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Hoe gaat het met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Leven de mensen die er wonen in welzijn en met respect 
voor de natuurlijke ecosystemen? Welke invloed hebben de levenswijzen van de Brusselaars en hun instellingen op 
het welzijn van de mensen en de natuurlijke ecosystemen buiten het Gewest? Door de donuttheorie in de praktijk te 
brengen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn we al begonnen met het beantwoorden van deze vragen. Zonder 
definitieve of volledige antwoorden aan te reiken, hebben wij de Brusselaars een aanzet willen geven om hun gewest 
en hun praktijken vanuit een systemische invalshoek te bekijken.

De donuttheorie gaat uit van een economie die in de maatschappij en de 
biosfeer geïntegreerd is. Ze nodigt ons uit om de productiemethoden, de 
consumptiepatronen, de herverdelingsmechanismen en de inpassing 
van de praktijken in hun terrestrische ecosystemen fundamenteel te 
herzien. Die benadering berust op een geheel van principes die moeten 
worden aangenomen om de weg naar een ecologisch duurzame en 
sociaal wenselijke wereld in te slaan. Op verschillende schalen toegepast, 
neemt de donut de vorm aan van vier lenzen: lokaal-sociaal, lokaal-
ecologisch, globaal-ecologisch en globaal-sociaal (zie verderop voor een 
uitvoerige beschrijving van de lenzen). Maar hoe kan de donut concreet 
een nieuw licht werpen op de realiteit van een gebied? Wij geloven dat het 
transformatiepotentieel van de donut pas duidelijk zal worden wanneer 
de actoren zich de aanpak eigen hebben gemaakt. In die overtuiging 
beslisten wij de donuttheorie uit te splitsen in vier niveaus (verderop in 
detail beschreven), om een zo breed mogelijke toe-eigening te bereiken (we 
beschrijven onze methodologie uitvoerig in Document 3). 

Op het niveau van het Gewest (macro) toont het donutportret ons dat 
er nog een lange weg moet worden afgelegd voordat we evenwichtige 
welvaart zullen bereiken. Zo stellen we vast dat een aanzienlijk deel van de 
bevolking in armoede leeft, terwijl het BBP al een tiental jaar een stijgende 
trend vertoont. Een ander voorbeeld, nu op ecologisch vlak: het Gewest 
produceert en exporteert veel afvalstoffen, waarvan de meeste niet worden 
hergebruikt of gerecycleerd. Het portret toont ook aan dat een meerderheid 
van mensen tevreden is over de levenskwaliteit in de eigen buurt en zich 
daar veilig voelt. Een andere bevinding is echter dat er lacunes zijn in de 
gegevens. Om die op te vullen, werden aan de hand van participatief overleg 
een aantal nieuwe indicatoren voor het Gewest voorgesteld, die verder 
moeten worden ontwikkeld. De volgende stap die dan wij suggereren is   
om van het donutportret, dat als een evolutieve, democratische en levende 
tool is opgevat, een dashboard voor de transitie van het Gewest te maken.

Wat de politieke strategieën (meso) betreft, blijkt de donut een drievoudig 
potentieel te bieden om de overheidsdiensten te ondersteunen. De vier 
lenzen kunnen worden aangewend om de sociale en ecologische effecten 
van een actie te beoordelen en de acties van verschillende administraties 
vlotter te coördineren. De donut is ook een hulpmiddel voor analyse en 
besluitvorming. Door vanaf de diagnosefase al rekening te houden met de 
sociale en ecologische uitdagingen, kunnen beslissingen worden genomen 
die beter zijn afgestemd op de vereisten van de transitie (bijvoorbeeld 
het wijzigen van de toekenningscriteria voor overheidssteun). Door zijn 
transversale dimensie nodigt de donut besluitvormers ten slotte uit om hun 
acties minder in silo uit te denken. In die zin kan de donut een katalysator zijn 
voor het creëren van nieuwe verbindingen, nieuwe netwerken van actoren.

Wat de organisaties betreft (micro), is het belangrijkste voordeel dat de 
donut elke organisatie de mogelijkheid biedt om haar projecten en acties 
reflexief te bekijken. Let wel, de meeste hier onderzochte organisaties 
hebben niet op de donut gewacht om zichzelf te evalueren. De donut bakent 
de denkoefening echter af door systematisch en gelijktijdig rekening te 
houden met de sociale en de ecologische dimensie. Op die manier versterkt 
hij het huidige denkwerk en brengt hij in bepaalde gevallen spanningen aan 
het licht die inherent zijn aan bepaalde acties (die bijvoorbeeld wel positieve 
sociale effecten hadden op lokaal vlak, maar ook rampzalige gevolgen voor 
het milieu). Een van de lessen die we uit de analyse kunnen trekken, is dat 
de klassieke kosten-batenanalyses niet voldoende zijn om de projecten te 
evalueren in het kader van een 360-gradenbenadering. 

Het niveau van het object (nano) in het licht van de vier donutlenzen 
biedt bovenal een pedagogisch voordeel. Een object (wij kozen voor een 
smartphone) wordt in het midden van de vier lenzen geplaatst, om na te 
gaan welke sociale en ecologische effecten het heeft op lokaal en globaal 
niveau. Via het object wordt onze hele houding tegenover consumptie ter 
discussie gesteld. Elke Brusselaar kan die oefening doen door ieder object 
uit zijn dagdagelijkse leven te analyseren met dit prisma.

Inleiding 
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De donut is de visuele voorstelling van de ruimte waarbinnen we onze 
activiteiten en onze maatschappij moeten heruitvinden, tussen de twee 
soorten grenzen die we vandaag absoluut in acht moeten nemen. De 
eerste zijn de ecologische grenzen: de door de milieuwetenschappen 
vastgestelde limieten van de planeet vormen de buitenste cirkel van de 
donut. We kunnen niet boven deze ecologische bovengrens gaan zonder de 
levensvatbaarheid van onze aarde en dus onze eigen bestaansvoorwaarden 
in gevaar te brengen. De tweede zijn de sociale grenzen: de basisbehoeften 
waarin voor alle mensen moet worden voorzien, vormen de binnenste 
cirkel van de donut. Niemand zou zich mogen bevinden onder die sociale 
ondergrens, die overeenstemt met het minimum dat nodig is om waardig 
en in welzijn te leven.

Tussen die twee grenzen, in het deeg van de donut, bevindt zich onze 
levensvatbare ruimte: de sociaal rechtvaardige en ecologisch veilige 
ruimte. De donut geeft gestalte aan een nieuwe visie op vooruitgang ,die 
moet worden geëvalueerd met het oog op evenwichtige welvaart in plaats 
van economische groei. De donut helpt ons bij het maken van beslissingen 
en het uitvoeren van acties die ons naar de ecologisch veilige en sociaal 
rechtvaardige ruimte moeten leiden. In die zin is hij het ideale kompas om 
samen de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.

1 Zie met name haar werk Donuteconomie: in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw (Plon, 2018)
2 Die zeven principes zijn: 'Het doel veranderen: van het BBP naar de donut', 'Het hele plaatje zien:  

van de autonome naar de geïntegreerde economie', 'De menselijke aard koesteren', 'De systemen doorgronden',  
'Herzien om te herverdelen', 'Creëren om te regenereren' en 'agnostisch zijn als het op groei aankomt'.

Evenwichtige welvaart als alternatief voor de groeidoelstelling is slechts het 
eerste van de zeven principes van de donuteconomie zoals die theoretisch 
werd uitgewerkt door Kate Raworth1. Die zeven principes zijn troeven die 
we moeten gebruiken om de weg naar een rechtvaardige en duurzame 
maatschappij in te slaan2. Drie ervan lijken ons bijzonder belangrijk te zijn:

 – Erkennen en begrijpen dat de economie geïntegreerd is in onze 
maatschappijen, die zelf deel uitmaken van het systeem Aarde. De 
economie is voor haar werking dus sterk afhankelijk van die twee 
andere sferen. En binnen haar eigen sfeer is de economie divers: 
naast de handelseconomie kennen we de openbare economie, de 
huishoudelijke economie en de economie van de gemeenschappelijke 
voorzieningen (commons), die ook elk een plaats moeten krijgen.

 – Bewust een regeneratieve economie opbouwen. Dat is een economie 
waarin hulpbronnen niet langer op een lineaire, maar op een circulaire 
manier worden gebruikt.

 – Bewust een distributieve economie opbouwen: een economie waarin 
de inkomsten, maar ook de rijkdom, de macht en de tijd van meet af 
aan worden verdeeld onder de actoren.

Toegepast op een schaal die niet meer die van de aarde in haar geheel is, 
maar die van bijvoorbeeld een gewest (zoals hier het geval is), moet de 
tweedimensionale voorstelling van de donut worden ‘opengevouwen’ om 
rekening te kunnen houden met de sociale en ecologische uitdagingen, maar 
ook met de lokale en globale dimensies van deze uitdagingen. In de diverse 
toepassingen van de donut die we verderop zullen belichten, doen we dus 
een beroep op de vier lenzen. Samen bieden zij een algemeen analysekader 
dat het mogelijk maakt de donut concreet in actie om te zetten.

Ter herinnering
De donut- 
economie
in het kort

Lens 1  
'lokaal-sociaal'

Wat zou het voor de inwoners 
van het gebied betekenen 

om te leven in welzijn?

Lens 2  
'lokaal-ecologisch'
Wat zou het voor het gebied 

betekenen om in zijn natuurlijke 
habitat te gedijen?

Lens 4 
'globaal-sociaal' 

Wat zou het voor het gebied 
betekenen om het welzijn van alle 

mensen waar ook ter wereld 
te respecteren?

Lens 3
'globaal-ecologisch'

Wat zou het voor het gebied 
betekenen om de gezondheid van 

de planeet te respecteren?
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In ons Document 1 vindt 
u een meer uitvoerige 

presentatie van de 
donuttheorie. 

https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/05/Document1_NL.pdf
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Ter herinnering
De vier 
niveaus van 
Brussels 
Donut

In het Brussels Donut-project worden de vier lenzen toegepast op vier verschillende niveaus.

Macroniveau 
Het donutportret van het Gewest
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 de vier lenzen. Die werden ontwikkeld 
in het kader van een co-constructie tussen burgers, niet-gouvernementele 
organisaties, wetenschappers of overheidsinstanties. Die co-constructie 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.

Mesoniveau 
de analyse van de strategieën en actieplannen
Het tweede niveau is dat van de strategieën en actieplannen: 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. Door dit soort aanpak zullen de beoordelingscriteria 
of de politieke besluitvorming zich niet tot een traditionele kosten-
batenanalyse beperken, maar kunnen ook meer systemische criteria 
meespelen. Met verscheidene Brusselse administraties onderzochten we 
toepassingsmogelijkheden voor het donutmodel. 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) 
acties in een transitie-logica ondernemen of willen ondernemen. Met hun 

realiteit op het terrein als uitgangspunt onderzoeken we samen met hen 
wat het concreet betekent om zich in de donuteconomie te begeven, 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) Wij stellen deze actoren voor 
om hun projecten en acties te analyseren, ongeacht of zij de transitie al 
hebben aangevat. Op basis van drie concrete case studies ontwikkelden 
wij met de betrokken personen een 'donut co-enquête' methodologie, 
waarvan de resultaten en de tools verderop worden beschreven. 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 is dat van het object uit het dagelijkse leven dat veel 
mensen vandaag gebruiken. Achter de talloze voorwerpen die ons omringen, 
gaat telkens een hele levenscyclus schuil. Door ze doorheen een donutbril 
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 dit object genereert ook impacten 
op verschillende plekken ter wereld, waarvan we ons niet altijd bewust zijn. 
Op basis van deze analyse werd ook een pedagogische fiche opgesteld om 
verschillende 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, door 
burgers, de politiek en (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.
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Op basis van onderzoekswerk en een participatief proces (zie 
Document 1 voor meer details over de methode) tekenden wij een 
eerste donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 
niet de ambitie heeft volledig of definitief te zijn. Het zal namelijk 
geregeld moeten worden aangevuld met nieuwe indicatoren en het 
zal ook breder worden toegepast dan tot nu het geval is geweest. 
Regelmatige updates van het portret zouden een dergelijke toe-
eigening mogelijk maken, en nodigen uit om de denkoefening over 
de modaliteiten van een Brusselse transitie samen te verdiepen.

Niettemin levert dit eerste portret al een aantal belangrijke bevindingen voor het Gewest op. 
Het toont immers aan dat er nog een lange weg moet worden afgelegd om te komen tot een 
toestand van evenwichtige welvaart zoals die door de donut wordt gedefinieerd. Een groot 
deel van de bevolking van het Gewest bevindt zich onder de sociale ondergrens, terwijl het 
Gewest ook een rol speelt in de verslechtering van de levensomstandigheden elders in de 
wereld. Bovendien draagt het Gewest via zijn globale effecten bij aan de overschrijding van 
de ecologische bovengrens en moet het nog stappen zetten wat het respecteren van de 
lokale ecosystemen en de integratie van de natuurlijke cycli betreft. Diverse domeinen van 
de donut zijn nog onvoldoende bekend en vereisen de ontwikkeling van nieuwe indicatoren.

Nog een lange weg voordat  
het Brussels Gewest evenwichtige 
welvaart zal bereiken

De recentste economische indicatoren leren 1 ons dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
2019 meer dan 86 miljard euro Bruto Binnenlands Product (BBP) heeft gegenereerd. Dat is 
iets meer dan 71 000 euro per inwoner. De groei van het BBP bleef de voorbije tien jaar stabiel 
met ongeveer drie procent per jaar. Ook de investeringen en de export lieten behoorlijke 
resultaten zien. Dat zou ons moeten verheugen en geruststellen over de toestand van ons 
gewest. Maar het donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leert ons die cijfers 
te relativeren. 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.

