer: behoefte aan kennis, kapitaal en kennissen. 

• Het aanbod aan projecten, initiatieven en instrumenten van provincies, regio’s, gemeenten, 

waterschappen en omgevingsdiensten is groot en divers. Het gaat om circa 2.000 activiteiten 

en zo’n 50-60 verschillende instrumenten. 

• Ondernemers hebben behoefte aan een overheid die de markt voor circulaire grondstoffen, 

producten en diensten op gang helpt (vraagcreatie). Uit onderzoek blijkt dat hier de meeste 

knelpunten liggen. Ondernemers willen lange termijn (afzet) perspectief. Overheden worden 

hoe langer hoe meer actief met circulair inkopen. Concrete en diverse beleidsdoelen 

ontbreken echter en de aandacht is veelal projectmatig (pilots) en niet structureel.

• Student/werknemer: circulair skills Plaatje (vaardigheden nodig in circulaire economie) – zie

volgende slide





Huidige staat van PPS-en op gebied van circulair in 
het BO

• Ongeveer 20 publieke-private initiatieven in het land. 

• Er wordt relatief veel onderzoek gedaan. Zo zijn er inmiddels 24 lectoraten en 2 practoraten actief. 

• Weinig inzet op LLO, mkb of doorlopende leerweg. 

• Behoefte aan een impuls voor het verbinden en opschalen van kleine initiatieven 



Lessen vanuit de digitale transitie

• Een regionale beleidsvisie op basis van afstemming aanbod en vraag is belangrijk. Aanbod 

is in kaart, maar er is onvoldoende inzicht in de vraagkant bij mkb

• Onderwijsinstellingen zijn vaak een logische partij om mee samen te werken, vooral in de 

uitvoering. 

• Meeste bestaande initiatieven zijn tot stand gekomen uit de urgentie gevoeld bij 

initiatiefnemers. Geen empirische data.

• Van 1000 bloemen bloeien naar de opschaling van werkende modellen. Data gedreven 

beslissingen op basis van meetbare activiteiten kunnen daarbij helpen. Hiervoor is een 

goede monitoring essentieel. 



Lessen vanuit de digitale transitie

• Centrale of decentrale coordinatie is nodig. Bevorder de operationele samenwerking 

tussen initiatieven. Uiteindelijk is het achterliggend probleem van het gebrek aan 

impactdata het gebrek aan (gedeeld) accountmanagement. 

• Leren van elkaar: Initiatieven en activiteiten die erg gerelateerd aan elkaar zijn (qua 

doelgroep, type activiteit of de digitale technologie waarmee gewerkt wordt)



Discussie

• Wat zijn volgens jullie succesfactoren voor een regionale 

agenda op het gebied van de circulaire transitie? 

• Welke instrumenten beschouw je nu als succesvol? Wat 

werkt in jouw ogen? Wat zijn daarbij de succesfactoren? 

• Welke behoefte zien jullie waar nu nog geen instrument 

voor is? Of behoeft een bestaand instrument een 

aanpassing? 


