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Inrichting monitoring CE en borging van beleid 
Hans Licht, 10-6-2018 

 

Op verzoek van Mattheus van der Pol (Ministerie EZK) doe ik hierbij een voorstel in aansluiting 
op het Advies Governance (d.d. 23 april 2018) van Hans Licht (Organisatieregie) en Rien van 
Leeuwen (Ruysdael). 

Dit voorstel betreft de verantwoordelijkheden van de rijksoverheid en gaat voorbij aan 
verantwoordelijkheid die andere stakeholders dragen en nemen. Het uitgangspunt is dat de 
overheid verantwoordelijk is voor de handhaving van de democratisch vastgestelde 
maatschappelijke orde. Ten aanzien van de realisatie van de circulaire economie zijn ambities 
en doelen geformuleerd, die richtinggevend zijn voor de departementale verantwoordelijkheden. 

Traditioneel wordt de overheidsverantwoordelijkheid vertaald in beleid (inclusief wet- en 
regelgeving) en uitvoering (handhaving, dienstverlening en zelfstandige prestaties). Om 
adequaat te kunnen sturen worden maatschappelijke processen gemonitord en geëvalueerd. 
Zo ontstaat het stuur- en meetsysteem. 

Het meetsysteem kijkt naar de 
maatschappelijke ontwikkeling en de 
effectiviteit van het beleid 
(rijksinterventies). Het evalueren en 
bijstellen van de sturing is het 
stuursysteem. 

 

 

 

 

 

Bij een transitie als de ontwikkeling van Circulaire Economie is dit traditionele concept niet 
langer toereikend. De Circulaire Economie wordt alleen gerealiseerd als de maatschappij 
verantwoordelijkheid neemt en eigenaarschap toont. Uit recente voorbeelden blijkt de noodzaak 
dat de overheid een regierol pakt om de opgave centraal te houden en te bereiken dat de 
gelijkwaardigheid in de samenwerking wordt geborgd. Naast beleidsontwikkeling en uitvoering 
is de regievoering op 
maatschappelijke processen 
een nieuwe kerntaak van de 
overheid. Deze regie betreft 
de samenwerking van 
maatschappelijke partners 
die verantwoordelijkheid 
willen nemen om de transitie 
te versnellen. Zo ontstaat er 
een tweede loop van leren en 
toepassen. 
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In het rijksprogramma CE dat momenteel wordt ontwikkeld staat het stuursysteem centraal. Een 
programmatische aanpak biedt goede mogelijkheden om de samenhang tussen de activiteiten 
te waarborgen en de voortgang van de rijksinspanningen te beheersen.  

De rijksoverheid heeft een goede monitoring nodig voor de adequate besluitvorming over beleid 
en uitvoering. Daarmee kan de monitoring worden benaderd als deel van het stuursysteem. 
Twee keer per jaar worden de cijfers geleverd die nodig zijn voor de besluitvorming van het 
Kabinet. Maar een dergelijke beperking van de monitoring leidt gemakkelijk tot een zeer 
onrendabele investering van publieke gelden. De monitoring van de stand van zaken in de 
transitie en de effectiviteit van de overheidsinspanningen, kan ook ondersteuning leveren aan 
de maatschappelijke partners. Als de monitoring ook gericht wordt op de kennisontwikkeling 
van wetenschap en de lessen uit experimenten, kunnen maatschappelijke partners gerichter 
verantwoordelijkheid nemen. Feitelijk vormt het meetsysteem dan de ruggengraad van de 
innovatieontwikkeling. Daarnaast is het ook vanuit integriteitsoverwegingen verstandig om de 
verantwoordelijkheid voor de monitoring buiten het programma dat de interventies en 
besluitvorming organiseert (het stuursysteem), te houden.  

Dit voorstel beperkt zich tot de overheidsverantwoordelijkheid voor de regievoering op de 
monitoring en de acties van maatschappelijke partners om de transitie te versnellen in de 
tweede loop. 

