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1. Achtergrond 

Het tweede kabinet-Rutte heeft in 2016 het Rijksbrede Programma Circulaire Economie 

‘Nederland circulair in 2050’ naar de Tweede Kamer gestuurd en de uitvoering ervan is in 2017 

door het derde kabinet-Rutte in het Regeerakkoord opgenomen. De doelstelling van het 

programma is een circulair Nederland in 2050 met als tussendoelstelling de halvering van het 

gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 20301. 

Op basis van het Rijksbrede Programma en het Grondstoffenakkoord (2017) hebben het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van de Rijksoverheid de opdracht gekregen 

om, samen met andere kennisinstellingen voor specifieke onderdelen, het monitoringssysteem te 

ontwikkelen en de nulmeting uit te voeren. Een en ander resulteerde in een 

monitoringssystematiek zoals beschreven in het rapport ‘Circulaire economie: Wat we willen 

weten en kunnen meten’ (2018)2  

Voortbouwend hierop is onder regie van het PBL en in samenwerking met CBS, CPB, CML, RIVM, 

RVO, RWS, TNO en de UU is het werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 

opgesteld3, wat moet resulteren in een volwaardige monitoring- en sturingssystematiek in 2023.  

Onderdeel (werkpakket 2) van het werkprogramma is de Integrale Circulaire Economie 

Rapportage (ICER), een tweejaarlijkse, onafhankelijke rapportage over de mate van voortgang 

naar een circulaire economie. Het monitoren van het transitieproces naar een circulaire economie 

maakt deel uit van de ICER. 

In het begin van 2021 is de eerste ICER verschenen4. Wat betreft het monitoren van het 

transitieproces is voortgebouwd op het Technologisch Innovatie Systeem (TIS) model van het 

Copernicus Instituut (Universiteit Utrecht) en het X-curve model van DRIFT5. In het eerste model 

wordt het proces beschreven met behulp van (veelal) kwantitatieve indicatoren van acht 

zogenoemde sleutelprocessen van TIS6. De auteurs geven vervolgens hun interpretatie van die 

indicatoren, waarbij ook andere informatie betrokken wordt.  

Het X-curve model beschrijft de transitiedynamiek meer kwalitatief in termen van opbouw van 

nieuwe duurzame manieren van denken, doen en organiseren en afbouw van niet volhoudbare 

manieren van denken, doen en organiseren alsmede van ombouw (bestaande elementen die 

nieuwe toepassingen krijgen of worden aangepast aan een nieuwe context) en van voortbouw 

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050.  
2 Potting, J., et al. (2018), Circulaire Economie: wat we willen weten en kunnen meten:  
 Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland, Den Haag: PBL 
3 PBL (2019), Werkprogramma voor monitoring en sturing CE 2019-2023, Den Haag: PBL 
4 Hanemaaijer, A. et al. (2021), Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021, Den Haag: PBL. 
5 Hoofdstuk 4 in: Hanemaaijer, A. et al. (2021), Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021, Den Haag: PBL 
6 Hekkert M.P., et al. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. 
Technological Forecasting and Social Change 74: pp. 413-432. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
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(het institutionaliseren en normaliseren van datgene wat in de opbouw in gang is gezet)7. In de 

eerste ICER wordt ook gebruik gemaakt van de X-curve, hoewel de nadruk ligt op de 

maatschappelijke innovatie systeem (MIS) benadering en kwantitatieve indicatoren. MIS is een 

doorontwikkeling van de technologische innovatiesysteem benadering (TIS).  

Bij het PBL bestaat behoefte aan een verdere doorontwikkeling van zowel de X-curve als de 

huidige (T/M)IS benadering zodanig dat zij in aanvulling op elkaar de bestaande monitor verrijken 

en de transitie naar een Circulair Nederland beter beschrijven en derhalve bijdragen aan een 

gerichtere sturing ervan. Het Copernicus Instituut is inmiddels met de aanscherping van de 

T(M)IS benadering gestart. 

Tegen deze achtergrond heeft PBL DRIFT een opdracht gegeven om te verkennen hoe de X-

curve toegepast kan worden bij monitoring van de transitie naar een Circulaire Economie (CE) en 

wat de (T/M)IS benadering en X-curve met elkaar gemeenschappelijk hebben, hoe ze elkaar 

aanvullen en wat dit betekent voor een eventuele combinatie in informatieverzameling, analyse 

en presentatie in de ICER en in andere toepassingen.  

Dit verkennende project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase is een meer theoretische slag 

naar een raamwerk gemaakt, voor zowel CE in het algemeen als voor een voorbeeld-toepassing 

in een raamwerk voor (kunststof) verpakken/verpakkingen. De tweede fase behelst een eerste 

grove toets van het raamwerk door het aan de hand van een korte literatuurstudie en drie 

expertinterviews toe te passen op de casus van ‘(kunststof) verpakken/verpakkingen’8. De 

intentie was niet om tot inhoudelijke conclusies over de casus te komen.   

Het voorliggende rapport vat de resultaten van fase 1 samen. In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste 

bevindingen van fase 2 in een tekstkader weergegeven.  

  

 

7 Lodder, M., et al. (2017), Staat van Transitie: patronen van opbouw en afbraak in vijf domeinen, Rotterdam: DRIFT; Bode, 
N., et al. (2019), Staat van Transitie: dynamiek in mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie, Rotterdam: DRIFT 
8 Zie, de Pater, M., et al. (2022), Verkennende casus X-Curve monitoring van Circulair verpakken, Rotterdam, DRIFT 
(werkrapportage) 
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2. X-curve als monitoringstool voor de CE transitie 

2.1 Inleiding X-curve 
Zoals in het vorige hoofdstuk is en in paragraaf 2.3 uitgebreider wordt omschreven, heeft dit 

rapport tot doel te verkennen hoe de X-curve toegepast kan worden als instrument om de 

transitie naar een circulaire economie in Nederland te monitoren. Dit als bijdrage aan het 

monitoringsprogramma. 

De X-curve is ontstaan om het verloop van transities te karakteriseren.  Met transities bedoelen 

we fundamentele veranderingen op het niveau van een systeem, bijvoorbeeld onze 

voedselvoorziening, mobiliteitssysteem, energiesysteem, watermanagement richting een 

duurzamer systeem, waarbij de maatschappelijke functie van het systeem in de kern ongewijzigd 

blijft, maar onze invulling ervan onomkeerbaar verandert. Een transitie, en derhalve de fases in de 

X-curve, wordt dan ook gekenmerkt door veranderingen in drie aspecten9:  

 Cultureel: gedeelde normen, waarden, idealen en paradigma's; 

 Structuur: institutionele setting, regels, kennisinfrastructuur, economische structuur, 

fysieke en technologische structuur; 

 Werkwijzen (of praktijken): dagelijkse routines, gedrag, acties 

Hierbij wordt opgemerkt dat cultuur, structuur en werkwijzen door de tijd veranderen en hiermee 

ook het startpunt van een transitie alsmede de te hanteren indicatoren. Enkele decennia geleden 

werd gecontroleerde afvalverwerking als een transitie beschouwd, terwijl dat nu ergens onderaan 

de R-ladder bungelt en de transitie zich veel meer richt op ‘refuse, rethink and reuse’. (zie ook 

hoofdstuk 3.1, uitdaging 1). Indicatoren zijn dus tijdsafhankelijk en dienen bij voorkeur 

participatief te worden ontwikkeld. 

 

 

9 https://drift.eur.nl/nl/over-drift/transities/ 
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Figuur 1 X-curve (Bron: Sturing in Transities, 2020, p. 13) 

Zoals te zien in figuur 1, geeft de X-curve inzicht in de opbouw van nieuwe fenomenen 

(linksonder), die op den duur kunnen institutionaliseren (rechtsboven). Ook beschrijft het hoe 

elementen van een bestaand systeem die in eerste instantie worden geoptimaliseerd 

(linksboven), maar na verloop van tijd ook worden afgebroken/ verdwijnen (rechtsonder), 

waardoor de oude cultuur, structuur en werkwijzen van een maatschappelijk systeem 

plaatsmaakt voor nieuwe en dus voor een nieuw systeem. De processen in de X-curve zijn 

grotendeels autonoom, maar via bewuste interventies ook gedeeltelijk stuurbaar.    

De X-curve wordt ook vaak gebruikt om duidelijk te maken dat de transitie zich niet maar in één 

fase tegelijk bevindt. Niet alleen is er dus een combinatie van afbouw en opbouw, maar ook 

kunnen sommige elementen (zoals organisaties, producten, deelmarkten) al in een verdere fase 

zijn, terwijl anderen zich nog aan het begin bevinden. Dit neemt niet weg dat een transitie 

meestal wel een zwaartepunt meer aan het begin of meer aan het einde van de X-curve zal 

hebben.  

Toch blijft de X-curve ook een gestileerde symbolische weergave. Transities verlopen grilliger en 

minder ‘symmetrisch’ dan de figuur suggereert. Het middelpunt, waarna destabilisatie en 

emergentie veranderen in afbraak of institutionalisering, kan zich eerder of later voordoen, 

afhankelijk van contextuele factoren. Hoewel zeldzaam in ontwikkelde maatschappijen, kan 

bijvoorbeeld ook eerst het oude instorten en pas daarna aan de opbouw van het nieuwe 

begonnen worden. Of komt het nieuwe juist in hoge mate parallel aan het bestaande systeem op. 

2.2 Toepassing X-curve 
Participatief 

Tot nu toe is de X-curve in het kader van monitoring met name ingezet als een kwalitatieve, 

participatieve en/of illustratieve tool. De X-curve wordt bijvoorbeeld gebruikt om in een advies 

een indruk te geven waar de transitie staat, of gebruikt tijdens participatieve werksessies waarin 

deelnemers activiteiten positioneren op de X-curve. In de door DRIFT uitgevoerde projecten 

‘Staat van Transitie’ en later ‘Sturing in Transitie’ (zie pagina 3) is de X-curve wel al meer 
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systematisch toegepast en beschreven, maar nog steeds is de voornaamste functie het 

weergeven van het beeld vanuit participatieve sessies, of juist input en structuur aan een dialoog 

geven. 

Niet participatief 

Voor het gebruik van de X-curve voor niet-participatieve monitoring is echter geen uitgewerkte 

methodiek. Met ‘niet-participatieve’ monitoring, bedoelen we een werkwijze waarbij een analist 

(of team van analisten) op basis kwalitatieve bronnen (bijv. interviews) en kwantitatieve bronnen, 

interpreteert in welke mate en op welke manier er sprake is van de verschillende fasen (punten 

op de X-curve). Bij een dergelijke toepassing is een meer systematische, reproduceerbare (of in 

ieder geval navolgbare) en transparante methode belangrijk voor de legitimiteit van de analyse 

en resultaten. Bovendien kan een dergelijke methode - meer dan participatieve processen - 

trends in de tijd (longitudinaliteit) detecteren, ook als deze verschuivingen relatief klein zijn (mits 

het aantal bronnen/gegevens /steekproef voldoende volume en kwaliteit heeft) 

2.3 Projectopzet en rol casus 
Dat er geen dergelijke methode is ontwikkeld, is mogelijk één van de redenen dat in de eerste 

Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER), de X-curve wel geïntroduceerd wordt, maar 

niet systematisch is toegepast. Het onderhavige project heeft daarom als doel: 

1. Het opzetten van een voorlopig raamwerk als basis voor verdere ontwikkeling. 

2. Het toetsen aan casus: aanpassing van het raamwerk op basis van een specifieke casus.  

3. Verkenning mogelijke databronnen, beschikbaarheid en mogelijkheden verbetering.  

4. Reflectie op meerwaarde t.o.v. o.a. de ‘Technologische Innovatie Systemen’ en ‘Missie-

georiënteerde Innovatie Systemen’ (T/M)IS benadering. 

 

Tot slot nog een opmerking over de casus. Deze toetst in een vroeg stadium o.a. de haalbaarheid 

en toepasbaarheid van het algemene raamwerk. We willen echter benadrukken dat het doel niet 

was om tot een accurate casusbeschrijving te komen. In dit rapport is daarom de inhoudelijke 

toepassing op de casus zelf niet beschreven.  
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3. Adaptie en aandachtspunten X-curve voor monitoring 
transitie naar een CE 

Voordat we in de rest van dit hoofdstuk een structuur voor het raamwerk zullen ontwikkelen die 

we in hoofdstuk 4 uitwerken, staan we eerst stil bij een aantal aandachtspunten voor deze 

nieuwe toepassing van de X-curve.  

3.1 Uitdagingen gebruik X-curve voor monitoring CE 
Zoals hiervoor geschetst, is de X-curve oorspronkelijk niet ontwikkeld voor een 

monitoringstoepassing, maar als een conceptueel raamwerk in participatieve processen. Dit 

raakt ook aan meer fundamentele kritiek of transities (zelfs achteraf) überhaupt objectief te 

beschrijven zijn10. Gezien de complexiteit van de transitie naar een CE, zijn dit belangrijke 

aandachtspunten. In deze verkenning leidt dat tot de volgende concrete uitdagingen: 

1. Zeker in het begin van een transitie is nog niet duidelijk in welke richting deze gaat. Dit 

geldt zowel descriptief (feitelijke ontwikkeling) als prescriptief (welke richting is 

duurzaam?). Welk perspectief men hierin kiest, bepaalt hoe ver de transitie gevorderd is, 

of, bijvoorbeeld iets van het huidige systeem slechts het optimaliseren is en of er 

voldoende systeemverandering voor een transitie is. Vaak uit een transitie zich niet alleen 

in een verandering van de waarden van grootheden, maar ook in hele andere grootheden 

die belangrijk worden. Dat is al zichtbaar bij de huidige monitoring van circulaire 

economie. Er is nu bijvoorbeeld beter zicht op circulaire R-strategieën waar al decennia 

intensief beleid op is gevoerd (bijv. storten, verbranden, recycling) dan op R-strategieën 

zoals product hergebruik en product ontwerp. Ook zijn we beter in het monitoren van 

volumes (massa) recycling dan bijv. economisch waardebehoud.   

2. De X-curve onderscheidt vijf opbouw- en vijf afbouwfasen. Dit grote aantal helpt bij een 

participatieve dialoog om onderscheid te maken tussen verschillende ontwikkelingen (en 

perspectieven van deelnemers waar we ons op de curve bevinden), maar bij een koppeling 

aan indicatoren leidt dit al snel tot een onwerkbaar aantal indicatoren.   

3. Hoewel indicatoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de 

gedegenheid (‘rigor’) van het X-curve model, is er tegelijkertijd een risico van ‘schijn 

objectiviteit’. Door het gebruik van indicatoren kan de indruk ontstaan dat een volledig 

objectieve monitoring mogelijk is, waardoor de subjectiviteit van indicatorenkeuze 

onderbelicht blijft. 

4. Het is onvermijdelijk dat de aanscherping van de X-curve leidt tot de behoefte aan 

aanvullende indicatoren en derhalve aan nieuwe data en wellicht nieuwe vormen van 

dataverzameling. Wat dit laatste betreft moet niet alleen gedacht worden aan een 

 

10 Genus, A., Coles, A. M. (2008). Rethinking the multi-level perspective of technological transitions, Research policy, 37(9), 
1436-1445. 
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enquête of interviews, maar ook bijvoorbeeld aan focus-groepen, expert panels, etc. en/of 

combinaties van verschillende methoden. Een en ander zal een belangrijke rol spelen in de 

haalbaarheid en betaalbaarheid van de opties voor de aanscherping. Daar zitten dus nog 

verdere keuzes, die ook participatief gemaakt zouden kunnen worden. 

3.2 Voorgestelde aanpassingen en uitgangspunten 
Indicatoren als indicatie en aanleiding voor discussie 
Indicatoren zijn ‘indicatief’ voor een niet meetbaar fenomeen. Dat klinkt wellicht als een open deur, maar het 

is toch een valkuil om aan te nemen dat de indicatoren ‘één op één’ een uitspraak doen over het systeem. 

Wij beschouwen een dergelijke benadering van indicatoren in lijn met de aanpak van de huidige ICER.  

We stellen dan ook dat indicatoren informeren welke dynamieken op de X-curve te zien zijn, maar niet 

determineren. We ontwikkelen dus een methode die objectieve, relevante informatie samenbrengt en zo 

zorgt voor een systematische en beter geïnformeerde duiding van de fase van transitie. Idealiter wordt deze 

indicatorenbenadering gecombineerd met een participatieve aanpak, waarbij er naast indicatoren ook 

ruimte is voor andere vormen van input, interpretatie en discussie in gezamenlijke dialoog. Ook het 

benoemen van indicatoren kan (deels) participatief gebeuren.  