1 Zie https://bisa.brussels/themas/economie/economische-activiteit

Macroniveau
wat 
leren we 
uit het
donut- 
portret 
van het
Brussels 
Hoofd- 
stedelijk
Gewest?
 

lens 1

 
Een groot deel van de bevolking 
in een kwetsbare situatie
Als we alleen naar het inkomensaspect kijken, moeten 
we vaststellen dat de economische groei en de miljarden 
euro’s BBP lang niet iedereen ten goede komen: 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, die zich bijvoorbeeld  
zowel tussen verschillende sociale categorieën als tussen 
mannen en vrouwen kan voordoen. We zullen hier niet 
uitvoerig alle domeinen van het portret bespreken, maar de 
geselecteerde indicatoren voor de rest van de eerste lens 
tonen aan dat voor een significant deel van de bevolking 
niet wordt voorzien in de basisbehoeften op het vlak 
van gezondheidszorg, voeding, toegang tot huisvesting, 
water of energie (28% van de gezinnen wordt bijvoorbeeld 
getroffen door energiearmoede). Vele Brusselaars zijn 
laaggeschoold of hebben geen baan (slechts 54% van 
de beroepsbevolking heeft werk). Ook de toegang tot het 
internet en de digitale vaardigheden, ontzettend belangrijk 
de dag van vandaag, laten dikwijls te wensen over. Op 
basis van de opkomst bij de verkiezingen of de bereidheid 
om aan vrijwilligerswerk te doen, is de maatschappelijke 
betrokkenheid gering. Toch moet worden opgemerkt 
dat een meerderheid van mensen tevreden is over de 
levenskwaliteit in de eigen buurt en zich veilig voelt in 
Brussel.

Zie pagina 10
In ons Document 1 vindt 
u de grafische syntheses 

van het donutportret 
van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  
Een gedetailleerde versie 

van het donutportret 
is beschikbaar op

https://donut.brussels/

https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/05/Document1_NL-1.pdf


8
document 2

9
document 2

lens 2

 
Nog veel werk om de lokale 
ecosystemen in stand te houden en 
de natuurlijke cycli te integreren
Het voordeel van het donutportret is dat het de verbanden 
tussen sociale en ecologische uitdagingen belicht. Zo kan 
de mobiliteit worden bekeken vanuit de invalshoek van 
de toegang tot vervoersdiensten of van de strijd tegen 
de milieuvervuiling. Op het ecologische vlak toont lens 
2 van het portret dat het Gewest ook nog stappen moet 
zetten om een regeneratieve economie te worden. Dat 
blijkt uit het onderzoek van de materialen-, energie- of 
waterstromen. Brussel produceert en exporteert ieder jaar 
grote hoeveelheden afvalstoffen, waarvan de meeste niet 
worden hergebruikt of gerecycleerd. Hoewel ons gewest 
wel degelijk inspanningen levert op dat vlak, zou het in zijn 
plannen van aanleg veel meer aandacht kunnen besteden 
aan oplossingen die gebaseerd zijn op de natuur en de cycli 
van de levende wereld. Dat is nodig om de ecosystemen 
te herstellen en tegelijk voordeel te halen uit hetgeen 
ze voor ons kunnen doen. Een stad die meer aandacht 
schenkt aan biodiversiteit zou goed zijn, zowel voor dier- 
en plantensoorten als voor ons. We zouden immers over 
een aangenamere, gezondere leefomgeving beschikken 
die bijvoorbeeld minder onderhevig is aan hittegolven.

Zie pagina 11

lens 3

 
Globale milieueffecten: kan beter
Op het globaal-ecologische niveau toont de derde lens van 
het portret aan dat Brussel geen uitzondering is wat de 
effecten van onze westerse levenswijzen betreft. Globaal 
gebruikt het Gewest veel meer dan zijn billijke aandeel in 
de mondiale hulpbronnen. Om niet langer bij te dragen aan 
de wereldwijde aantasting van het milieu, moet Brussel 
zijn uitstoot van broeikasgassen beperken. Dat gaat niet 
alleen over de directe uitstoot, maar ook de indirecte: alle 
emissies die elders worden gegenereerd, maar op ons 
conto komen omdat ze verband houden met de productie 
van verbruiksgoederen die wij invoeren. Er moet nu op dat 
vlak worden ingegrepen om koolstofneutraliteit te bereiken 
tegen 2050. Afgezien van de klimaatverandering moet 
aandacht worden besteed aan de volledige ecologische 
voetafdruk van het Gewest. Via de producten die er 
worden ingevoerd, kan Brussel immers net zo goed aan de 
basis liggen van de ontbossing, het buitensporige gebruik 
van meststoffen of de winning van niet-hernieuwbare 
hulpbronnen op diverse plaatsen in de wereld.

Zie pagina 13

lens 4 
 

 
Aandacht voor bevolkingen 
elders op de wereld
Net zoals de andere regio's van 'het Noorden' ten slotte 
draagt het Brussels Gewest als schakel in de wereldwijde 
bevoorradingsketen bij tot de achteruitgang van de 
levensomstandigheden van andere bevolkingsgroepen, 
elders op de wereld. Heel wat producten die in Brussel 
worden ingevoerd en verbruikt, worden gemaakt of 
bevatten hulpbronnen die gewonnen zijn door mensen 
van wie de werk- en leefomstandigheden in strijd zijn 
met de fundamentele rechten van de mens. Het is 
uiteraard moeilijk om het aandeel van het Gewest in die 
processen in cijfers uit te drukken. Via de vierde lens van 
het portret hebben wij dit geïllustreerd aan de hand van 
twee voorbeelden: chocolade, een product waarvoor het 
Gewest bekendstaat terwijl we er toch weinig cacaobonen 
zien groeien, en elektronische artikelen die we nu 
allemaal gebruiken. Achter al die productieketens gaan 
mensonwaardige werkomstandigheden en zeer lage lonen 
schuil.

Zie pagina 12

Indicator die de status van het Gewest  
voor de betrokken dimensie aangeeft

Te ontwikkelen indicator

Voorbeelden van effecten

legende

Doel dat moet worden bereikt 
(streefdoel voor de indicator)

Indicator die zich van het doel verwijdert

Stabiele indicator

Indicator die dichter bij het doel komt
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lens 1

Gezondheid
Toegang tot betaalbare en 
degelijke gezondheidszorg

21,5% van de 
mensen verklaart in 
slechte subjectieve 

gezondheid
te verkeren

16,1% van de
gezinnen stelt om 
financiële redenen 
gezondheidszorg 

uit

Het verschil in 
levensverwachting 

tussen de Brusselse 
gemeenten bedraagt 

6 jaar

Voeding
Toegang tot gezond, 
voldoende en voedzaam 
voedsel

32.000 personen
zijn afhankelijk van

voedselhulp

84,2% van de leef-
tijdsgroep 6+ eet 

niet de aanbevolen 
hoeveelheid fruit en 

groente

42% van de 
vrouwen en 51% 
van de mannen 

hebben 
overgewicht

water
Toegang tot drinkwater 
en behoorlijke sanitaire 
voorzieningen

20,9% van de 
bevolking

leeft in 
waterarmoede

Meer dan 27.000
gezinnen hebben 
het moeilijk om 

hun waterfactuurte 
betalen

Er zijn meer dan 
1.000 

waterafsluitingen 
per jaar

huisvesting
Toegang tot fatsoenlijke, 
betaalbare en veilige 
huisvesting

17,7% van de 
gezinnen woont 

in een woning van 
slechte kwaliteit

De minst rijke 50%
heeft slechts 

toegang tot 6% van 
de huurmarkt

Meer dan 5.300
mensen zijn

dakloos of slecht
gehuisvest

mobiliteit
Toegang tot degelijke 
en betaalbare 
vervoersnetwerken

43% van de
verplaatsingen 

gebeurt
met de auto

39% van de 
openbare weg

is voorbehouden 
aan voetgangers 

en fietsen

Ieder jaar worden 
meer dan 430 miljoen 

ritten met het 
openbaar vervoer 

gemaakt

connectiviteit
Toegang tot 
communicatienetwerken

   11% van de 
gezinnen beschikt 

niet over een 
internetaansluiting

170.000 personen 
hebben geen digitale 

vaardigheden, 475.000 
hebben geringe vaar-

digheden

6% van de 
leeftijdsgroep 16-74 
jaar heeft nog nooit 
het internet gebruikt

cultuur
Toegang tot kunst  
en kennis

Te ontwikkelen
indicatoren

gemeenschap
Toegang tot netwerken 
voor collectieve 
ondersteuning

65% van de 
Brusselaars is 

tevreden over de
sociale cohesie  

in de eigen wijk  

57% van de 
Brusselaars heeft 
vertrouwen in de 

mensen die in 
hun wijk wonen

83% van de
bevolking is blij

Brusselaar 
te zijn

sociale rechtvaar-
digheid
Gelijke kansen en beperkte 
inkomensongelijkheid

De rijkste 10%
heeft 9 keer het
inkomen van de 

armste
10%

De coëfficiënt van Gini 
(gebaseerd op het 

equivalente  
beschikbare inkomen

per persoon) 
is 0,312

gelijkheid in de 
diversiteit
Respect voor de verschillen 
en de vrijheden van iedereen

De inkomenskloof
tussen mannen en
vrouwen bedraagt
€ 5 130 per jaar

Het werkgelegen- 
heidscijfer bij de  
vrouwen ligt 11%  
lager dan dat bij   

de mannen

23,7% van de 
Brusselse vrouwen 

heeft al een vorm van 
fysiek partnergeweld

ondergaan 

politieke vrijheid
Inspraak en mogelijkheid om 
beslissingen te beïnvloeden

20,9% van de 
kiezers heeft niet 

gestemd bij de 
laatste gewestelijke

verkiezingen

14,8% van de 
bevolking

doet 
vrijwilligerswerk
in verenigingen

32,5% van de men-
sen heeft weinig 

of heel weinig 
vertrouwen in de 

Brusselse regering

vrede en gerechtigheid
Persoonlijke veiligheid, 
verantwoordingsplicht van 
de regering en toegang tot 
justitie

61% van de mensen
is tevreden over 
de veiligheid in
de eigen wijk

78% van de 
jongeren voelt zich 
niet veilig tijdens 

contacten met 
de politie

onderwijs
Toegang tot levenslang 
leren

32,2% van de 
leeftijdsgroep 15+ 

heeft een 'laag' 
onderwijsniveau

   11% van de 
leeftijdsgroep 15-
24 jaar heeft geen 
werk en volgt geen

 opleidingen

10% van de 
leeftijdsgroep 25-
64 jaar neemt deel 

aan onderwijs 
en opleidingen

werkgelegenheid
Toegang tot fatsoenlijk 
werk

54% van de 
beroepsbevolking

heeft een baan

10% van de 
werknemers

is ontevreden
over de eigen baan

60% van de 
deeltijdse 

werknemers is dat 
onvrijwillig

inkomen
Toegang tot voldoende 
inkomsten

31,4% van de
bevolking dreigt

in financiële 
armoede

te vervallen

10,6% van de 
bevolking leeft in 
ernstige materiële

armoede

19% van de 
belastingplichtigen
heeft geen of een 

negatief belastbaar 
inkomen

energie
Toegang tot degelijke en 
betaalbare 
energiediensten

28,3% van de 
gezinnen leeft in 
energiearmoede

7% van de 
woningen

heeft geen goede 
verwarming

wat zou het voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betekenen om voldoening te vinden in het leven?

0%

0

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0

<25%

0

0

0%

0%

0%

<25%

0

50%

0%

0%

0%

0% 100%

0%

100%

0%

0%

100%

0

0%

100%

0%

0
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lens 2

ecosysteemdiensten
temperatuurregeling

In de zomer is de luchttempe-
ratuur gemiddeld 3 °C hoger in 
het centrum van het BHG dan 

in de landelijke omgeving

Er zijn gemiddeld 3 keer meer 
periodes van grote hitte in het 
centrum van Brussel dan in de 

landelijke gebieden

levering van hernieuwbare energie

De lokale productie
van hernieuwbare energie
is goed voor 1,4% van het

energieverbruik

koolstofopslag

Te ontwikkelen
indicatoren

omarming van de biodiversiteit

29% van de inheemse Brussels 
amfibiesoorten staat  

op de rode lijst

Het aantal
huismussen is sinds 1992 met 

95% gedaald

Van de 40 gemonitorde 
vogelsoorten

gaan er 16 in aantal achteruit

waterbeheer

De ecologische kwaliteit
van de waterlopen en vijvers

behaalt een score van 1,2 op 3

Honderd dagen per jaar
wordt er onbehandeld

afvalwater in de
waterlopen geloosd

Regenwater wordt als een
wegwerpartikel beschouwd en 
naar de riolen teruggeleid en 

gezuiverd.

bescherming van de bodem

30% van de oppervlakte van  
het BHG is nog onbebouwd

zuivering van de lucht

De lucht in het BHG heeft  
7 dagen op de 10 de kwaliteit 

'gezond'

stadsmetabolisme

materialenstromen 40% van het huishoudelijke 
afval wordt klaargemaakt voor

hergebruik of recyclage

   35% van het ingezamelde 
afval 

is bestemd voor recyclage-/ 
hergebruiksnetwerken

In het BHG wordt 
1,5 tot 2 miljoen ton afval 

per jaar geproduceerd

Jaarlijks wordt er
1.300 kt afval uitgevoerd naar

plaatsen buiten het BHG

energiestromen

Bijna 90%
van de in het Gewest
beschikbare energie

wordt ingevoerd

waterstromen

3% van het in het BHG
verbruikte water wordt
gewonnen in het BHG

wat zou het voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betekenen om voldoening te vinden in het leven?

wat zou het voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betekenen om in zijn natuurlijke habitat te gedijen?

