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De vertolkte standpunten zijn die van de auteur en mogen onder geen enkele voorwaarde 
worden beschouwd als een standpunt van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de 
voedselketen en leefmilieu . 
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1. Inleiding: de modellen uit het verleden resoluut de rug toekeren, een nieuwe visie van het 
menselijk potentieel leven inblazen en uitdragen 

Mijn onderzoek naar de nieuwe economische modellen en productiemodellen die naar duurzaamheid 
streven en die de afgelopen vijftig jaar zijn ontstaan, heeft mij ervan overtuigd dat we dit nieuwe 
tijdperk kunnen ingaan, en dat dit tijdperk het aspect “duurzaamheid” ver overstijgt. 

 

Het wordt een tijdperk van symbiose, waarin de mens een positieve soort zal worden voor de planeet, 
waarin onze economische activiteit is verbonden met de herstelling van de levende ecosystemen, de 
regeneratie van de sociale banden en de deling van de meerwaarde, en dit binnen een hoogwaardige 
toegang tot comfort voor iedereen. We kunnen en moeten resoluut naar de toekomst kijken en de 



modellen van het verleden achter ons laten. Onze steden en onze velden kunnen zich ontwikkelen tot 
plaatsen waar de levende ecosystemen zich regenereren op basis van de ecologische evenwichten van 
de planeet. Onze industrieën kunnen hun grondstoffen regenereren en tegelijk een toegenomen 
comfort bieden voor iedereen in de hele wereld.  We kunnen allianties bouwen tussen gebruikers, 
industrieën en overheden, om de investeringen te realiseren die leiden tot de ontplooiing van deze 
activiteiten, en tewerkstelling ontwikkelen vanuit de territoriale context. Om deze nieuwe wegen naar 
welvaart te bouwen, hebben we op de planeet plaatsen nodig die zich naar deze radicale vernieuwing 
keren en die daar een ontwikkelingsmodel van maken. Zij zullen de hele wereld kunnen inspireren en 
het voorbeeld stellen. Het initiatief van de Belgische regering beantwoordt hieraan, en dit is tevens 
mooi en groot nieuws. De strategische positie van België in het hart van Europa en in een leefomgeving 
die tot de meest geconcentreerde van de planeet behoort – 60 à 80 miljoen inwoners in een straal van 
200 à 300 km – is een aanzienlijke troef. Indien we snel genoeg reageren om de klimaat- en de 
biodiversiteitscrisis te boven te komen, dan ligt het beste nog voor ons.  

 

1.1 Streven naar zero-extractie en tegelijk het comfort vergroten en lokale tewerkstelling 
bevorderen. 

Van deze nieuwe modellen is de “product-services”- benadering, ook “functionaliteitseconomie” 
genaamd, één van de vruchtbaarste manieren om onze industriële modellen te hertekenen. Deze 
sector is strategisch als we willen maken dat iedereen de verandering draagt: het komt erop aan, ons 
te transformeren door een comfort aan te bieden – en te tonen – dat gelijkwaardig en zelfs superieur 
is vergeleken bij het comfort dat we vandaag kennen.  

 

De “product-services”-visie werd in de jaren 80 theoretisch ontwikkeld door William Stahel.  Ze wordt 
ook “functionaliteitseconomie” of “gebruikseconomie” genoemd en concentreert zich op de functie 
van een voorwerp, veeleer dan op de verwerving ervan. Zo is bij voorbeeld mobiliteit belangrijker dan 
het bezit van een auto, of is de fotokopie belangrijker dan het fotokopieerapparaat. Het licht is 
belangrijker dan de lamp, gekleed zijn, is belangrijker dan het kledingstuk, de woonkwaliteit is 
belangrijker dan het huis of het appartement, en zelfs de kwaliteitsfuncties van voeding zijn 
belangrijker dan de verorberde hoeveelheid: we moeten spreken over voeding, gezondheid, 
ontmoeting en gezelligheid, maar ook over de cultuur en de landschappen die eigen zijn aan een regio 
of een streek. De “product-services” benadering transformeert zowel de economische modellen van 
de fabrikanten als hun productiemodellen.  

 

We kijken eerst naar de industriële productiesectoren van uitrustingsgoederen, en vervolgens trekken 
we die visie open naar de habitat, de voeding en de productie van alle functies die noodzakelijk zijn 
voor het metabolisme van onze gemeenschappen.  

