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We zitten in de transitie naar een duurzame en houdbare economie. Een economie die zorgt voor 

welvaart en welzijn van mensen en die tegelijk de grenzen van de draagkracht respecteert. Het 

industriële en dienstverlenende tijdperk was vooral gericht op het verbeteren van bedrijfs- en 

organisatieprocessen.We hebben nieuwe perspectieven nodig. 

 

De vraag die rijst  is of een bekende aanpak als LEAN zich kan aanpassen aan het nieuwe paradigma en 

of het een rol kan blijven spelen in de transitie naar het nieuwe tijdperk. De centrale vraag van deze 

roundtable was: Blijft LEAN dankzij biomimicry toepasbaar in een Circulaire Economie? 

 

Na een welkom van Jan Ruigrok (ChangeVision), zijn er drie inleidingen om voor input aan de tafels te 

zorgen.  

● Leo Monhemius –  Over LEAN verandermanagement en de transitie naar de circulaire 

economie. 

● Bowine Wijffels – Over Biomimicry en het benutten van design principes uit de natuur voor de 

ontwikkeling van duurzame producten, diensten en organisaties. 

● Geanne van Arkel – Over hoe Interface deze beide perspectieven  in de praktijk succesvol wist 

toe te passen.  

 
De presentaties van de inleiders vind je elders op deze site.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tafel 1 - Welke aspecten van LEAN zijn belemmerend in een circulaire economie? 

 

Lean heeft een verkeerde focus 

● Geen aandacht voor ecologische waarde (“true pricing”) 

● Tunnelvisie: hetzelfde slimmer bereiken en niet: iets anders slim bereiken. Doel staat niet ter 

discussie 

● Focus op perfectie waar vaak “goed” goed genoeg is. Optimaal of maximaal? 

● Focus op uitbannen van verspilling terwijl waste weer een grondstof kan zijn voor een ander 

product 

● Focus te veel op het proces binnen de beperkte setting van een onderdeel / afdeling of bedrijf. 

Geen oog voor de ecologie van een volledige supply chain 

De lean visie is niet holistisch 

● Lean denkt niet circulair. Maatschappelijke tendens van bezit naar gebruik wordt niet onderkend. 

Tendens naar contractering van hele lifecycle: bouw, beheer en onderhoud en afstoten. 

● Te veel korte termijn denken. Neem een voorbeeld aan het langetermijndenken van de 

Chinezen. 

● Teveel focus op financiën en kwantiteiten. Kosten en tijd zijn de belangrijkste drijfveren. 

● Geen oog voor in processen in te bouwen wederkerigheid; “navel staren””; 

● Geen oog voor ecologische footprint van een complete supply chain 

● Te instrumenteel. Vasthouden aan getreden paden; gebrek aan prikkels tot innoveren. Gebrek 

aan durf om zaken fundamenteel anders aan te pakken. 

Er is sprake van een eenzijdig waardebeeld 

● Waarde berekenen op economische grondslag of ecologische grondslag? Waarde van grondstof 

is inclusief de kosten om aan die grondstoffen te komen; niet alleen de directe kosten van 

realisatie. 

● Klantwaarde teveel centraal en stelt irreële klanteisen niet ter discussie. Commercie voert 

klanteisen onnodig op, nog veel zonder oog voor te bereiken circulariteit.  

● Onvoldoende oog voor innovaties binnen de door de klant geëiste levensduur  en onvoldoende 

oog voor de belangen van de medewerker. 

● Streven naar een korte terugverdientijd strijdig met ecologisch belang 

● Beperkte boekhoudregels die geen goed beeld geven van de ecologische footprint van een 

organisatie. 

Verkeerd doel kiezen 

● Teveel standaardiseren van de voortbrengingsstappen gaat ten koste van de flexibiliteit 

● Teveel belang hechten aan het creëren van aandeelhouderswaarde 

Culturele mismatch 

● Geen aandacht voor het DNA van het bedrijf 

● Onvoldoende aandacht voor de impact van cultuur-aspecten (denk aan het voorkomen van 

fouten in een organisatie met een angstcultuur met een blokkade op het geven van feedback) 

● Onvoldoende ruimte voor experimenteren  



 

Tafel 2 - Welke LEAN aspecten zijn juist geschikt voor een circulaire economie? 

Lean is goed in staat ketens zichtbaar te maken die uit meerdere organisaties bestaan, het is geschikt 

om de silo’s te doorbreken en in processen te denken dus ook circulaire processen. Lean heeft een 

bestaand momentum, en het zou jaren kosten zoiets opnieuw op te bouwen; bovendien is maar weinig 

aanpassing nodig. Lean kan omgaan met urgentie en met een hoge ambitie, maar die aansturing moet er 

dan wel komen!  