In het BHG zijn er 
78,9 ha gemeenschaps- en 

gezinstuinen

19% van de oppervlakte
van het Gewest bestaat

uit voor het publiek
toegankelijke groene ruimten



12
document 2

lens 4 
 wat zou het voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekenen 

om het welzijn van alle mensen op de aarde te respecteren?

casus van de chocolade

De resterende marge voor de
cacaoproducenten stemt

overeen met 0,06% van de totale
door de chocoladesector
geproduceerde waarde

De 5 miljoen kleine
cacaoproducenten leven

voor het merendeel
onder de armoededrempel

In Ghana zijn meer dan
3.500 mensen het

slachtoffer van dwangarbeid
in de cacaoplantages

Er werken meer dan
2 miljoen kinderen
in de cacaosector

De werknemers van
de cacaoplantages worden
blootgesteld aan pesticiden

die hun gezondheid in
gevaar brengen

De meeste
cacaoproducenten kunnen

niet in hun voedsel-, huisvestings- 
en onderwijsbehoeften voorzien.

de casus van de elektronica

In 2016 werden 12 van de 13
grootste mijnen in het oosten 

van de Democratische Republiek 
Congo gecontroleerd door

gewapende groepen

In Vietnam maakten 
werkneemsters van de Samsung-

fabrieken melding van allerlei 
gezondheidsproblemen, 

waaronder een toegenomen 
incidentie van miskramen, 
flauwvallen op het werk of 

gezichtsproblemen

In de DRC werken
kinderen 12 uur per dag

voor $ 1 of $ 2 om kobalt
voor telefoonbatterijen

boven te halen

Een vierde van het elektronische
afval van de industrielanden

belandt uiteindelijk in informele 
recyclagecentra in Afrika (Ghana) 

of Azië (China en India).

In Binnen-Mongolië leidden
industriële mijnbouwactiviteiten
tot het ontstaan van het 'meer 
van de zeldzame aardmetalen', 
dat gevuld is met giftige resten 
die de gezondheid van de lokale 

bevolking aantasten

Peru is het land dat het zwaarst
wordt getroffen door

landroof, met name voor
de productie van het goud en het

zilver die nodig zijn voor
elektronische apparaten
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lens 3

klimaatverandering

Tijdens het verbruik stoot 
het BHG (in het licht van de 

totale voetafdruk) 7 keer zijn 
koolstofbudget uit.

verzuring van de oceanen

Het BHG draagt bij aan
de verzuring van de oceanen 

via zijn koolstofemissies
(eveneens 7 keer hoger dan
wat ze zouden moeten zijn)

chemische verontreiniging

Te ontwikkelen
indicatoren

gebruik van meststoffen
(stikstof- en fosforbelasting)

De in het BHG
verbruikte levensmiddelen

leiden tot een stikstofbelasting
die 5 keer te hoog is.

De in het BHG verbruikte
levensmiddelen leiden tot een

fosforbelasting die 8 keer
te hoog is.

zoetwateronttrekkingen

Het BHG verbruikt
30% van zijn deel van
het water in de wereld

omschakeling van het bodemgebruik

De in het BHG verbruikte
producten leiden tot een 

4 keer te hoge inname 
van  landoppervlakte

verlies van biodiversiteit

Te ontwikkelen
indicatoren

luchtverontreiniging

Te ontwikkelen
indicatoren

aantasting van de ozonlaag

Stoffen die de ozonlaag
aantasten uitgebannen
en normaal niet meer

gebruikt

Wat zou het voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekenen 
om de gezondheid van de planeet te respecteren?
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Aspecten die nog 
onvoldoende bekend 
zijn, nog te ontwikkelen 
nieuwe indicatoren

Bij de uitwerking van dit eerste donutportret van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwamen 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. 
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 aan te vullen. Voor de 
zestien domeinen van de 'lokaal-sociale' lens werden 84 
voorstellen ingediend in verband met nog te ontwikkelen 
indicatoren. Alle voorstellen kunnen per domein worden 
geraadpleegd in de methodologische bijlage en in de 
databank van het portret. Zonder in detail in te gaan op 
het geheel, kunnen wij hier enkele actiemogelijkheden op 
gewestelijk niveau aangeven.

lens 1

 
Wat de 'lokaal-sociale' lens betreft, zijn er statistieken voor de meeste domeinen. Voor 
sommige geven de openbare statistieken ons evenwel geen volledig beeld van de sociale 
uitdagingen die eraan verbonden zijn, onder meer met betrekking tot toegankelijkheid, 
verdeling, ongelijkheid of discriminatie. Het domein 'water' is hiervan een interessant 
voorbeeld. De openbare statistiek toont alleen de hoeveelheid water die jaarlijks wordt 
verbruikt in het Gewest. Dat zegt ons niets over de verdeling van die hulpbron: welke 
sociale categorieën verbruiken er het meest van, en welke hebben er onvoldoende 
toegang toe? Om te weten hoeveel Brusselaars in waterarmoede leven, het moeilijk 
hebben om hun rekeningen te betalen of afgesloten werden, moeten we een beroep doen 
op bronnen uit de academische wereld en het maatschappelijke middenveld. Dergelijke 
bronnen hebben zeker hun plaats in het openbare debat. Toch is het te verkiezen dat de 
gewestelijke instellingen zelf deze problemen kwantificeren of een systeem opzetten om 
allerlei gegevensbronnen op regelmatige en geharmoniseerde wijze te centraliseren en te 
erkennen. Het zou ideaal zijn als de gewestelijke gegevens voor de diverse sociale domeinen 
konden worden uitgesplitst op basis van een levensstandaardvariabele (bijvoorbeeld de 
decielen1 van het beschikbare inkomen). Voor een groot deel van de indicatoren van het 
portret kunnen we bovendien niet weten of ze aan het verbeteren of verslechteren zijn. 
We beschikken niet over voldoende volledige en betrouwbare historische gegevens om 
hun evolutie te beoordelen. Dat is het geval voor de inkomensverschillen, nochtans een 
belangrijke maatschappelijke uitdaging. 

Er zijn nog vele andere variabelen die de situatie van mensen kunnen beïnvloeden.  
De openbare statistieken maken vaak een onderscheid volgens het gender, maar de 
situatie van vele andere minderheden wordt onvoldoende zichtbaar gemaakt. Naast 
het geslacht identificeert UNIA de afkomst, de nationaliteit, de handicap, de leeftijd, de 
seksuele geaardheid en de levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen als criteria 
voor diversiteit, en dus voor potentiële discriminatie. Als deze variabelen zoveel mogelijk 
in de openbare statistiek werden geïntegreerd, zou dat een grote stap vooruit zijn.  
De situatie van de meest kwetsbaren kan immers niet worden afgeleid van de gemiddelde 
waarden die voor de volledige bevolking zijn berekend. Of het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest nu wel of niet bevoegd is op die vlakken, het is belangrijk om ten minste over 
een volledig en inclusief beeld van de situatie te beschikken. Deels door de institutionele 
versnippering verschaft het portret ons geen informatie over een domein zoals cultuur. 

1 De decielen verdelen de bevolking in tien groepen van dezelfde grootte, in oplopende volgorde gerangschikt volgens het inkomen. Het 
eerste inkomensdeciel bestaat zo uit de armste en het laatste deciel uit de rijkste tien procent.

Raadpleeg op 
https://donut.brussels/  

de methodologische bijlage 
van het portret en de volledige 

bijbehorende databank.

https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/06/Document3_NL.pdf
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lens 2

 
Voor de twee ecologische lenzen voegen de indicatoren 
extra complexiteit toe omdat ze tot het vakgebied van de 
natuur- en aardwetenschappen behoren. Daarom willen we 
hier geen aanbevelingen formuleren die mogelijk te weinig 
onderbouwd zijn. We beperken ons tot twee algemene 
opmerkingen. De 'lokaal-ecologische' bril van het portret 
nodigt ons uit om ons af te vragen hoe het Gewest in zijn 
natuurlijke omgeving past, met in het achterhoofd de 
gedachte dat het meer rekening zou kunnen houden met 
de kwaliteiten die deze omgeving verschaft. Als die een 
bepaalde hoeveelheid energie produceert, water zuivert, 
koolstof vastlegt, kan de stedelijke omgeving van het 
Gewest dan ook bijdragen tot de instandhouding van 
deze vitale functies? Het zou dan ook interessant zijn 
indicatoren te ontwikkelen die aangeven hoe het Gewest 
positief bijdraagt aan de natuurlijke cycli, in plaats van 
alleen oog te hebben voor de negatieve invloed die het 
hierop kan uitoefenen.

lens 3

 
Wat de 'globaal-ecologische' lens betreft, moesten wij 
ons baseren op nationale gegevens, geschaald naar het 
Gewest (door ze terug te brengen tot het aandeel van 
de bevolking van het Gewest in de nationale bevolking). 
Meer gegevens die rechtstreeks betrekking hebben 
op het Gewest, zouden hier wenselijk zijn. Voor een zo 
dringende kwestie als de klimaatverandering kennen we 
bijvoorbeeld wel de directe emissies van het Gewest, maar 
niet de indirecte1. Nochtans zijn die net het belangrijkst. 
Als alleen rekening wordt houden met de directe emissies, 
worden de totale emissies met een factor 5 onderschat. 
Voor de diverse limieten van de planeet moeten we dus 
de totale effecten die het Gewest specifiek genereert, 
beter begrijpen en kwantificeren . Dat zou ons ook in 
staat stellen de vorderingen te meten die op deze vlakken 
kunnen worden geboekt met de gewestelijke acties.

1  Wij beschikken alleen over een evaluatie voor 2013.

lens 4 
 

 
De 'globaal-sociale' lens nodigt ons uit om de productie 
van kennis over de effecten van onze consumptiepatronen 
buiten ons grondgebied aan te moedigen. Bovenal is het 
echter belangrijk specifieke indicatoren voor het Gewest te 
ontwikkelen, om hier hefbomen te activeren die ons in staat 
stellen deze effecten elders op de wereld te verminderen. 
Deze indicatoren kunnen onder meer verband houden met 
het aandeel van de producten met een fairtrade of ander 
label, de integratie van sociale clausules voor de volledige 
toeleveringsketen in overheidsopdrachten, de plaats van 
eerlijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het aandeel van de bevolking dat zich bewust is 
van de fairtrade uitdaging enzovoort.
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Een levend donutportret 
om verder te ontwikkelen

Het donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
is een momentopname van de toestand van het Gewest 
en vat terzelfder tijd de visie en de bezorgdheden samen 
van de mensen die eraan hebben meegewerkt. Het is dan 
ook wenselijk dat de actie rond dit portret wordt uitgebreid 
en verlengd.

Van het donutportret een echt 
democratisch object maken
Zoals we hebben benadrukt, is de keuze van de indicatoren 
van fundamenteel politieke aard in de eerste betekenis 
van het woord: ze betreft de volledige maatschappij en 
de manier waarop wordt gemeten wat belangrijk is. De 
co-creatiewerkzaamheden rond het donutproces van het 
Gewest hebben aangetoond hoe inspirerend de discussies 
over de indicatoren waren voor de betrokken actoren. 
Ze werden zeker niet als star of als zuiver technisch 
ervaren. Door meer standpunten aan bod te laten komen 
en van gedachten te wisselen over een kwestie, kunnen 
we prioriteiten bepalen en indicatoren naar voor brengen 
waarover iedereen het eens is.

Het delen van een dergelijk gemeenschappelijk kader, dat 
hier dus betrekking heeft op de grenzen van de donut, 
is in dit geval tegelijk weinig en veel. Weinig omdat het 
'maar' limieten aangeeft, zonder noodzakelijk te zeggen 
op welke manier die moeten worden bereikt. Maar ook 
veel, want als die limieten door een groot aantal mensen 
worden aanvaard, kan de actie van de actoren binnen 
dat kader worden herzien en komt de transitie in een 
stroomversnelling. Om een dergelijk kader te kunnen delen, 
moeten zoveel mogelijk mensen hebben meegewerkt aan 
het uittekenen ervan. Het donutportret zou daartoe kunnen 
worden geïntegreerd in een proces van participatieve 
democratie op de schaal van het Gewest.

De participatie kan gebaseerd zijn op het uittekenen van 
lokale donutportretten binnen elke gemeente of 

wijk. De verschillende schalen van de portretten zouden 
complementair zijn, waarbij elk portret elementen van 
de lagere en de hogere schaal bevat. Op het fijnste 
niveau, dat van de wijken, kan het donutportret worden 
uitgetekend volgens een op burgerwetenschappen 
gebaseerde/ participatieve aanpak, waarbij de gegevens 
rechtstreeks door de actoren zelf worden gegenereerd 
vanuit de werkelijkheid in het veld. Teruggekoppeld naar 
het gewestelijke portret zouden die gegevens bijzonder 
waardevol zijn. Op de diverse schalen kunnen organisaties, 
instellingen of groepen van personen zich tot bewaarder 
van een bepaald domein van het portret verklaren en het 
bijbehorende onderzoek leiden.