De rollen van de rijksoverheid in de transitie CE  

Kerntaak 1: Beleidsontwikkeling en aanpassen wet- en regelgeving 

Kerntaak 2: Uitvoering 

 Voorbeeldfunctie 

 Stimuleren van innovatieve technieken, inclusief versnellingshuis) 

Kerntaak 3: Regievoering 

 Monitoring van de transitie (aanleveren stuurinformatie voor governance en lessen) 

 Stroomlijning van de innovatie (creëren van synergie) 

 Borging van nieuw beleid en lessen (verbinding met regionaal en lokaal) 

Het fundamentele verschil tussen een 
programma en de regie-aanpak is dat 
een programma duidelijke eindtermen 
kent met een portfolio van projecten en 
andere uitvoeringsactiviteiten, terwijl de 
regie-aanpak gaat over het bewaken 
van de doelgerichtheid van de 
samenwerking. Ook binnen de regie-
aanpak worden projecten uitgevoerd. 
Maar deze vallen onder 
verantwoordelijkheid van de betreffende 
stakeholder. 

De regie richt zich op het bij elkaar 
brengen van de juiste stakeholders en 
het maken van afspraken en 
organiseren van de samenwerking. Ook 

de organisatie van het leren en de kwaliteitsbeoordeling is onderdeel van de regie. Eigenlijk 
functioneert de regie in opdracht van de stakeholders. Dit kan natuurlijk niet op individuele 
basis. Het is daarom noodzakelijk dat er een bestuurlijk platform wordt geïnitieerd dat ook 
optreedt als opdrachtgever voor de regie-aanpak. 
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Deze twee sturingsrollen kunnen ook worden gekoppeld aan de sturingscirkels met de 
bijbehorende functies: 

 

De grens tussen beide sturingsrollen is niet strak te trekken. Het Rijksprogramma is een 
belangrijke stakeholder in de regie-aanpak. 

Monitoring en innovatie (stuurcirkel Synergie) 

Doel van de monitoring 

Het primaire doel van de monitoring is om een goede onderbouwing te leveren voor bestuurlijke 
besluitvorming.  

Door betrokkenheid van de maatschappelijke partners in de monitoring leidt de monitoring ook 
tot een maatschappelijke awareness en een directe beïnvloeding van de innovatie. De 
monitoring levert ook kennis over Circulaire Economie op zichzelf en het transitieproces. 

Monitoringsobjecten 

De monitoring is gericht op verschillende onderzoeksvragen. Allereerst gaat het om de 
voortgang in de realisatie van de circulaire economie, uitgedrukt ten opzichte van 2018, de 
ambities en doelen met duidelijke KPI’s. 

Maar de monitoring is ook gericht op de inspanningen van stakeholders en de effectiviteit van 
die inspanningen. De effectiviteitsbeoordeling helpt de keuzes en prioritering van de 
inspanningen. Dit vraagt een verdiepende analyse van de monitoring die verklaringen levert 
voor de effectiviteit van maatregelen. Belangrijk hierbij is om daarbij niet alleen naar de 
rijksinterventies te kijken, omdat dit gemakkelijk leidt tot een exclusieve 
overheidsverantwoordelijkheid. 

Stakeholders met de functies 

 Kennisinstituten 
Uitvoering monitoring, kwaliteitsbeoordeling, onderzoek transitiepaden 

 Transitie-regienetwerk 
Doorontwikkelen en verbreden CE-expertise 

 Antennenetwerken 
Organiseren van maatschappelijke dialoog, verkennen van bewustzijn 

 Regionale integratienetwerken 
Organiseren van ontmoetingen en stimuleren van samenwerking 
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Borging van beleid (stuurcirkel Bewustwording en verbreding) 

Sense of urgency 

Zelfs bij de transitieteams bleek het vaak moeilijk te zijn om een goed beeld te hebben van wat 
de circulaire economie inhoudt. Ook maakt de samenhang (en overlap) met de energietransitie 
het niet makkelijk om de problematiek van de lineaire economie duidelijk te maken. In de 
Verenigde Staten blijkt al dat er op alle niveaus weinig kennis en begrip wordt opgebracht. 
Daarmee bestaat er natuurlijk ook geen enkele sense of urgency. De realisten hopen dat de wal 
het schip zal keren; de pessimisten vrezen dat het schip ten onder gaat op de klippen. Maar de 
meeste mensen hebben weinig begrip wat de dreiging inhoudt en dat het geen normatief 
verhaal of complot van ‘links’ is. 

De sense of urgency die in Nederland binnen de departementen en in het Kabinet wordt 
gevoeld is beperkt. Ook in de samenleving wordt de urgentie vooral in de milieubeweging 
gevoeld. De laatste jaren groeit het besef echter drastisch bij bedrijven en overheden.  