Fundamenten huidig systeem als referentiepunt  

We weten, zoals aangegeven, niet hoe het toekomstige systeem eruitziet, maar wel dat het 

huidig systeem moet transformeren. Dat betekent dat als we eens kunnen worden over 

fundamentele kenmerken van het huidig systeem, bewegingen die daar vanaf wijken relatief 

makkelijk te meten zijn. 

Versimpeling vier kwadranten  

Om het aantal indicatoren beheersbaar te houden, gaan we terug naar vier kwadranten van 

optimalisatie, opbouw, afbouw en normalisering. Een vergelijkbare benadering is in 2020 gebruikt 

in het op pagina 3 reeds genoemde rapport ‘Sturing in Transities’ voor het ministerie van I&W, 

waarin de X-curve aan een sturingsraamwerk voor overheidsrollen werd gekoppeld. Het 

optimaliseren-kwadrant bevat in eerdere kwadranten-indelingen ook de fasen van 

‘destabiliseren’ en ‘chaos’. Voorlopig beschouwen we voor dit project deze ‘chaos’ en de voorloper 

‘destabilisering’ als onderdeel van de afbouw fase. Chaos zou ook gezien kunnen worden als 

eerder een resultaat van de ontwikkelingen op alle kwadranten samen.  

https://drift.eur.nl/publications/sturing-in-transities-raamwerk-strategiebepaling/
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Figuur 2 X-curve met in rood onze indeling in kwadranten 
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11 12 13  

 

11 "a sign of a presence or absence of the concept being studied”, Babbie, E. R. (2020). The practice of social research. 

Cengage learning. 
12 “Environmental indicators summarize, simplify and communicate more complex data sets” – Digest of EEA Indicatoren 
2014, Technical report 2014/8, European Environmental Agency 
13 Pülzl, Rametsteine, 2009, Indicator development as 'boundary spanning' between scientists and policy-makers, Science 
and Public Policy 36(10):743-752 

Tekstbox 1: Indicatoren in context 

Indicatoren als concept worden in wetenschap, beleid en management veel gebruikt. In de meest 

algemene zin is een indicator “een teken van de aan- of afwezigheid van het concept dat onderzocht 

wordt”. Daarbij kunnen we twee perspectieven voor beschrijvende indicatoren onderscheiden: 

 Versimpelen, dat wil zeggen: het aggregeren van grote hoeveelheden parameters/data. In situaties 

waarin er met grote hoeveelheden data wordt gewerkt, ontstaat voor betrokken onderzoekers zelf, 

maar vooral voor beleidsmakers en de maatschappij het risico ‘door de bomen het bos niet meer te 

zien’. Om toch het overzicht te kunnen houden, kunnen de ‘sterkste indicatoren’ gekozen en 

gepresenteerd worden. Vaak worden indicatoren met elkaar gecombineerd en gewogen tot een 

index (of meerdere indices). Indicatoren vormen op die manier een brug, of ‘boundary object’, tussen 

wetenschap en beleid 

 Andersom kunnen indicatoren een middel zijn om een ‘indicatie’ te krijgen of een bepaald fenomeen 

zich voordoet, juist in situaties waar maar zeer beperkt informatie verzameld kan worden (in 

verhouding tot de complexiteit en omvang van het systeem).  

 

Deze twee perspectieven sluiten elkaar overigens niet uit. In beide perspectieven dienen indicatoren en 

bijbehorende methodologie om meer systematisch, uniform informatie te verzamelen en te prioriteren 

welke informatie verzameld moet worden om de staat van een systeem het beste te typeren. De 

aanpak van dit onderzoek sluit het meest aan bij het tweede perspectief. Daarom benoemen we ook 

telkens voor welke bredere karakteristiek, onze eigenlijke onderzoeksinteresse, de indicatoren indicatief 

zijn.  

Voor duurzaamheids-/ecologische indicatoren wordt vaak onderscheid gemaakt tussen Drivers, 

Pressures, State, Impact en Response-indicatoren (het zg. DPSIR-model). Vanuit die indeling richten de 

indicatoren die we ontwikkelen zich vooral op ‘state’, hoewel doordat transities complex zijn en effecten 

en input vaak een feedback relatie met elkaar hebben, ze ook over Impact en Pressures kunnen gaan. 

Het is niet ons doel de Response (interventies) te monitoren, al maken als gevolg van interventies 

gewijzigde structuren wel onderdeel van de monitor uit.  

In de indeling van de ICER-rapportage passen de indicatoren dus ook meer in het ‘transitieproces’ 

hoofdstuk dan het ‘transitiebeleid’ hoofdstuk. Onze indicatoren zijn dan ook geen (kern)prestatie 

indicatoren (KPI’s). Hoogstens kan men ze in de daar vaak gebruikte indeling in input-throughput-

output-outcome indicatoren, zien als outcome indicatoren. Hierbij moet echter wel bedacht worden dat 

transities beperkt stuurbaar zijn, dus dat de outcome slechts ten dele toegedicht kan worden aan 

beleidsinterventies. 
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3.3 Methode voor toe- /aanpassing raamwerk voor/in casus 
Dit document beschrijft vooral een raamwerk. Toepassing van een raamwerk vraagt een 

methode voor die toepassing. In deze paragraaf beschrijven we kort hoe die methode eruit zou 

kunnen zien. De aandachtspunten zitten vooral in de eerste fase en hangen samen met hoe 

transities onlosmakelijk verbonden zijn met maatschappelijke functies en het met het feit dat we 

werken met een algemeen raamwerk dat voor een casus specifiek gemaakt moet worden. Andere 

stappen zijn meer algemeen.  

De stappen hieronder beschreven zijn ook in figuur 3 afgebeeld. Deze figuur geeft ook weer dat 

het toepassen een iteratief proces is (niet alle mogelijke iteraties zijn weergegeven) en dat het 

ook kan zijn dat het specifieke onderwerp van interesse minder geschikt is om met dit raamwerk 

(of de X-curve in het algemeen) te monitoren. Bij de toelichting bij de stappen hierna geven we 

ook voorbeelden en indrukken van toepassing in de casus.  

1. Doel/onderwerp bepaling 

De eerste stap het bepalen van het onderwerp is waarop gemonitord moet worden. Bij CE is het 

een aandachtspunt dat vele vervlochten fysieke stromen en productketens breed (en diep) 

economie, maatschappij en fysieke omgeving raken. Hierdoor is er vrijwel altijd een moeilijke 

afweging tussen een hoog schaalniveau dat niet tot specifieke inzichten en handelingsopties 

leidt, of een laag schaalniveau wat dwarsverbanden mist. Dit roept bijvoorbeeld vragen op of 

men wereldwijd, op het niveau van Nederland of zelfs regionaal wil kijken. En of men wil kijken 

naar een product, productgroep, materiaalstroom, of sector.  

Als die moeilijke keuze voor een onderwerp is gemaakt, dan wordt dit in de volgende stap 

vertaald naar een maatschappelijke functie. Indien het onderwerp van monitoring erg gericht is 

op één aspect (bijv. sociale inclusie) i.p.v. een keten, product, stroom of deelsysteem, kan de 

conclusie ook zijn dat het raamwerk niet geschikt is. 

Hierbij kan ook de afbakening in de tijd belangrijk zijn. Het is bijvoorbeeld niet altijd triviaal wat 

het beginpunt van een gaande zijnde transitie is. Zo is CE een relatief nieuw onderwerp, een 

transitie die aan het begin staat, maar die ook als deeltransitie gezien kan worden van een 

(afval)transitie die al in de jaren zeventig begon, bijvoorbeeld de opkomst van glasbakken en vele 

andere materiaalrecycling van o.a. verpakkingen daarna.  

Tekstbox 2: Casus en maatschappelijke functie 

Voor de casus is het doel inzicht te krijgen in de staat van transitie van plastic verpakkingen. Plastic 

verpakkingen zijn op zichzelf geen maatschappelijke functie maar kan in een volgende stap wel verbreed en 

geherformuleerd worden tot een functie. We gaan ervan uit dat de interesse specifiek is in 

recente/toekomstige verandering, en niet in bijvoorbeeld historische veranderingen zoals opkomst van 

materiaalhergebruik van verpakkingen. We rekenen het toepassen van gerecycled materiaal in producten 

wel tot de CE-deeltransitie.  
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2. Afbakening op basis van maatschappelijke functie en definitie huidig systeem 

De X-curve bouwt voort op theorie dat transities plaatsvinden in maatschappelijke systemen die 

een maatschappelijke functie dienen. Dit betekent dat systeem-afbakening geleid wordt door 

die functie te definiëren.  

Tekstbox 3: Afbakening casus 

Het onderwerp ‘plastic verpakkingen’ leent zich niet direct als maatschappelijke functie. Al is het meer 

omdat een mogelijke transitie juist weg van kunststof zou kunnen zijn, maar ook omdat kunststof 

verpakkingen slechts één van de manieren is waarop nu de maatschappelijke functie wordt ingevuld. 

Daartoe formuleren we het onderwerp opnieuw ruimer, en als maatschappelijke functie ‘verpakken’.  Dit laat 

ook zien dat het soms enigszins arbitrair kan zijn of iets een maatschappelijke functie is of niet. Men zou 

ook kunnen beargumenteren dat verpakken geen functie is, maar bijv. producten beschermen en aanprijzen 

(waartoe verpakken een middel is). Uiteraard is dit ook in belangrijke mate perspectief afhankelijk.  

In de vorige paragraaf constateerden we ook dat het huidige systeem zo veel mogelijk het 

referentiepunt moet zijn voor de monitoring, omdat toekomstige ontwikkelingsrichtingen niet 

voorspelbaar zijn en normatief geladen. Dit betekent dat in deze stap ook gedefinieerd moeten 

worden wat kenmerkend voor het huidige systeem is. Daarbij ligt het voor de hand te beginnen bij 

de huidige kenmerkende (dominante) praktijk, en vervolgens te kijken welke structuur en cultuur 

onder deze praktijk ligt.  

De opvatting over wat de kenmerkend is voor het huidige systeem, wat (on) onvolhoudbaar is, 

waar we ons vandaan moeten bewegen, op welke wijze is en waar naartoe is 

perspectiefafhankelijk. Het vormt evenwel de basis voor de monitoring en dient bij voorkeur 

onderdeel uit te maken van een participatief proces. Dit maakte echter geen deel uit van de 

voorliggende verkenning.  

Tekstbox 4: Huidige LE verpakkingen 

 

 Eenmalige verpakkingen (geen hergebruik van het object/onderdelen) 

 Kunststof verpakkingen (al dan niet van biologische grondstoffen) 

 Virgin-grondstof verpakkingen (van minerale of biologische oorsprong) 

 

Deze indeling hebben we ook gebruikt in de voorbeelduitwerking in het raamwerk. In de tabellen korten we 

dit daar af tot ‘EKV’’. Dit betekent niet dat elk van deze elementen onvolhoudbaar is, of dat in die specifieke 

combinatie niet nog steeds veel duurzaamheidswinst te behalen is. Wel is het vermoeden dat zonder een 

fundamentele verandering op één van deze aspecten er geen sprake is van een transitie.   Bij een eventueel 

vervolgonderzoek zal deze afbakening dan ook heroverwogen moeten worden op basis van een meer 

diepgaande analyse. 

3. Op basis van Algemeen raamwerk, specifieke karakteristieken en indicatoren bepalen 

Het raamwerk van hoofdstuk 4 geeft karakteristieken en indicatoren (zie voor een uitleg over dit 

verschil dat hoofdstuk), voor transitie naar een CE in het algemeen. Voor de karakteristieken die 
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breed geformuleerd zijn, is dat vaak redelijk triviaal. Maar voor de indicatoren die gekoppeld zijn 

aan (potentieel/waarschijnlijk) beschikbare data vergt dat meer aandacht.  

Tekstbox 5: Karakteristieken en indicatoren 

Bijvoorbeeld: de eerste algemene karakteristiek “Verwachting dat huidige LE volhoudbaar is en er is geen 

kritische houding t.o.v. LE”. Een eerste indicator daarbij is “Consument en bedrijfsleven verwachten geen 

verandering in de huidige LE (bijv. 80%)” zijn resp.  “EKV-verpakkingen, eenmalig gebruik én virgin 

grondstoffen zijn volhoudbaar en er is geen kritische houding ten aanzien hiervan” en “De mate waarin 

consumenten en bedrijfsleven verwachten dat EKV-verpakkingen op de huidige manier ook in de toekomst 

toegepast zullen worden” indicatoren 

4. Indicatoren koppelen aan mogelijke databronnen 

In stap 3 worden de indicatoren al gekozen op de potentie om er data bij te vinden. Zoals we in 

het volgende hoofdstuk uitgebreid zullen toelichten, kunnen data kwantitatief zijn, maar ook 

kwalitatief. Om de monitor haalbaar te houden, wordt zoveel mogelijk bij bestaande data 

aangesloten.  

Tekstbox 6: indicatoren en databronnen 

In de casus van ‘verpakken’ wordt vaak gekozen voor een basis set die uitgaat van bestaande data 

aangevuld met een brede enquête of bevraging van een bedrijvenpanel. 

5. Data verzamelen en 

6. Data analyseren/interpreteren per indicator 

De volgende stap is daadwerkelijk de data te verzamelen uit deze bronnen. In sommige gevallen 

zal data-verzameling en analyse (stap 6) in praktijk één stap zijn, maar als er bijvoorbeeld sprake 

is van enquêtes, panels of data en geen uitgebreide bewerking behoeft, is het scheiden van deze 

stappen wel nuttig.  

7. Algemene conclusie en reflectie 

In de voorlaatste stap wordt op basis van alle ingevulde indicatoren gekomen tot een 

interpretatie van de ‘staat van de transitie’ per kwadrant. Hier is het uiteraard goed mogelijk dat 

er in een bepaald kwadrant een gemengd beeld is: bijvoorbeeld cultureel lijkt er meer dynamiek te 

zijn dan structureel.  

8. Vastleggen en reflectie beperkingen/bias 

Tot slot is het belangrijk opnieuw alle stappen te doorlopen en vast te leggen waar keuzes 

gemaakt zijn uit pragmatisme (data-beschikbaarheid), en op basis van ‘expert judgement’ (bijv. 

welke indicatoren wel en niet te selecteren). Vanuit de uitgangspunten in de vorige paragraaf zijn 

dit soort beperkingen acceptabel, maar het is wel belangrijk vast te leggen wat die beperkingen 

zijn, en vooral met welke bias rekening mee gehouden moet worden (bijvoorbeeld dat 

normaliseren minder goed in beeld is, of dat er bijvoorbeeld meer grip is op veranderende 

waarden, dan op veranderende kennisinfrastructuur).  
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Figuur 3 Methode voor toepassing raamwerk 
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4. Definities, structuur en categorieën raamwerk  

4.1 Inleiding 
Voor de structuur van het raamwerk gaan we uit van twee dimensies: 

1. Het raamwerk linkt relatief abstracte begrippen via indicatoren aan concrete 

databronnen.  

2. Het raamwerk werkt zoveel mogelijk met vaste categorieën van karakteristieken en 

indicatoren, ongeacht of transitie-fase (kwadrant van de X-curve) waar ze toegepast 

worden. Zo zijn ondanks dat er per casus een specifiek raamwerk is, casussen toch 

onderling vergelijkbaar en wordt elke fase/kwadrant met dezelfde categorieën 

beschreven. 
 

4.2 Karakteristieken, indicatoren, databronnen  
We beginnen bij het vinden van indicatoren, bij beschrijvingen in diverse bronnen van 

observeerbare dynamieken die gelinkt zijn (of kunnen worden) aan X-curve kwadranten. Deze 

fenomenen vangen we in ‘karakteristieken’. Karakteristieken zijn gerelateerd aan een specifiek 

verschijnsel, maar wel zo breed en volledig mogelijk geformuleerd (ongeacht data-

beschikbaarheid).  

Vervolgens zoeken we indicatoren. Zoals in het vorige hoofdstuk opgemerkt, en in het woord zelf 

opgesloten, zijn deze een indicatie voor de karakteristiek waarbij ze horen. Een indicator is juist 

scherp en specifiek geformuleerd. Kwantitatieve indicatoren worden bij voorkeur in een grootheid 

uitgedrukt. Kwalitatieve indicatoren moeten specifiek genoeg zijn om vrij éénduidig te koppelen 

aan interview-, panel- of enquêtevragen. 