Van het donutportret een dashboard 
voor de transitie van het Gewest maken
Aangezien het donutportret een momentopname van 
een situatie is, moet het geregeld worden bijgewerkt, 
om te meten welke vorderingen het Gewest heeft 
gemaakt in het nastreven van de doelstellingen die in het 
portret zijn vastgesteld. Een gewestelijke instelling zou 
verantwoordelijk kunnen zijn voor de organisatie van die 
updates. Daarbij kan een verscheidenheid aan andere 
actoren worden betrokken om gegevens aan te reiken.

In aansluiting op de vele inspanningen om nieuwe 
welvaartsindicatoren te institutionaliseren, kan het 
donutportret een zeer belangrijke rol spelen. Er is 
bijzonder veel literatuur over de nieuwe indicatoren 
van rijkdom (ter aanvulling van of als alternatief voor 
economische kernindicatoren zoals het BBP) beschikbaar 
en de nationale, gewestelijke en lokale initiatieven zijn zeer 
talrijk. Uit die leerrijke ervaringen blijkt evenwel dat, als 
diverse indicatoren gewoon naast elkaar worden geplaatst, 
iedereen zich op één dimensie kan richten zonder zich om 
de andere te bekommeren. Alle betrokkenen zouden dan, 
naargelang hun eigen behoeften, de indicatoren kunnen 
kiezen waarover ze communiceren. Dat verschijnsel van 
een te selectief engagement (in het Engels 'cherry picking' 
genoemd) is niet mogelijk met het donutportret. In die zin 
lijkt deze tool ons bijzonder veelbelovend te zijn: door een 
globale visie op de uitdagingen te stimuleren en visueel 
en conceptueel hun onderlinge verbanden te benadrukken, 
organiseert het donutportret de diverse indicatoren vanuit 
een systemische invalshoek. We kunnen ons bijvoorbeeld 
moeilijk verheugen over de toegenomen productie van 
hernieuwbare energie (ecologische dimensie) zonder 
ons af te vragen of die energie ook toegankelijk is voor 
kwetsbare groepen (sociale dimensie). 
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Wij raakten er al snel van overtuigd dat de donuttool nog op een 
andere manier als leidraad voor politieke actie kon dienen dan via het 
gewestelijke portret. De strategieën, beslissingen en actieplannen 
die dagelijks door de overheidsinstanties worden vastgesteld, zijn 
immers verankerd in de werkelijkheid in het veld, maar beantwoorden 
ook aan politieke impulsen. Hoe kan de donut deze actoren helpen?

Om te beginnen, is er een lawine van vragen. Biedt de donut een werkmethode? Is hij een 
hulpmiddel bij de besluitvorming? Is hij 'maar' een nieuw referentiekader om een diagnose 
te stellen? Of een methode om een strategie te operationaliseren? Is het perspectief dat de 
vier lenzen openen, niet te complex om op het actieterrein van een administratie te worden 
behandeld? Wie moet er rond de tafel zitten?

Om de eerste aanzet tot een antwoord op die vragen te geven, werden workshops 
georganiseerd met een aantal betrokkenen. Een eerste workshop1 werd bijgewoond door 
een dertigtal medewerk(st)ers van gewestelijke en gemeentelijke administraties en van 
kabinetten. Er werden uiteenlopende strategieën behandeld zoals 'de energierenovatie van 
de gebouwen', 'de stedelijke productie voor de transitie: van ambacht naar industrie', 'de 
stedelijke landbouw en de lokale voedselproductie', 'investeringen in mobiliteit en stedelijke 
logistiek' en 'ruimtelijke ordening om de openbare ruimte terug te geven aan de Brusselaars'. 
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/ programmeren, en bevindt zich hierdoor al 
op het raakvlak tussen uitdagingen die cruciaal zijn voor ons gewest. Een voorbeeld: het 
stadsvernieuwingscontract (SVC) van de Zuidwijk en twee nota's over het huisvestingsbeleid 
werden geanalyseerd in het kader van de stadsprogrammering/-planning.

De werkomstandigheden bij de Brusselse administraties waren al even uiteenlopend als 
hun bevoegdheidsterreinen. Net zoals voor de andere toepassingsniveaus van de donut zijn 
wij dan ook niet verder geraakt dan een eerste aanzet tot overleg. Die eerste denkoefeningen 
leverden echter belangrijke richtsnoeren op. Ze tonen aan hoezeer de donut een plaats 
verdient als referentiekader en als operationele tool.

1  Georganiseerd in samenwerking met Thriving Cities Initiative, februari 2021.

Een politieke en 
inclusieve keuze

De donutlenzen, bovenal een 
politiek engagement 
Voor een medewerker van een overheidsinstantie is het niet 
altijd prettig om een van zijn of haar werkterreinen door de 
vier lenzen te bekijken. Zo kunnen de twee globale lenzen 
(sociaal en ecologisch) ongemakkelijk zijn voor actoren die, 
hoewel ze de grote lijnen ervan begrepen hebben, pragma-
tische argumenten kunnen aanvoeren die verband houden 
met hun interne werking. In welk opzicht moet tijdens de 
denkoefeningen rond mobiliteit in Brussel rekening worden 
gehouden met de gevolgen voor de rest van de wereldbe-
volking? Hoe kunnen wereldwijde ecologische vraagstukken 
worden ingebed in het huisvestingsbeleid? Ook de onderlinge 
verbanden tussen de dimensies zijn ontzettend belangrijk.

De holistische benadering van de donut gaat per definitie verder 
dan het strikte actieterrein van een administratie. De reacties 
op die 360-gradenanalyse 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. De introductie van de donutlenzen bij de 
overheidsdiensten is een uitdaging omdat ze geen deel 
uitmaken van de klassieke beheersinstrumenten.

Onze werkzaamheden hebben aangetoond dat wel brede 
theoretische analyses (bijvoorbeeld: waar komen de op 
openbare werven gebruikte materialen vandaan?) konden 
worden gemaakt, maar dat er vaak geen uitzicht was op 
concrete veranderingen. Door budgettaire beperkingen was 
het immers niet mogelijk om bepaalde meer kwalitatieve 
elementen in de projecten op te nemen. Als de beleidsmakers 
bijvoorbeeld een studie bestellen over de snelle bouw van 
een groot aantal sociale woningen om een acute crisis op 
te vangen, maken de ecologische vereisten niet noodzakelijk 
deel uit van het sociale doel, of toch niet in een eerste fase. 
Een duidelijk politiek engagement over het gebruik en het 
toepassingsgebied van het model is dan ook essentieel.

mesoniveau
De donut 
als prisma 
om de 
publieke 
actie 
(opnieuw) 
uit te 
denken
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De donut kan dan wel op alle soorten objecten, programma's, plannen of strategieën worden 
toegepast, maar dat betekent niet noodzakelijk dat de actoren hem altijd als relevant ervaren.  
Een scherper beeld van waar de tool echt een meerwaarde biedt voor politieke besluitvorming, 
is nodig. Wat als in een document dat wordt onderzocht, het aspect 'globaal' niet aan bod 
komt? Misschien moet niet alles worden geanalyseerd in het licht van de donut? Of moeten 
we, omgekeerd, aannemen dat de donut als leidraad hoort te dienen voor alle beleidslijnen, 
alle bevoegdheden, alle actoren van de stad? Bij het maken van die cruciale politieke keuzes 
moet rekening worden gehouden met het belang van de aansluiting tussen de bestaande 
of lopende strategieën.

"De donut kan de territoriale visie organiseren door zijn 
stempel te drukken op een reeks acties (Good Food, 
Good Move enzovoort)." 

Een deelnemer aan een workshop van perspective.brussels

Een tool die de weg effent voor een participatief proces
Uit de werkzaamheden met de openbare actoren is gebleken dat een donutbenadering 
zinvol is ter ondersteuning van een participatieve aanpak, zowel binnen een administratie 
(bijvoorbeeld tussen diensten) als met andere actoren van het Gewest. Soms zijn er silo's 
in eenzelfde instelling. De donut kan helpen die te doorbreken, door het stimuleren van 
een dialoog om een brede visie te ontwikkelen. Bovendien kan de participatie van burgers 
en actoren in het veld de mogelijkheden verruimen en de analyse van de effecten van een 
beslissing of strategie op de dagelijkse werkelijkheid scherpstellen. Op basis hiervan kan men 
een reeks vaststellingen doen of zelfs lokale en globale kwesties bepalen die prioritair zijn.

De toepassing van de donuttool op een concrete situatie maakt het mogelijk om naast 
cijfergegevens ook kwalitatieve elementen naar voor te brengen. De verwevenheid tussen 
beide blijft uiteraard essentieel. Als men bijvoorbeeld alleen uitgaat van streefcijfers om 
het plasticafval te verminderen, zonder de gevolgen van de alternatieven te beoordelen, kan 
dat onrechtstreeks elders tot ontbossing leiden omdat maisteelt nodig is om bioplastic te 
produceren.

Alvorens dit model voor te stellen, moet hoe dan ook worden onderzocht of het 
complementair is met de bestaande modellen binnen elke administratie (bv. Referentiekader 
Duurzame Wijken, Quick Scan enz.). Volgens de deelnemers aan onze workshops verdient 
het participatieve, flexibele aspect en de methodologische vrijheid die de tool biedt, te 
worden benadrukt. 

Drie gebruiksniveaus van de donut 
voor de openbare actoren

De donut als tool om de effecten van een actie op 
natuurlijke en menselijke systemen te beoordelen 
Net zoals elke actie leidt een politieke beslissing tot resultaten (met betrekking tot de 
doelstellingen van de actie), maar ook tot allerlei effecten (indirecte gevolgen die niet 
noodzakelijk verband houden met de doelstellingen). Zo levert een overheidsbeslissing 
van economische aard niet alleen economische resultaten op, maar heeft ze zeer zeker 
ook sociale en ecologische effecten. Gelet op de sterke onderlinge samenhang tussen de 
economische, sociale en ecologische aspecten en het aandeel van elk van deze aspecten 
in de huidige uitdagingen, moet de overheid ten minste bij machte zijn om de effecten van 
elk van haar acties te bepalen.

De donut kan er zo voor zorgen dat de dingen vanuit dat 360-gradenperspectief worden 
bekeken, als eerste gebruiksniveau voor het overheidsoptreden. Door de huidige urgentie 
op het vlak van klimaatverandering en de sociale crisis moeten we op zijn minst waakzaam 
blijven en een nauwkeurige, volledige diagnose van een situatie stellen. Het gebruik van de 
donut als leidraad voor het overheidsoptreden kan vermijden dat een actie van een kabinet 
en een administratie naast de beoogde resultaten ook negatieve effecten oplevert die 
achteraf door een ander kabinet en een andere administratie moeten worden gecorrigeerd, 
enzovoort. Het gebruik van de donut maakt het mogelijk om de meest urgente uitdagingen 
aan te gaan en draagt bovendien bij tot de rationalisering van het overheidsoptreden.

360°
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De donut als hulpmiddel voor analyse en besluitvorming
De economische transitie moet ook een ecologische en sociale dimensie hebben, en dat is 
net wat de donut beoogt. Het lijdt weinig twijfel dat de huidige sociaal-economische crisis 
nog veel erger zal worden. We moeten ons wapenen tegen de schokken (klimaatverandering, 
pandemieën enzovoort). Door zijn hierboven beschreven kenmerken kan de donut een deel 
van de oplossing zijn, als analysetool om het blikveld te verruimen bij de formulering van 
het overheidsbeleid en om systematisch bijkomende voordelen van sectorgebonden acties 
te zoeken. 

De analyse van een overheidsbeslissing op basis van de vier lenzen van de donut brengt 
voor elke lens positieve en negatieve effecten aan het licht. Gebruiksniveau 1 van de donut 
is erop gericht zoveel mogelijk negatieve effecten van de beslissing ongedaan te maken. 
Op het volgende niveau zal worden onderzocht of de herziening van deze beslissing het niet 
mogelijk kan maken om, al is het maar in de marge, de positieve effecten te maximaliseren 
en bijkomende voordelen te genereren. Dat kunnen positieve effecten zijn die niet 
rechtstreeks verband houden met de verwachte resultaten van de actie, maar die terzelfder 
tijd kunnen worden bereikt, soms met een kleine wijziging van de oorspronkelijke actie. 
Steun voor ondernemingen kan bijvoorbeeld economische en sociale effecten hebben, 
en mogelijk ook ecologische effecten als bepaalde criteria worden toegevoegd aan de 
toekenningsvoorwaarden voor die steun.
 
Vanuit onze praktijkervaring kunnen wij bevestigen dat de donutoefening reeds bij de 
diagnose zinvol is omdat ze ertoe aanzet om, met de woorden van onze gesprekspartners, 
"de juiste vragen te stellen in een zeer vroeg stadium", vόόr de start van de uitvoering van 
een bepaald programma. Dat betekent echter niet dat er niets van te voren onderzocht 
moet zijn. Om met succes deze oefening te maken, moet een zekere mate van analyse (bv. 
territoriaal) en kennis over het thema worden bereikt. Dat is nodig om de donut te voeden 
en het overleg zo efficiënt mogelijk te starten.

Bij de brede reflectie om de diagnose voor een actie voor te bereiden, kunnen ook elementen 
aan bod komen waarop de actoren geen vat hebben. Tijdens de covidcrisis bijvoorbeeld 
hebben de kwetsbaarste bevolkingsgroepen de ergste negatieve effecten ondervonden.  
De crisis verzwakt dus een sociale onderlaag die het zo al zwaar te verduren had. Anderzijds 
kon de aandacht worden gevestigd op de — dit keer positieve — effecten op de ecologische 
bovengrens (er werd minder gereisd, onder meer met het vliegtuig). 

