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Inleiding
van Kate
Raworth

Het is mij een groot genoegen een bijdrage te leveren aan dit rapport — het culminatiepunt
van vele ongelooflijke reflecties, discussies, verbeeldingskracht en innovatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Als er één ding is dat iedereen die bij dit initiatief betrokken is geweest, nu beseft, is het wel het volgende: een donut eten is
misschien erg makkelijk (al te makkelijk?), proberen te leven binnen de limieten van de Donut is dat allerminst.
De ambitie van de Donut is om te voorzien in de behoeften van alle mensen binnen de draagkracht van onze levende
planeet. Die transformatieve ambitie roept ieder van ons op om onze comfortzone te verlaten en het verleden dat we geërfd
hebben actief mee om te vormen tot de toekomst die we willen. De Donut nodigt ons allen uit om uit onze vertrouwde
sociale en institutionele silo's te stappen, en holistische verbindingen te maken — tussen gemeenschappen, binnen
overheidsdepartementen, tussen verenigingen en organisaties, van straat tot straat in elke buurt.
Dit is uitdagend en soms ongemakkelijk werk — en de beleidsmakers en changemakers die ervoor kiezen om die uitdaging op
zich te nemen, verdienen een enorme erkenning voor hun visie en hun baanbrekend leiderschap.
Het afgelopen jaar — midden in de coronacrisis — is Doughnut Economics tot leven gekomen in straten en steden, ook in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Van Amsterdam en Nanaimo tot Portland en Curaçao, elk van deze lokale initiatieven
brengt een unieke invalshoek en een nieuwe bron van inspiratie die heinde en verre anderen zal inspireren.
De Brusselse aanpak heeft op een innovatieve manier verschillende niveau’s betrokken — van macro en meso tot micro en
nano — en toont zo vele verschillende manieren waarop de kernconcepten van Doughnut Economics in de praktijk kunnen
worden gebracht. De participatieve aanpak van dit project is ook van groot belang, omdat het proces waarmee de ideeën
worden gegenereerd enorm beïnvloedt hoe die ideeën er dan uiteindelijk uitzien. Ik twijfel er niet aan dat de innovaties die
hier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot stand zijn gekomen, changemakers in vele andere contexten zullen inspireren
om hun voorbeeld te volgen en er vervolgens hun eigen draai aan te geven.
Tenslotte heeft het rijke onderzoek achter dit initiatief aan het licht gebracht dat de data die vandaag beschikbaar zijn
in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enorm veel lacunes bevatten. Dit is overigens het geval in steden en regio's over de
hele wereld. Dit gebrek aan gegevens is op zich een krachtige boodschap: het is tijd om nieuwe dingen te meten en onze
aandacht te vestigen op problemen die vroeger blinde vlekken waren. We staan nog maar aan het begin van het creëren van
de meetmethoden die de mensheid nodig zal hebben als we onszelf naar een heel andere toekomst willen leiden en in de
21e eeuw willen gedijen.
De lancering van dit rapport is een eerste belangrijke stap op weg naar een leven binnen de limieten van de Donut voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En door deze eerste stap te zetten, zal het Gewest ook vele andere plekken inspireren om
in actie te komen. Laten we de kracht van peer-to-peer inspiratie en de changemakers hier en overal elders ter wereld vieren,
want het is hun visie en ambitie die het verschil zullen maken.
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Voorwoord

waarom
een donut
voor
Brussel?

Economische, sociale, milieu- en nu ook gezondheidscrisissen
volgen elkaar in versneld tempo op. Het is voor iedereen duidelijk
dat zich een paradigmaverschuiving zich opdringt, al weten we
nog niet precies welke inhoudelijke antwoorden moeten worden
gegeven. Nochtans zijn crisissituaties ook cruciale kansen om onze
samenlevingen opnieuw uit te vinden, om nieuwe wegen in te slaan.
In de nasleep van de COVID-19-crisis maken de Brusselaars zich vooral zorgen over
de bevrediging van de sociale behoeften en de kwaliteit van het milieu1. Is het niet tijd
om meer aandacht te besteden aan die elementen? Dat is in ieder geval wat de donut
voorstelt. Het donutconcept geeft op aanschouwelijke wijze de sociale ondergrens en de
ecologische bovengrens weer, en bakent de rechtvaardige en veilige ruimte af waarbinnen
we ons vandaag moeten bewegen.
Zoals de wereldwijde en Belgische donuts aantonen, zijn we er nog niet: er valt nog een
lange weg af te leggen. Die weg is echter een bron van optimisme en van creativiteit
voor de opbouw van samenlevingen die in de behoeften van alle mensen voorzien, zonder
de draagkracht van de planeet te overschrijden. Om hem met succes te bewandelen,
moeten alle actoren in al hun diversiteit meedoen. Ons gewest moet samenwerken met
zijn ondernemingen, verenigingen en burgers, met al diegenen die het elke dag beleven en
opbouwen. Met de donut als gemeenschappelijk kompas kan iedereen koers zetten naar
het einddoel, een evenwichtige welvaart.
De donut is een uitnodiging om te werken aan een boeiende samenleving, gebaseerd
op een geheel van sterke en overtuigende principes. Vandaag kent het concept veel
bijval en nemen de experimenten overal ter wereld een hoge vlucht. Toch kennen we
weinig toepassingen van de donutbeginselen die zo grootschalig zijn dat ze ingrijpende
veranderingen opleveren. De uitdaging is dan ook de donutvisie te ondersteunen met
concrete middelen om haar potentieel ten volle te benutten. Dat is net het doel van het
Brussels Donut-project dat werd gelanceerd onder impuls van Barbara Trachte, Brussels
staatssecretaris voor Economische Transitie. Zij kondigde duidelijk aan dat ze de donut
als richtsnoer wil gebruiken voor de gewestelijke strategie. Het project werd gefinancierd
door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid.

1 Studie over de meningen en het gedrag van de Brusselaars voor de veerkracht van hun stad in het kader van de gezondheidscrisis van
COVID-19, Leefmilieu Brussel/ Dedicated, september 2020.
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Het Brussels Donut-project had vanaf het begin als doel te
onderzoeken of en hoe de donuttheorie nuttig kon zijn voor
het Gewest. Er wordt met andere woorden een antwoord
gezocht op deze vragen:
– Hoe kan de door de donut voorgestelde verandering
van visie concreet worden toegepast in Brussel?
– Hoe kan ze nuttig zijn voor verschillende actoren en,
meer algemeen, voor de evolutie van het Gewest?
– Hoe ziet de Brusselse donut eruit wanneer hij volgens
participatieve principes wordt opgebouwd?
Wij stellen u vandaag het resultaat van tien maanden werk
voor. We zullen er geen definitieve conclusies in vinden,
maar het resultaat van denkoefeningen en experimenten
met meer dan 200 personen die plaatsvonden in het kader
van 23 participatieve workshops, een online raadpleging
en talrijke uitwisselingen. Afgezien van die bijdragen, een
essentiële inspiratiebron voor onze aanpak, was het er
ons ook om te doen deze donut bekendheid te geven. Via
conferenties, ontmoetingen, interviews enzovoort hebben
we antwoorden aangereikt op de vele vragen om dit model
uit te leggen. Meer dan 1000 personen benadrukten
bovendien hun belangstelling voor het geleverde werk
door zich te registreren op de website van het project.
Dankzij alle mensen die er van nabij of van ver aan
hebben meegewerkt, en hoewel de gezondheidscontext
niet bevorderlijk was voor echte uitwisselingen, was
het Brussels Donut-project een geweldig avontuur. Het
stelde ons dan ook in staat de basis te leggen van een
‘donutnetwerk' binnen het Gewest.
Van bij de aanvang van het project gaven we er ons
rekenschap van dat de opdracht kolossaal was. Er moest
namelijk heel concreet worden geëxperimenteerd, getest
en geprobeerd. We wisten dat we het wilden doen door ons
in de werkelijkheid van het Gewest te verankeren, maar
met wie? We kozen ervoor de krachten te bundelen met
mensen die openstonden voor het idee om anders te gaan
denken en handelen, dus met actoren die nu al proberen
om op hun schaal de transitie door te voeren. Die keuze
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werd gerechtvaardigd door de omstandigheid dat alles nog moest worden opgebouwd.
We hadden dus bondgenoten nodig tijdens deze eerste fase in de toe-eigening van de donut
door Brussel. Samen met hen werkten wij gebruiksmogelijkheden voor de donut uit die zinvol
konden zijn voor henzelf, maar ook inspirerend voor alle anderen, alvorens verder te gaan.
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BRUSSELSDONUT

Naast deze documenten zijn er ook video's en interviews met deelnemers aan dit proces
beschikbaar op de website van het project https://donut.brussels/
Vele actoren kunnen de donut op verschillende manieren en voor sterk uiteenlopende
doeleinden gebruiken. In die oceaan van mogelijkheden stellen wij u het op een beperkt
aantal experimenten gebaseerde resultaat van onze denkoefeningen voor. We hopen dat
het de andere actoren nog meer zin zal geven om het avontuur voort te zetten en dat het
de belangstelling zal aanwakkeren voor dit geweldige instrument, dat gestalte geeft aan
een sterke en krachtige visie op de ontwikkeling van onze samenlevingen. Wij willen alle
actoren aanmoedigen om de donutaanpak te testen, bijvoorbeeld met ons methodologische
document als richtsnoer. Door er in de praktijk mee te werken, kan men immers het best de
geest en de draagwijdte ervan vatten.

In drie documenten presenteren we onze resultaten en de lessen die we hebben geleerd.
Door de indeling ervan kan iedereen, afhankelijk van zijn interesses, behoeften of
beschikbare tijd, de nodige informatie vinden en vooral zich laten inspireren voor het
vervolg. Deze documenten kunnen afzonderlijk worden gelezen.
– Het eerste document vat alle resultaten samen, maar geeft ook een overzicht van alle
nuttige theoretische inputs. Het is dus een ideaal vertrekpunt voor mensen die de donut
pas ontdekken of die nog niet precies weten wat ze ermee aan moeten.
– Het tweede document bundelt de concrete resultaten van ons onderzoek, evenals
de lessen die wij eruit trekken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die voor
zijn actoren als richtsnoer en inspiratiebron kunnen dienen tijdens de economische,
ecologische en sociale transitie.

Het Brussels Donut-project heeft de bakens uitgezet voor de toe-eigening van het
donutmodel door de Brusselaars. We kregen al overwegend zeer enthousiaste reacties,
maar we moeten ook in gedachten houden dat het niet zo eenvoudig is om van mentaliteit
te veranderen. Dat kan ook niet van de ene op de andere dag gebeuren. Maar de weg is
uitgestippeld. Het komt er nu op aan om die verder te volgen.