Het onderscheid tussen indicator en karakteristiek helpt transparant te maken hoe specifieke 

indicatoren samenhangen met de abstracte transitie-dynamiek. Die transparantie maakt het 

ook toetsbaar. Indien de databronnen meer kwalitatief zijn (bijvoorbeeld interviews, documenten), 

dan zal er soms zeer relevante informatie te vinden zijn over een karakteristiek, die niet aan een 

indicator te koppelen is. Het is belangrijk dit soort informatie dan ook systematisch te 

verzamelen i.p.v. te negeren.  

Tot slot zijn databronnen de concrete vindplekken om de indicatoren in te vullen / te 

concretiseren. Dit kunnen bijvoorbeeld databases, rapporten, interviews, enquêtes etc. zijn. Het 

kunnen zowel bestaande primaire bronnen, bestaande monitorgegevens als nieuw te verzamelen 

data zijn (zie ook hoofdstuk 5). 

Karakteristieken hebben één of meer indicatoren. Indicatoren hebben één of meer databronnen. 

Databronnen kunnen ook meerdere indicatoren voeden, maar elke indicator hoort bij slechts één 

karakteristiek.  
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4.3 Structuur, cultuur, werkwijze categorieën 
Zoals beschreven, typeren we transities vaak als veranderingen in structuur, cultuur en werkwijze 

(i.p.v. werkwijze wordt ook wel ‘praktijk’ gehanteerd). Wij denken dat dit een goed handvat biedt 

de veranderingen in elk van de kwadranten verder onder te verdelen, zodat ondanks dat voor 

iedere casus het raamwerk aangepast dient te worden, er toch een vaste systematiek is. Dit 

biedt overigens ook de mogelijkheden om vanuit de monitoringsresultaten een X-curve op 

(deel)aspecten te maken (bijv. een X-curve van culturele verandering), daar gaan we in dit 

document niet verder op in.  

De begrippen structuur, cultuur en werkwijze (praktijk) zijn echter zelf nog zeer breed, daarom 

hebben we voor deze toepassing van de X-curve ze verder onderverdeeld in categorieën: 

Cultuur-categorieën  

Onder de cultuur verstaan we in het algemeen een breed scala aan aspecten van een 

maatschappelijk systeem zoals waarden, normen, paradigma’s, en andere immateriële 

(symbolische) elementen,14. Voor een verdere onderverdeling stellen we voor onderscheid te 

maken tussen meer normatieve elementen (hoe waardeert men zaken, of vindt men dat zaken 

zouden moeten zijn) en verwachtingen van werkelijke verandering. Bijvoorbeeld dat men fossiele 

brandstoffen als onwenselijk ziet, betekent nog niet dat men de verwachting heeft dat het 

gebruik van fossiele brandstoffen ook snel stopt. We noemen deze subcategorieën 

respectievelijk waarden en verwachtingen. 

Structuur-categorieën  

Onder structuur verstaan we fysieke structuren en middelen, gehandhaafde regels, rechten, 

economische middelen en andere materiële elementen. Voor een verdere onderverdeling stellen 

we voor onderscheid te maken in: 

 Infrastructuur 

 Wetten en regels 

 Markten 

Wat betreft infrastructuur, zien we een onderscheid in fysieke infrastructuur, inclusief 

technologie15,  en kennisinfrastructuur16.  

Werkwijze(praktijk)-categorieën  

Werkwijze (of praktijken): gaan over typische routines, gedrag, patronen etc. die de dagelijkse 

verschijning zijn van de structuur en cultuur17. Om deze te vertalen naar karakteristieken en 

indicatoren voor monitoring stellen we voor in ieder geval naar de subcategorieën van productie 

en consumptie te kijken. 

 

14 Van Raak, R. (2016), Transition Policies: Connecting System Dynamics, Governance and Instruments in an application 
to Dutch Healthcare, Rotterdam: DRIFT (PhD Thesis). hoofdstuk 3.2 
15 Technologie wordt op verschillende wijzen geïnterpreteerd. Soms wordt als ‘maatschappelijke innovatie’ opgevat. 
16 Het is ook denkbaar kennisinfrastructuur als cultureel element te zien, kijkend naar de definities van cultuur en structuur 
is beide mogelijk, wij plaatsen het hierbij structuur omdat we zo de twee infrastructuur typen bij elkaar houden.  
17 Uiteraard speelt vrije keuze (of het wat beperktere concept van ‘agency’) ook een rol in die patronen en routines. 
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Verschuivingen in patronen en routines zijn relatief moeilijk te vatten in indicatoren (waar data bij 

te vinden zijn). Daarom gaan we in het raamwerk meer uit van bijvoorbeeld productie- en 

consumptiecijfers als resultante van die praktijken.  

4.3 Resulterend raamwerk 
De figuur hieronder geeft het resulterende raamwerk vanuit de voorgaande overwegingen weer. Waar in de 

figuur ‘…’ staat komen in het raamwerk van hoofdstuk 4 karakteristieken, indicatoren en databronnen te 

staan. 

 

Figuur 4: Schematische weergave opbouw raamwerk. De categorie infra-fysiek omvat ook 
technologische structuren  
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5. Eerste uitwerking raamwerk

In de tekst en tabellen van dit hoofdstuk zijn de elementen zoals geïdentificeerd in het vorige 

hoofdstuk verwerkt. Daarnaast zijn nog een aantal andere aspecten verwerkt: 

• Vanuit de principes in hoofdstuk 2 is een Algemeen raamwerk als basis voor een 

casusraamwerk opgesteld. De stap van Algemeen naar casus laten we ook zien in de 

kolommen van tabellen.

• Voor de algemene indicatoren geven we met de symbolen ( en  aan of een 

respectievelijk dalende of stijgende waarde ervan een indicatie is voor een fase van de

X-curve. Indien bij de casus-indicator geen symbool wordt vermeld, is dit hetzelfde als 

voor de algemene indicator. Waar de waarde van de casus-indicator een tegengestelde 

richting heeft, wordt dit bij de betreffende casus-indicator vermeld (zie ook bijlage).

• We maken onderscheid tussen een basis (B) voor informatieverzameling en mogelijke 

extensies (E). Deze basis-set is een (voorlopige) lijst van bronnen die haalbaar is om in het 

kader van een monitor, ook als dit bij een aantal casussen moet, te verzamelen. De 

extensie-opties die genoemd worden, laten zien dat er ook andere, vaak meer 

geavanceerde potentiële databronnen zijn.

• We geven daarnaast kort in een ‘narratief’ aan welk beeld past bij alle karakteristieken die 

we voor een kwadrant opsommen. Dit maakt transparant wat voor een beeld ontstaat als 

alle voor de categorieën opgenomen karakteristieken en indicatoren meegenomen 

worden. Dit maakt het mogelijk de richting/volledigheid van dat beeld te toetsen, zonder 

dat degene bij wie dit getoetst wordt de uitgebreide tabellen tot zich hoeft te nemen.

5.1 Optimaliseren 

Beeld Optimaliseren 

Er worden eigenlijk maar weinig vraagtekens gezet bij de huidige manier van doen: lineaire 

productie en consumptie. Natuurlijk kunnen processen efficiënter, kunnen dezelfde materialen 

met minder grondstoffen geproduceerd worden en zou de hoeveelheid afval teruggedrongen 

kunnen worden. Maar het idee dat er een radicale verandering – een transformatie – van het 

systeem nodig is, heerst niet. Men ziet de lineaire economie als een volhoudbare toekomst en 

daarom wordt er geïnvesteerd in de lineaire economie en in de kennisopbouw rondom het 

verbeteren van deze bestaande lineaire economie.  De drijfveren om dit systeem te optimaliseren 

zijn vooral prijs gedreven. Producenten hebben weinig reden om het gebruik van virgin 

grondstoffen terug te dringen, ook de overheid biedt hier geen sturing in. Maar niet alleen wat 

betreft de productie is de focus op de lineaire economie zichtbaar, ook consumenten spelen 

hierin een rol. Milieueffecten spelen nauwelijks een rol in hun productkeuze. Daarnaast zijn zij zich 

weinig bewust van wat er met hun afval gebeurd. De relatie tussen producenten en consumenten 

beperkt zich tot aankoop van het product.   



 

19 
 

 

  

Tabel 1 Optimaliseren  (blad 1/4) 

Karakteristieken CE 
algemeen 

Karakteristieken 
casus 

 Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en 
(mogelijke) Bronnen 

casus 

Extended: Type en (mogelijke) 
Bronnen casus 

Cultuur 

Verwachting 
Verwachting dat huidige LE 
volhoudbaar is en er is geen 
kritische houding t.o.v. LE 
 

Verwachting   
eenmalige, kunststof 
verpakkingen, van 
virgin grondstoffen 
(EKV) zijn 
volhoudbaar en er is 
geen kritische 
houding ten aanzien 
hiervan 

 Mate waarin consument en 
bedrijfsleven een (grote) 
verandering van huidige LE 
naar CE verwachten. 

 Lage waarde indicatie voor 
optimaliseren  

De mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven verwachten dat 
EKV-verpakkingen op de huidige 
manier ook in de toekomst 
toegepast zullen worden (B) 
 

  Hoge waarde indicatie voor 
optimaliseren 

 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek  

Kwalitatieve interpretatie 
d.m.v. deskresearch, incl. 
webcrawl 

 Mate waarin consumenten 
en bedrijfsleven de 
noodzaak tot verandering 
LE voelen 

 Lage waarde indicatie voor 
optimaliseren 

Mate waarin afval van EKV-
verpakkingen door consumenten 
en bedrijfsleven als probleem 
wordt gezien (B) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek  
 

Kwalitatieve interpretatie 
d.m.v. deskresearch, incl. 
webcrawl 
 

Waarden 
Dominant idee dat LE 
meeste kans op welzijn/ 
welvaart biedt 
 

Waarden 
EKV-verpakking is 
schoonst, veiligst, 
goedkoopste, 
makkelijkst t.o.v. alle 
andere 

 Mate waarin consumenten 
en bedrijfsleven aandacht 
tonen voor alternatieven 
LE 

 Lage waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Ranking van EKV-verpakking door 
consumenten en bedrijfsleven op 
basis van gebruik/prijs t.o.v. 
alternatieven (B) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek  

Kwalitatieve interpretatie 
d.m.v. deskresearch, incl. 
webcrawl 
 

 Mate van (fundamentele) 
kritiek op LE door 
consument, bedrijfsleven 
en wetenschap 

 Lage waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Mate van algemene/ 
fundamentele/wetenschappelijke 
kritiek op EKV-verpakkingen (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 
bedrijven 
 

Kwalitatieve interpretatie 
d.m.v. deskresearch, incl. 
webcrawl 
 
Kwalitatieve interpretatie 
d.m.v. deskresearch, incl. 
webcrawl, thema onderzoek 
vakbladen 
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Tabel 1 Optimaliseren (vervolg)  (blad 2/4) 

Karakteristieken CE 
algemeen 

Karakteristieken 
casus 

 Indicator(en) CE 
algemeen 

Indicator(en) casus Basis: Type en 
(mogelijke) Bronnen 

casus 

Extended: Type en (mogelijke) 
Bronnen casus 

Structuur 

Infra fysiek  
Focus op 
efficiencyverbetering 
verwerking afvalstromen 
 

Infra fysiek 
Focus op 
efficiencyverbetering 
verwerking 
afvalstromen van 
EKV-verpakkingen 
 

 Investeringen in 
efficiëntieverbetering 
bestaande 
technologie/installaties 
en/of nieuwe installaties 
gericht op LE 
 

  Hoge waarde indicatie voor 
optimaliseren 

 
 

Investeringen in bestaande 
technologie, bv. PET/PE/PP 
installaties (B) 

Kwalitatief: vragen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 
bedrijven 
 
 

 Kwantitatief: analyse 
jaarverslagen 
afvalverwerkingsbedrijven 
(steekproef?), vereniging 
afvalbedrijven 

Infra kennis 
Curricula zijn gericht op 
optimalisatie van bestaande 
systeem 

Infra kennis  
Kennis (ontwikkeling) 
in verpakkingssector 
gericht optimalisatie  

 Mate waarin curricula CE-
elementen hebben 

 Lage waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Mate waarin scholing binnen 
sector gericht is op CE (E) 
 
 

Kwalitatief: Meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 
bedrijven 
 

Kwantitatief: analyse 
opleidingsbudgetten binnen 
sector / Kennis Instituut 
Duurzame Verpakkingen / 
steekproef individuele 
bedrijven 

Wet-& regelgeving Gericht 
op optimalisatie van het 
bestaande  
 

Wet- en regelgeving 
Incentive structures 
gericht op kwantiteit 
van recycling 
(inzamelen en 
verwerken) 

 Mate waarin 
marktinterventies, 
innovatiebeleid 
prijsprikkels en recycling 
eisen gericht zijn op 
materiaal efficiëntie en 
afval reductie 

  Hoge waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Mate waarin marktinterventies, 
innovatiebeleid, prijsprikkels, 
recycling eisen gericht zijn op 
laagwaardig recyclen. Bv, Tarieven 
van het afvalfonds (E) 
 

Fase 2 onderzoek:  
Kwalitatief: meenemen in 
interviews 
 

Kwantitatief: aantal/ 
typeregelingen, bijvoorbeeld in 
https://www.afvalcirculair.nl/htt
ps://www.afvalcirculair.nl/onder
werpen/afvalregelgeving/ 
 

https://www.afvalcirculair.nl/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/
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Tabel 1 Optimaliseren (vervolg) (blad 3/4) 

Karakteristieken CE 
algemeen 

Karakteristieken 
casus 

 Indicator(en) CE 
algemeen 

Indicator(en) casus Basis: Type en 
(mogelijke) Bronnen 

casus 

Extended: Type en (mogelijke) 
Bronnen casus 

Structuur (vervolg) 

Markt  
LE domineert markt 
 

Markt 
Virgin plastic 
domineert 
verpakkingsmarkt 

 Prijsverschil 
huishoudenspakket CBS: 
LE producten CE-
producten (meerprijs CE-
producten) 

 Hoge waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Prijsverschil artikelen 
huishoudenspakket CBS  met 
EKV-verpakking (Meerprijs CE 
producten) (E)  
 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews 
 
Kwantitatief: quick scan 
openbare 
studies/artikelen, bijv. 
EVMI, CE-Delft, 
Recycling magazine 
 

Kwantitatief: Verdiepend 
onderzoek specifieke studies, 
bv In retail, CE-Delft Nationale 
heffing op virgin plastics  

 Prijsverschilen 
(geselecteerde) LE-CE 
grondstoffen/materialen 
(meerprijs CE-producten) 

 Hoge waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 
 
 

Prijsverschil Virgin plastic voor 
verpakkingen t.o.v. 80-100% 
gerecyclede materiaal (meerprijs 
CE) (E) 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews 
 
Kwantitatief: quick scan 
openbare 
studies/artikelen, bijv. 
EVMI, CE-Delft, 
Recycling magazine 
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Tabel 1 Optimaliseren (vervolg) (blad 4/4) 

Karakteristieken CE 
algemeen 

Karakteristieken 
casus 

 Indicator(en) CE 
algemeen 

Indicator(en) casus Basis: Type en 
(mogelijke) Bronnen 

casus 

Extended: Type en (mogelijke) 
Bronnen casus 

 

Praktijk 

Consumentgedrag Gericht 
op prijs, niet op 
CE/duurzaamheid 

Consumentgedrag 
Consument maakt 
geen verschil tussen 
LE-CE verpakking   

 Verhouding 
(geselecteerde) LE-CE 
producten.  