Ik benader deze vragen vanuit het standpunt van de fabrikant, de gebruiker en de overheden, elk 
vanuit hun respectieve belangen en rollen als actoren van deze metamorfose. Ik zet de troeven van 
deze nieuwe productiedenkwijze en van de gedachtewisselingen op ecologisch, sociaal en economisch 
vlak uiteen. 

Zonder exhaustief te kunnen zijn, zal ik trachten de potentialiteiten in hun globaliteit te beschrijven 
vanuit welbepaalde voorbeelden binnen enkele pistes.  



2. Een comfortmaatschappij : de uitrustingsgoederen niet langer bezitten, het gebruik ervan 
vermenigvuldigen 

Moet ik echt bezitten hetgeen mijn dagelijks comfort bepaalt ? Mijn telefoon bevat een overvloed aan 
zeldzame metalen zoals goud en tantalium. Maar als hij niet meer werkt dan zou ik niet weten wat ik 
moet aanvangen met al deze kostbare metalen waaruit hij bestaat : wat mij interesseert is zijn gebruik.  

Het bedrijf Commowns biedt vandaag in Frankrijk bij voorbeeld een fairphone aan, dit wil zeggen een  
smartphone die integraal  volgens de regels van de billijke handel is geproduceerd, en dit voor 20 à 30 
Euro per maand.  “Billijk” wil zeggen dat ik er zeker van ben dat alle metaal waaruit hij bestaat, niet 
werd gewonnen, geraffineerd of geassembleerd in werk- en leefomstandigheden die met slavernij 
kunnen worden vergeleken. Het toestel is  modulair en indien één van zijn componenten kapot is, dan 
kan ik het naar het bedrijf terugsturen. Het bedrijf zal enkel het kapotte onderdeel vervangen en mij 
het toestel terugbezorgen. Daarin ligt het potentieel van de product-services benadering, waarbij de 
fabrikant eigenaar blijft van zijn voorwerp, en enkel het gebruik ervan verkoopt.  

Deze benadering houdt ecologisch gezien grote troeven in. Door op die manier te werk te gaan, 
hergebruikt het bedrijf Rank Xerox – dat in de jaren 1990 naar nieuwe modellen is overgestapt –  94 % 
van de componenten van oude machines om er nieuwe te maken1. Dat wil zeggen dat zijn verbruik van 
componentenmateriaal 16 keer lager ligt voor eenzelfde service, en dat er ook 16 keer minder 
materiaal op de planeet moet worden ontgonnen en vervoerd.  

 

2.1 Een biomimetische, modulaire en onderling uitwisselbare productie  

Volgens deze logica is het meest efficiënt om machines modulair te bedenken, met onderling 
uitwisselbare componenten. Zoals Legoblokjes zijn bedacht om allemaal met elkaar te kunnen worden 
geassembleerd tot een oneindig aantal vormen, zo moeten ook machines worden bedacht. Zoals ook 
de nutriënten waaruit wij bestaan allemaal identiek zijn, of het nu gaat over een wortel, een kool, een 
hond of een mens, zo ook is de industrie van morgen een industrie van uitwisselbaarheid en 
modulariteit, waarin de componenten zullen circuleren van de ene machine naar de andere, en zelfs 
van de ene industrie naar de andere. 

Het Leven heeft 3,8 miljard jaren onderzoek en ontwikkeling achter zich. Om te overleven op een 
planeet met beperkte bronnen, met zonne-energie, heeft het Leven ware schatten aan efficiëntie 
ontwikkeld. Met water als enige solvent en met de omgevingstemperatuur als beperking om zijn 
transformaties te verwezenlijken, is het Leven een inspiratiemodel voor onze industrieën. 

 

Welke potentialiteiten bieden ons deze beperkingen aan materie, energie en productievoorwaarden ?  

Eén van de meest sprekende voorbeelden van deze nieuwe potentialiteiten is de Softcar, ontwikkeld 
door het bedrijf Swatch in Zwitserland.  

De Softcar is biomimetisch en heeft een vorm die is geïnspireerd op het ei om mechanische 
beperkingen weg te werken. Op die manier verkleint de omvang van de metalen structuur.  Het 
voertuig is lichter en heeft dus minder energie nodig om zich te verplaatsen. 