De donut als instrument om nieuwe 
netwerken van actoren op te bouwen
De donutanalyse van een publieke actie kan onvoorziene of onverwachte effecten aan 
het licht brengen. In dat geval moeten mogelijk ook andere actoren worden betrokken bij 
het opzetten van de actie. Als er economische, sociale en ecologische effecten zijn, zitten 
dan alle relevante personen rond de tafel om deze verschillende aspecten te integreren?  
De donutanalyse kan zodoende voor elke onderzochte actie aanleiding geven tot de vorming 
van nieuwe netwerken, met verschillende kennisgebieden die moeten worden gekruist om 
vanuit een holistische benadering de gevolgen van de betreffende actie in te schatten. Met 
de donut kan de actie niet meer worden gesegmenteerd of in silo worden geanalyseerd. 
Bovendien biedt de oefening de mogelijkheid om eenmalig (rond een project) of structureel 
(rond een plan) bruggen te slaan tussen de competenties van de diverse instellingen.
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Het voorbeeld van BeCircular

Als de donut transversaal in het gewestelijke beleid wordt geïntegreerd, kan hij vervolgens op meer specifieke wijze worden 
aangepast en geoperationaliseerd in het kader van de diverse plannen of programma's. Wij hebben die mogelijkheid kort 
onderzocht met het team van het BeCircular-programma (een projectoproep om initiatieven van ondernemingen in de 
circulaire economie op het Brusselse grondgebied te ondersteunen).

Uit een eerste analyse van de criteria voor deze projectoproep — criteria om de door de kandidaten ingediende dossiers te 
beoordelen — komen de volgende punten naar voren: 

lens 3

De derde lens wordt vrij 
breed gedekt. Zo wordt 
bijzondere aandacht 
besteed aan de evaluatie 
van de beperking van 
de 'externaliteiten' die 
de projecten mogelijk 
zouden moeten maken. 

lens 2

Die potentiële beperking 
van de externaliteiten 
komt ook aan bod in de 
tweede lens. Voor een 
volledige dekking van 
die lens moet echter 
ook rekening worden 
gehouden met de 
potentieel regeneratieve 
aspecten, naast de 
eenvoudige beperking 
van de negatieve 
effecten.

lens 1

Ook de eerste lens 
wordt rechtstreeks 
in aanmerking 
genomen, maar alleen 
via de dimensies 
'werkgelegenheid' en 
'inkomen'. Het gaat 
dus om de verwachte 
economische gevolgen 
van de geselecteerde 
projecten. Hoewel 
de projecten kunnen 
bijdragen aan de andere 
dimensies van de lens 
(bijvoorbeeld de toegang 
tot energie of mobiliteit), 
worden die lokale 
sociale effecten niet 
rechtstreeks als zodanig 
in aanmerking genomen. 

lens 4 
 

Ten slotte konden we 
tijdens de oefening 
vaststellen dat de vierde 
lens (globaal-sociaal) 
helemaal niet aan bod 
komt. Dat betekent 
dat geen rekening 
wordt gehouden met 
de indirecte sociale 
gevolgen buiten de 
grenzen van het Gewest.

Tijdens de verdere analyse moeten collectief werkpistes 
kunnen worden vastgesteld (zie Document 3). Er werden 
er twee geïdentificeerd die als doel hebben meer rekening 
te houden met alle aspecten van de donut. De eerste piste 
is erop gericht het referentiesysteem, gevormd door de 
diverse dimensies van de donut, door de kandidaten te 
laten gebruiken als referentiekader om hun externaliteiten 
te objectiveren. Momenteel komt de notie 'externaliteit' 
alleen aan bod via de hoeveelheid materialen die kunnen 
worden bespaard door de uitvoering van het project. Die 
externaliteiten kunnen echter verder reiken dan de aspecten 
die betrekking hebben op materiële hulpbronnen. Daarom 
mag de integratie van de ecologische aspecten niet 
worden herleid tot het beperken van de externaliteiten. We 
moeten niet alleen afstand nemen van een degeneratieve 
economie, maar ook vooruitgang boeken op de weg naar 
een regeneratieve en distributieve economie1. Anders 
gezegd, de logica van het 'minste kwaad' moet worden 
overstegen om ook regeneratieve denkpatronen te 
herkennen en te bevorderen.

De tweede piste betreft de integratie van de donutprincipes 
bij de begeleiding van de kandidaten voor de projectoproep. 
De verkenningen in het kader van het Brussels Donut-
project tonen aan dat de donut gemakkelijker te begrijpen 
is als eraan wordt gewerkt in een netwerk, met peers, 
of in ieder geval met een derde die het begrip en de 
verkenning ervan vergemakkelijkt. Voor BeCircular zou 
een eventuele donutcoaching een interessante hefboom 
zijn om de economische actoren bewust te maken en de 
donutprincipes bij hen te verspreiden. 

Deze pistes moeten nog worden geoperationaliseerd, maar 
ze geven nu al inzicht in het potentieel van een dergelijke 
tool, op voorwaarde dat hij in bredere beleidsdoelstellingen 
wordt geïntegreerd. 

1  Zie Document 1 voor de definitie van deze begrippen.
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Met drie organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerden wij donutanalyses uit 
op basis van hun concrete situatie. Die organisaties, zowel ondernemingen in de klassieke 
betekenis als verenigingen of coöperaties, zijn voor ons het voorwerp geworden van co-
enquêtes: de op hergebruik toegespitste renovatie van een gebouw voor Masui, het opzetten 
van een cohousingproject in het kader van een community land trust voor Arc-en-Ciel, en de 
uitvoering van bouwwerkzaamheden met circulaire experimenten voor Delva.

Bij de analyse van die projecten wilden wij actoren een aanzet geven om hun praktijken vanuit een reflexieve invalshoek 
te bekijken met behulp van de donut, en hun acties en toekomstige projecten indien nodig te heroriënteren. In een breder 
perspectief willen wij ook beter begrijpen hoe een donuteconomie in Brussel eruit kan zien, door alle acties te identificeren 
die rekening houden met zowel de sociale ondergrens als de ecologische bovengrens.

Gezien het beperkte aantal uitgevoerde co-enquêtes blijven wij voorzichtig wat de eventuele veralgemening van de geleerde 
lessen betreft. Toch kunnen we op basis van deze steekproef al wijzen op een aantal bevindingen voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (en waarschijnlijk ook daarbuiten). Een meer volledige analyse van elke co-enquête is te vinden in de 
bijlage 'Donut Co-enquêtes', beschikbaar op https://donut.brussels/.

De ontoereikendheid van de economische criteria alleen

Hoewel donutanalyses kunnen worden uitgevoerd bij organisaties in verschillende stadia van de transitie, gaan 
onze drie testcases ervan uit dat de betrokken organisaties zich al bewust zijn van de noodzaak van de transitie.  
De initiatiefnemers van de projecten hebben er om verschillende redenen mee ingestemd aan de oefening deel te nemen: 
hun praktijken verbeteren met behulp van een externe evaluatietool, de donuttheorie beter begrijpen, verder gaan in de 
transitie, hun actie beter analyseren of hun transitiepraktijken wat meer zichtbaarheid geven.

De donutanalyse pretendeert niet de analyse van organisaties die hun economische activiteiten willen wijzigen, volledig 
opnieuw uit te vinden. Een van de voordelen van dit kader is de holistische aanpak die de betrokkenen verplicht om rekening 
te houden met alle dimensies: de economische, maar ook de sociale en ecologische. Maar in alle gevallen maakte de donut 
het mogelijk om voorheen onvermoede elementen aan de oppervlakte te brengen, of de actoren te sterken in de praktijken 
die ze al hadden ingevoerd. Toch ontdekten sommigen dankzij de donutanalyse interne tegenstrijdigheden of onverwachte 
gevolgen van voorstellen die positief leken op één gebied, maar een negatieve weerslag hadden op een ander.

microniveau
naar het 
deeg 
van de 
donut 
gaan
dankzij 
de actie 
van de 
organi-
saties



22
document 2

Een concreet leerproces 
via de vier lenzen
Op het lokale niveau (lenzen 1 en 2) bleek de sociale 
dimensie de meest expliciete: de actoren drukken duidelijk 
de wens uit om bij te dragen aan het versterken van de 
sociale cohesie op het grondgebied. Hoewel de donut als 
tool niet de aanzet heeft gegeven tot die wens, hebben de 
analyse en de discussie die de donut op gang bracht, hem 
zeker versterkt. De lokale ecologische bezorgdheid wordt 
minder uitgesproken, maar kan tussen de regels worden 
vermoed en is vaak aan de sociale dimensie gekoppeld. Zo 
kan het Arc-en-Ciel-gebouw, met zijn gemeenschappelijke 
ruimten die voor de wijk kunnen worden gebruikt, het 
vertrekpunt worden voor de organisatie van collectieve 
acties rond lokale ecologische uitdagingen zoals 
de mobiliteit (fietsdeelstation of oplaadstation voor 
elektrische auto's). Een ander voorbeeld van een lokale 
sociaal-economische uitdaging vonden we bij Delva: de 
geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen voor de werf zouden 
ook kunnen worden ingezet om de buurt van elektriciteit 
te voorzien. In dit specifieke geval was er een struikelblok 
in de regelgeving, die een dergelijke overdracht op dit 
ogenblik niet toestaat.

De bezorgdheid over de globaal-ecologische dimensie 
(lens 3) was zeer duidelijk aanwezig, vooral dan wat het 
vraagstuk van de klimaatverandering betreft, maar het is 
moeilijk om de verkregen voordelen in cijfers uit te drukken. 
Bij Masui wordt met behulp van tools een balans van het 
hergebruik opgemaakt door de hoeveelheden hergebruikte 
materialen en de bijbehorende geldstromen te berekenen. 
De vermindering van de CO2-uitstoot is moeilijker in cijfers 
uit te drukken bij gebrek aan meer gestandaardiseerde 
parameters en instrumenten. De wetenschap en het 
onderzoek hebben duidelijk een rol te spelen om bepaalde 
complexe effecten te beoordelen. 
 
Aan de globaal-sociale dimensie (vierde lens) werd 
blijkbaar de minste aandacht besteed. Ze blijft dikwijls 
onderbelicht. Ze heeft bijvoorbeeld betrekking op de 
aankoop van bouwmaterialen uit gebieden waar de sociale 

ondergrens geen aandachtspunt is, of op het inzetten 
van buitenlandse arbeidskrachten zonder controle op de 
arbeidsvoorwaarden. Maar hoe meer de economie wordt 
gelokaliseerd, des te geringer zullen de negatieve effecten 
op de globale sociale dimensie zijn. Dat kunnen we zowel 
bij Arc-en-Ciel als bij Masui vaststellen. Dat ontbreken van 
negatieve effecten zou meer aandacht mogen krijgen in de 
beschrijving van elk project. 

Interne transformaties en vluchtlijnen
Onder vluchtlijnen verstaan we alle elementen die ervoor 
zorgen dat transformaties in overgangssituaties niet 
uitsluitend een intern doel hebben of betrekking hebben op 
het heden. Vluchtlijnen leiden naar een andere kijk op een 
situatie die in de door ons onderzochte gevallen vaak al 
aan een bewuste analyse werd onderworpen, maar waarbij 
de donutanalyse die bewustwording nog kan versterken.

Eerst moeten we verduidelijken dat de donutanalyse zich 
moet afspelen in een setting waarin elke betrokken persoon 
vrij zijn mening kan uiten. Alleen in die omstandigheden 
kan de analyse haar rol spelen. In één geval bleek dat 
bepaalde maatregelen die bij de ontwikkeling van het 
project geschikt leken om aan de milieueisen te voldoen, 
de werkdruk bij sommige personeelsleden zodanig hadden 
verhoogd dat ze eronder leden. Dat leed kon alleen worden 
uitgesproken omdat het kader voor een recht op spreken 
geschept was. De suggestie die uit de donutanalyse kwam 
bestond uit een reorganisatie van het bestuur, waarbij 
de aandacht werd gevestigd op de noodzaak van een 
collectievere aanpak binnen de organisatie in kwestie. Dit 
voorbeeld maakt duidelijk op welke punten er moet worden 
geletalvorens de analyse aan te vatten. 

In het algemeen hebben we kunnen vaststellen hoe het 
denken van de actoren evolueert doorheen de analyse-
oefening. 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 zichtbaar 
maken. Die leiden op hun beurt tot nieuwe voorgestelde 

oplossingen en doelstellingen. Deze (iteratieve) dynamiek 
is niet per sé eigen aan de donutanalyse - eerder is het de 
natuur van de transitieprocesses waarin de geanalyseerde 
situaties zich begeven. Maar de co-enquête kan hun 
dynamiek versterken, door te zorgen voor een kader en 
voor instrumenten die helpen ze te conceptualiseren en 
zichtbaar te maken.

Uit de analyses blijkt dat complexe netwerken moeten 
worden opgebouwd om experimenten voor de transitie 
tot een goed einde te brengen. Bij Arc-en-Ciel verenigt 
het project talrijke actoren zoals de betrokken bewoners, 
een vereniging die anti-speculatieve projecten beheert, 
de overheid, maar ook bijvoorbeeld een vereniging die 
vluchtelingen opvangt, om er maar enkele te noemen. 
Bij Delva nemen aan het project naast de aannemer ook 
onder meer verenigingen deel die sociale tewerkstelling 
of de terugwinning van water ondersteunen. Bij Masui ten 
slotte werd een coalitie gevormd tussen onder andere het 
Gewest, dat eigenaar blijft van het gebouw, een belangrijke 
culturele organisatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, een in hergebruik gespecialiseerde vereniging. 
Het begrip 'netwerk' wordt verregaand geïntegreerd door 
alle betrokkenen, met name de overheid, de privésector, 
het verenigingsleven of zelfs de gemeenschap. Deze 
praktijken werden bedacht door organisaties die al ver 
waren gevorderd in hun transitieproces. Toch konden 
in bepaalde gevallen mogelijke nieuwe denksporen, 
netwerken en allianties worden voorgesteld op basis 
van de donutanalyse. Soms werden toekomstgerichte 
nieuwe actiemogelijkheden aangekaart die ook voor latere 
projecten kunnen dienen. 