 Hoge waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Verdeling van de verschillende 
typen verpakkingen van 
consumentenartikelen, incl. CE-
gerichte verpakkingen (B) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews 
 
Panelonderzoek 
consumenten 

Kwantitatief: Analyse op basis 
van bronnen, bijv. Kennis 
Instituut Duurzame 
Verpakkingen, CBS, CE-Delft, 
EVMI, 
https://plasticseurope.org/nl/ 
 

 Afvalproductie 
huishoudens 
verpakkingen 

 Hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking  

 Hoge waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Hoeveelheid afval van EKV-
verpakkingen per hoofd van de 
bevolking (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  

Kwantitatief d.m.v. 
deskresearch, gangbare 
statistieken, incl. webcrawl 

Productie / producten   
LE productie in Nederland is 
dominant 

Productie / 
producten   
Verpakkingsfocus op 
EKV/geen/weinig 
gebruik alternatieven 

 Marktaandeel CE-
productie van totale 
productie  

 Lage waarde indicatie voor 
optimaliseren 
 

Marktaandeel CE-verpakkingen 
van. totaal aantal verpakkingen 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Kwantitatief: quick scan 
openbare studies/ 
artikelen, bijv. EVMI, CE-
Delft, Recycling 
magazine 
 

Kwantitatief:  
Diepte analyse op basis van 
bronnen, bijv. Kennis Instituut 
Duurzame Verpakkingen, CBS, 
CE-Delft, EVMI, 
https://plasticseurope.org/nl/ 
 

https://plasticseurope.org/nl/
https://plasticseurope.org/nl/
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5.2 Afbouwen 
Beeld Afbouwen 

De kritiek op de lineaire economie groeit: aan ‘lineair als de norm’ wordt niet alleen door critici, maar 

ook door steeds meer mensen en partijen getwijfeld. Persistente problemen die gecreëerd worden 

door de lineaire praktijken van grondstofgebruik worden steeds zicht- en voelbaarder, er ontstaan 

crises – zoals grondstoftekorten en milieuvervuiling – waar zowel de politiek als de markt niet meer 

omheen kunnen.  Als gevolg erodeert het vertrouwen in de lineaire economie, investeringen lopen 

terug en wet- en regelgeving limiteert de lineaire economie steeds meer. In deze afbouwdynamiek 

wordt duidelijk welke praktijken onvolhoudbaar zijn en welke partijen “verliezen” of “verliezen moeten 

nemen”. Dat is zichtbaar in het verdwijnen van actoren en/of hun structuren, routines en praktijken in 

de markt. Het wordt voor producenten steeds duurder en moeilijker om virgin grondstoffen te 

gebruiken in de productie van materialen en ook afvalverwerking gaat met hogere kosten en 

beperkingen gepaard. Consumenten zullen producten zien verdwijnen, of vervangen zien worden en 

zullen zelf geconfronteerd worden met restricties en sturing ten aanzien van hun huishoudelijk afval. 
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18 Urgentie heeft ook een normatief / prescriptief element in zich, dus bevindt zich eigenlijk tussen verwachting en waarden. 

Tabel 2 Afbouw (blad 1/4) 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristiek

en casus 
 Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Extended: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Cultuur 
Verwachting  
De huidige LE is niet 
langer volhoudbaar 

Verwachting  
EKV-
verpakkingen, 
eenmalig 
gebruik en/of 
laagwaardige 
recycling zijn 
niet langer 
volhoudbaar 
 
 

 Mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven een (grote) 
verandering van huidige LE naar CE 
verwachten. 
 

 Hoge waarde indicatie voor afbouw 

De mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven verwachten dat 
EKV-verpakkingen op de huidige 
manier ook in de toekomst 
toegepast zullen worden (B) 

 Lage waarde indicatie voor afbouw 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek  
 

Kwalitatieve interpretatie d.m.v. 
deskresearch, incl. webcrawl 
 
 

Mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven een sterke 
noodzaak/urgentie18 tot 
verandering voelen 

 Hoge waarde indicatie voor afbouw  
 

Mate van gevoel van urgentie bij 
consumenten en bedrijfsleven om 
te stoppen met EKV-
verpakkingen/ minimaliseren (B) 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 
 

Kwalitatieve interpretatie d.m.v. 
deskresearch, incl. webcrawl 
 
Analyse (steekproef) 
jaarverslagen bedrijven in 
sector 

Waarden  
Weerstand tegen LE 
wordt zichtbaar 

Waarden  
Weerstand 
tegen EKV-
verpakkingen 
neemt toe  
  

 Mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven aandacht tonen voor 
CE als basis voor welvaart en 
welzijn. 

 Hoge waarde indicatie voor afbouw 
 

Ranking door consumenten en 
bedrijfsleven van EKV-
verpakkingen op basis van 
gebruik/ prijs t.o.v. alternatieven 
(B) 

 Lage waarde indicatie voor afbouw 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
 

Kwalitatieve interpretatie d.m.v. 
deskresearch, incl. webcrawl 
 

Mate van (fundamentele) kritiek op 
LE door consument, bedrijfsleven 
en wetenschap 

 Hoge waarde indicatie voor afbouw 
 

Mate van algemene/ 
fundamentele/wetenschappelijke 
kritiek op EKV-verpakkingen (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 

Kwantitatief: publicaties met 
kritiek/alternatieven 
Kwalitatieve interpretatie d.m.v. 
deskresearch, incl. webcrawl, 
thema onderzoek vakbladen 



 

25 
 

 

 

 

 

Tabel 2 Afbouw (vervolg) (blad 2/4) 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE 

algemeen 
Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Extended: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Structuur 
Infra fysiek Afnemende 
capaciteit in LE 
 
 

Infra fysiek Afnemende 
capaciteit 
afvalverwerking EKV-
verpakkingen 
 

 Investeringen in 
efficiëntie verbetering 
bestaande technologie 
/ installaties en/of 
nieuwe installaties 
gericht op LE 
 

 Lage waarde indicatie 
voor afbouw 
 
 
 

Investeringen in bestaande 
technologie, bv. PET/PE/PP 
installaties (B) 
 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek bedrijven 
 

Kwantitatief:  
Deskresearch, analyse 
(steekproef) 
Jaarverslagen/ 
bedrijfsregistraties,   
sectorplannen, 
Kennis Instituut Duurzaam 
Verpakken 
PET-productie 
https://plasticseurope.org/nl/ 
 
 
 

Infra kennis 
Geen aandacht meer voor 
LE binnen curricula  
 

Infra kennis Verdwijnen 
(Bij) scholing optimalisatie 
EKV-verpakkingen  

 Vakken met aandacht 
voor LE binnen curricula  

 Lage waarde indicatie 
voor afbouw 
  

Onderwijs/bijscholing 
optimalisatie EKV-verpakkingen 
(E) 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek bedrijven 
 

Kwantitatief:  
Analyse (mogelijkheden voor) 
CE-opleidingen en budgetten 
binnen verpakkingsindustrie / 
Kennis Instituut Duurzame 
Verpakkingen  

Wet- en regelgeving 
Incentive structures 
gericht op afbouw LE 

Wet- en regelgeving 
Incentive structures 
gericht op het uitfaseren 
van niet-circulaire EKV-
verpakkingen 

 Mate waarin 
marktinterventies, 
innovatiebeleid 
prijsprikkels en 
regulering LE 
ondersteunen   

 Lage waarde indicatie 
voor afbouw 
 

Mate waarin marktinterventies, 
innovatiebeleid prijsprikkels en 
regulering uitfasering virgin 
verpakkingen ondersteunen (B) 

 Hoge waarde indicatie voor afbouw 
 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 

Kwantitatief: aantal/ type 
regelingen, bijvoorbeeld RVO, 
https://www.afvalcirculair.nl/, 
https://www.afvalcirculair.nl/ond
erwerpen/afvalregelgeving/ 

https://plasticseurope.org/nl/
https://www.afvalcirculair.nl/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/
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Tabel 2 Afbouw (vervolg) (blad 3/4) 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE 

algemeen 
Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Extended: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Structuur(vervolg) 
Markt  
Geen dominantie van LE 
meer 

Markt 
Kuststofverpakkingen 
duurder dan alternatieven 

 Prijsverschil 
huishoudenspakket 
CBS: LE producten CE-
producten (meerprijs 
CE-producten) 

 Lage waarde indicatie 
voor afbouw 
 

Prijsverschil artikelen 
huishoudenspakket CBS  met 
EKV-verpakking (meerprijs CE-
producten (E)  
 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek  

Kwantitatief:  
Specifieke studies, bv CE Delft, 
https://plasticseurope.org/nl/, 
Kennis Instituut Duurzaam 
Verpakken 
 

 Prijsverschilen 
(geselecteerde) LE-CE 
grondstoffen/materialen 
(meerprijs CE-
producten) 

 Lage waarde indicatie 
voor afbouw 
 

Prijsverschil Virgin plastic voor 
verpakkingen t.o.v. 80-100% 
gerecyclede materiaal (meerprijs 
CE) (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews 
 
Kwantitatief: quick scan 
openbare studies / artikelen, 
bijv. EVMI, CE-Delft, 
Recycling magazine 
 

Kwantitatief: CBS 
prijsverschillen geselecteerde 
producten 
 

https://plasticseurope.org/nl/
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Tabel 2 Afbouw (vervolg) (blad 4/4) 
Karakteristieken CE-

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE 

algemeen 
Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Extended: Type en (mogelijke) 

Bronnen casus 
Praktijk 
Consumentengedrag 
 Aankoopgedrag 
gebaseerd alleen op prijs 
verdwijnt  

Consumentengedrag 
geen vraag meer naar 
virgin plastic- en single 
use EKV-verpakkingen 

 Aandeel LE producten  

 Lage waarde indicatie 
voor afbouw 
 

Verhouding vraag naar EKV 
verpakte producten t.o.v. totaal 
verpakte producten (B) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 
consumenten 

Kwantitatief: specifiek 
marktonderzoek, bijv. van 
banken, Inretail, etc. 

 Hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking  

 Lage waarde indicatie 
voor afbouw 
 

Hoeveelheid afval van EKV-
verpakkingen per hoofd van de 
bevolking (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 

Kwantitatief d.m.v. 
deskresearch, gangbare 
statistieken incl. webcrawl 
 

Productie / producten 
LE productie in Nederland 
verdwijnt 

Productie / producten 
Bedrijven stoppen 
productie virgin EKV-
verpakkingen 

 Aantal bedrijven met 
exit strategie LE-
producten (eventueel 
geselecteerde 
producten) 

 Hoge waarde indicatie 
voor afbouw 
 
  
 

Aantal bedrijven met exit 
strategie voor verpakkingen van 
virgin EKV (B)  
 
 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek bedrijven 
 

Kwalitatief/ kwantitatief: 
Cijfers Kennis Instituut 
Duurzame Verpakkingen; 
https://plasticseurope.org/nl/ 
 
Kwalitatief / kwantitatief: 
Jaarverslagen (steekproef) 
producenten verpakkingen 
 
 

https://plasticseurope.org/nl/
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5.3 Opbouw 
Beeld opbouw 

De interesse in circulaire economie neemt groeit sterk. Steeds meer actoren zien circulaire 

economie als ‘de toekomst’ en zien de noodzaak hiervan in voor duurzaam grondstoffengebruik. 

Alhoewel het nog niet de dominante manier van doen is, wordt de circulaire economie steeds 

zichtbaarder. Nieuwe bedrijfjes en initiatieven starten met circulaire principes als uitgangspunt. 

Met hun praktijken laten zij zien hoe de economie van de toekomst eruit kan zien. Producten en 

services van deze organisaties zijn nog wel duurder dan in de lineaire economie. Maar door 

voldoende enthousiasme van consumenten en door (financiële) steun van de overheid ontstaat 

er experimenteerruimte en krijgen initiatieven de tijd en ruimte zich te ontwikkelen. Maar ook 

binnen de gevestigde orde (regime) wordt de opmars van de circulaire economie steeds 

zichtbaarder: cursussen en opleidingscurricula richten zich in toenemende mate op circulariteit; 

onder de werknemers van de producenten groeit de interesse om productieprocessen te 

veranderen; organisaties worden geprikkeld om te experimenteren met circulariteit o.a. omdat het 

financieel interessanter begint te worden en wet- en regelgeving stimulerend werkt.
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Tabel 3 Opbouw (blad 1/4) 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen 
Extended: Type en (mogelijke) 

Bronnen 
Cultuur 
Verwachting 
Verwachting dat CE ‘de 
toekomst heeft’ krijgt de 
overhand 

Verwachting 
Verpakkingsalternatieven 
voor EKV hebben de 
toekomst 

 De mate waarin consumenten 
en bedrijfsleven verwachten 
dat de kansen voor een/ 
aandeel van CE snel toenemen. 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

De mate waarin consumenten 
(positief) oordelen over 
alternatieven voor EKV-
verpakkingen (B) 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek 
consumenten 
 

Kwalitatief: Discours-/ media-
analyse 
 
 

 Mate waarin consumenten, 
bedrijfsleven, wetenschap en 
politiek visie(s) op CE geven. 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Mate waarin consumenten, 
bedrijfsleven, wetenschap visie(s) 
op geven op CE-verpakken (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
 

Kwalitatief: Discours-/ media-
analyse / partijprogramma’s 
 
Kwalitatief / kwantitatief: 
KIDV / Jaarverslagen 
(steekproef) producenten 
verpakkingen 

 Aantal bijeenkomsten 
(visievormend, lerend) rondom 
CE en hieraan gelieerde 
thema’s 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Aantal bijeenkomsten van sector 
(visievormend, lerend) rondom CE 
en hieraan gelieerde thema’s (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
 
 
 

Kwantitatief: 
KIDV / Jaarverslagen 
(steekproef) producenten 
verpakkingen 

Waarden 
Overtuiging dat CE de 
meeste kans op 
welvaart en welzijn biedt 
is sterk in opkomst 

Waarden  
Toenemende 
maatschappelijke 
acceptatie van en interesse 
in CE-verpakkingen  

 Aandacht van consument en 
bedrijfsleven voor CE/ 
duurzaam ontwerp en gebruik 
van producten 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 
 

Ranking door consumenten en 
bedrijfsleven van CE en LE 
verpakkingen op basis van 
gebruik / prijs (B) 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek  

Kwalitatieve interpretatie d.m.v. 
deskresearch, incl. webcrawl 
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Tabel 3 Opbouw (vervolg) (blad 2/4) 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen 
Extended: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Structuur 
Infra fysiek  
Focus op investeringen 
tgv CE 

Infra fysiek  
Focus verschuift naar 
hoogwaardige CE-
verpakkingsprocessen en 
capaciteit  

 Investeringen in innovaties 
gericht op CE 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Investeringen in (innovaties t.b.v.) 
hoogwaardige 
recyclingprocessen EKV-
verpakkingen (B) 
  

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek bedrijven 
 

Kwantitatief: Rapporten 
Afvalfonds; CBS 
 
Kwantitatief:  
Analyse (steekproef) 
Jaarverslagen/ 
bedrijfsregistraties;  
 
Analyse sectorplannen 
Kennis Instituut 
Duurzaam Verpakken 
PET-productie 
https://plasticseurope.or
g/nl/ 
 

 Aantal/omvang koplopers, 
nieuwe initiateven en pilot 
programma’s die zich richten 
zich op keten-transformatie 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Aantal keten convenanten/ 
afspraken rondom transformatie 
verpakkingsketens (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
 

Infra kennis  
Curricula relevante 
studies, cursussen en 
bedrijfsopleidingen 
worden aangepast: 
focus op CE 

Infra Kennis 
Kennis omtrent CE 
verpakken binnen sector 
neemt toe 
 
 

 Aantal circulaire (ontwerp) 
opleidingen  

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Investeringen in onderzoek naar 
alternatieve (CE) verpakkingen 
(B) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek bedrijven 

Kwantitatief:  
Analyse (steekproef) 
Jaarverslagen/ 
bedrijfsregistraties/KID
V 

 Aantal aanmeldingen voor 
relevante studies, cursussen en 
bedrijfsopleidingen met focus 
op CE 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Mate waarin Kennis CE 
verpakken vereiste wordt voor 
relevante bedrijfsfuncties (E) 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek bedrijven 

Kwantitatief: analyse 
HR-beleid binnen 
verpakkingsindustrie/ 
Kennis Instituut 
Duurzame Verpakkingen  

https://plasticseurope.org/nl/
https://plasticseurope.org/nl/
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Tabel 3 Opbouw (vervolg) (blad 3/4) 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen 
Extended: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Structuur (vervolg) 
Wet- en regelgeving Er 
wordt 
experimenteerruimte 
gecreëerd voor CE   

Wet- en regelgeving 
Incentive structuren gericht 
op CE-verpakkingen als 
vervanging LE-verpakkingen 

 Mate waarin marktinterventies, 
prijsprikkels, innovatiebeleid, 
etc. gericht zijn op het 
stimuleren CE 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Mate waarin marktinterventies, 
prijsprikkels en recyclingseisen 
gericht zijn op stimuleren CE-
verpakkingen/ vervangen LE-
verpakkingen (B). 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 