Het is modulair en bestaat uit onderling uitwisselbare componenten, samengesteld uit 1800 
onderdelen  in plaats van gemiddeld 40 000 voor een vergelijkbare elektrische auto. Het koetswerk 
kan in 20 minuten worden aangepast, zodat een kleine berline met grote koffer kan worden 
omgebouwd tot een cabrio voor de zomer en het weekend.  Indien het moeilijk is om verschillende 

                                                      
1 J. Van Niel, “L’économie de fonctionnalité…”, op. cit., p. 107 ; Rank Xerox, Rapport sur la santé et 

l’environnement, 2011, 2012.  



carrosserieën in de garage op te bergen, dan kan de stad dit doen in zijn hangars:  de auto is zodanig 
bedacht dat hij personaliseerbaar wordt, en hij wordt ook op die manier aangeboden in de modellen 
die worden ingezet voor autodelen.  

Met zo weinig onderdelen is de manuele assemblage meer rendabel dan een gerobotiseerde 
assemblage, zelfs in een land zoals Zwitserland waar lonen en sociale lasten hoog zijn. Ook de 
productieoppervlakte is beperkt: 5000 m² voor de fabricage en 3000 m² voor de assemblage zijn 
genoeg. Industrie wordt opnieuw mogelijk in stedelijke of voorstedelijke omgeving. En de jobs dus ook.  

 

IT-apparatuur, huishoudelijke toestellen, mobiliteit…  Alle uitrustingsgoederen die symbool staan voor 
het comfort in de geïndustrialiseerde landen, staan vandaag open voor deze nieuwe conceptie-, en 
productiemethoden, en voor gebruik eerder dan voor bezit. Zij kondigen het tijdperk aan van een 
lichte, geherlocaliseerde “zero-extractie industrie” die een geglobaliseerde marktplaats omvormt tot 
een veelheid van lokale en onderling gelieerde marktplaatsen waar de componenten en materialen 
circuleren in een gesloten circuit tussen de producent en de consument.  

 

2.2 Onderbenutte uitrusting delen 

De functionaliteitseconomie opent de weg voor het delen van uitrustingsgoederen die weinig worden 
gebruikt. Dat is het geval met de auto, die 93% van zijn levensduur stilstaat. Het delen van de auto in 
autodeelparken maakt het mogelijk het aantal auto’s tot 15 keer te verminderen voor eenzelfde 
mobiliteit. De publieke ruimte wordt evenredig vrijgemaakt: het parkeren van een auto vergt 
gemiddeld 12m2, wat meer is dan de gemiddelde oppervlakte van een kinderkamer in een stad als 
Parijs. Hebben we niets beters te doen met onze ruimte?  Dat is waar we binnenkort naartoe moeten.  

Deze onderbenutting van de functies van onze uitrustingsgoederen treft ook onze woningen en vaak 
ook onze kantoren.  De Franse ingenieur-architect en stedebouwkundige Eric Cassar wordt beschouwd 
als één van de meest visionaire architecten van onze tijd. Zijn concept “Wonen in het oneindige” maakt 
het voor iedereen mogelijk om niet langer te leven op 12 m² (voor de minst bedeelden) of op 200 m² 
(voor de meer bemiddelden), maar wel op 1000 m².  Hij haalt private en gemeenschappelijke 
leefruimtes door elkaar en komt uit bij een totaal aan bebouwde oppervlakte dat lager ligt dan de 
huidige oppervlakten. Zijn principe: alles beter ergens ter beschikking hebben dan het thuis te bezitten, 
in een sociale en generatie-overstijgende mix waarvan de diversiteit groot genoeg is om te maken dat 
de dingen in de loop der tijd optimaal worden benut.  

3. De maatschappij van de billijkheid : waarde produceren en herverdelen 

3.1 Investeren in de coproductie tussen gebruiker, fabrikant en collectiviteit 

Dergelijke conceptie- en productiewijzen bevorderen de toenadering tussen fabrikanten en 
gebruikers. Hun territoriale verbondenheid bevordert de toenadering met de collectiviteiten.  

Op die manier staan de bedrijven  Fairphone en Commowns waarmee we onze uiteenzetting hebben 
geopend, heel dicht bij hun klanten. Fairphone heeft in 2018 via crowdfunding bij zijn publiek 2,5 
miljoen Euro opgehaald om zijn bevoorrading veilig te stellen. Commown is een coöperatieve waarin 
zowel collectiviteiten als gebruikers kunnen investeren.  