– Het derde document ten slotte presenteert methodologische richtsnoeren en
instrumenten voor de begeleiding van diverse actoren die het donutmodel in hun actie
willen omzetten.
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Samenvatting

de donut
ten dienste
van de
Brusselse
transitie

De donut is de aanschouwelijke voorstelling van twee grenzen
die we vandaag moeten respecteren: de sociale ondergrens en de
ecologische bovengrens. Tussen die twee uitersten bevindt zich de
leefbare ruimte van onze samenlevingen, gekenmerkt door sociaal
rechtvaardige en ecologisch veilige economieën. Het is dus de vraag
hoe we van ons gewest een plaats kunnen maken die de welvaart van
haar inwoners bevordert, maar ook het welzijn van mensen elders in
de wereld en dat van de planeet respecteert.
Het Brussels Donut-project, dat 10 maanden liep, was erop gericht te onderzoeken op
welke manieren de donuttheorie kan worden toegepast op het niveau van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en wel op verschillende schalen voor verschillende soorten
actoren. We pasten vier benaderingsniveaus toe om inzicht te verwerven in de vele
gebruiksmogelijkheden van de donut. Een van de grote troeven van het project is immers
zijn opmerkelijke kneedbaarheid binnen het strikte kader van de vastgestelde limieten
(sociale ondergrens en ecologische bovengrens, beschreven op de volgende pagina).
– Op het macro-niveau tekenden wij het donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om aan te geven waar het zich bevindt ten opzichte van de sociale ondergrens
en de ecologische bovengrens. De gezamenlijke uitwerking van dit portret en de vele
indicatoren hebben aangetoond dat het Gewest nog een lange weg moet afleggen
om een evenwichtige welvaart te bereiken, maar ook dat tal van domeinen nog nader
moeten worden onderzocht aan de hand van nog te ontwikkelen indicatoren.
– Op het meso-niveau hebben wij samen met diverse gewestelijke instellingen
bestudeerd op welke manieren de donutbenadering als richtsnoer voor publieke actie
zou kunnen dienen. Uit die eerste verkenningsrondes blijkt onder meer dat de donuttool
kan bijdragen aan de diagnose vόόr de uitwerking van een actieplan of de evaluatie
ervan. Hij kan ook worden ingezet bij de toekenning van financieringen. Een andere
belangrijke vaststelling is dat duidelijke beleidslijnen vereist zijn over het gebruik van
de donut als kompas.
– Het micro-niveau is toegespitst op de concrete actie van de actoren van het Gewest die
al transitieacties hebben aangevat. Samen met hen onderzochten we wat het concreet
betekent om naar een donuteconomie te gaan en op welke manieren de instrumenten
van de donutbenadering hen kunnen helpen om verder deze weg op te gaan.
– Ten slotte wensten wij met het nano-niveau een eenvoudige en concrete kennismaking
met de donut te presenteren via een voorwerp dat we dagelijks gebruiken: de
smartphone. Een donutanalyse legt de vele effecten ervan bloot. Ze diende ook als
basis voor de opstelling van een pedagogische fiche.
9
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Na afloop van dit verkenningswerk en aan de hand van
deze vier benaderingen tonen wij aan:
– Dat de economische, ecologische en sociale transitie
met succes kan worden gebaseerd op zowel de visie
achter de donut als op de donuttool zelf, die uiterst
flexibel is en aan talrijke contexten en objecten kan
worden aangepast. Talrijke actoren kunnen de donut
dagelijks als richtsnoer gebruiken om de diagnose van
de acties te stellen, op toekomstige ontwikkelingen te
anticiperen, over noodzakelijke allianties na te denken
enzovoort. Kortom, hij kan een geweldig instrument
voor verandering zijn;
– Dat de door de donut voorgestelde veranderingen
alleen werkelijkheid zullen worden als een grote
verscheidenheid aan actoren er zijn schouders onder
zet, elk op zijn niveau en zijn schaal. Politieke impulsen
zijn hiervoor essentieel. De volledige Brusselse
regering moet deze sterke strategische keuze
steunen. Dit project overstijgt namelijk bevoegdheden
en wordt gevoed met relaties en complementaire
elementen. Een collectief richtsnoer is onmisbaar.
Maar het politieke draagvlak is op zich niet voldoende.
De actoren die het Gewest opbouwen, de burgers die
er wonen, moeten er ook de zin van inzien, begrijpen
in welke mate het model hen kan helpen bij hun
dagelijkse werk. Daarom pleiten wij voor het gebruik
van de donut als daadwerkelijk referentiekader voor
de economische, ecologische en sociale transitie.
Tijdens de ontwikkelingen en uitbreidingen van het
donutproject voor het Gewest zal het vanzelfsprekend
nodig zijn het gezichtsveld van de betrokken actoren te
verbreden, de experimenten voort te zetten, de methoden
verder te verfijnen, de dialoog tussen de actoren gaande
te houden, steeds meer bruggen te bedenken en ze
vervolgens echt op te bouwen.

Aardwetenschappen
planetaire grenzen

mensenrechten
duurzame
ontwikkelingsdoelen

Bron: UN

Bron:Steffen et al. 2015

In de vele crisissituaties die wij doormaken, rijst de vraag of de
theorieën en de instrumenten die ze hebben veroorzaakt, dezelfde
zijn als die welke ons in staat stellen erop te reageren. Of moeten we
het kader waarbinnen wij denken en beslissingen nemen, grondig
herzien? “En als we eens niet begonnen bij theorieën die al lang
vastliggen, maar bij de langetermijndoelstellingen van de mensheid,
om vervolgens over te gaan tot de economische denkoefening om ze
te bereiken?" Dat is kort samengevat de aanpak van Kate Raworth,
econome en grondlegster van de donuttheorie.2

De donuteconomie
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2 Zie met name haar werk Donuteconomie: in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw (Plon, 2018).
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Die bevrediging van de menselijke behoeften mag evenwel niet ten koste gaan van de
natuurlijke rijkdommen van onze planeet. De diensten en goederen die wij nodig hebben,
moeten op zodanige wijze worden geleverd dat de draagkracht van de aarde niet wordt
overschreden. Terwijl een toenemend deel van de bevolking boven de sociale ondergrens
wordt gehesen, moeten we erop toezien dat de ecologische bovengrenzen van het systeem
‘aarde' niet worden overschreden en dat de planeet bewoonbaar blijft. De ecologische
bovengrens stemt overeen met de buitenste cirkel van de donut. Ze is de resultante van
de diverse limieten van onze planeet die door het milieuwetenschappelijk onderzoek zijn
vastgesteld.
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Na 150 jaar economische groei en ondanks de beloften die er vandaag nog aan gekoppeld
worden, kent een groot deel van de wereldbevolking nog altijd aanzienlijke ontberingen en
wordt zelfs in hun meest essentiële behoeften niet voorzien. Onze eerste collectieve plicht
bestaat erin een einde te stellen aan die extreme armoede en ervoor te zorgen dat alle
mensen op de planeet over het minimum beschikken om te leven en zich te ontplooien. Die
sociale ondergrens waar iedereen boven zou moeten blijven, is de binnencirkel van onze
donut. De diverse dimensies van de fundamentele mensenrechten (die met name de door
de Verenigde Naties aangenomen doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling uitmaken)
vormen die sociale ondergrens.
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rechtvaardige
en veilige weg

onrechtvaardige weg,
in strijd met de mensenrechten

De donut is dus de denkbeeldige weergave van die dubbele
vereiste en bakent de duurzame ruimte af waarin we
ons moeten bewegen: een ecologisch veilige en sociaal
rechtvaardige ruimte, gekenmerkt door evenwichtige
welvaart.

De ‘economie' wordt vaak voorgesteld als een overkoepelende entiteit, met eigen regels en een logica die voor
iedereen gelden. De markt heerst er als een dominante instelling waarin wij bovenal producenten of consumenten
zijn: er is weinig plaats voor een andere logica.

De economie is een subgeheel van onze maatschappij. En
valt er met andere woorden, en gelukkig maar, niet helemaal
mee samen. Ten slotte moet de economie worden gezien
als een wezenlijk onderdeel van de natuurlijke systemen:
ze is afhankelijk van de hulpbronnen die deze systemen
haar ter beschikking stellen. Overtollige materie uit de
economie komen op hun beurt opnieuw terecht in die
natuurlijke systemen.

Maar de economie is divers. Naast en ter aanvulling
van de markteconomie kennen we de huishoudelijke
economie, de openbare economie en de economie van
de gemeenschappelijke voorzieningen (commons). Ze
leveren elk diensten en goederen die aan de uiteenlopende
behoeften en verlangens van de mensen tegemoetkomen.
Binnen het gezin ‘produceren' we maaltijden, zorg voor
kinderen en ouderen, ... De overheid levert infrastructuur,

De uitdaging voor de mensheid bestaat er dus in deze
ruimte, het deeg van de donut, te bereiken. Alle handelingen
en beslissingen moeten worden afgetoetst aan deze vraag:
leiden ze ons in de juiste richting? Stellen ze ons in staat
dichter bij de duurzame ruimte te komen of erin te blijven,
of leiden ze ons er verder van weg? De donut is dus een
kompas dat als richtsnoer dient om de uitdagingen van
onze tijd aan te gaan.

"Naar het volledige plaatje kijken", zoals Kate Raworth
voorstelt, betekent dat we de onderlinge samenhang
tussen de economie, de maatschappij en de aarde
erkennen, en dat we daarbinnen de diversiteit erkennen
van de actoren, die elk hun plaats moeten krijgen.
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De donut zelf geeft een richting aan om te volgen, maar
vertelt ons niet onmiddellijk hoe we ons doel kunnen
bereiken. Het gebruik van de donut (en dus het vervangen
van het streven naar economische groei door evenwichtige
welvaart als doel) is dan ook maar het eerste van de zeven
principes van de donuteconomie, die worden samengevat
in de tabel verderop. We stellen er nu nog drie andere voor
om de concrete toepassing van deze donuteconomie te
verkennen.
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gezondheidszorg, sociale solidariteit, ... De economie van
de commons levert ruimten om tweedehandse voorwerpen
te ruilen, kennis en knowhow te delen, plaatsen en mensen
om voorwerpen te herstellen of elkaar diensten te verlenen
onder buren enzovoort.
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De eerste stap naar een donuteconomie bestaat erin de
economie correct te kaderen, door te erkennen dat ze
slechts een deel van onze activiteiten en onze sociale
relaties beheerst en dat ze ingebed is in onze maatschappij
en in de natuurlijke systemen.

fi n

Bron: Brown, K., et al. 2013
Schema gebaseerd op Lisa Dittmar

gevaarlijke weg die
de limieten van de
planeet overschrijdt

Streven naar een
regeneratieve en
distributieve economie
Als de economie daadwerkelijk ingebed is (we moeten
ze dan als dusdanig erkennen en er alle gevolgen van
dragen, wat al geen klein bier is), kan ze ook worden
gereorganiseerd volgens principes die er doeltreffender en
intrinsieker voor zorgen dat ze binnen de donut blijft. Die
principes zijn regenerativiteit en distributiviteit en zouden
van meet af aan (by design) moeten worden verankerd in
de werking van onze economieën.
Vooreerst moet een regeneratieve economie in de plaats
komen van onze nog te vaak degeneratieve economieën,
die gebaseerd zijn op een lineaire logica ten aanzien van
de hulpbronnen: ontginnen — produceren — gebruiken
— wegwerpen. Zowel biologische als technische massa
moet, eens ge- of verbruikt in waarde worden hersteld in
het kader van een economie die zo circulair mogelijk wordt.
Vervolgens is er de distributieve economie, die niet beperkt
blijft tot het achteraf herverdelen van inkomsten, maar
waarbij naast de inkomsten ook de rijkdom, de macht en de
tijd van meet af aan worden verdeeld onder de actoren. Die
verdeling moet worden begrepen in de zin van netwerken,
samengesteld uit een verscheidenheid aan actoren. Dat
zou onze economieën al heel wat veerkrachtiger maken.

hernieuwbare materialen
biologische
massa

technische
massa
nemen

produceren
regenereren

restaureren

en de waarde vastleggen
in elke fase
van de ontbinding

herstellen
hergebruiken
renoveren
recycleren

verbruiken

gebruiken

het verlies van materialen
en warmte beperken

POLARISEREND

distributief

Kansen en waarden voorbehouden
aan een minderheid

Kansen en waarden gedeeld
met degenen die ze mee hebben gecreëerd
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Gelukkig hoeft men geen econoom te zijn om zich de
donut eigen te maken en hem toe te passen. De praktijk
maakt dit duidelijker en we zullen hier in grote lijnen (meer
in detail in Document 2) verschillende manieren uitleggen
om de donut toe te passen.