● Zolang de ‘MBA-focus’ overheersend is bij top management, zal ook Lean het niet kunnen 

oplossen, dat ligt natuurlijk niet aan Lean. 

● Noem het geen Lean, koppel de doelstelling aan het programma en gebruik de Lean 

methodieken zonder in het jargon te vervallen. 

● Wel opletten: soms wordt in de keten één stap ‘duurder’ en wordt het ergens anders 

terugverdiend. De huidige economie kan daar nog niet mee omgaan. 

● De Lean coaches moeten we wel nog van ander DNA worden voorzien, want het circulaire 

denken moet door deze mensen in de werkprocessen worden verankerd. 

● In Lean is Value stream mapping een standaard gereedschap. We moeten het stapje verder 

maken, naar value engineering. Daarbij is het van belang de juiste doelen te kiezen. 

● Het management moet de vertaalslag maken om niet op sub-optimalisatie te sturen maar op het 

maximaliseren van de echte doelen. 

● Let erop de korte termijn focus wèl te behouden vanwege de urgentie, maar kies géén korte 

termijn doelen. 

● Lean is bij uitstek goed in het meteen beginnen, met kleine stapjes. Wanneer alle doelen nog niet 

duidelijk zijn hoef je niet te wachten op volledige consensus. 

 

Samenvattend 

Lean wordt soms gezien als een tovermiddel om kosten en verspilling terug te dringen. Voor een 

managementteam is dat een kwestie van de methodiek in stelling brengen; de rest gaat vanzelf. 

Voor de overgang naar een circulaire economie is Lean zeker bruikbaar, maar het managementteam zal 

heel bewust de aansturing ter hand moeten nemen, want de sturing van de Lean Machine vraagt een 

nieuwe vorm van doelstellingen; deze keer zal het niet vanzelf gaan. 



Tafel 3  - Welke aspecten van Biomimicry zijn bruikbaar voor LEAN en het circulair maken van 

kringlopen? 

Biomimicry kan bijdragen aan: 

● Vergroten scope. Van proces naar Enterprise naar ecosysteem. 

● Samenwerken; wederkerige relatie. Veel meer focus en aandacht naar de kwaliteit van de relatie, 

zowel tussen disciplines intern als tussen organisaties. 

● Het werken met standaarden (hetgeen nuttig is) minimaliseren. Werken vanuit standaarden EN 

een eigen regelruimte. Dus ook veel flexibele feedbackloops. 

● Welke standaarden heb je echt nodig? Welke variatie is toelaatbaar of nuttig? “Bij twijfel geen 

standaard”. 

● Werken vanuit een integrale kostprijs denken 

● Meer werken vanuit lokale aanpassingen “een bedrijf is succesvoller als het zich lokaal aanpast”. 

● De soort belangrijker laten zijn dan het individu. Meer nadruk op het geheel ipv individu. 

Praktisch voorbeeld: Bonusregeling over een hele site ipv individuele targets. Geeft andere 

sturing. 

● Meer richten op stabiliseren en voortbestaan ipv continu verbeteren. 

● Wel hiërarchie maar niet willen beheersen, meer organisch en iteratief. 

● Meer focus naar de mens/vakman, pas daarna naar strategie/processen/structuren. 

● Meer focus naar intrinsieke motivatie van medewerkers. Nut en zingeving van de activiteiten. 

Tafel 4 - Wat zijn de belangrijkste 'breinbrekers' voor ondernemen in circulaire economie? 

Als eerste;  

● We zitten vast in een paradigma vanuit maximalisatie. En die maximalisatie moet meetbaar zijn 

en vertaalbaar in geld. Niet meetbare, zoals vervuilende  aspecten worden niet gemeten en 

daarmee als niet relevant opzij geschoven. Het aantal stakeholders dat dit paradigma wil 

veranderen is nog beperkt maar neemt wel toe. Dat is hoopgevend  

● Maatschappelijke drijfveren zijn nog steeds gebaseerd op verleiding en door marketing trachten 

zoveel mogelijk te consumeren en het verlangen naar meer te stimuleren. Het voorbeeld van de 

nieuwste iPhone wordt daarbij genoemd. Het gaat nauwelijks om extra functionaliteit, maar om 

de beleving van een nieuwe iPhone en het bezit daarvan. Ook hierin is een toenemende 

verandering waarneembaar, waarbij een verschuiving van bezit naar zingeving is te zien. 

Ten tweede;  

● Ook hier discussie over de eenzijdige rol van geld en het alleen in de kostprijs zichtbaar maken 

van productiekosten. Waarom niet ook de andere kant van de medaille daarin betrekken, zoals 

het beprijzen van afval, het veroorzaken van werkloosheid door b.v. robotisering, enz.  CO2 

belasting is een begin van een dergelijke beprijzing.  