 

3.2 Door en voor burgers: innovatie-burgerfondsen voor een lokale productie 

De collectiviteit kan op die manier de kickstarter leveren voor investeringen waardoor haar burgers 
zelf investeerders worden in de productie van al hun uitrustingsgoederen.  

Toen Duitsland in de jaren 2000 de weg naar hernieuwbare energiebronnen opende, dan waren het 
niet de grote elektriciteitsbedrijven die het meest investeerden: meer dan de helft van de productie 



kwam uit co-investeringen van collectiviteiten, burgers en bedrijven, onder meer landbouwbedrijven. 
Zo werden er in minder dan 10 jaar meer dan 700 gevormd. Deze structurering speelt een grote rol in 
de acceptatie van deze nieuwe energie-installaties door de bevolkingen, en in het behoud van de 
rijkdom die op het grondgebied wordt gegenereerd. De waargenomen return on investment bedraagt 
gemiddeld 4 %. Op de financiële markten zou dit een laag percentage zijn, maar voor de burgers is 
deze opbrengst hoger dan met de meeste courante spaarproducten.  

 

Ook de Staat heeft een trekkende rol gespeeld via twee grote ingrepen : hij heeft de tarieven voor de 
herkoop van elektriciteit gestabiliseerd (een moeilijkheid die eigen is aan deze markt) en hij heeft 
vereenvoudigde juridische codes ontwikkeld, die zijn aangepast aan dergelijke collectieve en 
burgerlijke productiebedrijven.  

 

Het feit dat social bonds en green bonds recent op de financiële markten zijn verschenen, kan een 
doorslaggevende rol spelen in de ontwikkeling van deze nieuwe industriële modellen. Daar waar de 
effectisering ontoegankelijk is voor kleine gemeenten en de meeste bedrijven, is ze wel toegankelijk 
voor grote steden en collectiviteiten van regionale omvang.  

 

De co-investering tussen fabrikanten, gebruikers en collectiviteiten kan ook een motor zijn die de 
territoriale initiatiefnemers in staat stelt om zich hun industrieën opnieuw toe te eigenen, de 
tewerkstelling opnieuw aan te zwengelen en de op het grondgebied gegenereerde waarde vruchten 
te laten afwerpen. Geproduceerd door en voor de burger, kunnen zij een trekkende rol spelen niet 
alleen om te komen tot zero-extractie, maar ook tot sterkere economische en sociale banden. In een 
dergelijke economie van zowel gebruik, modulariteit en waardeherverdeling, houdt de rijkdom van 
individu’s niet langer verband met wat zij kunnen bezitten, maar wel met datgene waar hun omgeving 
hen toegang toe verschaft.  

 

4. Een welzijnsmaatschappij: het ecologische en sociale milieu  

Toegepast op industriegoederen is de functionaliteitseconomie in staat om de ecologische effecten 
van de industrie aanzienlijk te verminderen. Zij is bevorderlijk voor de co-investering en vormt een 
opportuniteit om opnieuw een territoriumgebonden industrie te ontwikkelen waarvan de 
opbrengsten op het grondgebied blijven en waarvan de meerwaarde wordt verdeeld. Als ze wordt 
toegepast op de metabolische functies die essentieel zijn voor menselijke samenlevingen, dan gaat er 
nog een ander domein open : zij bevordert de regeneratie van de bodem en de heropleving van de 
ecologische sleutelfuncties van de planeet binnen onze eigen leefomgevingen.  

 

Laat ons deze visie toepassen op eten, en daarna op wonen.  

 

4.1 De dienstverlening door voedsel en landbouw 

We kunnen voedsel zien als het geheel van de op te nemen voedingsstoffen. Deze visie is heel 
beperkend: we weten dat voeding heel wat andere functies vervult. Zij staat in voor 
gezondheidsfuncties aangezien gezondheid in relatie staat tot de voedingskwaliteit van wat we eten, 
voor een familiale en sociale band aangezien een maaltijd tot de belangrijkste momenten van 
ontmoeting behoort, en voor culturele functies aangezien lokale, gewestelijke of nationale producten 
ook hun eigen gastronomie genereren. De daarmee gerelateerde landbouw tekent ook hun 
landschappen, t.t.z. ons ecologisch en sociaal leefmilieu. Deze benadering doet ons op een heel andere 