De 7 principes van de donut

Kies voor het doel
van de 21e eeuw

Streef ernaar aan de behoeften
van iedereen te voldoen binnen de
beperkte middelen van de planeet.
Probeer uw organisatie, haar doel,
haar netwerken, haar bestuur, haar
eigendom en haar financiën af te
stemmen op dat doel. Verwacht dat
dit werk stimulerend, vernieuwend en
transformatief zal zijn.

Kijk naar het
volledige plaatje

Koester de
menselijke aard

Erken de mogelijke rol van het
huishouden, de gemeenschappelijke
voorzieningen, de markt en de staat
— en hun talrijke synergieën — in de
transformatie van de economieën.
Geef de financiering een dienende rol,
geen leidende.

Wees distributief

Pas het principe van het open
ontwerp toe en deel de gecreëerde
waarde met al wie eraan heeft
meegewerkt. Wees u bewust van de
macht en probeer ze te herverdelen
om de gelijkheid tussen de betrokken
partijen te bevorderen.

Bevorder diversiteit, participatie,
samenwerking en wederkerigheid.
Versterk de netwerken binnen de
gemeenschappen en werk in een
geest van groot vertrouwen. Waak
over het welzijn van iedereen.

Wees regeneratief

Probeer te werken met en in de cycli
van de levende wereld. Deel, herstel,
regenereer en wees zorgzaam.
Verminder de verplaatsingen, beperk
de vluchten, spring verstandig om
met klimaat en energie.

Bron: DEAL, uit het Engels vertaald door het Brussels Donut-team
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Doorgrond de
systemen

Experimenteer, leer, stuur
bij, evolueer en streef naar
voortdurende verbetering.
Heb oog voor dynamische effecten,
terugkoppelingslussen
en kantelpunten.

Probeer welvarend te zijn
in plaats van te groeien
Laat groei geen doel op zich worden.
Weet wanneer u het werk via anderen
moet verdelen in plaats van het in
omvang te laten toenemen.

De vier lenzen van de donut
toegepast op een grondgebied
Schematisch kent de donut twee soorten grenzen: een sociale ondergrens waaronder we
onze menselijke waardigheid verliezen en een ecologische bovengrens waarboven we de
planeet aan grote risico's blootstellen. Deze donut werd aanvankelijk ontwikkeld op de
schaal van de volledige aarde. Deze schaal biedt het voordeel dat ze een gemeenschappelijke
horizon biedt voor de volledige mensheid. Toch is ze ontoereikend, omdat ze geen houvast
biedt voor concrete veranderingen (er is tot op heden immers geen planetair bestuur dat
acties zou kunnen ondernemen op dat niveau).
Enkel op een lokale schaal, zoals die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de
donut concreet in de praktijk worden gebracht. Dat zou trouwens moeten gebeuren op alle
schalen, die complementair zijn ten opzichte van elkaar. Bij de toepassing van de donut
vanaf een bepaald grondgebied zoals dat van het Gewest botst de tweedimensionale visie
van de donut (met een onder- en een bovengrens) echter op haar grenzen. De donut moet
immers worden “opengevouwen”, om rekening te kunnen houden met zowel onze lokale
verzuchtingen als onze mondiale verantwoordelijkheid. Concreet resulteert het kruisen van
de twee types uitdagingen (sociaal en ecologisch) en de twee schalen (lokaal en globaal)
in vier lenzen die samen een globaal kader vormen om de donut in de praktijk te brengen.
In elk van die vier lenzen, die hieronder worden weergegeven, zit een vraag vervat die als
uitgangspunt kan dienen voor verdere reflectie.

Deze vier lenzen worden ingezet voor elk van de toepassingsniveaus van de donut die wij
hebben onderzocht en die we in het vervolg van dit Document voorstellen.

In het kader van het Brussels Donut-project hebben wij met de

– De ‘lokaal-sociale' lens onderzoekt de bevrediging van de sociale behoeften en de
verwezenlijking van de aspiraties van de bevolking van het gebied. Daarbij wordt de
betekenis verduidelijkt die aan elke sociale dimensie moet worden gegeven in het licht
van de beschouwde context. De lokale sociale normen zijn immers niet overal identiek.
– De ‘lokaal-ecologische' lens verkent de manieren waarop het gebied — naast het zuiver
verminderen van zijn milieueffecten — kan bijdragen tot de natuurlijke cycli, het herstel
van de ecosystemen in de directe omgeving.
– De ‘globaal-ecologische' lens is gericht op het aandeel van het gebied in de
verantwoordelijkheid voor de mondiale milieueffecten en wil bepalen of dat
overeenstemt met het billijke aandeel in de hulpbronnen en de ecologische draagkracht
van de planeet.
– De ‘globaal-sociale' lens ten slotte nodigt uit om rekening te houden met de effecten
die de hier gemaakte keuzes hebben op bevolkingen elders in de wereld. Onze
consumptiepatronen hebben namelijk gevolgen voor de bevolkingen die worden
ingezet om te produceren of de hulpbronnen te ontginnen die wij nodig hebben.
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lens 1

lens 2

Wat zou het voor de inwoners
van het gebied betekenen om
te leven in welzijn?

Wat zou het voor het gebied
betekenen om in zijn natuurlijke
habitat te gedijen?

lens 4

lens 3

Wat zou het voor het gebied
betekenen om het welzijn van
alle mensen waar ook ter wereld
te respecteren?

Wat zou het voor het gebied
betekenen om de gezondheid van
de planeet te respecteren?

De vier
niveaus
van
Brussels
Donut

praktische toepassing van de donuttheorie geëxperimenteerd op
basis van vier actieniveaus (van ‘macro' tot ‘nano'3). De benaderingen
die aan deze niveaus worden gekoppeld, zijn niet de enige mogelijke,
maar ze stellen verschillende praktijken voor op verschillende
schalen en voor verschillende types actoren. Daarom vinden we dat
ze een vrij goed inzicht geven in het potentieel van de donutaanpak.
Deze vier benaderingen leveren kennis van uiteenlopende aard op en
gebruiken specifieke, aangepaste methoden, maar zijn ook volledig
complementair.

macro

Het donutportret van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

do

meso

Het eerste niveau is het donutportret van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dat wil, zoals ieder portret, een
bepaalde werkelijkheid weergeven. Het gebruikt diverse
indicatoren voor het invullen van de vier lenzen. Die
werden ontwikkeld in het kader van een co-constructie
tussen burgers, niet-gouvernementele organisaties,
wetenschappers of overheidsinstanties. Die coconstructie is hier des te noodzakelijker omdat aan elke
gekozen indicator een politieke dimensie is verbonden.
Het gewestelijk portret wil echter meer zijn dan een
eenvoudige afspiegeling van de werkelijkheid. Het toont
ook welke wegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar
een rechtvaardige en duurzame transitie kunnen leiden:
het portret suggereert een horizon die kan worden bereikt.
De vaststelling van die grenzen en die horizon moet
worden gezien als een proces dat nooit echt is afgerond
en altijd moet evolueren.

ap
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s
en
me

de analyse van
de strategieën en
actieplannen

micro

Analyse van projecten
en activiteiten

nano

OPGELET :
De vier actieniveaus
mogen niet worden
verward met de voormelde
vier lenzen van de Donut.
Dat er van beide vier zijn,
is louter toevallig.

het gewestelijke
donutportret

Mesoniveau

e
tg

nu

Analyse van strategieën
en actieplannen

Macroniveau

Analyse van
objecten uit het
dagelijkse
leven

3 De termen ‘macro', ‘meso', ‘micro' en ‘nano' worden hier gebruikt om een onderscheid te maken tussen verschillende observatieschalen
en verschillende types actoren: van de breedste tot de smalste en van het collectief tot het individu.
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Het tweede niveau is dat van de strategieën: als een
overheidsinstantie een bepaald beleid moet voeren,
nodigen de vier lenzen van de donut haar uit een
volledig onderzoek in te stellen naar de te verwachten
effecten van dat beleid. Dit gezegd zijnde, beperken de
beoordelingscriteria of de politieke besluitvorming zich
niet tot een traditionele kosten-batenanalyse, maar spelen
ook meer systemische criteria mee. Met verscheidene
Brusselse administraties onderzochten we bepaalde
toepassingsmogelijkheden voor de donut. We wilden zo
nagaan onder welke voorwaarden en op welke manieren

de donut kan bijdragen tot de verwezenlijking van de
economische, ecologische en sociale transitie binnen
het Gewest, op basis van de realiteit van zijn openbare
actoren. De voor dit niveau voorgestelde methodologische
benaderingen kunnen ook andere types organisaties
(bijvoorbeeld uit het maatschappelijke middenveld)
inspireren voor hun strategische planning.

Microniveau

de analyse van projecten
en activiteiten
Het derde niveau van het Brussels Donut-project heeft
betrekking op concrete situaties waarin Brusselse actoren
(verenigingen of privébedrijven) een transitie-initiatief
nemen en acties in die zin ondernemen. Met hun realiteit
op het terrein als uitgangspunt onderzoeken we samen met
hen wat het betekent concreet een echte donuteconomie
op te zetten, welke remmende factoren er zijn en welke
hefbomen kunnen worden ingezet. Die benadering
is toepasbaar op elk type organisatie (vereniging,
coöperatie, onderneming met winstoogmerk enzovoort),
ongeacht of ze al een transitie-initiatief heeft aangevat.
Wij stellen dergelijke organisaties voor om hun projecten
te analyseren vanuit het perspectief van de donut. Op
basis van drie concrete gevallen ontwikkelden wij met de
betrokken personen een ‘donut co-enquête' methodologie.
In ruimere zin zien wij in deze drie gevallen een potentieel
om meer te leren over onze Brusselse economie en haar
transformatiemogelijkheden.