Het besef van de relatie met de maatschappij was 
ook aanwezig in de zin van positieve bijdragen voor 
de buitenwereld. Het is niet de donutanalyse die de 
omstandigheden voor die bijdragen heeft gecreëerd, maar 
ze maakte het wel mogelijk die visie te structureren. 
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Het belang van een 360-gradenperspectief
Uit de toepassing van de donut op die drie organisaties 
kunnen we een zeer belangrijke les trekken op het vlak van 
economische analyse: terwijl de beoordeling van bepaalde 
projecten op basis van strikt economische kosten-
batenanalyses alleen informatie zou opleveren over de 
zuiver monetaire (en monetariseerbare) aspecten van 
de projecten en ze de sociale en ecologische voordelen 
grotendeels zou verhullen, zorgt het 360-gradenperspectief 
van de onut en zijn vier lenzen opnieuw voor evenwicht.

Zo kan deze visie ook rekening houden met sociale 
voordelen van een projject. In het voorbeeld van Arc-en-
Ciel geeft het project personen met een laag inkomen 
toegang tot huisvesting, terwijl de grond eigendom blijft 
van de gemeenschap en speculatie dus uitgesloten is. Als 
het project verminderingen van de sociale kosten en de 
kosten voor gezondheidszorg oplevert, worden die eveneens 
geïntegreerd. In ander gevallen zou een donutanalyse, 
als tegengewicht voor de monetaire kosten van een 
gebouwrenovatie, de voordelen aantonen die aan het behoud 
van de openbare eigendom van het gebouw verbonden zijn, 
alsook de energievoordelen voor de wijk en, in bredere zin, 
de nieuw geïntroduceerde vormen van creativiteit en sociale 
integratie. De tabel hieronder illustreert deze inbreng van de 
donutvisie in het geval van de Delva-werf. 

Een dergelijk 360-gradenperspectief biedt potentieel 
drie voordelen voor de organisaties en daarbuiten. Ten 
eerste vormt het een leidraad voor organisaties die zich 
over hun praktijken willen bezinnen. Ten tweede biedt 
het meer houvast voor overheidsbeslissingen over de 
ondersteuning van de activiteit op het grondgebied. En 
als de donut aanleiding zou geven tot de ontwikkeling van 
nieuwe indicatoren en beoordelingscriteria voor projecten, 
zou hij hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol spelen 
in de verandering van referentiekader die nodig is om 
de transitie te ondersteunen. Afgezien van de openbare 
beoordelingscriteria zou de verspreiding van de donut 
en zijn vier lenzen over een steeds groter wordend aantal 
productieve organisaties kunnen leiden tot een verandering 
in opvattingen die vandaag nog stevig verankerd zijn: 
begrippen zoals toegevoegde waarde, winst, kwaliteit of 
prestaties zouden een andere betekenis krijgen dan nu. Dat 
is meteen het derde voordeel. Let wel, de donut kan niet van 
de ene op de andere dag de boekhouding omgooien. Wel 
zou het blootleggen van feiten die te vaak over het hoofd 
worden gezien, kunnen bijdragen tot een evolutie van de 
boekhoudkundige en beheersconventies en uiteindelijk 
van de strategische koers van de organisaties.

Buiten de organisaties om,  
een ruimte om de norm te bepalen
Het zou naïef zijn te geloven dat een verandering van 
kompas op zich zou leiden tot een verandering van koers. 
Als de donut een rol wil spelen als katalysator van de 
transitie, moet erop worden toegezien dat hij niet wordt 
aangewend voor groene marketingdoeleinden ('donut-
washing'). Anderzijds mogen activiteiten die op basis 
van de donut worden bijgestuurd, niet beperkt blijven tot 
een perifere niche die geen invloed heeft op de andere 
activiteiten van de organisatie. Dat geldt vooral als de 
doeleinden en de effecten van die activiteiten onverenigbaar 
zijn met de donutfilosofie. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
gemerkt dat organisaties met diverse doeleinden het 
eens waren over het belang van de strijd tegen sociale 
dumping of het potentieel voor hergebruik om banen te 
scheppen die niet (of weinig) verplaatsbaar zijn. Die twee 
oprechte bekommernissen passen in de principes van 
een regeneratieve en distributieve economie zoals Kate 
Raworth die omschrijft. Maar hoe komen ze tot uitdrukking 
in de daadwerkelijke praktijken van deze organisaties?  
Zo is er mogelijk geen informatie beschikbaar over de 
sociale dynamiek van onderaannemers die misschien 
aan sociale dumping doen of materiaal aanwenden dat 
helemaal niet hergebruikt is. En die handelwijzen passen 
in een op concurrentie gericht economisch netwerk dat 
zich leent voor dumping en weinig regeneratieve, maar 
goedkope praktijken.

Dit voorbeeld toont aan dat het transformatiepotentieel 
van de donut nauw verbonden is met het netwerk van 
actoren die hem ondersteunen en met de heersende 
economische normen, regelgeving en beleidsopties. 
Daarom is het essentieel dat op verschillende niveaus, 
tussen verschillende soorten organisaties en actoren, 
allianties worden gevormd die de donut onder de aandacht 
brengen bij normatieve instellingen en instanties, en de 
omstandigheden scheppen voor een openbaar debat om 
collectief de gemeenschappelijke normen van de transitie 
te definiëren.
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Milieukosten in ruime zin, verminderd met de 
besparingen die werden gerealiseerd dankzij initiatieven 
rond circulaire economie (lenzen 2 & 3)

Sociale en milieukosten voor de omwonenden·tijdens de 
werkzaamheden (lenzen 1 & 2)

Sociale kosten van gedetacheerde arbeid (lenzen 1 & 4)

Delen van water en elektriciteit binnen de wijk (lens 1)

 
 
Gebruik van aangepast werk (lens 1)

Klassieke kosten-batenanalyse vs. donutanalyse
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Enkele politieke kwesties die uit de 
donutanalyses naar voor zijn gekomen 

Zoals we bij het begin van dit hoofdstuk aangaven, hebben wij ervoor gekozen onze analyse 
op een steekproef van drie situaties toe te spitsen en de bevindingen op bepaalde punten te 
verdiepen. We kunnen nu al talrijke vraagstukken met een veeleer politiek karakter opsommen.  
Deze organisaties worden geconfronteerd met belemmeringen of moeilijkheden die ze niet 
alleen kunnen oplossen. Het is niet altijd de donutanalyse die deze vraagstukken onder 
de aandacht heeft gebracht. In het licht van de algemene donutaanpak en het streven 
om de donutgrenzen in acht te nemen, zijn we echter genoodzaakt om deze kwesties 
voor te leggen aan het publiek of, in de vorm van aanbevelingen, aan de beleidsmakers. 
Om de donut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te gebruiken, moet rekening worden 
gehouden met de verveelvoudiging van die openbaar gemaakte vraagstukken. De hier 
geformuleerde kwesties betreffen hoofdzakelijk de sector van het hergebruik, een thema 
waarvan de samenhang ons van bijeenkomst tot bijeenkomst zeer interessant leek in het 
kader van de projecten van Masui en Delva.

De concepten en meetinstrumenten 
van de circulaire economie 
verduidelijken, met name in de 
context van het hergebruik
Het begrip 'circulaire economie' kan op sterk uiteenlopende 
manieren worden geïnterpreteerd. Er worden verscheidene 
concepten zoals hergebruik, recyclage en behoud van 
het bestaande gehanteerd, maar de definities daarvan 
zijn niet altijd duidelijk of uniform. Evenzo bestaan er 
meerdere meettools om de effecten en resultaten van 
de circulaire economie te objectiveren. Sommige zijn al 
bekender dan andere, maar ze zijn hoe dan ook gebaseerd 
op sterk verschillende criteria en berekeningsprincipes. 
Op dit ogenblik lijken de actoren van de sector ieder 
afzonderlijk te beslissen op basis van welke concepten 
en meetinstrumenten ze de gekwantificeerde balans 
opmaken en welke cijfers ze bekendmaken. 

Dat maakt het moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om de 
inspanningen en effecten van initiatieven in de circulaire 
economie te vergelijken. Voorts bestaat het gevaar 
dat de marketingaspecten en 'circularity washing' de 
overhand krijgen. Bovendien is de circulaire economie 
momenteel nog een vrij versnipperde materie in de politiek 
en de administraties, en wordt een reeks bestaande 
instrumenten of acties nog niet voldoende gedeeld met 
een breder publiek van de betrokken sectoren en actoren. 
Er zou een debat tot stand moeten worden gebracht met de 
volledige sector, de overheidsinstanties, wetenschappers 
enzovoort. 
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De regels over overheidsopdrachten 
wijzigen om hergebruik te bevorderen
Overheidsopdrachten worden gereglementeerd door 
Europese en Belgische wetten die zeer strenge regels 
opleggen voor de keuze van dienstverleners en de aankoop 
van materialen. Die voorschriften zijn niet altijd bevorderlijk 
voor bepaalde principes van de circulaire economie zoals 
hergebruik. Hergebruikte materialen worden aangeschaft 
wanneer er zich gelegenheden voordoen (een afbraak, 
een openbare verkoop, tweedehandskanalen), die echter 
moeilijk te plannen en dus moeilijk in overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken te integreren zijn. Daarom 
is er weinig ruimte voor flexibiliteit en creativiteit bij de 
uitvoering van werkzaamheden waarbij een beroep wordt 
gedaan op hergebruikte materialen. Het is ook moeilijk 
om punctuele kansen (die niet kunnen worden gepland 
op het ogenblik dat de opdracht wordt uitgeschreven) 
te integreren of hergebruik te plannen voor alle 
bouwwerkzaamheden. Bovendien zijn er weinig hefbomen 
voor het opleggen van hergebruikte materialen die aan de 
eisen van de vier donutlenzen voldoen. Daarom blijven 
de ambities voor bouwwerkzaamheden met hergebruikte 
materialen zeer (te) bescheiden en perifeer (dikwijls 
bijna alleen het meubilair) en vergt de organisatie van 
overheidsopdrachten met grote ambities en effecten via 
hergebruik een zeer grote investering in tijd en knowhow 
vanwege de bouwheer.

Diepgaand overleg met juristen, organisaties, administra-
ties en wetgevers is volgens de actoren nodig als we een 
kans willen geven aan economische praktijken die in de 
lijn liggen van de donutprincipes.

Opleidingsnetwerken rond her-
gebruik tot stand brengen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hergebruik biedt belangrijke mogelijkheden en perspec-
tieven om banen te scheppen en de daarmee samenhan-
gende opleidingen te organiseren. Een inventaris van 
bestaande materialen en technische uitrusting opmaken, 
de staat en herbruikbaarheid ervan onderzoeken, demon-
teren zonder materialen of het gebouw te beschadigen; 
verpakken en opslaan, reinigen en herstellen, aanpassen 
en monteren, weer opbouwen volgens artisanale me-
thoden, ontwerpen, programma's voor open en flexibele 
werkzaamheden schrijven, omkeerbare en evolutieve 
architecturale concepten en ontwerpen ontwikkelen re-
kening houdend met wat er al staat, technisch onderzoek 
doen, de criteria en procedures van de stedenbouwkundi-
ge vergunningen opnieuw bekijken, bestekken schrijven 
waarin de aankoop en de plaatsing van de materialen 
worden gescheiden, werkzaamheden (inclusief techni-
sche) uitvoeren op basis van wat er al staat en van herge-
bruik, de balans van sociale en milieueffecten opmaken: 
er valt ontzettend veel te leren. Dit zijn allemaal pistes die 
moeten worden verkend en ontwikkeld door aannemers, 
bouwvakkers, architecten, bouwheren, administraties, 
leerkrachten, onderzoekers, ontwerpers van vandaag en 
morgen! Het gaat niet zo goed met de opleidingen in de 
bouw, maar het hergebruik kan ze nieuw leven inblazen 
en ze weer aantrekkelijk maken.

Het enorme probleem van sociale 
dumping versus hergebruik
Dit probleem is twee keer aan de orde gekomen: in de 
context van de Delva-werf en in de initiële vragen van 
Masui. Het is duidelijk dat het uitspelen van goedkopere 
werknemers uit andere Europese landen in de bouw-
sector een fundamenteel probleem is. Deze praktijk is 
volledig in strijd met de visie die door de donuttheorie 
wordt ondersteund. De actoren in de bouwsector hebben 
blijkbaar geen andere keuze dan een beroep te doen op 
onderaannemers die internationaal aanwerven, zodat 
arbeiders uit lageloonlanden rechtstreeks kunnen komen 
concurreren met lokale arbeidskrachten. Dat leidt tot 
een situatie van verborgen rivaliteit die op de werven 
zelf merkbaar is, die weinig zichtbaar wordt gemaakt 
en waarop weinig controle mogelijk is gezien de huidige 
wetgeving (overheidsopdrachten, mededinging).