manier kijken naar de voedselproductie. Bewegingen zoals verenigingen van producenten en 
consumenten die hun abonnees wekelijks een mand met producten afleveren, hebben zich ontwikkeld 
om de kwaliteit van onze voeding te bevorderen, maar ze zorgen tegelijk dat de boeren in de buurt 
van de stad blijven. De nagestreefde functie is dus niet uitsluitend gerelateerd aan voeding, maar zij is 
tezelfdertijd nutritioneel, economisch en sociaal. Net als in de voorgaande gevallen organiseren deze 
systemen, via rechtstreekse mercantiele contacten, een lokale marktplaats die zelf haar prijzen 
bepaalt, het geldverloop stabiliseert en niet onderhevig is aan de schommelingen van de 
wereldkoersen voor voedsel.  

 

 

4.2 Een geïntegreerde visie op de services die nodig zijn voor het metabolisme van menselijke 
samenlevingen. 

De Belg Erwin Calonne heeft een helemaal geïntegreerde visie ontwikkeld op de diensten die rond de 
habitat worden geleverd.  Zijn vaststelling is simpel: wonen is niet alleen muren huren of bezitten, 
maar ook voedsel binnen die muren brengen, en zorgen voor de verplaatsing daarvan. Door een 
geïntegreerd residentieel investeringsmodel te bedenken waar de voedselmand en de 
mobiliteitsdienst worden bijgeleverd, dient de vastgoedinvestering ook als landbouwinvestering en als 
investering in gedeelde mobiliteit.     

 

4.3 De vruchtbare, lichte en multifunctionele stad  

Deze reflectie kan worden opengetrokken naar alle metabolische diensten die onontbeerlijk zijn voor 
de goede werking van menselijke gemeenschappen. Hierdoor worden infrastructuren die vandaag veel 
energie en materialen vergen, zoals riolen en zuiveringsstations met bezinkbekkens, vervangen door 
hoogkwalitatieve levende ecosystemen die in staat zijn het water te filteren of te zuiveren op geringe 
oppervlakten, en die ook nog eens grote landschappelijke kwaliteiten hebben. Ze kosten de 
gemeenten minder aan investeringen en aan functioneringslasten. Hun landschappelijke waarde 
maakt het mogelijk om ze te benutten als pleinen en parken die toegankelijk zijn voor de bewoner. Op 
die manier verminderen ze de kost voor functies als recreatie, ontspanning, regeneratie, sociaal 
weefsel, ontmoeting en territoriale verankering. In de steden waar ze worden ontwikkeld, stellen we 
vast dat ze de veerkracht van de sociale gemeenschappen ten goede komen, en dat ze ook spontaan 
bevorderlijk zijn voor zacht en gedeeld mobiliteitsgedrag. De synergie is dan ook groot met de 
territoriaal verankerde ontwikkeling van functionaliteitsmodellen zoals ze hierboven beschreven zijn.  

 

5. Conclusie 

Het ecologische  discours heeft sinds lang gedraaid rond individuele responsabilisering, en zelfs rond 
culpabilisering. Maar hoe kunnen we maken dat een hele bevolking gemotiveerd raakt om de 
ecologische uitdagingen aan te gaan waarmee we worden geconfronteerd? Hoe kan een burger die 
geen enkel ecologisch besef heeft en die eerder individualistisch van aard is, zich voordeel doen door 
te kiezen voor diensten en producten die “100 % duurzaamheid” nastreven?  

Toegepast op zowel de industrie als op het dagelijks leven kan de economische “product-service” 
gedachte leiden tot een heel ander discours en tot een heel andere industrie. Zij zorgt voor een 
verhoogd gebruikscomfort en gebruiksgemak voor de gebruiker, voor hogere kwaliteit, voor geldelijke 
winst en voor sociale erkenning. Zij zorgt voor productiemethoden die evolueren naar zero afval en 
zero extractie, zorgt tegelijk voor lokale en kwaliteitsvolle tewerkstelling en bevordert de regeneratie 
van levende ecosystemen die de ecologische evenwichten van de planeet herstellen, eerder dan ze te 
vernietigen. 



Om die gedachte vorm te geven, om haar ontwikkeling en haar acceptatie te versnellen en om de 
deling van de waarde te bevorderen, kunnen de collectiviteiten sociaal en financieel een grote, 
drijvende rol spelen door investeringen te faciliteren en door instrumenten aan te bieden, zoals 
burgerlijke innovatie- en investeringsfondsen.  

 