Nanoniveau

de analyse van
dagelijkse objecten
Het laatste niveau betreft het dagelijkse object. Achter
de talloze voorwerpen die ons in ons dagelijkse leven
omringen, gaat telkens het verhaal van een levenscyclus
schuil. Door ze met de donutfilter te analyseren, verwerven
we inzicht in bepaalde soms goed verborgen aspecten van
die objecten en begrijpen we hoe eenvoudig en doeltreffend
de donut is als instrument om mensen bewust te maken
van de wisselwerking tussen sociale en ecologische,
lokale en mondiale uitdagingen voor onze samenlevingen.
De consumptiekeuzes die wij dagelijks maken, hebben
effecten die in ruime zin en in detail kunnen worden
geanalyseerd. In dit geval wordt de smartphone onder de
loep van de donut gehouden. Dit voorwerp, dat in het leven
van een zeer groot aantal burgers is geslopen, vervult vele
functies waarvan sommige erg nuttig zijn. Maar het heeft
overal ter wereld ook talloze effecten waarvan we ons niet
altijd bewust zijn. Op basis van deze analyse werd ook een
pedagogische fiche opgesteld om talrijke doelgroepen te
laten kennismaken met de donutaanpak.
De veranderingen die nodig zijn om de huidige crisissen
het hoofd te bieden, moeten worden doorgevoerd op alle
niveaus: individueel en collectief, burgerlijk en politiek
en in de productieve organisaties. Met die systemische
dimensie in het achterhoofd wilden wij op al deze niveaus
hefbomen voor verandering aanreiken en ze met elkaar
verbinden om de transitie te versnellen.
De vier gekozen toepassingsniveaus worden hierna
samengevat. De bijbehorende resultaten en bevindingen
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
uitvoerig besproken in Document 2. Document 3 licht hun
methodologische aspecten toe in de vorm van tools die
door anderen kunnen worden aangewend.
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de begrippen ‘donutportret'
en ‘donutanalyse'
Het eerste niveau heeft betrekking op een ‘portret',
voor de andere drie spreken we van een ‘analyse'.
Dat belangrijke verschil in aanpak heeft te maken met
de omstandigheid dat we de donut kunnen bekijken
in het licht van zijn buitenranden (de grenzen die hij
bepaalt), of van zijn ‘deeg' (de kwalitatieve elementen
die hij voorstelt te hanteren om binnen de grenzen te
blijven).
Het donutportret (bijvoorbeeld van een gewest)
tekenen, is normen vaststellen met betrekking tot
onder- en bovengrenzen die niet mogen worden
overschreden en doelstellingen die moeten worden
bereikt. Het portret zet de contouren van de donut
uit voor diverse schalen zoals een wijk, een stad, een
gewest, een land enzovoort.
De donutanalyse verschilt hiervan omdat ze deze
normen als uitgangspunt gebruikt en er concreet
nieuwe trajecten voor onze economieën worden
bedacht, betere en rechtvaardigere nieuwe manieren
om binnen de grenzen te blijven.
Iedereen in ieder type organisatie kan zich deze
benadering op basis van donutanalyses eigen
maken, en vele zaken kunnen aan een analyse
worden onderworpen. De donutanalyse mag vooral
niet worden beschouwd als een naargeestige
confrontatie met talloze grenzen en beperkingen die
elke economische vrijheid in de weg staan, maar als
een moment van metamorfose dat positieve energie
en creativiteit vergt.

Macroniveau

het donutportret
van het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

De donut nodigt ons uit om onze samenlevingen op zodanige wijze
opnieuw uit te denken dat ze zich tussen de sociale ondergrens
en de ecologische bovengrens bevinden. Om die benadering toe
te passen op de schaal van een bepaald gebied, hier het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, moeten we eerst weten waar we beginnen en
waar we naartoe willen. Waar bevindt het Gewest zich ten opzichte
van de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens?
Op welke punten moet er worden opgetreden om evenwichtige welvaart te bereiken?
Welke doelstellingen leggen we onszelf op en hoe meten we ze? Op deze vragen wil
het donutportret een antwoord geven. Het maakt daartoe een synthese van een aantal
indicatoren die inzicht verschaffen in de sociale en ecologische toestand van het gebied,
maar ook in de manier waarop dat gebied de sociale en ecologische aspecten buiten zijn
grenzen beïnvloedt (in positieve of negatieve zin).
Met de diverse indicatoren is het donutportret in de eerste plaats een spiegel die een
realiteit van het gebied in kwestie laat zien: de situatie van de personen die er wonen,
maar ook die van betrokkenen elders op de wereld, de milieueffecten op dit gebied, met
aandacht voor wat nabij en wat veraf is. Maar het portret is meer dan dat: het nodigt de
actoren van het gebied uit om, op basis van die plaatsbeschrijving, te onderzoeken wat
het voor ieder van hen zou betekenen om het goed te stellen binnen de grenzen van de
donut. Het portret geeft aan welke grenzen we niet mogen overschrijden, maar bepaalt
ook te bereiken doelstellingen en geeft ons zo een toekomstperspectief. Het geeft
ons een aanzet om ons op creatieve wijze nieuwe manieren van denken en handelen
eigen te maken. Een portret dat een gemeenschappelijk beeld schetst van wat voor de
inwoners een welvarend gebied zou zijn en een aantrekkelijke en boeiende visie voorstelt
van hoe dat gebied er in de toekomst zou kunnen uitzien, kan een krachtig instrument
zijn voor samenwerking tussen vele actoren. Het portret mag dus niet als een volledige
en statistisch juiste diagnose van een gebied worden beschouwd, maar is veeleer een
vertrekpunt voor bezinning, bewustmaking en mobilisatie. Vanuit die invalshoek hebben
wij in het kader van het Brussels Donut-project het portret van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest uitgetekend.
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hoe het donutportret van
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tot stand is gekomen

5

workshops

90

betrokken
personen

1

onlinevragenlijst
die gedurende 6 weken
kon worden ingevuld

90

ontvangen voorstellen

143

kwantitatieve indicatoren

109

voorstellen voor
te ontwikkelen indicatoren

Waarom co-constructie noodzakelijk is
De uitwerking van het portret begon met onderzoek en
het verzamelen van alle relevante gegevens voor de vier
lenzen van het portret. We werkten onder meer samen
met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
(BISA) en Leefmilieu Brussel om hun gegevens over respectievelijk de sociale en de ecologische aspecten te
verzamelen. Vervolgens werden deze bronnen aangevuld
door een tweede onderzoeksfase, met de medewerking
van andere gewestelijke instanties die bevoegd zijn voor
specifieke elementen van het portret, academici (onderzoeksartikels, wetenschappelijke databanken enzovoort)
en het maatschappelijk middenveld (rapporten, enquêtes
enzovoort). Zo werd een databank met alle beschikbare
gegevens voor elke lens en elk domein aangelegd. Die databank, die in totaal 141 cijfermatige indicatoren bevat,
kan ook worden gedownload4.
Het uittekenen van het Donut-portret kan echter niet
worden teruggebracht tot een eenvoudige oefening in
het verzamelen van kwantitatieve gegevens. Van dit
basismateriaal moeten nog een indeling en een selectie
worden gemaakt. Welke van de vele potentiële indicatoren
zijn voor elk domein het meest relevant, het meest geschikt
om de Brusselse werkelijkheid weer te geven? Welke
indicatoren verdienen met andere woorden de publieke
aandacht? Met onze keuze van indicatoren bepalen we
in zekere zin hoe de werkelijkheid en haar evolutie zullen
worden gemeten. Dat is een belangrijke politieke uitdaging
en een collectieve oefening in democratie. Dat hebben wij
dus willen doen met het donutportret van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met de middelen
waarover we beschikten voor dit project. We organiseerden
workshops voor elk van de vier lenzen van het portret. Een
verscheidenheid van actoren uit het maatschappelijke
middenveld, de academische wereld en de instellingen
werd uitgenodigd om vanuit verschillende netwerken deel

4 Op https: https://donut.brussels/
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te nemen aan deze activiteiten. In totaal hebben bijna
90 personen aan deze workshops deelgenomen. Om dit
portret door zo veel mogelijk mensen te laten uittekenen,
stelden wij ook zes weken lang een onlineformulier ter
beschikking waarmee iedereen die dat wenste, indicatoren
en gegevens voor het portret kon indienen. We ontvingen
zo een honderdtal bijdragen.
Al die vormen van participatie maakten het mogelijk
om de keuzes voor de uitwerking van het portret te
verduidelijken en te verantwoorden. Naar wij hopen, zijn
de geselecteerde indicatoren een goede weergave van de
besprekingen die we voerden en de commentaren die we
ontvingen. De deelname van de actoren stelde ons ook in
staat om verder te gaan dan de beschikbare gegevens. Om
een nieuwe economie uit te vinden, moeten in ieder geval
nieuwe indicatoren worden bedacht waarvan de cijfers per
definitie nog niet bestaan. Bij het uittekenen van het portret
hebben wij dan ook geprobeerd om met de beschikbare
gegevens zoveel mogelijk informatie te verstrekken. De
gekozen indicatoren worden echter niet toereikend geacht
om nauwkeurig de werkelijkheid van het terrein weer te
geven zoals de deelnemers aan het proces die ervaren. De
voorstellen voor nieuwe indicatoren die moeten worden
ontwikkeld (109 in totaal, besproken in Document 2),
maken dus evenzeer deel uit van de resultaten van dit
gezamenlijke werk als het portret zelf. Dit donutportret
moet dus worden gezien als het vertrekpunt van een
proces van bezinning en actie voor de toekomst van het
Gewest en hoe ze te meten.

Nog een lange weg voordat het Brussels Gewest
evenwichtige welvaart zal bereiken
De traditionele economische indicatoren (bruto binnenlands product, groei, investerings- of exportvolume enzovoort) geven
een positief beeld van de prestaties van ons gewest. Helaas laat het donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een andere situatie zien. Het toont aan dat Brussel nog een lange weg moet afleggen om te komen tot een evenwichtige
welvaart, waarbij aan ieders behoeften wordt voldaan binnen de grenzen van de ecologische draagkracht. We vestigen
hier de aandacht op de belangrijkste conclusies die we uit dit portret kunnen trekken. In Document 2 worden de resultaten
uitvoerig beschreven.

lens 1

lens 2

lens 3

lens 4

De economische groei
komt lang niet de volledige Brusselse bevolking
ten goede. Een derde van
de bevolking is blootgesteld aan het risico op
inkomensarmoede, terwijl
10% zich in een toestand
van ernstige materiële
armoede bevindt. Dat
wijst op grote ongelijkheid binnen het Gewest.
De voor de rest van de
eerste lens geselecteerde
indicatoren tonen aan
dat voor een significant
deel van de bevolking niet
wordt voorzien in de basisbehoeften op het vlak
van gezondheid, voeding,
toegang tot huisvesting,
water of energie. Vele
Brusselaars hebben een
lage scholingsgraad of
zijn werkloos.

Het Gewest moet ook
nog stappen zetten
om een regeneratieve
economie te worden.
Dat blijkt uit het
onderzoek van de
materialen-, energie- of
waterstromen.

Het Gewest gebruikt veel
meer dan zijn billijke
aandeel in de mondiale
hulpbronnen. Wat
de effecten van onze
westerse levenswijzen
betreft, is Brussel geen
uitzondering op de regel.

Net zoals de andere
regio's van ‘het Noorden'
draagt het Brussels
Gewest als schakel
in de wereldwijde
bevoorradingsketen
bij tot de
achteruitgang van de
levensomstandigheden
van andere
bevolkingsgroepen,
elders op de wereld.
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Een levend gewestelijk
donutportret om verder
te ontwikkelen
Naast de informatie die we zopas kort hebben
gepresenteerd, kwamen bij de uitwerking van dit eerste
donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bepaalde leemten aan het licht in ons vermogen om
de exacte situatie van het Gewest en zijn inwoners te
beoordelen op diverse vlakken die relevant zijn in het
licht van de donut. Om de contouren van een nieuwe
economie te schetsen, moeten ongetwijfeld nieuwe
indicatoren worden uitgevonden die zich daar beter
toe lenen. Het participatieve werk bracht bepaalde
ongenoegens aan het licht over de cijfers waarover we
vandaag beschikken. Dat leidde tot talrijke voorstellen
om het bestaande statistische apparaat, dat in Document
2 wordt beschreven, aan te vullen.
Dit eerste portret is dan ook opgevat als een vertrekpunt
dat moet worden doorgetrokken, vervolledigd, bijgewerkt,
en waarom niet aangevuld met andere donutportretten
die binnen elke gemeente of wijk worden uitgetekend.
Het is de bedoeling dat een grote verscheidenheid aan
actoren zich die aanpak eigen maakt. Daarom wordt
de methodologie uitgebreid toegelicht in Document 3.
Maar dit portret zou vooral in ruime zin moeten worden
besproken binnen het Gewest. Dat is nodig om een
gedeelde diagnose te stellen die als basis kan dienen
voor een brede collectieve transitiedynamiek.