Kwalitatief: 
Beleidsanalyse  
 
 
 

Markt 
CE wint langzaam maar 
zeker terrein in het 
dagelijks leven 

Markt 
CE-verpakken wint 
langzaam maar zeker terrein 

 Beschikbaarheid CE-
producten in CBS huishoudens 
pakket  

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Beschikbaarheid CE verpakte 
producten in CBS-
huishoudenspakket 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews 
 
Kwantitatief: quick scan 
openbare studies/ artikelen, bijv. 
EVMI, CE-Delft, Recycling 
magazine 
 

Kwantitatief: Rapporten 
KIDV; CBS 
 
Kwantitatief:  
Specifieke studies 
https://plasticseurope.or
g/nl/, Kennis Instituut 
Duurzaam Verpakken 
 

 Aantal nieuwe 
businessmodellen op basis van 
CE 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Aantal nieuw geïntroduceerde 
verdienmodellen op basis van 
CE-verpakken als alternatief 
voor EKV-verpakkingen (E) 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews 
 

Kwantitatief:  
Specifieke studies 
https://plasticseurope.or
g/nl/, Kennis Instituut 
Duurzaam Verpakken, 
EVMI, CE-Delft, 
Recycling magazine 

https://plasticseurope.org/nl/
https://plasticseurope.org/nl/
https://plasticseurope.org/nl/
https://plasticseurope.org/nl/
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Tabel 3 Opbouw (vervolg) (blad 4/4) 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en (mogelijke) 

Bronnen 
Extended: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Praktijk 
Consumentengedrag 
CE daagt LE als 
dominant verdienmodel 
uit 

Consumentengedrag 
Interesse voor en vraag naar 
CE-verpakkingen  

 De mate waarin CE als 
motivatie dient voor aanschaf 
producten CBS-basispakket. 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

De mate waarin CE als motivatie 
dient voor aanschaf producten 
CBS-basispakket  

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek  

Kwantitatief: 
Deskresearch op basis 
van specifieke studies, 
incl. web crawl 

 Mate waarin consument een 
actieve rol in de cyclus van 
ontwerp – hergebruik vervult 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 

Aantal circulaire verpakkings- 
initiatieven gebaseerd op 
samenwerking consument – 
producent 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek consumenten 

Productie / producten:  
Verschuiving productie 
richting CE  

Productie / producten  
CE-uitgangspunten i.p.v. 
prijs dominant bij ontwerp en 
productie verpakkingen 

 Mate waarin producten gericht 
zijn op regeneratie/lang 
gebruik/hergebruik zijn 
(eventueel: geselecteerde 
producten) 

 Hoge waarde indicatie voor 
opbouw 
 
 
 

Aantal alternatieven voor EKV-
verpakkingen gericht op 
regeneratie/lang 
gebruik/hergebruik 
 

Kwalitatief: meenemen in 
interviews  
 
Panelonderzoek bedrijven 

Kwantitatief: 
Deskresearch op basis 
van specifieke studies, 
sectoranalyses, incl. 
web crawl 
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5.4 Normaliseren 

Beeld normaliseren 

Niemand kan meer om de circulaire economie heen – circulair is het nieuwe normaal! De 

noodzaak van circulaire productie en consumptie wordt algemeen onderschreven en de praktijk 

is hierop aangepast. Ketens zijn nu vrijwel volledig circulair en daarmee zien ze er heel anders uit. 

Er is nauwe samenwerking tussen actoren binnen en buiten de industrie voor het delen en 

uitruilen van diensten en goederen. Dat betekent dat er nieuwe samenwerkingsverbanden zijn 

ontstaan en dat ook consumenten een belangrijke rol spelen binnen de keten. Door bijvoorbeeld 

nieuwe businessmodellen zoals het leasen van producten ontstaan er nieuwe vormen van 

eigenaarschap en nieuwe relaties tussen producent en burger – de consument zoals we die nu 

kennen heeft een actieve rol in de keten. Het is niet alleen de markt die zich heeft aangepast aan 

de circulaire economie, ook de financiële en institutionele structuren zijn aangepast aan de 

circulaire economie.  
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Tabel 4 Normaliseren blad 1/3 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Extended: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Cultuur 
Verwachting Circulaire 
economie is noodzakelijk 
onze economie zodanig 
in te richten dan we 
binnen de planetary 
boundaries blijven 

Verwachting  
Circulair verpakken is de 
toekomst  

 Mate van consensus over een visie en 
route naar een CE-economie. 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 
 

Mate van consensus over een 
visie en route naar CE-
verpakken en de plaats van 
hoogwaardig gerecycled en 
recyclebaar EKV hierbinnen. 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews  
 
Panelonderzoek 

Kwalitatief: 
discoursanalyse, analyse 
beleids- en sectorplannen 

Waarden 
Circulariteit doen is de 
norm, de verandering is 
nu onomkeerbaar. 

Waarden 
Circulair verpakken is de 
norm 

 Mate waarin circulair denken en doen 
van consumenten en bedrijfsleven als 
normaal wordt beschouwd 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 
 

Ranking door consumenten 
en bedrijfsleven van CE en LE 
verpakkingen op basis van 
gebruik/ prijs (B) 
 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews 
 
Panelonderzoek 

Kwalitatieve interpretatie 
d.m.v. deskresearch, incl. 
webcrawl 
 

Structuur 
Infra fysiek 
Uitsluitend focus op CE 

Infra Fysiek 
Keteninfrastructuur (EKV) 
verpakkingen gefocust op 
CE 

 Investeringen in (keten) infrastructuur 
voor circulaire productie en 
consumptie 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 
 

Investeringen in (keten) 
infrastructuur voor circulaire 
verpakkingen (B) 
 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews  
 
Panelonderzoek 
bedrijven 

 Kwantitatief:  
Analyse (steekproef) 
Jaarverslagen / 
bedrijfsregistraties;  
Analyse sectorplannen 
Kennis Instituut Duurzaam 
Verpakken 

Infra kennis 
Op CE gerichte 
kennisinfrastructuur 

Infra kennis 
Kenniskennisinfrastructuur 
gebaseerd / gericht op 
circulariteit 

 Mate waarin curricula van studies, 
cursussen en bedrijfsopleidingen CE-
uitgangspunt hebben. 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 
 

Aantal relevante opleidingen 
m.b.t. verpakkingen dat CE als 
uitgangspunt heeft (E) 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews 
 

Kwantitatief: analyse 
curricula 
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Tabel 4 Normaliseren (vervolg) blad 2/3 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Extended: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Structuur (vervolg) 
Wet- en regelgeving  
Circulariteit is verankerd 
in wet- en regelgeving 

Wet- en regelgeving 
Circulair verpakken is 
verankerd in wet- en 
regelgeving 

 Investeringen in handhaving CE-beleid 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 

Aantal juridische, technische, 
ketenbelemmeringen voor CE 
verpakken (B) 

 Lage waarde indicatie voor 
afbouw 
 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews  
 

Kwantitatief/ kwalitatief: 
Beleidsanalyse;  
Kwalitatief: Discours-/ 
media-analyse/ analyse 
vakbladen 
 
Kwalitatief: Sector analyse 
 
  

 De mate waarin uitzonderingen op CE 
wettelijk vastgelegd 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 

DE mate waarin eisen en 
uitzonderingen wettelijk zijn 
vastgelegd (bv. - Recyclebare 
EKV alleen als het niet anders 
kan) (E) 
 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews  
 

Kwantitatief/ kwalitatief: 
Beleidsanalyse;  
Kwalitatief: Discours-/ 
media-analyse / analyse 
vakbladen 
 
Kwalitatief: Sector analyse 
 

Markt  
CE domineert markt 

Markt   
CE verpakken domineert de 
markt 

 Aandeel CE-producten in CBS-
basispakket huishoudens 
 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 

Aandeel producten met CE-
verpakking in CBS-
basispakket huishoudens 
(B) 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews  
 

Kwantitatief: Rapporten 
KIDV; CBS 
Kwantitatief:  
Specifieke studies 
https://plasticseurope.org/nl
/, Kennis Instituut Duurzaam 
Verpakken 
  

https://plasticseurope.org/nl/
https://plasticseurope.org/nl/
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Tabel 4 Normaliseren (vervolg) blad 3/3 
Karakteristieken CE 

algemeen 
Karakteristieken casus  Indicator(en) CE algemeen Indicator(en) casus Basis: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Extended: Type en 

(mogelijke) Bronnen 
Praktijk 
Consumentengedrag  
Consumentengedrag 
gebaseerd op CE, niet 
meer op prijs 

Consumentengedrag  
Uitsluitend interesse in en 
vraag naar CE-
verpakkingen 

 CE-voetafdruk als basis bij aanschaf 
product 
 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 

CE-verpakking als basis voor 
aanschaf product (E) 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews  
 
Panelonderzoek 
consumenten 

Kwalitatief: Kwantitatief: 
Deskresearch op basis van 
specifieke studies, incl. web 
crawl  
 

Productie / producten 
Productie CE gebaseerd, 
tenzij het niet anders 
kan (wettelijk 
vastgelegd) 

Productie / producten  
CE-verpakkingsproducten 
zijn standaard en bieden 
ruimte voor nieuwe 
praktijken: verpakken als een 
service 

 Marktaandeel CE-productie t.o.v. 
totale productie 

 Hoge waarde indicatie voor opbouw 

Marktaandeel CE-
verpakkingen t.o.v. totaal 
aantal verpakkingen 

Kwalitatief: meenemen 
in interviews  
 
Panelonderzoek 

Cijfers Kennis Instituut 
Duurzame Verpakkingen; 
https://plasticseurope.org/nl
/ 
 
Kwalitatief / kwantitatief: 
Jaarverslagen (steekproef) 
producenten verpakkingen 
 
 

https://plasticseurope.org/nl/
https://plasticseurope.org/nl/
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Tekstbox 7: een verkennende toepassing van het raamwerk op de casus ‘verpakken’  

Om het raamwerk te testen en verder te ontwikkelen hebben we een eerste grove en verkennende 

casusstudie gedaan naar circulariteit in (kunststof) verpakkingen. Met slechts 6 literatuurbronnen en 3 

interviews was de studie zeker geen volwaardige monitoring en evaluatie van het raamwerk.  

Desondanks hebben we uit de casusstudie de volgende lessen kunnen trekken: 

 Het raamwerk biedt een praktisch toepasbare systematiek voor het verzamelen, interpreteren, 
structureren en analyseren van de data. In een aantal gevallen waren de indicatoren te nauw 
geformuleerd om in de data terug te vinden. In de gevallen dat de gegevens niet aansloten bij 
de indicator, maar wel inzicht boden in de staat van transitie gebruikten we de indicator als 
zoekrichting maar hielden we de karakteristieken aan om de data te structureren.  

 Het raamwerk helpt om de transitie te monitoren aan de hand van de X-Curve en zo inzicht te 
geven de staat van transitie naar een CE. Maar het raamwerk biedt geen tot weinig ruimte om 
barrières en oplossingen in kaart te brengen en om landschapstrends en verschillende 
toekomstbeelden van de transitie te analyseren, ondanks dat deze inzichten wel uit de data, 
voornamelijk uit de interviews, naar voren kwamen.  

 De resultaten zijn sterk afhankelijk van de gebruikte databronnen. Zo zagen wij dat er op een 
aantal karakteristieken geen data te vinden waren in de geselecteerde bronnen, terwijl die met 
andere bronnen hoogstwaarschijnlijk wel naar voren zouden zijn gekomen.  

 Het raamwerk zorgt ervoor dat aannames en uitgangspunten van de onderzoekers expliciet 
worden. Hierdoor werd ook duidelijk dat de beelden en begrippen over circulaire economie sterk 
uiteenlopen. Dat zagen we het sterkst bij recycling. Waar recycling van verpakkingen door de 
ene databron als innovatie richting de circulaire economie gezien werd, zagen wij dat als 
optimalisatie. 

Al met al liet de verkennende casus zien dat het raamwerk, mits er voldoende aandacht is voor de 

aannames en dataselectie, een goed instrument is om de staat van transitie naar CE in kaart te 

brengen. Maar dat voor het geven van sturing aan de transitie aanvullende instrumenten, bijvoorbeeld 

diepte-interviews, nodig zijn om zicht te krijgen op barrières, oplossingen en landschapstrends. 
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6. Informatie-verzameling  

6.1 Inleiding  
Het doel van dit hoofdstuk is te komen tot een voorzet voor de opzet van de 

informatieverzameling t.b.v. een monitor aan de hand waarvan een beeld kan worden verkregen 

van de voortgang van de transitie naar circulair verpakken, gebaseerd op de X-curve. Dit als 

voorbeeld van de uitwerking/ invulling van de algemene CE monitor, indicatoren en 

informatieverzameling. 

Waar het omgaat is met welke data de indicatoren geoperationaliseerd kunnen worden en op 

welke wijze de benodigde data reproduceerbaar op efficiënte en verantwoorde wijze kunnen 

worden verkregen. Deelvragen wat betreft de dataverzameling zijn bijvoorbeeld of er al dan niet 

gebruik gemaakt kan worden van (combinaties van) bestaande data, bijvoorbeeld door data uit 

verschillende bestaande bronnen te combineren en wat de kosten, nauwkeurigheid en validiteit 

van de verzamelingsmethodieken en de data zijn. In principe is natuurlijk alles te meten, maar het 

gaat erom wat we acceptabel vinden, bijvoorbeeld qua kosten, betrouwbaarheid etc. Uiteraard 

zijn deze complexe en gedetailleerde deelvragen in het kader van het voorliggende onderzoek 

niet exact te beantwoorden, maar we kunnen ons wel een eerste grove indruk vormen. 

In de tabellen in het vorige hoofdstuk is een begin gemaakt door per indicator (mogelijke) een of 

meerdere informatiebronnen te benoemen. Als we dan kijken naar type indicator dan kan er 

onderscheid gemaakt worden tussen meningen/ verwachtingen over ontwikkelingen, waarden, 

gedrag, cultuur, etc. en meer harde gegevens over (prijs) ontwikkelingen, investeringen, 

hoeveelheden afval, etc. Voor het eerste type indicator kan gedacht worden aan surveys, 

(diepte) interviews, focusgroepen of bijvoorbeeld discours-analyses. Voor het tweede type 

indicatoren kunnen algemene registraties (bijv. CBS), bedrijfsregistraties, jaarverslagen, cijfers 

van brancheverenigingen, etc. worden gebruikt19. 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk gekeken naar welke monitors nu worden gebruik en vervolgens 

wordt een voorstel voor de X-curve monitor op hoofdlijnen neergelegd. Uiteraard zijn er natuurlijk 

nog tal van in principe buikbare ad hoc onderzoeken, zoals bijvoorbeeld ‘Nationale Heffing op 

Virgin Plastics: mogelijkheden en effecten’ van CE Delft (2021)20.  

6.2 Bestaande monitoren met link naar (CE) verpakkingen   
De ICER is in principe de meta-monitor voor de transitie naar een CE. Afgaand op de 

literatuurlijst stoelt de ICER in belangrijke mate op kwantitatieve registraties van afvalstromen21. 

Daarnaast, en eveneens afgaande op de literatuurlijst, is veel gebruik gemaakt van kwantitatieve 

gegevens uit gedetailleerde onderzoeken, waarvan er een aantal ten behoeve van de ICER- 

 

19 Duijnhoven H., et al. (2014), Meetmethoden Weerbaarheid, Den Haag: WODC 
20 Warringa, G., et al. (2021), Nationale heffing op Virgin Plastics: Mogelijkheden en Effecten, Delft: CE Delft 
21 Zie: Hanemaaijer, A. et al. (2021), Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021, Den Haag: PBL, bijlage 5. 
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monitoring zal worden herhaald. Al met al is de ICER vooral kwantitatief ingestoken met (op dit 

moment nog) niet of nauwelijks aandacht voor transitie-indicatoren. 

Dit zien we ook terug in hoofdstuk 4 van de ICER, gebaseerd op de TIS/ MIS methode van het 

Copernicus instituut. Met behulp van zeven zogenoemde innovatiemotoren wordt getracht een 

kwantitatief beeld te schetsen van de transitie naar een CE. Kwantitatieve gegevens komen 

bijvoorbeeld uit het LISA, RVO en gegevens van de nationale transitieteams22. Op dit moment is 

een casestudie gebaseerd op de MIS-aanpak naar kunststofverpakkingen afgerond. Hierin is 

meer aandacht voor kwalitatieve aspecten gebaseerd op interviews en voor belemmeringen voor 

de transitie naar circulaire verpakkingen.  

