
Workshop Circulaire Economie– Brussel 22 november 2018 

Raphaël Guastavi 
 

Voor de vaststelling en de uitvoering van concrete acties om van een lineaire naar een circulaire 

economie over te gaan, hetzij op nationaal, regionaal of lokaal niveau, zijn bestuursvormen tussen de 

actoren nodig die zijn aangepast aan de nagestreefde behoeften en doelstellingen. In dit geval komt 

het er niet op aan om één enkel bestuursmodel op te leggen, maar veeleer het meest efficiënte 

bestuursmodel op elke projectschaal voor te stellen. 

ADEME heeft twee belangrijke doelstrategieën aangenomen: collectiviteiten en bedrijven, die met 

elkaar gemeen hebben dat zij de belangrijkste pijlers vormen om de acties van deze actoren naar een 

ecologische en energietransitie te veralgemenen. Deze strategieën maken het mogelijk om op 

verschillende niveaus in te grijpen: van nationaal tot lokaal. 

De acties die door ADEME worden uitgevoerd, hebben allemaal het volgende gemeen: 

- ze zijn gebaseerd op een marketingaanpak: de actoren kennen, hun segmentatie, hun 

“upstream” behoeften  

- ze zijn gebaseerd op technische kennis: vertrouwen op de stand van de techniek, op 

ervaringsfeedback op het terrein, op het uitvoeren van benchmarks, op 

onderzoeksondersteuning, op steun voor innovatie  

- gezamenlijk opbouwen met de actoren: keuze van de meest relevante actoren, gezamenlijke 

ontwikkeling van de projecten (bottom-up benadering), uitgebreide deelname aan 

stuurcomités  

- de projecten van de actoren kunnen ondersteunen: via oproepen tot projecten, oproepen tot 

het indienen van blijken van belangstelling of onderhandse oproepen tot het indienen van 

blijken van belangstelling  

ADEME wordt door belanghebbenden gezien als onafhankelijk en deskundig op het gebied van 

competentie; dit is een echt sterk punt waardoor de positie van derden als vertrouwenspunt, 

katalysator en overtuigingskracht wordt vergemakkelijkt om de naleving van het overheidsbeleid op 

milieugebied te waarborgen. 

Sterke punten: 3 centrale locaties met de middelen om de technische kennis, transversale 

vaardigheden op milieugebied, regionale locaties om actoren op het terrein te ondersteunen, 

financiële middelen om het ontstaan van projecten te begeleiden (warmtefondsen en afvalfondsen / 

circulaire economie) te ontwikkelen. 

Zwakke punten: de moeilijkheid om te komen tot een schoolvergroting/veralgemening van de acties, 

de economische contexten die soms ongunstig zijn voor de ontwikkeling van milieuprojecten, op het 

vlak van de circulaire economie de moeilijkheid voor de collectiviteiten om iets anders te doen dan 

afvalbeheer. 

 

  



 

Voorbeeld van governance van de Roadmap voor de Franse circulaire economie 

(nationaal niveau)  
Deze roadmap, die op 23 april 2018 werd gepubliceerd, was, voorafgaand aan de opstelling ervan, het 

voorwerp van een uitgebreid overleg, van vergaderingen en uitwisselingen tussen de verschillende 

actoren die rechtstreeks betrokken zijn bij de circulaire economie. Deze werkzaamheden werden 

gecoördineerd door het “Ministère de la transition écologique solidaire” (Ministerie van Solidaire 

Ecologische Overgang” (technische directies en het kabinet van minister Brune Poirson), met de steun 

van ADEME. Er zijn 4 "ambassadeurs" van “FREC” benoemd die verantwoordelijk zijn voor het leiden 

van 4 werkgebieden en het verspreiden van de filosofie van “FREC”. 