Mesoniveau

het overheidsbeleid
onder de
loep van
de donut

De centrale rol van het overheidsbeleid
om van paradigma te veranderen

3

De instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het overheidsbeleid, zijn
uiteraard essentieel voor de paradigmaverschuiving die aan de donuttheorie ten grondslag
ligt. Als onmisbare schakels tussen de politici en de gemeenschap beschikken zij over
belangrijke hefbomen op het vlak van planning en financiering. De donut moet de transitie
kunnen versnellen en dat zal met name via de overheidsdiensten gebeuren.

praktijkworkshops
rond de strategieën en
actieplannen van de
overheidsdiensten

Een overheidsdienst die een stedenbouwkundig beleid moet uitvoeren, kan zo de vier
lenzen van de donut gebruiken om de sociale en ecologische effecten van dit beleid op
lokale en globale schaal te onderzoeken vanuit alle invalshoeken. Dit gezegd zijnde, zal
deze dienst waarschijnlijk beoordelingscriteria of actieplannen ontwikkelen die zich niet tot
een traditionele kosten-batenanalyse beperken, maar waarin ook meer systemische criteria
zijn opgenomen.

bezinningsworkshop over
twee werkdocumenten

Anders dan bij andere referentiekaders voor duurzame ontwikkeling zijn de interacties
tussen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (sociaal, ecologisch en economisch)
hier onvermijdelijk en maken ze het dankzij de onder- en de bovengrens mogelijk om de
limieten van een bepaalde pijler aan te geven. De dag van vandaag is het gebruikelijk om
een overheidsbeleid op een van de drie pijlers te richten en de bijdrage ervan aan duurzame
ontwikkeling vanuit een globale invalshoek in te schatten. De donut zal de eis van een
samenhangende aanpak veel verder doordrijven.
Om de weg te bereiden voor de toe-eigening van het model door de overheidsdiensten en er
de beperkingen en het potentieel van te testen, organiseerden wij workshops met elk van de
betrokken partijen. Een eerste workshop5 werd bijgewoond door een dertigtal deelnemers
uit diverse gewestelijke en gemeentelijke diensten, alsook uit kabinetten. Twee andere
workshops waren bestemd voor een specifieke dienst, perspective.brussels. Deze instantie
is verantwoordelijk voor het opzetten van de statistische en territoriale analyse om het
(de) gebied(en) te plannen en te programmeren, en bevindt zich hierdoor al op het raakvlak
tussen uitdagingen die cruciaal zijn voor ons gewest. Specifieke werkzaamheden maakten
het ten slotte mogelijk om de analyse van het gewestelijke programma voor circulaire
economie BeCircular aan te vatten.

1
1

presentatie van de
resultaten voor alle teams
van een overheidsdienst

1

presentatie voor een
college van burgemeester
en schepenen

42

personen in
praktijkworkshops

80

personen die de
theoretische aspecten
van het onderwerp hebben
ontdekt
5 Georganiseerd in samenwerking met Thriving Cities Initiative
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Een inclusieve politieke keuze

De donut in de
overheidsdiensten:
welke toepassingen voor
welke gebruiksdoelen?

Het politieke engagement ten aanzien van de donut moet breed gedeeld en krachtig gedragen worden. Dat is een van de eerste elementen die door de deelnemers werden benadrukt.
Waarom ?

Voor de overheidsdiensten is de donut een mogelijk
theoretisch referentiekader dat de kiemen draagt van een
‘nieuw model’ voor de ontwikkeling van het Gewest, met
name op het economische vlak. Afgezien daarvan kan
hij ook een hulpmiddel zijn voor het dagelijkse werk van
de actoren in de overheidssector. Wij identificeerden drie
grote gebruiksmogelijkheden voor de overheidsdiensten,
die gaandeweg moeten worden verfijnd. Die elementen
worden uitvoerig besproken in Document 2.

– De betrokken actoren hebben goed begrepen dat het gebruik van de donut aanzienlijke
inspanningen vergt. Net als bij de andere niveaus vereist de stap naar de donutfilter
dat wordt nagedacht over en stilgestaan bij de werkpatronen, die hierdoor misschien
ingrijpend zullen veranderen. Met dit project kan niet licht worden omgesprongen. Het
vergt veel voorbereiding (bijvoorbeeld gegevens verzamelen voor de eerste diagnose)
en ook werk achteraf (uitvoering van de actieplannen). Hiermee moet terdege rekening
worden gehouden.
– De systemische donutaanpak zet overheidsdiensten ertoe aan om verder te gaan
dan hun strikte bevoegdheden. De reacties op die brede analyse kunnen variëren
van het terugvallen op de eigen opdracht (“dat is niet ons doel") tot bereidheid om
zich diepgaande vragen te stellen over de noodzakelijke (maar niet altijd mogelijke)
samenwerkingsverbanden met andere actoren.
– Het invoeren van donutlenzen bij overheidsdiensten is een uitdaging omdat er al vele
instrumenten bestaan. Welke plaats krijgt de donut dus? De complementariteit moet
goed met de betrokken actoren worden onderzocht en duidelijk toegelicht.
– De uitvoering van het donutconcept heeft budgettaire gevolgen: niet noodzakelijk een
globale verhoging, maar ten minste een herbestemming van de middelen.
Die behoefte aan een duidelijk politiek standpunt houdt verband met de volgende centrale
vraag: hoe integreren we in de huidige institutionele werking van ons gewest een model
dat gelijktijdig rekening houdt met sociale, economische en ecologische uitdagingen?
Een model dat op transparante wijze de positieve en negatieve effecten integreert en
dat uitnodigt om de planetaire uitdagingen in elke actie te verwerken. De vragen zullen
geleidelijk worden beantwoord als de algemene richting duidelijk is, als de oproep om
de donutinstrumenten te integreren, algemeen wordt opgevolgd. Onze methodologische
aanpak die in Document 3 wordt beschreven, heeft een voorlopig karakter. Hij moet worden
aangepast aan de specifieke kenmerken en behoeften van elke overheidsdienst.
Bovendien stelden verscheidene van onze partners het zeer op prijs dat de donutinstrumenten participatie aanmoedigen, zowel binnen een overheidsdienst (met personen die niet vaak
betrokken zijn bij de transversale aanpak) als tussen diensten en met externe actoren. Dat
aspect is een duidelijke meerwaarde ten opzichte van een aantal andere plannings- of beheersinstrumenten voor de overheidssector en opent perspectieven voor zinvolle creativiteit.
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1. Instrument om de effecten
van een actie, een project, een
strategie te beoordelen

Als een overheidsdienst vooruitgang wil boeken in een
donutperspectief, is het belangrijk om bepaalde acties te
evalueren. Een dergelijke beoordeling kan inzicht verschaffen in de sterke punten van het werk in het kader van de
donutaanpak, alsook in de zones die in de schaduw blijven
omdat de informatie niet bekend is of niet bestaat.
Op basis van de uitgevoerde experimenten vinden wij het
belangrijk dat de keuze van het ‘werkobject' duidelijk en
nauwkeurig is: het mobiliteitsbeleid zou bijvoorbeeld een
veel te ruim actieterrein zijn. Het feit dat het werk op één
duidelijk omschreven plan of strategie is toegespitst, doet
geen afbreuk aan de mogelijkheid om later nog andere pistes te openen. Op die manier kan beter worden ingespeeld
op de realiteit op het terrein en de concrete ervaringen.

2. Hulpmiddel voor analyse
en besluitvorming.

De donut maakt het mogelijk om de visie te structureren
en bepaalde beleidslijnen, actieplannen of uitgaven te
heroriënteren, mogelijk al in een vrij vroeg stadium.
Zo had de workshop met perspective.brussels rond
het stadsvernieuwingscontract (SVC) in de Zuidwijk
betrekking op lopende werkzaamheden waarvan de
diagnosefase al had plaatsgevonden, maar de uitvoering
nog niet. Door de analyse volgens het prisma van de vier
lenzen konden de aanwezige actoren de relevantie van dit
instrument benadrukken om hun diagnose te verfijnen,
rekening houdend met de bredere aspecten (bijvoorbeeld
de integratie van de pendelaars die van elders komen).
Dit onderzoek stelde hen ook in staat om de lenzen
op een kwaliteitsvollere manier te gebruiken in een
participatieproces.

Uit de donutanalyse van een werkdocument van perspective.brussels over het huisvestingsbeleid in het kader
van de stadsprogrammering/-planning is bijvoorbeeld
gebleken dat bijna alle aandacht naar lens 1 (sociaallokaal) ging. Die vaststelling was geen verrassing, omdat
de politieke opdracht erin bestond dringend een oplossing
te vinden voor de behoefte aan woningen voor maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen. Het belang van de
donutanalyse zit hem net in de conclusies die uit deze
evaluatie kunnen worden getrokken in verband met de mogelijke grenzen van het actieterrein van alle betrokkenen,
de boodschappen die aan andere actoren moeten worden
meegegeven, de eventuele samenwerkingsverbanden om
de situatie te laten evolueren enzovoort.

Tijdens de workshop die samen met TCI (Thriving Cities
Initiative) werd georganiseerd, was de discussie in de
meeste werkgroepen toegespitst op strategieën die zich
nog in een zeer voorlopig stadium bevonden. Door het
gebruik van groene vervoermiddelen voor de logistieke
distributie in Brussel in het midden van de donut te
plaatsen, werd overduidelijk dat de sociale en ecologische
aspecten van de logistiek moesten worden verrekend bij
het meten van de kosten. Deze dimensies bleken immers
in vele opzichten met elkaar verweven te zijn.

Ondertussen kunnen ook spanningen worden weggenomen, aangezien het de bedoeling is de dialoog op gang
te brengen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat collega's niet
op dezelfde manier reageren op eventuele leemten in de
gemaakte situatieschets.

De donut kan ook nuttig zijn als leidraad bij de ontwikkeling
van nieuwe criteria of indicatoren, of bij de gunning van
overheidsopdrachten of projectoproepen. Uit het werk dat
met bepaalde actoren van BeCircular werd verricht en dat
uitvoerig wordt beschreven in Document 2, is gebleken dat
dit een bijzonder veelbelovend element is.

Het is zaak snel de juiste vragen te stellen om de
beslissingen te oriënteren, en de donut kan daarbij helpen,
eventueel in combinatie met andere hulpmiddelen.
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3. Hulpmiddel om nieuwe
netwerken op te bouwen

Een systemisch concept zoals de donut vereist
dat er bruggen worden gebouwd tussen een grote
verscheidenheid aan actoren. Deze behoefte aan
transversale werkruimte (en tijd!) is een door de donut
gelanceerde uitdaging voor de ‘silowerking' van onze
steden en gewesten. Dat kan niemand ontkennen. De
actoren uit de overheidssector die we ontmoetten, delen
allen de vaststelling dat de communicatie en de acties meer
in elkaar moeten overvloeien. Maar de weg is lang en zal
een grote inzet vergen van een aanzienlijk aantal actoren,
met name politici. De donut kan dit veranderingsproces
ondersteunen met een gemeenschappelijk verhaal en
praktische hulpmiddelen, maar de kern van de verandering
bevindt zich binnen elke instelling. Een veelbelovende
mogelijkheid zou erin bestaan dat binnen elke
overheidsinstantie een ‘donutreferent' wordt aangesteld
die de nodige pedagogische, bezielende, coördinerende
en verbindende taken op zich neemt. Die fase is evenwel
slechts een eerste stap, omdat de donutgeest in elke
dienst moet kunnen doorsijpelen.