Zo zou er een sterk verband kunnen bestaan tussen 
hergebruik — circulaire economie — en het versterken van 
werkgelegenheidsgebieden. Hergebruik is immers alleen 
mogelijk in vrij korte ketens, zowel geografisch als wat 
tussenpersonen betreft. Dat is net het omgekeerde van 
wat we in de klassieke bouwsectoren zien. Zo kan een 
volledige economische sector worden geherlokaliseerd 
in een distributieve en regeneratieve logica. Kortom, 
werkgelegenheid en hergebruik gaan perfect samen. 
Dat verdient te worden besproken, verdiept en nader 
onderzocht.
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Uit de donutanalyse van een voorwerp uit het dagelijkse leven zoals 
de smartphone, gepresenteerd in Document 1, kunnen ook lessen wor-
den getrokken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over de effec-
ten van de geconsumeerde producten op de ecologische bovengrens 
en de sociale ondergrens. We overlopen hier hun dimensies, om de 
aandacht te vestigen op interessante voorbeelden van effecten met 
betrekking tot het onderzochte object, de smartphone1. 
 
Een mogelijke overschrijding van 
de ecologische bovengrens?

Een opmerking vooraf: de meeste bevindingen die hier worden gepresenteerd, zijn niet 
eigen aan Brussel. Ze zijn toepasbaar op een groot aantal gebieden waar veel elektronische 
voorwerpen worden gebruikt en waar de smartphone een bijna onmisbaar object is 
geworden. Toch blijft het zinvol te onderzoeken in welke lokale en globale mechanismen 
het Gewest een rol speelt. Deze denkoefening kan namelijk interessant discussiemateriaal 
opleveren voor een connectiviteit en digitale technologie die beter verenigbaar zijn met de 
grenzen van de donut. 

De klimaatverandering wordt versterkt door de CO2-uitstoot bij de productie, het vervoer en 
het gebruik van de smartphone. Ten eerste toont de berekening van de koolstofvoetafdruk 
van de smartphone aan dat tachtig procent van de energie die tijdens zijn levenscyclus wordt 
gebruikt, voor rekening komt van de productie. De meeste smartphones worden gemaakt in 
landen zoals China of Vietnam, waar de energiemix grotendeels bestaat uit fossiele bronnen 
zoals steenkool en aardolie. Tijdens zijn volledige levenscyclus wordt een smartphone 
voortdurend vervoerd. We kunnen dan ook zeggen dat een smartphone in zijn 'leven' 
meermaals rond de wereld reist. Ten derde komt, tijdens de gebruiksduur van de smartphone, 
het grootste deel van het energieverbruik en de CO2-emissie van de diensten die het toestel 
levert. Het energieverbruik op zuiver lokaal niveau, in Brussel dus, betreft alleen het opladen 
van de batterij, dat maar 1 tot 5% van het totale verbruik uitmaakt. De overige 95 tot 99% heeft 
betrekking op de diensten die worden aangeboden en mogelijk gemaakt via de telefoon. Die 
diensten worden geleverd door 'onzichtbare', maar onmiskenbaar aanwezige lokale en globale 
infrastructuren, zoals computercentra (datacenters) die zeer grote hoeveelheden gegevens 
opslaan of modems die voor de internetverbindingen zorgen in onze huizen. De emissies van 
die infrastructuren zijn echter heel moeilijk in cijfers uit te drukken. Een mobiele applicatie die 
in Brussel wordt gebruikt, verbruikt dus zowel lokale als globale energie.

1  De volledige lijst van referenties in de methodologische bijlage bij de donutanalyse van de smartphone is te vinden op het 
internetadres https://donut.brussels/

De veranderingen in het grondgebruik en de ontbossing 
worden verergerd door de mijnbouw. In het kader van 
onze analyse stellen we een verregaande ontbossing 
vast, vooral in de fase van de grondstoffenwinning. De 
illegale mijnbouw heeft verwoestingen aangericht in het 
Amazonewoud, dat onmisbaar is voor het wereldwijde 
evenwicht op onze planeet. Madre de Dios in Peru is het 
gebied van de Amazone dat het zwaarst te lijden heeft 
gehad van de mijnbouw. Volgens bepaalde studies zijn 
er de voorbije 35 jaar meer dan 950.000 hectare woud 
verdwenen. Die ontbossing is deels te wijten aan de 
winning van goud en coltan, twee ertsen die onmisbaar 
zijn om een smartphone te maken. 

Ook het verlies aan biodiversiteit wordt versterkt door de 
mijnbouw: volgens onderzoek is het risico groot dat er 
soorten uitsterven in habitats waar er veel mijnen zijn. Zo 
wordt de roze dolfijn, een emblematische soort in Brazilië, 
steeds meer bedreigd door de kwikverontreiniging van 
de rivierbekkens in het Amazonegebied. Kwik wordt veel 
gebruikt bij de winning van goud.

Ook de verzuring van de oceanen en de zoetwateronttrek-
kingen zijn aan de productie van smartphones verbonden. 
De watermassa's absorberen steeds grotere hoeveelheden 
CO2, wat de aquatische ecosystemen en het evenwicht van 
de biogeochemische cycli in gevaar brengt. Bovendien 
moet rekening worden gehouden met de productiefase, 
waarin veel zoetwater wordt gebruikt. Dit onderwerp is 
cruciaal voor de toekomst van de industrie.

Chemische verontreiniging en de introductie van nieuwe 
entiteiten in het milieu zijn nauw verbonden met het einde 
van de levenscyclus van een smartphone. Grote hoeveelhe-
den elektronisch afval worden illegaal gedelokaliseerd. Dit 
is niet bevorderlijk voor een milieuvriendelijke afdanking van 
het object. Hoewel Brussel aanzienlijke inspanningen levert 
om de afvalstromen te beheren, worden bepaalde soorten 
elektronisch afval waaronder smartphones vervoerd naar 
plaatsen zoals Guiyu, een Chinese stad die bekendstaat als 
'wereldhoofdstad van het elektronisch afval'. Die afval
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stoffen veroorzaken verregaande vervuiling door de zware 
metalen in de toestellen en hebben een zeer verontrustende 
ecologische impact op de aquatische systemen.

Onze donutanalyse van de smartphone brengt effecten 
aan het licht die de verschillende dimensies van de 
ecologische bovengrens in gevaar kunnen brengen. Het 
is opmerkelijk dat het door ons geanalyseerde object 
heel  representatief is voor de reeds aan de gang zijnde 
overschrijdingen van de grenzen van de planeet.

Een mogelijke 
overschrijding van de 
sociale ondergrens?

De voortdurende blootstelling aan gevaarlijke materialen 
tijdens de grondstoffenwinning, de productie en 
de afdankingsfase leidt helaas nog te vaak tot een 
verslechtering van de gezondheid Op wereldvlak 
produceert China negentig procent van de zeldzame 
aardmetalen die onmisbaar zijn om een smartphone 
te maken. In China bevindt zich ook het 'meer van 
de zeldzame aardmetalen' , dat gevuld is met giftige 
bijproducten van de industriële mijnbouw. De bevolkingen 
in de omgeving van dat meer worden niet gespaard en 
getuigenissen duiden op een aanzienlijke achteruitgang 
van hun gezondheid. Bovendien getuigen werknemers 
en vooral werkneemsters over werkgerelateerd lijden 
in Vietnamese smartphonefabrieken. In dit land wordt 
het merendeel van de Samsung smartphones gemaakt. 
Deze vrouwen verklaren dat ze gezondheidsproblemen 
ondervinden zoals een toegenomen incidentie van 
miskramen. Aan het einde van de gebruiksduur leidt het 
informele beheer van 'e-afval' dat illegaal naar landen van 
het Zuiden zoals Ghana of China wordt versluisd, tot grote 
gezondheidsproblemen door blootstelling aan gevaarlijke 
chemische stoffen in elektronische toestellen zoals 
smartphones. Dat afval is meestal afkomstig uit landen 
van het Noorden.

Het gebruik zelf van smartphones heeft ook effecten 
op de gezondheid. In Brussel stellen we vast dat 
smartphonegebruik het risico op bepaalde vormen van 
verslaving of angst verhoogt. Dat heeft te maken met de 
alomtegenwoordigheid van dit object vanaf het moment 
dat we wakker worden totdat we weer gaan slapen. Die 
angst kan voortkomen uit 'nomofobie', de vrees om niet 
te kunnen communiceren of geen toegang te hebben tot 
informatie, of uit FOMO (fear of missing out), de 'angst om 
iets te missen' wanneer we niet online zijn. Bovendien 
kan een smartphone bijdragen aan de verschraling van 
de sociale relaties en de vervaging van de grenzen tussen 
privé- en beroepsleven. Daarnaast worden we met een 
soort 'digitaal onvermogen' geconfronteerd omdat deze 
toestellen geen 'gebruiksvriendelijke' technologieën 
zijn. We kunnen ze ons niet gemakkelijk toe-eigenen. 
Zo hebben we geen toegang tot diensten die zeer 
technische en weinig democratische kennis vergen om 
ze te gebruiken. Ook de digitale kwetsbaarheid,de grotere 
kans om gecontroleerd te worden met de smartphone, 
bijvoorbeeld door middel van geolokalisatie, is een 
negatief effect in ons Gewest.

Het werk en het inkomen tijdens de fasen van de 
grondstoffenwinning, de productie en de afdanking zijn 
problematisch. Tijdens de volledige levenscyclus van 
een smartphone zijn heel wat banen onzeker. De grote 
meerderheid van de minderjarigen die in de sector van de 
grondstoffenwinning werken, beschikt niet over de meest 
essentiële beschermingsmiddelen zoals handschoenen 
of maskers. Minderjarige vaklieden krijgen soms niet de 
nodige gezondheidsinformatie om op een veilige manier 
met bepaalde elementen om te gaan. Naast de onzekere 
werksituatie is er ook vaak sprake van vrijwillige of ge-
dwongen kinderarbeid. Volgens UNICEF werkten er in 
2014 maar liefst 40.000 jongens en meisjes in extreme 
omstandigheden in de mijnen in het zuiden van de Re-
publiek Congo. De arbeidsomstandigheden en inkomens 
laten ook veel te wensen over tijdens de productiefase in 
de fabrieken en bij de afdanking. Het elektronische afval 
in de landen van het Zuiden wordt namelijk informeel en 

in slechte werkomstandigheden beheerd. Volgens som-
mige onderzoeken zijn in China reusachtige gevange-
nenkampen verbonden aan fabrieken waar elektronische 
onderdelen voor bekende smartphonemerken worden 
gemaakt. In die kampen zou met name de Oeigoerse 
gemeenschap aan dwangarbeid worden onderworpen. 
Op het lokale niveau dragen smartphones in belangrijke 
mate bij aan de zogeheten uberisatie van de maatschap-
pij, die het economische model van ons Gewest wijzigt. 
De nieuwe diensten die in dat model zijn toegestaan, zijn 
noch volledig gedefinieerd, noch gereglementeerd. Zo ha-
len grote ondernemingen voordeel uit juridische leemten 
en kunnen zij de koeriers in heel onzekere arbeidsom-
standigheden voor hen laten werken.

Wat duurzame consumptie en productie betreft, leidt 
geprogrammeerde veroudering tot overconsumptie van 
smartphones in ons Gewest. Dat verschijnsel werkt 
verspilling van natuurlijke rijkdommen elders in de wereld 
in de hand.

Voorts worden problemen op het vlak van sociale 
rechtvaardigheid vastgesteld bij de grondstoffenwinning. 
Bij industriële mijnbouwprojecten slagen lokale 
bevolkingen er zelden in hun stem te laten horen. Ze moeten 
zich schikken naar de beslissingen van de staat en van de 
mijnbouwondernemingen. Soms zien ze zich zelfs verplicht 
hun geboortestreek te verlaten. Bovendien gebeurt het 
vaak dat er zich binnen een gemeenschap conflicten 
voordoen tussen degenen die de mijnbouwprojecten 
steunen en zij die ze ter discussie stellen of weigeren. De 
solidariteitsbanden en het sociale weefsel hebben hiervan 
te lijden. Ten slotte tonen onderzoeken aan dat sommige 
mijnbouwbedrijven zeer weinig belastingen betalen of 
aan belastingontwijking doen. Op het lokale niveau neemt 
het risico op extreme polarisatie van de maatschappij en 
op de vorming van digitale sociale bubbels toe door het 
gebruik van een smartphone. Ook de verspreiding en de 
toenemende visualisatie van fake news zijn negatieve 
effecten die onder de aandacht moeten worden gebracht. 
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Vrede en rechtvaardigheid bij de grondstoffenwinning zijn eveneens een essentiële 
uitdaging. In gebieden waar gewapende conflicten woeden, worden middelen aangewend 
voor het financieren van gewapende actoren die extreem geweld gebruiken tegen de lokale 
bevolking. 'Krijgsheren' controleren de mijnen waar metalen worden gewonnen die belangrijk 
zijn voor onze smartphones, zoals coltan in de streek van Kivu in de Democratische 
Republiek Congo.

We sluiten deze lijst van effecten af met de opmerking dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest over behoorlijke troeven beschikt om de meest negatieve effecten van de smartphone 
drastisch te beperken. Het voert onder meer een resoluut beleid van circularisering 
van zijn economie dat recyclage, hergebruik, herconditionering enzovoort bevordert.  
Innovatieve organisaties bieden nu al geherconditioneerde (herstelde en tweedehands 
verkochte) elektronische toestellen aan. De elektronische veralgemening van praktijken 
zoals delen, mutualiseren, functionaliteit, hergebruik enzovoort, die trouwens op diverse 
gebieden goed verankerd zijn in het Gewest, zou moeten helpen de hoge omloopsnelheid 
van smartphones en de daarmee samenhangende gevolgen te beperken.