De sense of urgency is beter te accepteren als er een handelingsperspectief ligt. Het creëren 
van een maatschappelijk bewustzijn vraagt daarom om antwoorden. In de kern gaat het op dit 
punt om het creëren van een beweging, hashtagCE. 

Lessen uit het verleden 

Bewustzijn leidt niet automatisch tot ander gedrag. Het gaat om de geloofwaardigheid van de 
boodschap en de praktische mogelijkheden om ander gedrag te tonen.  

Hier kunnen ook lessen worden getrokken uit de innovatiecurve. Momenteel zitten we in de fase 
dat de early adapters (samen met de innovatoren 15% van de samenleving) zich manifesteren. 
De voordelen en de noodzaak zijn nog onvoldoende bewezen voor de ‘majority’, maar dat kan 
snel gebeuren. De framing van de circulaire economie zal bepalend zijn voor de vraag of de 
beweging krachtig doorzet, of dat er eerst praktische problemen en rampen moeten worden 
ervaren. 

In de laatste tien jaar zijn goede lessen te trekken uit transities, zoals de decentralisatie van de 
zorg, de aanpak eenzaamheid, armoede en radicalisering, de omgevingswet enzovoort. Een 
belangrijke les is in ieder geval dat de overheid de enige ‘partij’ is die gelegitimeerd regie kan 
voeren en dat dit prima gaat als het vanuit een dienende attitude gebeurt. 

Verbinding met regionale en lokale sturing 

Er vindt veel verandering plaats op het gebied van circulaire economie op regionaal en lokaal 
niveau. Er is nog (te) weinig uitwisseling om echt kracht te ontwikkelen. Maar alle provincies en 
gemeenten hebben de circulaire economie geagendeerd en veel bedrijven profileren zich als 
representant van de circulaire economie. De landelijke overheid kan een belangrijke 
regiefunctie pakken om al die bewegingen te verbinden in de organisatie van ontmoetingen en 
het faciliteren van de communicatie. 

Regie-aanpak Synergie en borging 

De regie-aanpak is geen werkvorm als programmamanagement. Maar er is wel een overlap. In 
ons boek Programmatisch Creëren hebben we de regievariant uitgewerkt als één van de drie 
sturingsvarianten. Voor de transitie Circulaire Economie is de aanpak van Netwerkregie beter 
geschikt dan Programmamanagement.  

Vanuit verschillende praktijksituaties kun je lessen trekken om deze aanpak vorm te geven. 
Daarbij staan enkele vraagstukken heel centraal: 

 De publieke verantwoordelijkheid van de rijksoverheid 
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 In hoeverre is ‘Network Governance’ mogelijk in een context die qua paradigma wordt 
gedomineerd door New Public Management 

 Hoe creëer je een productieve samenwerking tussen het interdepartementale 
rijksprogramma en de regie-aanpak 

Deze vragen bespreek ik momenteel en na de zomer op verschillende domeinen, zoals de 
Innovatie van strategisch rijkstoezicht (Programma Innovatie Toezicht) en de Algemene 
Rekenkamer. 

De theorie van Network Governance is onvoldoende ontwikkeld om een panklare aanpak te 
beschrijven. Zelfs waar de theorie een duidelijke benadering geeft, werkt deze alleen voor zover 
er door de stakeholders ruimte wordt geboden. De traditionele perceptie van een dominante 
overheid geeft weinig ruimte voor een gelijkwaardige samenwerking.  

De ontwikkeling van de aanpak (tot een werkend systeem) vraagt enkele maanden. Dat 
betekent dat dit operationeel kan zijn per 1 januari 2019. 

In ons voorbereidende overleg hebben wij voorgesteld om te starten met een Management 
game, waarin we de bovenstaande vraagstukken kunnen verkennen. 

 

De regie-aanpak is op zich geen kostbare aangelegenheid. In principe kan het volstaan met de 
kosten voor een regieteam van drie of vier fte en een jaarbudget om een en ander te 
organiseren (met een zeer grove schatting €  75.000 per jaar). 

Daarbij komen de kosten voor de monitoring en eventuele andere projecten. Deze kosten zijn 
echter geen onderdeel van de regie en moeten ook zonder regie-aanpak worden gemaakt. 

Voordat dit voorstel wordt uitgewerkt, is het gewenst dat eerst een principiële keuze wordt 
gemaakt voor de regie-aanpak als een tweede proces naast het interdepartementale 
programma CE.  

 