Het ontwerp van een handleiding ter
ondersteuning van het overheidsbeleid

Het iteratieve of herhaalde karakter van het werk staat centraal. Het gekozen object moet
geregeld opnieuw in het midden van de donut worden geplaatst, om de vorderingen te
beoordelen en diverse actoren bij de zaak te betrekken.

Wanneer de behoeften nauwkeurig bepaald zijn en het werkobject gekozen is, kan het werk
op basis van de donuttool beginnen. We blijven het herhalen: dit proces vergt veel inzet
van de betrokken personen. De donutaanpak, in welke vorm ook, leidt tot een verschuiving
van onze visies, onze focus, zelfs van onze prioriteiten. Als hij werkelijk wordt gebruikt om
dingen te veranderen, kan hij een krachtig instrument zijn, maar ook destabiliserend werken
... tot een nieuw evenwicht wordt gevonden.

Uit onze praktijk zijn enkele aandachtspunten naar voor gekomen:
– Bepaalde lenzen zullen moeilijker te behandelen zijn dan andere. Het is echter belangrijk
dat hier tijd aan wordt besteed, om in de volgende fase mogelijke acties te kunnen
bepalen.
– Een sfeer van vertrouwen en welwillendheid is onmisbaar. Iedereen moet vrijuit kunnen
spreken.

De handleiding in Document 3 zet enkele grote methodologische lijnen uit, om actoren uit
de overheidssector of het verenigingsleven te begeleiden bij hun reflectie over de positieve
en negatieve gevolgen van hun actie/ strategie/ beslissing of andere aspecten. Of het nu
gaat om het beoordelen van een bestaande strategie dan wel het verfijnen van de diagnose
waarop een project gebaseerd is, het stramien blijft hetzelfde en is erop gericht het blikveld
te verruimen.

– Er zijn geen ‘juiste' of ‘foute' antwoorden. Elk idee kan helpen om een ander idee een
nieuwe wending te geven, om te ontdekken dat een bestaande praktijk misschien niet
meer zo ideaal is enzovoort.
– Het moet mogelijk zijn om verbanden te leggen tussen verschillende post-its (binnen
eenzelfde lens of in verschillende lenzen).

De workshop heeft als doel concrete actiemogelijkheden te formuleren om het lopende
werk te verbeteren of in de geest van de donut na te denken over de toekomst. Hiertoe
zullen de deelnemers hun strategie (of andere elementen) bekijken vanuit verschillende
invalshoeken, of ‘lenzen'. Dit zal hen helpen een meer systemische aanpak van het werk te
ontwikkelen.

– Het is belangrijk dat de deelnemers zich niet beperken tot de onmiddellijk waarneembare
of verwachte effecten.

In de eerste plaats moet het kader worden afgebakend door de basisbegrippen van de donut
te introduceren. Zijn de ambities voor alle deelnemers duidelijk? Begrijpen zij het algemene
kader waarbinnen de visie past?

– Waarschijnlijk zullen er obstakels opduiken die verband houden met de contouren van
de huidige opdracht of de begrotingslijnen voor de diensten in kwestie. Dat wijst er dan
op dat het tijd is om met andere departementen samen te werken of terug te koppelen
naar de politiek. De inhoudelijke discussie begint, wat ons niet verhindert om kleine
vorderingen te boeken op andere punten.

– De ‘werkobjecten' die in het midden van de Donut worden geplaatst, moeten vrij
nauwkeurig omschreven en in de Brusselse werkelijkheid verankerd zijn. Dat is nodig
omdat ze haarfijn ontleed moeten kunnen worden.

Vervolgens worden de kenmerken van de strategie (of andere elementen) besproken, met
bijzondere aandacht voor haar effecten op het welzijn van de Brusselaars en van mensen
elders in de wereld, op het Brusselse grondgebied en op de globale gezondheid van de
planeet. Uiteraard zullen de verbanden tussen sommige van die lenzen en dimensies aan
de oppervlakte komen. De deelnemers zullen zich afvragen hoe de strategie nu is opgevat
en wat eraan kan worden veranderd om de positieve effecten te versterken en de negatieve
af te zwakken.

– De aanwezigheid van externe facilitators kan helpen om de workshop vlotter te laten
verlopen, zich niet in de methode te verliezen en collectieve-intelligentiemethoden toe
te passen.

De volgende fase beoogt het opstellen van een actieplan en het opzetten van de nodige
samenwerkingsverbanden. Welke concrete acties moeten diverse personen of instellingen
ondernemen om ervoor te zorgen dat de te beoordelen strategieën bijdragen aan de
duurzame en rechtvaardige ontwikkeling van het Gewest en om iedereen een voorspoedige
toekomst te garanderen? Wie moet hierbij betrokken worden?
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Microniveau

de donutanalyse
van
projecten
en activiteiten

Hoe begeleiden we de diverse types organisaties die in het Gewest
actief zijn om zich creatief aan te passen aan de grenzen van de
donut? Die twee vragen hebben we trachten te beantwoorden in
het kader van een proces dat we donutanalyse hebben genoemd.
Welk type actie er ook wordt gevoerd, een donutanalyse is zinvol
wanneer de organisaties in kwestie de weg van de transitie willen
inslaan.

Donutanalyses via co-enquêtes
Wij hebben voorgesteld om deze analyses uit te voeren in de vorm van co-enquêtes.
De actoren van de testcases en het Brussels Donut-team gaan een dialoog aan om te
begrijpen hoe een aanpak van dit type concreet kan functioneren. De actoren van onze
testcases waren vrijwilligers die deze aanpak onderschreven en hem samen met ons
wilden ontwikkelen. Zo voerden wij co-enquêtes uit met groepen mensen uit twee
verenigingsstructuren en een privébedrijf (deze drie casestudy's worden gepresenteerd in
de bijlage ‘Donut co-enquêtes'6).

Een co-enquête?
Een co-enquête is in deze context een
gemeenschappelijk donutanalyseproces
voor de teams van de betrokken
organisaties en het Brussels Donut-team,
waarbij alle stappen samen worden
gedefinieerd en ook gezamenlijk wordt
afgesproken wat er naar buiten wordt
gebracht. Specifiek voor deze opdracht
had de co-enquête betrekking op zowel de
inhoud die moest worden bekendgemaakt
als de methodologische aanpak op zich.

De donutanalyse stelt organisaties in staat om zichzelf te
evalueren met behulp van concepten en begrippen die aan de
donuttheorie zijn ontleend. Terzelfder tijd kan ze worden gebruikt
om de link te leggen tussen de geanalyseerde elementen van
de situatie en de buitenwereld, de samenleving te informeren
over de interne dynamieken van de situaties (voor zover de coenquêteurs het hierover eens zijn) en een concreet voorsmaakje
te geven van de kwalitatieve benadering van de donuteconomie
en van wat een transitieproces concreet inhoudt. Uit deze
situaties kunnen algemene handelwijzen worden gepuurd die
zinvol zijn voor de samenleving, maar ook twistpunten die net
zo nuttig zijn om vanuit een meer collectieve invalshoek stappen
te zetten in de transitie. Die leerprocessen worden besproken in
Document 2.

het proces van de donutanalyses
bij Brusselse organisaties

3

co-enquêtes van
concrete projecten

20

deelnemers

8

betrokken
organisaties

12

cocreatieve workshops
georganiseerd

4

aanbevelingen of politieke
vragen geformuleerd
6 Te downloaden op https://donut.brussels/
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Het donutco-enquêteproces

Dit proces levert twee types resultaten op:

Dit voorbeeld toont in het kort het proces
en de gebruikte instrumenten, alsook
voorbeelden van lessen die men eruit kan
trekken.

Donut Express

Welk effect hebben onze acties
op de sociale ondergrens en de
ecologische bovengrens?
“Wij maximaliseren het
hergebruik van materialen.”

ecologisch
“Wij bouwen betaalbare
woningen, maar alleen met
nieuwe materialen en op
braakliggende terreinen
in de stad."

“Wij kunnen onze
impact niet nauwkeurig
meten.”
“Wij hebben ook een impact
op de buurt rondom ons."

sociaal
“Gezondheid op het werk
omvat lichamelijke, maar
ook geestelijke aspecten:
stress, conflictbeheersing,
zich aanvaard voelen
in het team."

“Wij willen niet alleen
werk verschaffen, maar
ook opleiden."
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E
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Om verslag te kunnen uitbrengen van de drie co-enquêtes
(elke situatie is specifiek en de analyse heeft betrekking op
een groot aantal elementen), hebben wij ze samengevat
in een fictieve casus die we FICTIO noemden. Zo kunnen
we het proces en de tijdens de donutanalyse gebruikte
hulpmiddelen grafisch voorstellen. Deze casus bevat ook
enkele inhoudelijke elementen, die illustreren welke soort
informatie en bevindingen uit de donutenquête kunnen
worden gehaald.

Een fictief voorbeeld van een
donutanalyse, gebaseerd op de projecten
die werden geanalyseerdin het kader van
Brussels Donut.

1

G

– de ontwikkeling van een methodologische gids
die meerdere hulpmiddelen bevat en elke groep of
organisatie in staat stelt een donutanalyse van haar
actie uit te voeren (in het kader van een co-enquête of
onafhankelijk): zie Document 3.

Wat betekent ‘fictio'?

EC
OL
O

– een — bescheiden — transversale analyse van de lessen
die uit deze co-enquêtes kunnen worden getrokken,
met bijzondere aandacht voor de potentiële kennis van
de economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
als de aanpak wordt voortgezet: zie Document 2;

CIA

R
RG
LE ONDE

2

lens 1

lens 2

4 lenzen

Hoe formuleren
we doelstellingen
die rekening
houden met
de lokale en
globale, sociale
en ecologische
effecten?

“Wij willen op een meer horizontale
manier werken, maar ook deze
rolveranderingen begeleiden en de
bijbehorende stress beheren.”

lens 4

“Wij voelen ons
machteloos
tegenover het probleem
van sociale dumping.”

“Wij willen onze
hulpbronnen
(water, elektriciteit
enzovoort) delen.”

“Wij willen de oppervlakte van nieuwe
gebouwen tot een minimum beperken
en plaats vrijmaken voor (gedeelde)
groene ruimten.”

lens 3

“Wij willen weten waar onze
materialen vandaan komen, hoe en
door wie ze werden geproduceerd.”

“Wij willen dat water een
niet-wegwerpartikel wordt
in onze projecten.”

3
signboard

Hoe kunnen we
onze interne
structuur en
onze relaties
met de
buitenwereld
herzien om naar
een ecologische
en sociale
transitie te
gaan?

doelstellingen

bestuur

netwerken

financiën

EIGENDOM

“We moeten contacten leggen
met wetenschappers om onze
impact beter te begrijpen.”

“We kunnen projecten
cofinancieren, daartoe moeten
nieuwe partners w
 orden
aangetrokken.”

Naar...

“Wij moeten anders
samenwerken.”

“We kunnen specifieke
projecten opzetten om
innovaties te testen.”

“We moeten de rollen herzien
en nieuwe rollen definiëren.”
“We moeten de link met de
politiek leggen omdat bepaalde
wetten ons verhinderen verder
te gaan.”

meer
distributief...
“We moeten in contact
treden met de buurt rondom
ons en het lokale bestuur.”