● Ook deze tafel constateert een toenemende awareness bij de consument. 

● Als zeer belemmerend voor een goede transitie wordt de inconsistentie van subsidiebeleid 

genoemd. Die is zwabberend, wisselt met de dag en sterk afhankelijk van stemmingen. Dat geldt 

zowel in de politiek als in de private sector bij aandeelhouders. Daardoor is sprake van veel 

fragmentatie en het volstrekt ontbreken van een integraal plan voor de langere termijn.   

● Deze tafel komt met een voorstel om een spel te ontwikkelen om de broodnodige transitie te 

realiseren. Er wordt gesteld dat er aan de tafels voldoende denkkracht is om iets dergelijks te 

ontwikkelen. Zo’n spel zou heel goed kunnen helpen om de duurzaamheidstransitie leuk te 

maken in plaats van bedreigend.  



En tot slot; 

● Als we ingaan op het denken en doen van het individu, dan staat dit in groot contrast met de 

natuur waarbij het om het belang van de soort gaat. 

● Ook is er een punt van angst en macht. En daarbij vooral de angst voor het verliezen van macht, 

aanzien en ego. Hieraan gerelateerd komt de vraag wat nu eigenlijk de specifieke kenmerken 

zijn van authentieke leiders en hoe je zelf authentiek kunt zijn (en blijven). 

● En als laatste is er het effect van almaar meer complexiteit. Dat maakt het nagenoeg onmogelijk 

om nog in control te kunnen zijn, terwijl dat toch het basisprincipe is van ons huidige (westerse) 

besturingsmodel.  

Tafel 5 - Biedt Biomimicry nieuwe paradigma’s voor een circulaire economie? 

 

Biomimicry biedt wel degelijk nieuwe paradigma’s;  

● Biomimicry laat zien dat we meer op (eco) systeemniveau moeten kijken en dat is nieuw. Wel 

kan dat heel goed en er wordt zeker mee geëxperimenteerd in aanbestedingen bijvoorbeeld bij 

gebiedsontwikkeling. In de ‘uitvraag’ kun he specifieke voorwaarden opnemen rond 

samenwerking (alleen mogelijk om als keten-collectief in te schrijven), delen van de winst en het 

verlies. Ook kan er in de beoordeling veel meer gezocht worden naar een optimale oplossing dan 

de goedkoopste oplossing. 

● Ook de financiële sector kan meer sturen op het investeren in het ecosysteem (finance change in 

plaats van change finance) en vooral investeren in partijen die een grote impact hebben (ofwel 

de ‘ecosystem engineers’ zijn als het gaat op circulaire economie). 

● We kunnen algemeen veel meer sturen op positieve impact dan op vermindering van negatieve 

impact. 

● Ego gedreven gedrag (ook in organisaties) moet plaats maken voor eco gedrevenheid. 

● Bedrijven investeren algemeen weinig in de relaties met klant of toeleveranciers, dit kan veel 

explicieter en is het beter om meerdere relaties voor eenzelfde functie te onderhouden (meer 

mogelijke toeleveranciers) want dat maakt veerkrachtiger. Wederkerigheid daarin is nog geen 

gemeengoed maar wel een belangrijke voorwaarde voor circulair. 

● De vraag is even of de transitie naar circulair juist van de grote partijen moet komen (voorbeeld) 

of van de kleintjes. Van de natuur leren we dat veranderingen juist aan de randen van een 

ecosysteem plaats vinden. 

● Als het om veerkracht aankomt van bedrijven, zouden we het credo ‘lummelen loont’ als les uit 

de natuur veel meer in teams en op de werkvloer moeten toepassen. Iedereen heeft haast en is 

druk en mensen zijn schrikbarend vroeg in hun carrière al burn-out. 

● Want als circulaire economie weer een volgende hype wordt waar we hollend achteraan gaan, 

dan missen we de boot. 

● Hiërarchie zou meer plaats moeten maken voor ‘zwermorganisaties’. Liever een goede set 

afspraken (zoals in een zwerm) en blockchain ter ondersteuning dan trage hiërarchische 

besluitvorming. 

● We moeten meer haast maken met de circulaire economie, want zowel sociaal, economisch als 

ecologisch komen er steeds meer voortekenen (rampen en rampjes, beurscrashes en sociale 

onrust) van een naderend tipping point. Biomimicry leert ons die voortekenen op ecosysteem 

niveau beter begrijpen. 

● Laten we weer leren om in organisaties op een natuurlijke manier te bewegen. 



 

 

 

 

Circulaire economie is niet de 

volgende wedstrijd die we moeten 

winnen in ons streven naar 

economische maximalisatie, maar 

een nieuwe economie gestoeld op 

andere waarden! 
 