De positieve effecten van een smartphone: 
een niet te verwaarlozen aspect

Met zijn systemische en globale visie zet de donut ons ertoe aan om na te denken over 
alle effecten van een entiteit of een praktijk. Het is logisch dat ook de positieve gevolgen 
aan bod komen, ook al zijn die waarschijnlijk vanzelfsprekender en vergen ze niet hetzelfde 
onderzoeks- en onthullingswerk als de andere effecten. Daarom bespreken we hier enkele 
voorbeelden van positieve effecten tijdens de gebruiksfase van de smartphone op het 
niveau van het Gewest.

In de eerste plaats draagt de veralgemening van de smartphone onbetwistbaar bij tot een 
brede connectiviteit van de burgers van het Gewest en een betere toegang tot informatie. 
Brussel heeft een bevolking van sterk uiteenlopende origine. De smartphone kan het voor 
de inwoners makkelijker maken om in contact te blijven met hun naasten, die soms ver weg 
wonen. Tijdens de lockdown bleek de smartphone meer dan ooit een uitstekend middel te 
zijn om contact te houden.

Mobiele applicaties voor een duurzamere stad: Brussels Smart City en apps ontstaan 
uit burgerinitiatieven. Het Brusselse project Brussels Smart City gebruikt informatie- en 
communicatietechnologieën om het Gewest op een duurzamere manier te ontwikkelen. De 
MIVB helpt de Brusselaars bijvoorbeeld om hun reizen met het openbaar vervoer zo goed 
mogelijk te plannen. Dat kan een gunstige impact hebben op de connectiviteit in het 

Gewest en, door de tijdwinst, op het comfort van de gebruiker. Zo wordt het gebruik van het 
openbaar vervoer opgewaardeerd ten opzichte van de private vervoermiddelen, die dikwijls 
minder milieuvriendelijk zijn. De Brulingua-app kan een impact hebben op de inkomens 
en de werkgelegenheid. Actiris biedt hiermee taalbegeleiding aan om het Nederlands, het 
Frans, het Duits of het Engels van de inwoners van het Gewest te verbeteren. De verbetering 
van de taalkennis is een belangrijke factor voor wie werk zoekt of een hoger loon verlangt.

Naast de applicaties van het Brussels Smart City-project werden apps gelanceerd die 
uit burgerinitiatieven zijn ontstaan. Zo kan de app Happy Hours Market worden gebruikt 
om onverkochte levensmiddelen te kopen in het Brussels Gewest. Dat heeft een positief 
effect op de afvalstromen in het Gewest en het helpt in de strijd tegen voedselverspilling. 
Dit initiatief heeft ook een impact op de voedseldimensie van de sociale ondergrens. 
De applicatie verschaft een deel van de Brusselse bevolking immers vlotter toegang tot 
kwaliteitsvol basisvoedsel. Bovendien vereenvoudigt ze het afvalbeheer van de handelaars 
en bespaart ze hen kosten. Deze mobiele applicatie maakt het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest duurzamer via positieve milieu- en sociale effecten.

Burgerparticipatie bevorderen via een smartphone: het project Brussels By Us. Dit project, 
gelanceerd in 2019, is erop gericht de leefomgeving in bepaalde wijken van het Brussels 
Gewest te verbeteren door burgerparticipatie. Die wordt gestimuleerd door een mobiele app 
die burgers op de smartphone kunnen downloaden. Met deze app kunnen ze hun mening 
geven en concrete voorstellen formuleren om hun wijk te verbeteren. Hoewel het maar een 
proefproject is, heeft een dergelijke applicatie potentieel positieve effecten op dimensies 
zoals sociale rechtvaardigheid.

Ondanks de mogelijke positieve effecten van de applicaties moeten we ons het altijd 
aanwezige risico op een reboundeffect voor ogen houden. Zelfs als een app het wegverkeer 
of de hoeveelheid onverkochte levensmiddelen kan verminderen, moet ook nog rekening 
worden gehouden met de milieukosten van de digitale infrastructuur (datacenters, hardware 
enzovoort). Die kunnen immers de gemaakte winst of een deel ervan ongedaan maken.
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Aan het einde van onze analyse zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de donutbenadering een 
belangrijke rol kan spelen in het uitdenken van het transitiebeleid op de schaal van Brussel. 
Omdat ze de economische, sociale en ecologische uitdagingen op alle vlakken integreert, 
omdat ze inzicht verschaft in de struikelblokken en remmende factoren, omdat ze uitnodigt 
om onze acties te heroriënteren en te veranderen en zodoende binnen de grenzen te blijven 
die er collectief mee kunnen worden bepaald. Maar ondanks haar schijnbare eenvoud is de 
donutbenadering ontzettend complex.

De donut als algemeen referentiekader

Een economie die compatibel is met de donut, kan met name in het Brussels Gewest enkel worden ontwikkeld als we 
bepaalde voorwaarden hebben vastgesteld, te beginnen bij de noodzaak om van de donut een algemeen referentiekader te 
maken. Is hiervoor politiek engagement vereist? Ongetwijfeld, om de impuls te geven, de vrijwilligers te ondersteunen, de 
sceptici over de streep te trekken, een scherp inzicht in de donut te bevorderen en een grote toe-eigeningsbeweging op gang 
te brengen.

De donut is echter ook een gemeenschappelijke ruimte van waarden, een voedingsbodem voor transformationele 
experimenten en uitwisselingen die op hun beurt het debat en de democratie voeden. Die vele experimenten, bijeengebracht 
binnen een coalitie, zouden zelf ook kunnen helpen om van de donut een gemeenschappelijk referentiekader te maken. Deze 
dubbele beweging veronderstelt evenwel dat het model op grote schaal wordt verspreid, dat de toe-eigening ervan binnen 
organisaties wordt bevorderd en dat er debatten op gang worden gebracht om samen naar de donut toe te werken.

Verduidelijken wat we van de donut mogen verwachten 

Tijdens onze werkzaamheden hebben wij duidelijk ondervonden dat de donutbenadering een zoveelste plan bovenop de 
vele andere kan lijken. We denken onder meer aan de duurzame-ontwikkelingsplannen die openbare of privéorganisaties de 
voorbije jaren hebben uitgewerkt. Het is nochtans duidelijk dat de donutbenadering een actieplan als zodanig niet vervangt.

De donut is bovenal een manier om teams in de brede zin te ondervragen, veeleer dan een tool die extern wordt gebruikt, 
zoals een audit. Hij is een inspiratiebron, een middel om nieuwe richtsnoeren te ontwikkelen, een kans om een aspect te 
verdiepen of een aanpak te vervolledigen. De donutanalyse beperkt zich allerminst tot één plan, maar zal waarschijnlijk 
leiden tot het kruisen van andere plannen, competenties en sectoren, de introductie van nieuwe benaderingen en nieuwe 
allianties. Moeten die donutanalyses bijvoorbeeld niet worden uitgevoerd met andere belanghebbenden (organisaties van 
het maatschappelijke middenveld, wetenschappers, gebruikers enzovoort), volgens gezamenlijk vast te stellen modaliteiten?

Dat geldt in ieder geval voor de publieke actie, zoals een deelnemer aan onze workshops benadrukt: "Als de regering zich voor 
de toepassing van de donut wil engageren, moet dat een beleidslijn worden die wordt doorgetrokken naar alle administraties.”

Hoe 
kunnen 
we Brussel 
voor de 
donut 
winnen?

"Als de regering 
zich voor de 
toepassing van 
de donut wil 
engageren, moet 
dat een beleidslijn 
worden die wordt 
doorgetrokken 
naar alle 
administraties.”

Een deelnemer  
aan een workshop
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Een collectieve en 
pragmatische toe-eigening 
van de donut bevorderen 

De donut is een eenvoudig beeld voor een complexe 
theorie. Om hem goed toe te passen, moet hij behoorlijk 
goed worden begrepen. Maar dat begrip berust niet 
noodzakelijk op zuiver theoretische kennis. Integendeel 
zelfs, de benadering wil transformationeel en pragmatisch 
zijn: we begrijpen door te handelen. Daarom bieden 
wij tools en methodologische gidsen aan voor alle 
benaderingsniveaus (zie Document 3). Maar onze ervaring 
toont aan dat op alle niveaus facilitatie nodig blijft om die 
analyses nauwgezet uit te voeren en enige begrijpelijke 
terughoudendheid weg te nemen. Die faciliterende rol 
wordt bij voorkeur toevertrouwd aan personen van buiten 
de organisatie.

We kunnen ons zo de volgende facilitators voorstellen:

 – donutcoaches, gefinancierd door of geïntegreerd in 
een gewestelijke administratie, om organisaties te 
begeleiden. Die mogelijkheid werd onder meer aange-
kaart tijdens de donutanalyse van het BeCircular-pro-
gramma, in het kader van de toekenning van subsidies 
aan ondernemingen;

 – netwerken van transitieactoren die onderling diensten 
uitwisselen en/of een donut-begeleidingsplatform 
vormen;

 – aanbieders van bijscholingen die de sensibilisering 
voor de donut versterken met concrete campagnes 
voor de analyse van objecten of acties; 

 – enzovoort.

Al die benaderingsniveaus moeten vertrekken vanuit een 
gemeenschappelijke kern, namelijk het gebruik van de 
vier lenzen. Afgezien daarvan zouden de kennis en de 
praktijken gebaat zijn bij een dialoog om ze te verfijnen en 
verzamelen in het kader van een kapitalisatieplatform. 

Actieve netwerken voor bewustmaking 
en discussie ontwikkelen

Elke geanalyseerde situatie genereert interne transformatiecapaciteiten, maar vergt ook 
externe transformaties. Geen enkele organisatie of structuur kan geïsoleerd veranderen 
zonder dat hetgeen haar omgeeft, ook verandert. Een transformatie met betrekking tot de 
onder- en bovengrenzen is ondenkbaar zonder allianties en netwerken, zonder de inzet van 
meerdere competenties, om de uitdagingen van regenerativiteit en distributiviteit aan te 
gaan. Dat aspect werd duidelijk geïllustreerd tijdens de donutanalyses met organisaties, 
maar het bestaat op alle niveaus.

Soms worden transitiemogelijkheden uit de politieke sfeer geblokkeerd of geremd door 
bepaalde voorschriften. Wij zijn van mening dat de actoren van alle niveaus zich moeten 
kunnen verenigen om de politiek te beïnvloeden en met haar samen te werken. Neem 
het geval van de zestig bedrijven die, in navolging van wat er in Frankrijk is gebeurd, de 
Belgische federale regering een petitie hebben overhandigd over de zorgplicht die als doel 
heeft 'schendingen van de mensenrechten en milieuschade die door hun activiteiten en die 
van hun dochterondernemingen, onderaannemers of leveranciers worden veroorzaakt, te 
voorkomen en ongedaan te maken'. In dit geval blijkt dat een onderneming niet alleen een 
economische speler is, maar ook een politieke speler kan zijn, in de activistische betekenis 
van het woord, door een debat in de openbare ruimte te openen.

Waarom er in dat verband niet van uitgaan dat de politieke entiteiten zelf ook een 
activistische rol hebben? Zoals we dat bijvoorbeeld hebben gezien met het netwerk van 
Waalse gemeenten en het CNCD-11.11.11 tegen het TTIP of Wallonië tegen het CETA. 
Geconfronteerd met bepaalde politieke uitdagingen die buiten de bevoegdheden van ons 
gewest vallen, kan het Gewest heel goed zijn eisen kenbaar maken in samenwerking met 
allerlei organisaties en met burgers.

Bij het uittekenen van het donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ten slotte 
gebleken dat een donutportret het resultaat kan zijn van een complexe dynamiek met 
indicatoren, gekozen op basis van rijke processen waarbij wetenschappers, leden van het 
maatschappelijke middenveld en administraties betrokken zijn. Wat dit proces interessant 
maakt, is de omstandigheid dat de actoren die aan het uittekenen van het portret bijdragen, 
net zo goed diegenen kunnen zijn die hun activiteiten aan de donut toetsen. Een organisatie 
die haar activiteiten door de lenzen van de donut analyseert, kan perfect indicatoren voor 
die activiteit leveren en mee het portret uittekenen dat als kader dient voor haar analyse. Die 
prijzenswaardige toepassing van het droste-effect zou naar onze mening op democratische 
creativiteit wijzen.
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Een donutcoalitie vormen 

Om de donut te gebruiken, moeten we samen een 
gemeenschappelijke ruimte van waarden opzoeken tussen 
de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens. 
Om het Brussels Donut-avontuur zijn testfase te laten 
ontgroeien en het in de Brusselse praktijken te verankeren, 
doen wij een oproep om een groots opgezette donutcoalitie 
te vormen. Een coalitie die de experimenten verzamelt, 
de methoden verfijnt, nieuwe benaderingen ontwikkelt, 
kennis produceert, ontmoetingen organiseert, debatten op 
gang brengt.

Naar onze mening moet deze coalitie in de lijn liggen van de 
distributieve en regeneratieve visie van de donut. Ze moet 
met andere woorden bestaan uit een grote verscheidenheid 
aan actoren. De rijkdom aan geproduceerde kennis is 
gemeenschappelijk bezit, net als de middelen die nodig 
zijn om ze te ontwikkelen.



Het Brussels Donut-team dankt van harte:

 – Virginie de la Renaudie, Antoine Paucar, 
Céline Vanden Eynde, 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.



www.donut.brussels

document 1
de samenvatting

document 2
lessen 

document 3
tools

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 wij met verschillende actoren 
verschillende manieren verkend om deze donuteconomie voor het 
Brussels Gewest in de praktijk te brengen. Ontdek de resultaten!

Download de andere documenten

https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/05/Document1_NL-1.pdf
https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/06/Document2_NL.pdf
https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/06/Document3_NL.pdf
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