“We willen de mensen meer
verantwoordelijkheid geven
opdat ze mede-eigenaar kunnen
worden.”
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... en meer
regeneratief ...

De belangrijkste bevindingen
van onze donutanalyses

Een methode om de donut
toe te passen op een
project of een actie

Onze drie testcases vormen uiteraard een beperkte steekproef, maar ze leveren kostbare
bevindingen op en geven een voorsmaakje van wat de donuteconomie zou zijn als ze op
de organisaties wordt toegepast. Om die organisaties bewust te maken van hun eigen
rol in de transitie, bestaan er andere instrumenten dan de donutanalyse. Hier wordt de
analyse echter ingebed in een samenhangend gemeenschappelijk kader (de onder- en de
bovengrens van de donut), en dat biedt twee voordelen. Vooreerst verhindert het dat men
gaat schipperen tussen de onderzochte domeinen, en vervolgens biedt het de mogelijkheid
om meer inzicht te verwerven in de interacties, zowel tussen actoren als tussen domeinen.

Wij stellen een donutanalyseproces in drie fasen voor,
waarbij telkens een specifiek instrument wordt ingezet :
1. Oefening van de Donut Express — om (positieve of
negatieve) acties met betrekking tot de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens van de donut te
identificeren.
2. Oefening van de vier lenzen — om bestaande doelstellingen bij te sturen en/of nieuwe doelstellingen te
bedenken die bijdragen aan het welzijn van mensen
en aan de gezondheid van de planeet, op lokaal en globaal niveau.

In de situatie van de co-enquêtes hebben we rechtstreeks kunnen vaststellen hoe de
denkoefening van de deelnemers evolueert. De blik is steeds op de toekomst gericht,
speurend naar belemmeringen, kansen en creatieve oplossingen. De aangereikte
oplossingen zijn altijd gedeeltelijk, maar roepen er andere op die soms nieuwe problemen
doen rijzen. Die leiden op hun beurt tot nieuwe oplossingen en doelstellingen. De transitie
berust op processen die tijd en dynamiek vergen. Er moet ruimte zijn voor een trial-anderroraanpak met een opeenvolging van ups en downs.

3. Oefening van het “signboard” — die het mogelijk maakt
om, in het licht van de in oefening 2 bepaalde doelstellingen, de economische opzet van de organisatie te
herzien, evenals de netwerken en de nieuwe allianties
die moeten worden ontwikkeld.

Deze drie testcases van co-enquêtes gaan uit van de veronderstelling dat de betrokkenen
zich al bewust zijn van de noodzaak van de transitie. Hun redenen om aan de oefening
deel te nemen, zijn van velerlei aard. Er is in dat opzicht waarschijnlijk een groot verschil
tussen economische actoren, die winst nastreven, en organisaties uit de non-profitsector
(zie in dat verband Document 2). Hoewel dat verschil in aanpak reëel is, moet het worden
gerelativeerd en vormt het geen definitieve breuklijn meer tussen de trajecten van de twee
groepen. Die kunnen elkaar kruisen, soms samenlopen of zelfs aan gemeenschappelijke
beleidsdoelstellingen beantwoorden.

In Document 3 worden die tools besproken in de vorm
van een methodologische gids voor organisaties die een
donutanalyse willen aanvatten.

Wat ook duidelijk uit deze donutanalyses blijkt, is dat niet alles in bedrijven of organisaties
kan worden opgelost door de organisatie te veranderen op basis van een ‘individuele'
dynamiek. Als de analyse goed wordt uitgevoerd, maakt ze de belemmeringen en
struikelblokken voor de interne transformatie zichtbaar. Die kunnen ook verband houden
met externe dimensies, vaak van administratief-politieke aard. In dat geval zal het nodig zijn
om praktijken op andere schalen te veranderen of gemeenschappelijke regels en normen
op te stellen.
Om die veranderingen door te voeren, moeten innovatieve vormen van discussieruimten
worden uitgevonden. Voor het geval het moeilijk of onmogelijk is alleen dingen te veranderen,
bestaat er binnen een donutcoalitie een netwerkpotentieel dat wij graag willen gebruiken
om de diverse benaderingen van de donut met elkaar te verbinden.

Ga naar Document 3
om zelf een donutanalyse
te starten!
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Nanoniveau

de analyse
van
dagdagelijkse
objecten

De donutanalyse van een object houdt in dat dit object wordt
bekeken door de vier lenzen van de donuttheorie. Zoals voor de
andere niveaus is het de bedoeling de ‘schaduwzijden' van het
object bloot te leggen, d.w.z. de effecten van het object op de
diverse dimensies van de ecologische bovengrens en de sociale
ondergrens.
De analyse kan worden gezien als een leesrooster voor alle personen die kritisch willen
nadenken over hun consumptiekeuzes. Ze nodigt ons ook uit om ons bewust te worden
van onze dubbele relatie ‘ik met de anderen' en ‘wij met de planeet'. Ze zet ook in op
het begrip ‘levenscyclus', dat de milieueffecten en de sociale impact koppelt aan een
bepaalde fase in de levenscyclus van het object (van de winning van de grondstoffen
tot de afdanking) en de onderlinge samenhang van consumptie en productie benadrukt.
Door de donutbenadering van de vier lenzen aan te vullen met het begrip ‘levenscyclus',
kunnen wij een systemische visie ontwikkelen die de complexiteit achter een
eenvoudige consumptiekeuze tastbaar maakt. De hier voorgestelde aanpak kan worden
gereproduceerd voor elk object uit ons dagelijkse leven.

hoe het donutportret van de
smartphone tot stand is gekomen

40

bronnen
onderzocht

5

deskundigen
geraadpleegd

47

effecten
vastgesteld
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Casus van de smartphone

De perimeter voor de
donutanalyse van een object

Bereik
Ons werk stopt na het vaststellen van de hotspots, de
meest opvallende effecten op de ecologische bovengrens
en de sociale ondergrens. Het is niet onze bedoeling al die
gevolgen te kwantificeren of te vergelijken. Wij zijn er ons
terdege van bewust dat de smartphone ook positieve effecten heeft (we zullen er meerdere vermelden, zie Document
2). Om pedagogische redenen hebben wij evenwel beslist
ons toe te leggen op de negatieve effecten, die wellicht minder direct zichtbaar en tastbaar zijn. Brussel is bovendien
lang niet het enige gebied waar het massale gebruik van
smartphones vele negatieve gevolgen heeft. Het illustreren
van de lokale en globale mechanismen waarbij het Gewest
betrokken is, lijkt ons nuttige stof voor discussie op te leveren met het oog op een connectiviteit en een digitalisering
die beter te verenigen zijn met de grenzen van de donut.

De smartphone is een complex object dat sterk verankerd is in onze dagelijkse routine. In het
Brussels Gewest behoort hij tot de meest gebruikte apparaten in ons digitale tijdperk. Een
zeer grote meerderheid van de Brusselaars heeft nu een smartphone op zak. Tegen 2025
zouden er in België zelfs 10 miljoen gebruikers kunnen zijn. Als we een voorwerp moesten
kiezen dat symbool kan staan voor het tijdperk van de globalisering, zou de smartphone een
ideale kandidaat zijn. In de levenscyclus van een smartphone doen zich talrijke interacties
voor. Hij illustreert de onderlinge verwevenheid van onze globale en lokale markten met
hun vele sociale en ecologische uitdagingen. Deze keuze mag ons echter niet blind maken
voor de verscheidenheid aan sociaaleconomische situaties en de ongelijke toegang tot
dergelijke elektronische toestellen, zowel in Brussel als elders.

De onderzoeks- en co-constructiemethode

Wat de gegevens betreft, onderzochten wij eerst wetenschappelijke rapporten en volledige
levenscyclusanalyses van een smartphone om hotspots te bepalen. Hotspots zijn
effecten die tot een overschrijding van de dimensies van de ecologische bovengrens en de
sociale ondergrens van de donuttheorie kunnen leiden. Wij gebruikten ook rapporten van
actoren uit het maatschappelijke middenveld en kwalitatieve narratieve gegevens, alsook
een workshop met actoren die deskundig zijn op het vlak van de levenscyclus van een
smartphone.

Voorwerp van de analyse
Wij kozen voor een ‘generieke smartphone', zo omschreven
op basis van de elementen waaruit een smartphone
meestal bestaat. Op die manier is een nauwkeurige
pedagogische veralgemening mogelijk.

Op basis van de verzamelde gegevens (zie de volledige lijst van referenties in de
methodologische bijlage7) hielden we workshops met verschillende specialisten om samen
onze analyse uit te werken. Net als bij het portret van het gewest is het proces voor de
donutanalyse van objecten opgevat als de afspiegeling van een collectieve aanpak, verrijkt
met verschillende complementaire visies. Deze fase heeft als doel de meest representatieve
effecten te vinden voor alle lenzen van de donut. Dankzij dit iteratieve co-constructieproces
konden nieuwe hotspots worden geïdentificeerd.

Afbakening van het onderzochte systeem
Het systeem verwijst naar de fasen in de levenscyclus
van een product die voor de analyse werden gekozen. Ons
systeem kan worden omschreven als cradle-to-grave. Dit
betekent dat wij de smartphone zullen analyseren vanaf
de winning van de basismaterialen tot het einde van de
levensduur. We hebben ons beperkt tot de rechtstreekse
effecten van de smartphone. We hebben dus bewust geen
rekening gehouden met bepaalde aspecten, met name
andere systemen die verband houden met de smartphone
zoals de infrastructuren om basismaterialen te winnen
(bijvoorbeeld een olieplatform), infrastructuren voor
gegevensuitwisseling, de wifiverbinding enzovoort. Hun
levenscyclus brengt ook een groot aantal effecten aan het
licht, maar wij beslisten om onze analyse toe te spitsen op
de smartphone zelf.

De donutanalyse van een object heeft niet de ambitie volledig te zijn. Ze heeft als doel
een algemeen, tastbaar overzicht te bieden dat tot denken aanzet in het kader van een
pedagogische aanpak. Onder de meest representatieve effecten kozen wij die welke op
didactische wijze konden worden gemobiliseerd.

7

Beschikbaar op het adres https://donut.brussels/
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Zoek de analyse van
de smartphone
in Document 2.

SELECTIE VAN DE EFFECTEN
De meeste effecten die hier worden vermeld, zijn negatief,
maar opgelet: dat betekent niet dat de smartphone alleen
negatieve gevolgen heeft, verre van zelfs. Wij hebben er
gewoon voor gekozen de aandacht te vestigen op bepaalde
elementen die ons belangrijk lijken door hun gevolgen en
die in eerste instantie weinig zichtbaar zijn. We gaan dus
op zoek naar de ‘schaduwzijden' van de smartphone. Zoals
in Document 2 wordt uitgelegd, kunnen diverse op smartphones gebaseerde Brusselse innovaties een positieve
sociale impact hebben. Er moet worden opgemerkt dat de
meeste vaststellingen die hier worden besproken, niet alleen voor Brussel gelden, maar ook voor vele andere gebieden waar de smartphone een onmisbaar gebruiksvoorwerp
is geworden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertoont
echter bepaalde specifieke kenmerken. Zo kunnen de beleidsopties en een brede beweging die ijvert voor een circulaire economie, worden aangewend om de elektronische en
digitale economie duurzamer te maken (bijvoorbeeld door
hergebruik, revisie of functionaliteit). Een ander interessant
punt is dat Brussel een bevolking van zeer diverse origine
heeft. Voor deze mensen kan de smartphone het makkelijker maken om in contact te blijven met familieleden die
soms ver weg wonen. Dat is des te belangrijker tijdens de
lockdownperiodes ten gevolge van de gezondheidscrisis.