Een belangrijke monitor voor wat betreft de ontwikkelingen t.a.v. verpakkingen is de Monitor 

Plastic Pact (RIVM, 2019)23, opgezet door het RIVM, wat ook de nulmeting heeft uitgevoerd. De 

monitor meet met behulp van een enquête onder de ondertekenaars van het pact (producenten, 

gebruikers, sorteerders, inzamelaars en overige partijen, waaronder bijv. banken, vereniging van 

afvalbedrijven) de vier doelen van het Pact: in 2025 zijn plastic producten en verpakkingen 100 

procent te recyclen, gebruiken we 20 procent minder plastic onder andere door het meer te 

hergebruiken, wordt minimaal 70 procent van de eenmalig gebruikte producten en verpakkingen 

gerecycled, en bestaan deze producten voor minimaal 35 procent uit gerecycled plastic. 

Inmiddels wordt de monitor uitgevoerd door het consortium Arcadis/ Berenschot, wat de 

vragenlijst t.o.v. de oorspronkelijke RIVM-vragenlijst heeft vereenvoudigd met als doel de respons 

te verhogen. De werkwijze is dat de deelnemers aan het onderzoek de enquêtegegevens 

aanleveren aan het consortium, waarna Arcadis/ Berenschot de indicatoren behorende bij de 

doelstellingen berekent24. Verder is belangrijk te weten dat In het Plastic Pact NL een 

monitoringsverplichting is opgenomen. Deze geldt alleen voor de plastic producenten, recyclers, 

sorteerders en inzamelaars en voor de toepassende bedrijven. Een vanuit transitiemonitoring 

perspectief nadeel van deze monitor is dat in het feite het regime wordt gemonitord en 

bijvoorbeeld nieuwe baanbrekende initiatieven in de opbouwfase buiten beeld blijven. 

 Het PBL doet onderzoek naar circulair consumentengedrag, waarin de R-strategie als startpunt 

wordt genomen.  Vorig jaar heeft een eerste meting plaatsgevonden en het is de bedoeling dat 

het onderzoek in de vorm van een monitor elke 2 jaar door Milieu Centraal als ‘Monitor Duurzaam 

Leven’ wordt uitgevoerd25. Het onderzoek brengt in een eerste stap voor een aantal producten in 

kaart in hoeverre de aangeschafte producten van duurzame materialen zijn, of ze nieuw of 

gebruikt zijn aangeschaft en hoe en waarom ze zijn weggedaan. In het tweede deel wordt voor 

een groot aantal producten, waaronder voedsel en verpakking, nagegaan in hoeverre aanschaf, 

gedrag en gebruik te koppelen zijn aan de verschillende CE-stappen. Al met al brengt het in kaart 

in welke mate consumenten bereid zijn zich meer ‘circulair’ te gedragen. Interessant is dat in de 

 

22 Zie: Hanemaaijer, A. et al. (2021), Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021, Den Haag: PB, Hoofdstuk 4 
23 Van Bruggen, A.R., et al. (2019), Plastic Pact Nederland: de Monitor Nulmeting (2017-2018), Bilthoven: RIVM. 
24 Krebbekx, J., et al. (2021), Monitoring Plastic Pact: Meer met Minder Plastic, Resultaten 2019, Utrecht: Berenschot Groep 
B.V., Amsterdam: Arcadis N.V. 
25 Onderzoek van PBL wordt uitgevoerd als promotieonderzoek door Julia Koch (PBL) 
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opzet bijvoorbeeld voor voedsel en verpakking wordt gevraagd naar nieuwe/ vernieuwende 

initiatieven, zoals bijvoorbeeld Pieter Pot. Het betreft een panelonderzoek dat wordt uitgevoerd 

door Kantar Nederland en gebruik maakt van het Kantar Nederland Consumentenpanel. 

Naast deze twee relevante monitors zijn er natuurlijk nog tal van bronnen, die op de een of 

andere manier kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld de jaarlijkse verslagen van het Afvalfonds 

Verpakkingen, waarin wordt samengewerkt met Nedvang, Nederland Schoon, KIDV en Statiegeld 

Nederland. Organisaties met elk hun specifieke karakteristieken. Zo richt Nederland Schoon zich 

op de bestrijding van zwerfaval, registreert Nedvang de inzameling en recycling en zorgt ook voor 

de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen, ondersteunt het concrete kennis en adviezen bij 

het verduurzamen van hun verpakkingenbeleid en coördineert Statiegeld Nederland de invoering en de 

praktische uitvoering van de statiegeldverplichting. Al met al leveren de jaarverslagen een kwantitatief 

beeld van de ingezamelde en gerecyclede hoerveelheid verpakkingen (glas, papier, karton, kunststof, metaal 

en hout) op26. 

Verder beheert Rijkswaterstaat de Nederlandse gegevens over afval en veel gegevens zijn direct 

online beschikbaar via de Database Swing van Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld over hoeveelheid en 

soort afval, de kosten voor de burger en over de welke wijze waarop het afval wordt verwerkt. 

Daarnaast zijn er verschillende publicaties over afval. Ook monitort Rijkswaterstaat het 

zwerfafval in Nederland, dat voor verreweg het grootste deel uit verpakkingsafval bestaat. De 

monitor bestaat in feite uit twee delen. Zes keer per jaar wordt gemeten hoeveel zwerfafval er in 

Nederland ligt en wat de samenstelling ervan is. Op 1400 plekken worden in totaal 25.200 

metingen verricht. Daarnaast wordt twee keer per jaar de zwerfafval beleving gemeten met een 

digitale enquête onder 1000 wisselende respondenten. Het behelst dus een kwantitatief 

onderzoek onder het Nederlands publiek naar de gepercipieerde hoeveelheid zwerfafval in 

Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Rijkswaterstaat27.  

Hoewel niet direct gelinkt aan kunststofverpakkingen willen we hier toch even het werk van het 

SCP, CPB, PBL en het CBS m.b.t. tot CE onder de aandacht brengen. Met name in verband met de 

opzet van een X-curve CE-monitor in het algemeen en die van kunststofverpakkingen in het 

bijzonder. Het betreft dan de Monitor Brede Welvaart en de eerste Verkenning Brede Welvaart 

met als thema CE, gedrag en beleid. Beide zijn het vervolg op drie edities van de Monitor 

Duurzaam Nederland die het CBS en de drie planbureaus in 2009, 2011 en 2014 hebben 

uitgebracht. Eind 2017 heeft het CBS een laatste update van de indicatoren set gepubliceerd28. 

In 2018 is de eerste editie van de Monitor Brede Welvaart verschenen29. Hierin beschrijft het CBS 

hoe de welvaart in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. De monitor beschrijft 

zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. 

De Brede Welvaart wordt gedefinieerd door middel van vier ‘kapitaalsvormen’ (menselijk, 

 

26 https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/ 
27 Schalkwijk, M. (2020), Subjectieve Monitoring Zwerfafval 2020, Amsterdam: Kantar Nederland; Den Haag: 
Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
28 CBS (2017), Monitor Duurzaam Nederland: update indicatoren, Den Haag / Heerlen: CBS (paper) 
29 Van Beuningen, J., et al. (2018), Monitor Brede Welvaart 2018, Den Haag / Heerlen: CBS  
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natuurlijk, sociaal en economisch kapitaal) en de ontwikkeling ervan wordt met behulp van 

achterliggende indicatoren in kaart gebracht (p.29). Specifieke aandacht is er ook voor CE, 

waarvan de ontwikkeling met behulp van een dashboard met elf kwantitatieve indicatoren, 

bijvoorbeeld de grondstoffen voetafdruk, werkgelegenheid in de milieusector, milieu-

investeringen, op nationaal niveau wordt gemonitord (p. 85). Ook wordt de CE-positie van 

Nederland in Europa bepaald.  

Daarnaast hebben het SCP, CPB en PBL gezamenlijk in 2018 de eerste Verkenning Brede 

Welvaart uitgebracht met als thema CE, gedrag en beleid30. Na een verkenning van verschillende 

indicatoren sets (p. 15, 18) luidt de constatering: “Opvallend is het gebrek aan indicatoren over de 

R-strategieën van de circulariteitsladder. In de CBS-Monitor is alleen informatie opgenomen over 

recycling (R8). PBL/ CBS/RIVM presenteren in hun monitoringsysteem ook een indicator voor het 

materiaalgebruik (R2; materiaalproductiviteit). Het ontbreken van indicatoren over de R-

strategieën is een signaal dat er aan het begin van de keten nog weinig beleid gevoerd wordt”. In 

hoofdstuk 3 van het rapport wordt aan de hand van een enquête onder burgers en bedrijfs-

vertegenwoordigers een beeld van het draagvlak voor circulair-economisch beleid verkregen. Om 

een indruk te krijgen van hoe burgers en bedrijfsvertegenwoordigers tegen de legitimiteit van 

concrete beleidsinterventies aankijken, zijn in de enquête twee concrete regelingen aan hen 

voorgelegd, beide gericht op het hergebruik van materialen. De twee interventies betreffen: 1) 

invoering van het Diftar-systeem en 2) invoering van de verplichting tot hergebruikt materiaal in 

verpakkingsmaterialen.  

6.3 Voorstel X-curve monitor (focus op verpakken): eerste ideeën  
Het bovengenoemde overzicht bevestigt wat al eerder werd opgemerkt: kwantitatief gegevens 
over met name afval, afvalscheiding, typen verpakking, grondstofgebruik, investeringen, etc. zijn 
er op basis van algemene en bedrijfsregistraties voorhanden en worden ook regelmatig 
bijgewerkt. Gegevens over typische transitieaspecten als verandering in structuur, cultuur en 
praktijken zijn slechts mondjesmaat beschikbaar en dan nog vaak in ad hoc studies.  

Toegespitst op de casus Kunststofverpakkingen stellen wij het volgende voor, waarbij we 
onderscheid maken tussen consumenten, bedrijven en beleidsbepalers / innovators.  

Om het CE-gedrag van consumenten t.a.v. verpakkingen in kaart te brengen, is het voor de hand 
liggend aan te sluiten bij het PBL / Milieu Centraal onderzoek. De bijbehorende vragenlijst worden 
dan 1 maal per 2 jaar afgenomen. Een nadeel kan zijn dat de enquête dan te lang duurt. Dit kan 
ondervangen worden door een andere representatieve groep respondenten te bevragen uit het 
Kantar Nederland panel, maar wel gebruik te maken van dezelfde stratificatie. Dit heeft tevens 
het voordeel dat het onderzoeksbureau bekend is met het onderwerp CE.  

Wat betreft het bedrijfsleven kan aangesloten worden bij de Monitor Plastic Pact. Hierbij ligt het 
niet voor de hand letterlijk met de vragenlijst mee te liften, want dat zou waarschijnlijk een te 
grote belasting voor de bedrijven betekenen. Ook is het waarschijnlijk niet nodig alle 

 

30 Van Gerwen, O., et al. (2018), Verkenning Brede Welvaart 2018-Thema: Circulaire economie, gedrag en beleid, De Haag: 
PBL, CPB, SCP 



 

42 
 

ondertekenaars van het pact te bevragen. Het valt uit kosten en efficiency oogpunt te 
overwegen een telefonische enquête te houden onder een steekproef uit de ondertekenaars. 
Deze zou niet elk jaar gehouden moeten worden zoals de Pact Monitor, maar om de twee jaar, 
rekening houdend met inpassing van de resultaten in de ICER. 

Natuurlijk kunnen beide groepen ook bevraagd worden op beleidsinterventies, gewenst beleid, 
etc., maar het lijkt ons wenselijk ook een aantal beleidsmakers op nationaal en lokaal (provinciaal, 
gemeentelijk) niveau te bevragen aan de hand van een telefonisch af te nemen vragenlijst. De 
verwachting is dan dat nieuwe initiatieven (belangrijk in de opbouwfase) zullen worden genoemd. 
Deze zouden op hun beurt dan ook weer kunnen worden bevraagd (snowballing) naar bijvoorbeeld 
ervaren drempels of stimulansen voor opschaling.  

Het systematisch zicht krijgen op de opbouwfase en ook de afbouwfase is sowieso een 
aandachtspunt. In deze fasen is waarschijnlijk nog weinig ontwikkeling (te zien), zodat het 
ontrafelen van bepaalde patronen lastig is. Eigenlijk geldt dit voor de hele X-curve benadering. 
Het valt te overwegen de gegevens voor de X-curve te verzamelen en door een Expert-panel te 
laten beoordelen.  

Bovenstaande benadering gaat in feite uit van een gegevensverzameling gebaseerd op 
telefonisch afgenomen vragenlijsten, die niet te veel tijd van de respondent in beslag kunnen 
nemen. Het voordeel is natuurlijk efficiency en het drukken van de kosten. Het nadeel is dat naar 
alle waarschijnlijkheid typische transitie-indicatoren, zoals veranderingen in cultuur, zicht krijgen 
op kiemen van verandering (opbouw en afbouw) toch wat onderbelicht blijven. Het is naar ons 
idee dan ook noodzakelijk het beeld wat voortkomt uit de telefonische enquêtes aan te scherpen 
met behulp van af te nemen diepte-interviews bij een (beperkte) selectie van de bestaande 
respondenten. Wij beseffen dat dit kostenverhogend werkt. Aan de andere kant zal dit de 
kwaliteit van de monitor gebaseerd op de X-curve, en hiermee de basis voor het transitiebeleid, 
zeker ten goede komen. 
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7. Gemeenschappelijkheden en meerwaarde t.o.v. T/MIS 
De voorgaande hoofstukken hebben verkend hoe de X-curve als concept/ participatief 

instrument aangepast en toegepast kan worden als monitor voor de Circulaire Economie vanuit 

een niet-participatieve benadering. Het vorige hoofdstuk plaatste de informatieverzameling 

hiervoor al in een bredere context van andere informatieverzameling voor de ICER en monitoring 

van de CE in het algemeen. In dit hoofdstuk plaatsen we niet de informatieverzameling, maar 

juist de resultaten in context van andere resultaten. Daar richten we ons op een vergelijking met 

de TIS/MIS benadering, omdat deze het meest verwant is aan de X-curve benadering. We staan 

hiertoe eerst stil bij de basale verschillen en gemeenschappelijkheden. Daarin gaan we ook in op 

waarom de verschillen in praktische toepassing eerder een kwestie van perspectief zijn, dan dat 

de ene benadering ‘iets’ heeft wat de andere benadering niet heeft. Daarna geven we een korte 

reflectie over in welke omstandigheden elk raamwerk als monitor het beste tot zijn recht komt. 31 

We baseren de hiernavolgende vergelijking op basis van de eigenschappen van de X-curve en 

MIS (zie tekstbox 3) uit. Daarbij maken we ook gebruik van eerdere vergelijkingen tussen 

theorieën die uit dezelfde groepen theorieën als resp. de X-curve (zoals MLP, S-curve) en MIS 

(zoals TIS, NIS) komen (zie ref).  Zie ook de bespreking in de ICER 2021 van wat het hele veld van 

systeem innovatie en transitiestudies) met elkaar gemeen hebben.  

 

31 Elzinga, R. et al. (2020), Het Missie-gedreven Innovatiesysteem: Uitbreiding ‘Technologisch Innovatie Systeem’-
raamwerk ter monitoring van de Circulaire Economie. Utrecht: Universiteit Utrecht (working paper) 

Tekstbox 8: introductie MIS  

(zoals beschreven in de ICER ‘21) Het missiegedreven innovatiesysteem (MIS) bestaat uit de actoren en 

regels die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van een maatschappelijke missie (zoals de transitie 

naar een circulaire economie) door het ontwikkelen van allerlei vormen van vernieuwing (technologische 

innovaties, nieuwe businessmodellen, sociale innovaties), maar ook door het afbouwen van bestaande 

praktijken die het behalen van de missie in de weg staan. Ook voor het missie gedreven innovatie-

ecosysteem is de kwaliteit, en daarmee de kans dat de missie wordt gerealiseerd, te evalueren op basis 

van een aantal sleutelprocessen (Hekkert et al. 2007; Hekkert 2020). Deze sleutelprocessen zijn te 

beschouwen als de randvoorwaarden voor het realiseren van de maatschappelijke missie. Indien 

bepaalde sleutelprocessen niet of onvoldoende zijn vervuld, leidt dit tot vertraging van het 

transitieproces.  