Over deze vier gebieden zijn werkvergaderingen gehouden met vertegenwoordigers van actoren uit 

verenigingen (NGO's, consumentenorganisaties, maatschappelijk veld, enz.), het bedrijfsleven en de 

economie (beroepsverenigingen, sectorale verenigingen, grote groepen, ...), collectiviteiten 

(representatieve verenigingen op regionaal, lokaal vlak). De keuze en de verdeling van de deelnemers 

werd uitgewerkt door de verantwoordelijken voor de animatie van de werkgroepen die werden 

gehouden van oktober 2017 tot januari 2018. Tussen elke vergadering door werden er schriftelijke 

voorstellen verwacht. Voorafgaand aan het opstellen van de roadmap werden er 

synthesevergaderingen georganiseerd om de conclusies voor elke pijler voor te stellen. 

Het algemene beheer werd uitgevoerd door een taskforce (MTES, ADEME) die elke week bijeenkomt 

en verantwoordelijk is voor de coördinatie van het project en het toezicht op de uitvoering van “FREC” 

in de tijd. Tot slot zijn er meer technische werkgroepen opgericht om een aantal van de 50 in 

aanmerking genomen acties grondiger te onderzoeken en de uitvoeringsmodaliteiten te specificeren. 

Sterke punten: een brede en krachtige politieke mobilisatie van alle betrokken actoren, van de 

burgers; concreet actieplan (50 maatregelen, waaronder kernmaatregelen) zowel voor de burgers als 

voor de vakmensen.  

Zwakke punten: sommigen zullen zeggen dat de bereikte compromissen niet ambitieus genoeg zijn, 

dat veel maatregelen zeer "afval" georiënteerd blijven (minder breed dan de circulaire economie, 

terwijl dit nog steeds noodzakelijk blijft), dat de solidaire economie onderbelicht blijft; een "klassieke" 

animatie stelt niet in staat om de collectieve intelligentie te ontwikkelen.  

Moeilijkheid: werkzaamheden die worden uitgevoerd in een zeer korte, zeer beknopte periode; 

logistieke moeilijkheden (men heeft grote zalen nodig in een korte tijd.....)  

 

Voorbeeld van governance van het Normandische regionale netwerk Circulaire 

Economie (regionaal niveau) 
“ADEME Normandie” heeft met zijn belangrijkste regionale partners, de regio Normandië en de 

gedecentraliseerde overheidsdiensten, het "CREC" (Comité Régional Economie Circulaire) opgericht, 

waarvan de rol bestaat uit het leiden van lokale initiatieven, lokale collectiviteiten en verenigingen met 

het oog op de ontwikkeling van de circulaire economie. Dit “CREC” komt 3 tot 4 keer per jaar samen, 

beheert een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (waarvan de winnaars financiële 

steun ontvangen), werkt een gemeenschappelijke regionale strategie uit, raadpleegt regionale 

netwerken en clubs, legt de link met de onderzoekswereld en ontwikkelt de beste ervaringen.  



Deze animatie is mogelijk via de integratie in het bestuur van netwerken en clubs die reeds zijn 

opgericht of nieuw zijn opgericht rond de 7 pijlers van de circulaire economie. Elk netwerk / elke club 

verbindt zich door middel van een partnerschapshandvest. 

Het gekozen instrument is een elektronisch platform ("NECI"), dat wordt beheerd door ADEME, dat 

het mogelijk maakt om technische en praktische informatie over het leven van de clubs, de ledenlijst, 

de regionale observatie van afvalstromen en hulpbronnen te verspreiden.  

Sterke punten: zorgt voor transversaliteit (bv. vergaderingen tussen clubs over de verschillende 

thema's), maakt een sterkere mobilisatie van actoren op het terrein mogelijk en biedt steun voor het 

opzetten van nieuwe projecten  

Zwakke punten: vergt een aanzienlijke hoeveelheid tijd voor het animeren, het is noodzakelijk om een 

specifiek budget te reserveren, er is nog steeds behoefte om meer participatieve benaderingen te 

versterken  

 

Regio DREAL DIRECCTE ADEME 

Recyclage -  Duurzame bevoorrading – ecologisch ontwerp – Territoriale en industriële ecologie - 

product-dienstsystemen en functiegeoriënteerde bedrijfsmodellen- verantwoorde consumptie -  

verlenging van de levensduur 

Transversale discussiegroepen – Gemeenschap van de Normandische actoren van de circulaire 

economie -  “centre de ressources economie circulaire – observatoire déchets”  