Overzicht van de pedagogische fiche over de
donutanalyse van een object

Hoe gebruiken we deze
pedagogische fiche ?

Iedereen kan dit hulpmiddel gebruiken. Het is een
algemene stapsgewijze gids die kan worden aangepast
aan de context van elke groep en de behoeften van
de animator. Deze fiche kan worden gebruikt door
leerkrachten van het vierde, vijfde of zesde middelbaar, in
het kader van een bewustmakingscursus rond duurzame
consumptie voor volwassenen of in een onderneming die
de schaduwzijden van een bepaald product wil begrijpen.
De animator kan eenvoudig de fiche afdrukken en de
structuur ervan volgen. Om het concrete resultaat van
de activiteit te zien, moet de fiche bij voorkeur worden
gebruikt in combinatie met het dossier ‘De donutanalyse
van de smartphone', dat zich in de Documenten 1 en 2
bevindt.

Beperkingen van de pedagogische fiche

Een van de risico's van de donutanalyse van een object is
dat men vanuit een algemeen beeld absolute volledigheid
gaat nastreven. Met de vier lenzen van de donut kunnen
vele milieu- en sociale effecten gelijktijdig worden
vastgesteld, zowel op het lokale als op het globale niveau.
Het wordt dan moeilijk om te weten welke effecten men
moet uitkiezen en waar men moet stoppen. Een eerste
manier om te vereenvoudigen, kan erin bestaan enkel de
effecten te kiezen die kunnen worden geïllustreerd met
duidelijke voorbeelden. Een andere mogelijkheid bestaat
erin te werken met pragmatische selectiecriteria zoals
representativiteit, de mogelijkheid om iets aan die effecten
te doen enzovoort.

Waarom een pedagogische fiche ?

De donutanalyse van een smartphone wil een mogelijke
aanpak illustreren om de verscheidenheid aan effecten van
onze consumptiekeuzes bloot te leggen. Om die aanpak
toegankelijker te maken, stelden we een pedagogische
fiche op. Die fiche is een gids voor de animatie van een
groep mensen die de donuttheorie willen begrijpen
aan de hand van een object, of die de vele onderlinge
verbanden willen ontdekken die achter een gangbaar
gebruiksvoorwerp schuilgaan.
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In ons Document 3 vertellen we
hoe u zich deze fiche eigen kunt maken!

Dit is een versimpelde versie van de Donutanalyse van de smartphone. Meet details over de methode en gebruikte gegevens op https://donut.brussels/

Brussels
Donut:
en nu?

Kopiëren en doortrekken, overdragen en delen, in actie komen en
coalities vormen. Dat alles met de donut als algemeen referentiekader.

Reproduceren, doortrekken
Kopiëren zou het herhalen van hetzelfde inhouden, wat uiteraard nooit mogelijk of
wenselijk is. Maar de ervaring kan wel worden herhaald op een andere plaats, in een
andere situatie. Eigenlijk moeten we spreken van de ervaringen, in het meervoud, gezien
het aantal mogelijke situaties en de verschillende niveaus van onze benaderingen.
Naast de verzamelde resultaten bieden wij methodologische gidsen aan die de diverse
actoren in staat stellen de donut in actie om te zetten (macro, meso, micro en nano).
Let wel: onze methodologische gidsen vormen een richtsnoer voor de personen die ze
zullen gebruiken, maar ze zijn helemaal niet definitief en zullen mettertijd verder worden
uitgebreid en aangevuld. Noteer dat, hoewel deze gidsen onafhankelijk van elkaar kunnen
worden gebruikt, hun concrete toepassing zeer complex kan zijn en hulp van buitenaf
nodig kan zijn. Wij pleiten er niet voor om alleen de donut-uitdaging aan te gaan, maar
integendeel voor het bedenken van collectieve analysemethoden voor elke benadering en
het openen van perspectieven voor andere niveaus van aanpak, andere actoren en andere
mogelijke allianties.

Overdragen, delen
Het zou namelijk jammer zijn als de verworven kennis
over de Brusselse economie op elk behandeld niveau
niet zou worden gedeeld met anderen. De analyse
van de smartphone en van zoveel andere objecten
moet voor iedereen beschikbaar zijn. Elk resultaat van
een objectanalyse die door welk collectief ook wordt
uitgevoerd, moet beschikbaar zijn voor en gedeeld worden
met iedereen, op voorwaarde dat de analysemethoden
vergelijkbaar zijn.
Hetzelfde geldt voor de resultaten van analyses van
acties door economische actoren, of van analyses van
strategieën door overheidsinstellingen. Wij geloven dat uit
al deze benaderingen een schat aan kennis kan worden
gepuurd. Onderzoekers kunnen dergelijk materiaal goed
gebruiken om hele kennisdomeinen verder te ontwikkelen.
Het Brusselse donutportret begint vorm te krijgen, maar
is nog lang niet afgerond. Zal het dat ooit zijn? Het moet
kunnen evolueren naarmate zich nieuwe gebruiken,
nieuwe allianties of nieuwe wetenschappelijke kennis op
ecologisch en sociaal gebied aandienen. De indicatoren
kunnen niet definitief worden vastgelegd, maar vergen
voortdurende aandacht. Misschien moeten er animatoren
worden aangesteld voor de verschillende domeinen van de
donut om ze up-to-date te houden. Die opbouw van kennis
is niet mogelijk zonder een zekere continuïteit in de actie.
Ten slotte moet een zekere coherentie worden nagestreefd.
Die kennisoverdracht is ontzettend belangrijk. Er moet een
zekere coherentie tussen de niveaus van de benadering
worden nagestreefd, om de indicatoren en de praktijken op
elkaar af te stemmen. De indicatoren moeten daadwerkelijk
de praktijken beïnvloeden of omgekeerd.

Zie ons document 3 voor
praktische uitvoering
en hulpmiddelen om te
downloaden.
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In actie komen en een
coalitie vormen
Elke actielijn van Brussels Donut heeft haar eigen
dynamiek, een vorm van onafhankelijkheid, haar eigen
methoden, instrumenten en resultaten. Het zou echter
verkeerd zijn om al deze lijnen los van elkaar te zien.
Uiteraard zijn de actieschalen met elkaar verweven.
Wat voor zin heeft het voor een consument om een object
te analyseren waaraan hij gehecht is als hij toch niet zonder
kan omdat hij geen andere keuze heeft, of niet voldoende
greep op de werkelijkheid heeft om ze te veranderen? Welke
zin heeft het voor een bedrijf om grote veranderingen door
te voeren en misschien marktaandeel te verliezen aan de
concurrentie als de andere economische organisaties in
soortgelijke sectoren niet worden uitgenodigd om hetzelfde
te doen? Het is altijd mogelijk om risico's te nemen, maar er
zullen ook altijd grenzen zijn. Hoe kan een overheidsdienst
die in het openbaar belang handelt, rekening houden met
de concrete situatie van de economische entiteiten die op
zijn grondgebied actief zijn of een geïsoleerd donutproject
uitvoeren, zonder andere administratieve partner of zonder
een gedeeld referentiekader? Wat voor zin heeft het ten
slotte dat een politieke entiteit bindende regels uitvaardigt
voor de actoren op haar grondgebied als de politieke
entiteiten daarbuiten niets doen?
Niemand kan alle risico's gelinkt aan de transformatie alleen
dragen. In een systemisch perspectief moeten alle actoren
nadenken over en rekening houden met de evolutie van de
andere dimensies van de actie en de andere actoren.

Elk van onze benaderingen was opgevat als een manier om
het potentieel te testen voor de mobilisatie van personen
of organisaties in een perspectief van toekomstige acties,
die zich na het huidige Brussels Donut project zullen
afspelen. Dat potentieel blijkt wel degelijk te bestaan, we
hebben vastgesteld dat de wil en de belangstelling er zijn.
Ook de wil om netwerken te vormen, is duidelijk aanwezig.
Vanuit die hele dynamiek van acties, bewegingen en lijnen
naar netwerken van instellingen, burgers, economische
spelers en middenveldorganisaties roepen wij op tot de
vorming van een eigen Brusselse ‘donutcoalitie', op haar
beurt verbonden met een nog bredere coalitie waarvan de
vorming nu al aan de gang is. De bedoeling is niet alleen
zichzelf te veranderen, maar zichzelf én de anderen. Dat
netwerk in ontwikkeling doorkruist de actieschalen en
staat open voor debat en controverse in alle fasen van de
kennisgaring en de beleidsvorming.

Een globaal
referentiekader voor
het gewest formuleren
Om echt zinvol te zijn en tot een sterke politieke keuze
te komen, om echt te kunnen reproduceren, doortrekken,
kennis en methoden over te dragen, uit te wisselen, te
mobiliseren en coalities te vormen, nodigen wij de politiek
uit om van de donut een globaal referentiekader voor het
hele gewest te maken.

Er moeten ‘vluchtlijnen’ zijn, maar daartoe moet men
buiten het kader van de eigen verantwoordelijkheden
kunnen handelen. Die vluchtlijnen (om niet alleen voor
de uitdaging te staan) geven toegang tot netwerken met
actoren die op andere schalen of in andere domeinen
actief zijn. Ze maken het mogelijk overeenkomsten te
vinden, complexe, onverwachte verbindingen te maken in
de eigen omgeving of ver daarbuiten.
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Het Brussels Donut-team dankt van harte:
– Virginie de la Renaudie, Antoine Paucar, Valentin
Cazetien en het Confluences-team voor hun bijdragen
en hun kostbare hulp;
– het Doughnut Economics Action Lab (DEAL) en met
name Kate Raworth en Andrew Fanning voor hun
deelname aan dit baanbrekende project;
– de leden van ons stuurcomité, vertegenwoordigers
van Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu
Brussel, Innoviris, hub.brussels en het kabinet van
staatssecretaris Barbare Trachte, en met name
Stéphanie Lepczynski en Yannik Hallet;
– de teams van het BISA en met name Dries Cuyvers;
– onze partners van co-enquêtes: Zinneke (en met name
Myriam Stoffen), ROTOR, OUEST, de CLTB, Democo;
– onze partners bij de organisatie van workshops: het
CRT (met name Geert De Pauw en Piet Van Meerbeek),
Oxfam-Wereldwinkels België (met name Patrick
Veillard en Roland D’Hoop) en perspective.brussels
(met name Frédéric Raynaud);
– alle deelnemers aan onze workshops;
– het team van Thriving Cities Initiative (TCI) en met
name Julia Lipton;
– Jen Drouin en de volledige Global Doughnut
Movement;
– Roxane de Hoe, Coralie Muylaert en Coline Ruwet
(ICHEC) voor hun bijdragen aan het denkwerk in het
begin van het proces;
– al degenen die contact met ons hebben opgenomen,
stof hebben geleverd voor onze denkoefeningen en
belangstelling hebben getoond voor het project.
Een project gerealiseerd met de steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest via een financiering door Brussel
Economie en Werkgelegenheid.

De Donut is de visuele voorstelling van de grenzen die wij vandaag
moeten respecteren: die van de sociale ondergrens en het ecologische
plafond, waartussen een levensvatbare ruimte voor samenlevingen, die
van sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoorde economieën, wordt
uitgetekend.
Gedurende 10 maanden hebben we met verschillende actoren
verschillende manieren verkend om deze Donuteconomie voor het
Brussels Gewest in de praktijk te brengen. Ontdek de resultaten!
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