 Ondernemerschap (experimenteren en opschalen van innovaties); 

 Kennisontwikkeling;  

 Uitwisselen van kennis;  

 Richting geven aan het zoekproces (door het articuleren van doelen en oplossingen);  

 Creëren van markten;  

 Mobiliseren van middelen;  

 Doorbreken van weerstand (door het creëren van legitimiteit en het opvoeren van de 

veranderdruk op het gevestigde systeem);  

 Coördineren van de complexe bundel van verschillende veranderprocessen die aanwezig zijn 

binnen de transitie. 
Deze eigenschappen kunnen net als de X-curve verder in indicatoren vertaald worden28 
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7.1 Gemeenschappelijkheden en verschillen 
Beide benaderingen hebben veel gemeenschappelijk. Ze zijn zoals hiervoor geschetst in hetzelfde 

(of verwante) wetenschappelijke veld(en) ontstaan en de concepten waarop ze voortborduren 

zijn deels ook in dezelfde journals en conferenties ontwikkeld. Beide benadrukken de sociale, 

maatschappelijke en institutionele aspecten rondom systeem-innovatie en -transformatie, en 

zetten zich (oorspronkelijk) af tegen een technische inventie en technocratische benadering van 

transities en systeeminnovatie. Beide concepten zijn – tot op zekere hoogte – schaalbaar: 

afhankelijk van de gekozen systeemafbakening kan een groter of kleiner deel van de functies die 

in onze maatschappij vervuld worden bekeken worden. Beide benaderingen zijn sterk 

multidisciplinair en zijn modellen die relatief veel ruimte laten voor invulling vanuit andere 

disciplines (hier komen we in paragraaf 7.2 nog op terug). Tot slot zijn beide benaderingen meer 

descriptief dan prescriptief: hoewel beide benaderingen veronderstellingen hebben wat nodig is 

om een transitie of transitiepad te doorlopen, en biedt dit aanknopingspunten voor sturing, 

spreken de concepten zich niet expliciet uit over de rol van de overheid(sinstrumenten) daarin.  

Verschil in onderzoeksobject, afbakening en a priori bepaling duurzame richting 

Ondanks deze gemeenschappelijkheden zijn er ook theoretische verschillen (zie ook de 

onderstaande tabel). Hoewel verwant, begint dit bij de onderzoeksobjecten. MIS kijkt uiteindelijk 

naar één of meer geselecteerde transitiepaden (of systeeminnovaties), waar de X-curve expliciet 

de volledige maatschappelijke dynamiek van een hele transitie omvat. In die zin is de X-curve 

een breder concept: De monitoringskwadranten optimalisatie en afbraak komen als zodanig niet 

terug is MIS, hoewel de interactie met dit soort processen binnen de paden wel aan de orde komt.  

Dit andere onderzoeksobject brengt ook andere afbakeningsvraagstukken met zich mee. Bij een 

MIS-analyse is het een lastige vraag welke paden te selecteren. Dit kan door een assessment te 

maken van het potentieel voor de transitie, maar zeker vroeg in de transitie zijn er veel potentiële 

paden en zijn de belangrijkste paden moeilijk te voorspellen (zie ook volgende paragraaf).  Aan de 

andere kant kent ook de X-curve taaie afbakeningsvraagstukken, waarvoor in dit document een 

methode is aangereikt, maar die desalniettemin enigszins arbitrair blijven. Het gaat dan vooral 

om hoe radicaal de hele transitie die nodig is (of verwacht is). Of in de methode van dit 

document: hoe fundamenteel wordt de huidige dominante cultuur, structuur en praktijk 

beschreven. In het kader van degrowth-discussies kan ook de noodzaak van de hele 

maatschappelijke functie (op de huidige schaal) in twijfel worden getrokken (hebben we 

überhaupt verpakkingen nodig en hebben we wel zoveel producten als in die verpakkingen zitten 

nodig?).  
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Tabel 5: Vergelijking X-curve en MIS 

Aspect X-curve Gemeenschappelijk MIS 

Theoretische 

Basis 

Voortbouwend op o.a. MLP, 

S-curve 

Transformatieve 

verandering primair 

gedreven door 

maatschappelijke 

processen (i.p.v. 

technologische inventie) 

 

Breed/multidisciplinair 

 

Open/adaptief 

 

Voortbouwend op o.a. TIS, 

NIS, etc. 

Onderzoeks-

object 

Hele transitie van 

maatschappelijk (deel) 

systeem 

gekoppeld aan 

maatschappelijke functie 

Schaalbaar 

(pad/deelpaden / 

system/deelsysteem 

 

Systeemverandering  

Missiegedreven socio-

technische innovatie-

Pad(en) binnen transitie 

van (deel)system  

Afbakenings-

vraagstukken 

Wat is optimalisatie en wat 

is transformatieve 

verandering? 

Koppelen aan welke 

maatschappelijke functie? 

 

Welke schaal en welk 

systeem 

Welke paden wel/niet 

meenemen?  

Duurzaamheid Emergent  Brede opvatting 

duurzaamheid 

Op basis van technische 

analyse mogelijke paden 

Fasering in 

transitie  

Expliciet Erkenning van feed-

backs / dynamiek in 

transitie 

Impliciet (dynamiek tussen 

functies) 

Stuurbaarheid/c

oördinatie van 

transitie/pad 

Geen, wel multi-actor 

beïnvloedbaarheid 

Klassieke blauwdrukken 

/ routekaarten niet 

mogelijk 

Beperkte 

coördinatiemechanismen 

als functie 

Aangrijpings-

punten voor 

sturing 

Reflexiever, vergt nadere 

analyse/beschouwing 

Concept zelf beschrijft 

dynamiek, 

niet/nauwelijks sturing 

‘Haperende’ functies 

bieden vrij direct 

aanknopingspunten 



 

46 
 

Fasering 

Een significant verschil tussen beide benaderingen is dat MIS niet expliciet een fasering in zich 

heeft opgenomen. De functies worden wel gezien als een samenspel van factoren die elkaar 

kunnen verstoren, maar dat verschillende transitiefasen een wezenlijke andere aard hebben, 

wordt niet uitgewerkt. De X-curve kan juist als een nuancering t.o.v. bijv. de S-curve (Rotmans) 

gezien worden, in dat verschillende fase deels gelijktijdig kunnen plaatsvinden.  

Sturing en stuurbaarheid 

Zoals beschreven gaan beide benaderingen sterk uit van een maatschappelijke dynamiek, die de 

overheid kan bijsturen, en zoals gezegd: beide zijn niet direct beleidsmodellen. Toch zijn er wel 

verschillen in sturing en stuurbaarheid. MIS benoemt een coördinatiefunctie, waarbij toch sterker 

aangenomen wordt dat er sprake is van maakbaarheid en gezamenlijkheid, dan vanuit de X-

curve, zeker vroeg in de transitie, te verwachten is.  

In de studie ‘Sturing in Transitie’ is uitgebreid beschouwd hoe de X-curve gebruiken voor sturing 

niet direct kan, maar eerst reflectie op de rol van de betreffende overheid (of andere sturende 

actor) vraagt. Ook geeft de X-curve een meer strategisch, abstract beeld. Hoewel MIS ook geen 

beleidsmodel is, identificeert MIS wel vrij concrete barrières in het doorbreken van paden, die 

directer in interventies vertaald kunnen worden.  

7.2 Toegevoegde waarde voor monitoring  
Verschil in toepassing voor monitoring vooral kwestie van perspectief 

Toch zouden we vooral willen benadrukken dat de hiervoor geschetste verschillen vooral een 

theoretische vergelijking zijn. Toegepast in de praktijk zijn deze verschillen minder absoluut. Beide 

concepten zijn tamelijk open voor invulling binnen het raamwerk, maar bij de toepassing ervan 

worden de directe resultaten van het raamwerk vaak ook in context geplaatst, worden resultaten 

in bredere context geplaatst of wordt de toepassing van de raamwerken aangevuld met andere 

methoden. Doordat beide benaderingen (en de uitvoerende onderzoeker) veelal uit hetzelfde veld 

(of verwante velden) komen, zullen de contextualisering en invulling van het raamwerk vaak op 

een vergelijkbare manier gebeuren. Beide raamwerken hebben ook expliciete referenties in zich 

om in de invulling delen van het andere raamwerk te beschrijven. Zo heeft de X-curve als zodanig 

geen padenconcept in zich, maar kan de opbouwfase prima met paden beschreven worden. En 

heeft MIS geen notie van systeemafbraak, maar is in de laatste versie wel expliciet aandacht 

voor de interactie tussen weerstand van het bestaande systeem tegen een pad en ontwikkeling 

van dat pad. 

In de praktische toepassing van de monitoring voor CE, maken beide methoden gebruik van 

brede kwalitatieve methoden zoals interviews. Onderzoekers betrokken bij beide methoden 

komen uit een onderzoekstraditie waarbij informatie die niet in de hokjes van het gebruikte 

raamwerk past, niet weggegooid wordt, maar gebruikt wordt voor contextualisering. Ook dit 

maakt dat in de praktijk de verschillen minder scherp zijn.  
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De vraag “wat zit er nu in MIS wat niet in de X-curve zit” (of vice versa) die we in en buiten dit 

project vaak tegenkomen, is o.i. dan ook niet een heel zinnige vraag. De belangrijkere vraag is 

welke ordening en presentatie van deels dezelfde informatie tot een bepaald perspectief (MIS/X-

curve) leidt. 

Wanneer welk model meest toegevoegde waarde? 

Vanuit die gedachte, zouden we de vergelijking voorstellen te versimpelen en praktischer te 

maken.  

Interventie- of strategische/brede focus: 

Ten eerste is simpelweg de vraag of degene die de monitoring voor beleid wil gebruiken, een 

voorkeur heeft voor een breed beeld, met brede implicaties, vanuit een sterk maatschappelijk 

beeld van transities (X-curve). Of zich meer op bepaalde paden wil focussen, en dat nog steeds 

vanuit een maatschappelijk beeld, maar wel dat rondom die paden een hogere mate van 

stuurbaarheid en coördinatie mogelijk is. Deze voorkeur kan bepaald worden door het specifieke 

onderwerp of specifieke rol van de betreffende beleidsmaker, maar even goed door welke 

ideologie of governance-principes men kiest. Naast deze voorkeur bepaald door onderwerp en 

sturingsfilosofie, denken wij dat vooral schaal en fase bepalend is voor of MIS of X-curve 

meerwaarde biedt.  

Schaal 

Zowel de X-curve als de MIS-benadering zijn in principe op de hele transitie naar CE of een klein 

deelsysteem toe te passen. Toch geeft de X-curve beter inzicht op hogere schaalniveaus en MIS 

op lagere schaalniveaus. MIS heeft minder waarde om de hele transitie of grote deeltransities te 

beschrijven omdat, zeker vroeg in de transitie, er dan heel veel systeeminnovatiepaden zijn die 

beschouwd moeten worden en het zinniger is naar het betreffende systeem als geheel te kijken 

(zie hierna). Omgekeerd is de X-curve aan maatschappelijke functies gekoppeld, en op lagere 

schaalniveaus wordt het steeds onduidelijker of er sprake is van een maatschappelijke functie, of 

Tekstbox 9: Vergelijking - dynamiek van een voetbalwedstrijd uit diverse perspectieven 

Om het verschil tussen wat wel/niet in een benadering zit en een verschil in perspectief duidelijk te 

maken, helpt wellicht de vergelijking met een voetbalwedstrijd op TV. Daar registreren de camera’s uit 

verschillende hoeken de wedstrijd, en cruciale momenten worden uit meerdere hoeken herhaald. 

Bijvoorbeeld één shot meer vanuit de keeper gezien, één shot meer van boven. Beide beelden 

terugkijken helpt in zicht te krijgen in hoe het spel verloopt. Vanuit de keeper gezien is wellicht 

duidelijker hoe de verdediging is georganiseerd, van boven duidelijker hoe de aanval op het middenveld 

verloopt. Er zijn kleine verschillen tussen wat de perspectieven laten zien (bijv. welke spelers in beeld 

zijn), maar het voornaamste verschil is niet wat vanuit elke camera-hoek te zien is, maar wat op de 

voorgrond is en welke dynamiek het duidelijkst zichtbaar is.  

Dat is vergelijkbaar met hoe MIS/X-curve overlappen in data die gebruikt wordt, maar door informatie 

anders te ordenen en presenteren, verschillende aspecten meer of minder zichtbaar maken.   
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slechts van een middel daartoe. Dit zagen we bijvoorbeeld in casus in de noodzaak om ‘plastic 

verpakkingen’ op een hoger schaalniveau als ‘verpakken’ te interpreteren voor toepassing van de 

X-curve. Ook geeft op lagere schaalniveaus MIS een scherper monitoringsraamwerk rondom 

paden (de X-curve biedt daar meer breedte).  

Fase 

Hieraan gerelateerd: MIS lijkt vooral inzicht te geven na de eerste prille fase van transitie-

dynamiek. In ieder geval vanuit de X-curve gezien, zijn er namelijk vroeg in de transitie nog heel 

veel paden. Te vroeg focussen op paden, kan dan juist ook tot vernauwing van beleid leiden. Zo 

zien we bij de energietransitie dat de overheid te vaak te snel de energietransitie tot enkele 

paden heeft geprobeerd te versimpelen (bijv. biomassa, of (historisch) nucleair), daarmee de 

complexiteit, onvoorspelbaarheid en onstuurbaarheid van transities onderschattend. Laat in de 

transitie zijn beide modellen eveneens toepasbaar, maar wanneer de transitie zeer ver gevorderd 

is, is het de vraag of de transitiemonitoring nog wel de meest geschikte wijze van monitoring is 

en vervangen dient te worden door reguliere beleidsmonitoring. 

Verder te verkennen: interventiepunt in cyclus 

Tot slot is er een mogelijk verband tussen waar in de levenscyclus van materialen/producten een 

monitorings- en/of sturingsinteresse is, en welke model de meeste meerwaarde biedt. De cyclus 

van materialen omvat winning, productie (en productontwerp), consumptie en de 

afval/secundaire grondstof fase (waarbij hogere R-strategieën kleinere cycli volgen). Eerdere 

studies laten zien dat in het midden van die cyclus de complexiteit en specificiteit van processen 

het grootste is, waarbij duizenden halffabricaat/materiaalstromen in miljoenen supply chains 

door vele verschillende (deel)sectoren met elk hun eigen kenmerken lopen32. Terwijl bij 

winning/import, de afvalfase, en consumptiepatronen de complexiteit ook hoog is, maar de 

dynamiek minder in gesloten deelsystemen plaatsvindt. Vanuit die gedachte biedt de X-curve 

wellicht aanknopingspunten voor brede sturing aan begin en einde van de cyclus, terwijl bij het 

inzoomen op specifieke supply chains aan de hand van gewenste missie gedreven 

systeeminnovaties juist MIS in het midden van de cyclus meerwaarde biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

32 De studies van DRIFT:  Van Afval Af (https://drift.eur.nl/publications/van-afval-af/) en Towards a Circular Product 
Initiative (https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:7a95b4bd-af9c-4fcc-97d6-
86ff369d9c38/datastream/OBJ/download) 

https://drift.eur.nl/publications/van-afval-af/
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 X-curve MIS 

Schaal Relatief hoger (hele CE en grote 

deelsystemen) 

Relatief lager (deelsystemen, systeem-

innovaties en lager) 

Focus/interesse Maatschappelijke & 

institutionele dynamiek 

(Systeem)innovatie  

Voor type beleid Meer strategisch Meer interventie in innovatie-barrières 

Directe relatie met 

sturing  

Vraagt eerst nog reflectie op 

sturingsrollen 

Vrij direct interventies aan te koppelen 

Transitie-fase  Vroeg-Midden(-Laat) Midden(-Laat) 

Interventiepunt in 

materialencyclus 

Mogelijk meer begin- en 

eindpunten 

Mogelijk meer over de hele cyclus / 

midden cyclus 

 

Tabel 6: Vergelijking toegevoerde waarde X-curve en MIS 
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8. Conclusie en aanbevelingen vervolg-onderzoek 

8.1 Conclusie 
Dit project had drie doelen: (1) het opleveren van een (voorlopig) raamwerk van indicatoren, 

inclusief een eerste grove toets van het raamwerk, door het toe te passen op (kunststof) 

verpakken/verpakkingen; (2) een verkenning van mogelijke bruikbare databronnen om de 

indicatoren ‘te vullen’ en (3) een reflectie op meerwaarde t.o.v. ‘Missie-georiënteerde Innovatie 

Systemen’ (MIS) benadering. 

Voor het eerste doel hebben we na enkele reflecties op een methode voor toepassing, een 

raamwerk ontwikkeld wat karakteristieken van de verschillende fasen van de X-curve, koppelt 

aan indicatoren (en databronnen daarvoor) op het gebied van structuur, cultuur en werkwijze. 

Daarmee is, ook voortbouwend op het ‘Staat van Transitie’ project, een belangrijke basis gelegd 

om meer systematisch en gestructureerd informatie te verzamelen en te verwerken over de 

processen van opbouw en afbouw die in de X-curve worden beschreven. Dat maakt een 

objectievere benadering dan eerdere toepassingen van de X-curve mogelijk. Tegelijk willen we 

benadrukken dat er nog steeds subjectieve keuzes en interpretaties gemaakt moeten worden in 

de toepassing van het raamwerk. We hopen dat de methode geschetst in hoofdstuk 3 helpt om 

die inherente subjectiviteit en interpretatieve aspecten te adresseren. Onderdeel daarvan is dat 

we aanbevelen om die keuzes en interpretaties altijd maatschappelijk/participatief te toetsen.  

De verkenning van mogelijke databronnen, en de eerste vingeroefening met een casus uit de 

beleidspraktijk, laat zien er voor veel indicatoren al een redelijke hoeveelheid beschikbare data is. 

Daarbij lijkt het gebruik van methoden die meerde indicatoren tegelijk kunnen voeden, zoals 

interviews, enquêtes en panels, vaak de beste weg naar een methode die in de praktijk haalbaar 

is voor meerdere deelsystemen/thema’s in de transitie naar een Circulaire Economie. 

In de reflectie op de meerwaarde t.o.v. de monitoring vanuit de MIS-methode, hebben we 

beargumenteerd dat de X-curve een beter perspectief kan bieden op meer strategisch niveau, 

op een hoger schaalniveau, vroeger in de transitie en indien meer focus op maatschappelijke 

dynamiek gewenst is.     

8.2 Vervolgonderzoek en -ontwikkeling 
In dit project hebben we al gekozen om het raamwerk met een testcasus als vingeroefening te 

ontwikkelen.  Naar onze mening is de verdere ontwikkeling en toetsing van een raamwerk dat 

praktisch haalbaar is, onlosmakelijk verbonden is met verdere toepassing op casuïstiek33.  

Naast een beeld van ‘meten we wel wat willen meten’ zou specifieke aandacht dan uit kunnen 

gaan naar de kosten en haalbaarheid wat betreft de aansluiting bij lopende monitors, het gebruik 

 

33 Zie ook pag. 59 in: Duijnhoven, H., et al. (2014), Meetmethoden Weerbaarheid, WODC, den Haag (TNO-rapport 2014 
R11698): Den Haag: TNO 
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maken specifieke bronnen in termen van bijvoorbeeld privacy en het zicht krijgen op bepaalde 

indicatoren (bijvoorbeeld ‘investeringen in opleidingen’). Dit alles zou moeten leiden tot een basis 

voor een goede vergelijking met de T(M)IS-monitor-benadering en tot een beter inzicht in de 

aspecten waarop beide benaderingen elkaar aan kunnen vullen. Uiteindelijk leidt dit tot een meer 

uitgewerkt en goed onderbouwd voorstel voor de opzet de X-curve monitoring van de transitie 

naar een circulaire economie. Uit een meer diepgaande toepassing kunnen vervolgens lessen 

geleerd worden om het raamwerk en methode te verfijnen.  

Eén van de belangrijke vragen daarbij is op welk niveau een vervolgcasus gekozen moet worden. 

Nu hebben we een testcasus op relatief laag schaal-/functioneel niveau uitgevoerd (plastic 

verpakken). Voor een meer diepgaande vergelijking van de meerwaarde t.o.v. de MIS-benadering 

in de praktijk en met het oog op een toekomstige gecombineerde informatieverzameling, zou een 

vervolgcasus op het niveau waarop nu MIS-casussen bestudeerd worden op zich voor de hand 

liggen.  Dat zou dus wederom een vrij laag schaalniveau zijn. 

Echter, dit is niet het niveau waarop de X-curve op zijn sterkst is. Ook zou uiteindelijk monitoren 

op dit lage schaalniveau waarschijnlijk betekenen dat maar een kleine fractie van de hele CE-

transitie gevolgd wordt, omdat een dekkende monitor van alle onderwerpen op dit lage 

schaalniveau waarschijnlijk niet haalbaar is. Daarom bevelen we aan om ons bij een vervolgcasus 

op een hoger schaal-/functioneel niveau te richten, bijvoorbeeld dat van de transitie-agenda’s, 

of net daaronder.  
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Bijlage: Indicatoren naar aspect, karakteristiek en 
waarde richting per X-curve fase 

 

 

 

 



Aspect Karakteristiek Indicator Algemeen Indicator Casus

Relatie waarde 
algemene 
indicator -> 
fase

Relatie waarde 
casus indicator -
> fase Opt Afb Opb Nor

Cultuur Verwachting

Mate waarin consument en 
bedrijfsleven een sterke 
noodzaak / urgentie tot 
verandering voelen 

Mate van gevoel van urgentie 
bij consumenten en 
bedrijfsleven om te stoppen 
met EKV-verpakkingen / 
minimaliseren (B)

Hoge waarde 
indicatie voor 
afbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
afbouw 

X

Cultuur Verwachting
Mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven de noodzaak tot 
verandering LE voelen

Mate waarin afval van EKV 
verpakkingen door 
consumenten en bedrijfsleven 
als probleem wordt gezien (B)

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren

X

Cultuur Verwachting

De mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven verwachten dat de 
kansen voor een / aandeel van 
CE snel toenemen. 

De mate waarin consumenten  
en bedrijfsleven(positief) 
oordelen over alternatieven 
voor EKV-verpakkingen (B) 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Cultuur Verwachting

Mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven een (grote) 
verandering van huidige LE naar 
CE verwachten. 

De mate waarin consumenten 
en bedrijfsleven verwachten 
dat EKV verpakkingen op de 
huidige manier ook in de 
toekomst toegepast zullen 
worden (B)  

Hoge waarde 
indicatie voor 
afbouw
Lage waarde 
indicator voor 
optimaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren
Lage waarde 
indicator voor 
afbouw

X X

Cultuur Verwachting
Aantal bijeenkomsten 
(visievormend, lerend) rondom 
CE en hieraan gelieerde thema’s 

Aantal bijeenkomsten van 
sector (visievormend, lerend) 
rondom CE en hieraan 
gelieerde thema’s (E)

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Cultuur Verwachting
Mate waarin consumenten, 
bedrijfsleven, wetenschap en 
politiek visie(s) op CE geven.  

Mate waarin consumenten, 
bedrijfsleven, wetenschap 
visie(s) op geven op CE-
verpakken (E)

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Cultuur Verwachting
Mate van consensus over een 
visie en route naar een CE 
economie.  

Mate van consensus over een 
visie en route naar CE-
verpakken en de plaats van 
hoogwaardig gerecycled en 
recyclebaar EKV hier binnen.

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X

Cultuur Waarde
Mate van (fundamentele) kritiek 
op LE door consument, 
bedrijfsleven en wetenschap 

Mate van algemene/ 
fundamentele/wetenschappelij
ke kritiek op EKV-
verpakkingen (E)

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 
Hoge waarde 
(mn 
fundamentele 
kritiek) 
indicatie voor 
afbouw)

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 
Hoge waarde 
(mn 
fundamentele 
kritiek) indicatie 
voor afbouw)

X X

Cultuur Waarde

Aandacht van consumenten en 
bedrijfsleven voor CE / duurzaam 
ontwerp en gebruik van 
producten 

Ranking door consumenten en 
bedrijfsleven van CE en LE 
verpakkingen op basis van 
gebruik / prijs (B) 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw  

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw  

X

Cultuur Waarde

Mate waarin circulair denken en 
doen van consumenten en 
bedrijfsleven als normaal wordt 
beschouwd  

Ranking door consumenten en 
bedrijfsleven van CE en LE 
verpakkingen op basis van 
gebruik / prijs (B) 

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X

Cultuur Waarde

Mate waarin consumenten en 
bedrijfs leven aandacht tonen 
voor CE als basis voor welvaart 
en welzijn

Ranking door consumenten en 
bedrijfsleven van EKV-
verpakking op basis van 
gebruik / prijs t.o.v. 
alternatieven (B)

Hoge waarde 
indicatie voor 
afbouw 

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 

X

Cultuur Waarde
Mate waarin consumenten en 
bedrijfsleven aandacht tonen 
voor alternatieven LE 

Ranking van EKV-verpakking 
door consumenten en 
bedrijfsleven op basis van 
gebruik / prijs t.o.v. 
alternatieven (B)

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 

X

Praktijk Consument
CE voetafdruk als basis bij 
aanschaf product 

CE-verpakking als basis voor 
aanschaf product (E)  

Lage waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X

Praktijk Consument
Mate waarin consument een 
actieve rol in de cyclus van 
ontwerp – hergebruik vervult  

Aantal circulaire verpakkings- 
initiatieven gebaseerd op 
samenwerking consument – 
producent

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Praktijk Consument Aandeel LE producten   
Verhouding vraag naar EKV 
verpakte producten t.o.v. 
totaal verpakte producten (B)

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 

X



Aspect Karakteristiek Indicator Algemeen Indicator Casus

Relatie waarde 
algemene 
indicator -> 
fase

Relatie waarde 
casus indicator -
> fase Opt Afb Opb Nor

Praktijk Consument
Hoeveelheid afval per hoofd van 
de bevolking   

Hoeveelheid afval van EKV 
verpakkingen per hoofd van de 
bevolking (E)

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 

X

Praktijk Consument
De mate waarin CE als motivatie 
dient voor aanschaf producten 
CBS-basispakket

De mate waarin CE als 
motivatie dient voor aanschaf 
van producten CBS-
basispakket

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Praktijk Producent

Mate waarin producten gericht 
op regeneratie/lang 
gebruik/hergebruik zijn 
(eventueel: geselecteerde 
producten)  

Aantal alternatieven voor EKV 
verpakkingen gericht op 
regeneratie/lang 
gebruik/hergebruik 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw   

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw   

X

Praktijk Producent

Aantal bedrijven met exit 
strategie LE-producten 
(eventueel geselecteerde 
producten)  

Aantal bedrijven met exit 
strategie voor verpakkingen 
van virgin EKV (B)   

Hoge waarde 
indicatie voor 
afbouw   

Hoge waarde 
indicatie voor 
afbouw  

X

Praktijk Producent
Marktaandeel CE productie van 
totale productie 

Marktaandeel CE-
verpakkingen van. totaal 
aantal verpakkingen

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren. 
Lage waarde 
optimaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren. 
Lage waarde 
optimaliseren

X X

Structuur Infra-fysiek

Aantal/omvang koplopers, 
nieuwe initiateven en pilot 
programma’s die zich richten zich 
op keten-transformatie  

Aantal keten convenanten / 
afspraken rondom 
transformatie 
verpakkingsketens (E)

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Structuur Infra-fysiek

investeringen in efficiëntie 
verbetering bestaande 
technologie / installaties en/of 
nieuwe installaties gericht op LE

investeringen in bestaande 
technologie, bv. PET/PE/PP 
installaties (B)

Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 
Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 
Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw

X X

Structuur Infra-fysiek
Investeringen in (keten) 
infrastructuur voor circulaire 
productie en consumptie  

Investeringen in (keten) 
infrastructuur voor circulaire 
verpakkingen (B) 

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X

Structuur Infra-fysiek
investeringen in innovaties 
gericht op CE  

Investeringen in (innovaties 
t.b.v.) hoogwaardige 
recyclingprocessen EKV 
verpakkingen (B)  

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Structuur Infra-fysiek

Mate waarin curricula van 
studies, cursussen en 
bedrijfsopleidingen CE 
uitgangspunt hebben.  

Aantal relevante opleidingen 
m.b.t. verpakkingen dat CE als 
uitgangspunt heeft (E)

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X

Structuur Infra-kennis

Aantal aanmeldingen voor 
relevante studies, cursussen en 
bedrijfsopleidingen met focus op 
CE 

Mate waarin Kennis CE 
verpakken vereiste wordt voor 
relevante bedrijfsfuncties (E) 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Structuur Infra-kennis
Aantal circulaire (ontwerp) 
opleidingen   

Investeringen in onderzoek 
naar alternatieve (CE) 
verpakkingen (B)

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Structuur Infra-kennis
Vakken met aandacht voor LE 
binnen curricula    

Onderwijs/bijscholing 
optimalisatie EKV-
verpakkingen (E) 

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw  

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw  

X

Structuur Infra-kennis
Mate waarin curricula CE 
elementen hebben  

Mate waarin scholing binnen 
sector gericht is op CE (E)  

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 

Lage waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 

X

Structuur Markt
Aandeel CE-producten in CBS-
basispakket huishoudens

Aandeel producten met CE-
verpakking in CBS-
basispakket huishoudens

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X



Aspect Karakteristiek Indicator Algemeen Indicator Casus

Relatie waarde 
algemene 
indicator -> 
fase

Relatie waarde 
casus indicator -
> fase Opt Afb Opb Nor

Structuur Markt
Beschikbaarheid CE producten in 
CBS huishoudens pakket   

Beschikbaarheid CE verpakte 
producten in CBS 
huishoudenspakket

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Structuur Markt
Aantal nieuwe business modellen 
op basis van CE  

Aantal nieuw geïntroduceerde 
verdienmodellen op basis van 
CE-verpakken als alternatief 
voor EKV verpakkingen (E)

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Structuur Markt
Prijsverschilen (geselecteerde) 
LE-CE grondstoffen/materialen 
(meerprijs CE producten)  

Prijsverschil Virgin plastic voor 
verpakkingen t.o.v. 80-100% 
gerecyclede materiaal 
(meerprijs CE) (E)

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 
Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 
Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren

X X

Structuur Markt
Prijsverschil huishoudenspakket 
CBS: LE producten CE producten 
(meerprijs CE producten)  

Prijsverschil artikelen 
huishoudenspakket CBS  met 
EKV-verpakking (Meerprijs CE 
producten) (E) 

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 
Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren

Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 
Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren

X X

Structuur Wet- & R
Investeringen in handhaving CE 
beleid  

Aantal juridische, technische, 
ketenbelemmeringen voor CE 
verpakken (B)  

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Lage waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X

Structuur Wet- & R
Mate waarin marktinterventies, 
prijsprikkels, innovatiebeleid, etc. 
gericht zijn op het stimuleren CE  

Mate waarin 
marktinterventies, prijsprikkels 
en recyclingseisen gericht zijn 
op stimuleren CE-
verpakkingen / vervangen LE-
verpakkingen (B).

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
opbouw 

X

Structuur Wet- & R
De mate waarin uitzonderingen 
op CE wettelijk zijn vastgelegd  

De mate waarin eisen en 
uitzonderingen wettelijk zijn 
vastgelegd (bv. - Recyclebare 
EKV  alleen als het niet anders 
kan) (E) 

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

Hoge waarde 
indicatie voor 
normaliseren

X

Structuur Wet- & R
Mate waarin marktinterventies, 
innovatiebeleid prijsprikkels en 
regulering LE ondersteunen   

Mate waarin 
marktinterventies, 
innovatiebeleid prijsprikkels en 
regulering uitfasering virgin 
verpakkingen ondersteunen 
(B)    

Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 
Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw 

Hoge waarde 
indicatie voor 
afbouw Lage 
waarde indicatie 
voor 
optimaliseren

X

Structuur Wet- & R

Mate waarin marktinterventies, 
innovatiebeleid prijsprikkels en 
recyclingseisen gericht zijn op 
materiaal efficiëntie en afval 
reductie   

Mate waarin 
marktinterventies, 
innovatiebeleid, prijsprikkels, 
recycling eisen gericht zijn op 
laagwaardig recyclen. Bv, 
Tarieven van het afvalfonds 
(E)

 Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 
Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw

 Hoge waarde 
indicatie voor 
optimaliseren 
Lage waarde 
indicatie voor 
afbouw

X
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