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Inleiding De donuttheorie bestaat uit een aantal principes waaronder het concept van de economie die in de maatschappij en de 
biosfeer geïntegreerd is en een systemische visie (of 360-gradenvisie) op de economische, sociale en milieuproblemen. 
Hoewel die principes een duidelijke en samenhangende visie belichamen op wat een duurzame en wenselijke wereld 
zou zijn, vergt de daadwerkelijke toepassing ervan een complexe aanpassing en toe-eigening. De principes van de 
donuteconomie moeten worden vertaald in een geheel van praktische tools, die door verschillende personen en 
organisaties kunnen worden gebruikt en op sterk verschillende niveaus en schalen toepasbaar zijn.

Amsterdam heeft geprobeerd de donut aan te passen aan het niveau van 
een stad en daaruit ontstond een ‘donutportret’. Het is een baanbrekende 
oefening: door een nieuw licht te werpen op de stad, het welzijn van 
de mensen op haar grondgebied en daarbuiten centraal te stellen en 
oog te hebben voor de lokale natuurlijke habitats en het mondiale 
ecologische evenwicht, plaatst dit portret het leven van de stad in een 
netwerk van complexe interdependenties. Voor de duurzaamheid van 
de levenswijzen is het essentieel dat rekening wordt gehouden met die 
verwevenheid. Door zijn systemische dimensie is het donutportret van 
Amsterdam bijzonder waardevol en diende het als inspiratiebron voor 
de Brusselse donut.

Toen we over de uitwerking van een soortgelijk portret voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest nadachten, leek de uitdaging van de 
burgerparticipatie ons echter vanaf het begin bijzonder belangrijk. De 
keuzes van de dimensies, indicatoren en doelstellingen voor het portret 
zijn richtinggevend voor de politieke besluitvorming. Daarom moet het 
mogelijk zijn ze democratisch te bespreken. Door deel te nemen aan 
het uittekenen van een portret van het Gewest, kunnen de actoren van 
het gebied hun mening geven over aspecten die hen aanbelangen, 
tekortkomingen melden of de aandacht vestigen op transities die al 
aan de gang zijn, maar onderbelicht blijven. In die zin zagen wij de 
medewerking aan het portret als een eerste stap in de toe-eigening van 
de donut: ze schudt de opvattingen en de collectieve denkbeelden over 
het grondgebied door elkaar.

Toch werd ons al snel duidelijk dat, om het transformatiepotentieel 
van de donuttheorie volledig tot uitdrukking te brengen, het zinvol of 
zelfs noodzakelijk zou zijn om ze aan te passen aan andere schalen 
en andere doelgroepen. Die inspanning om het aantal schalen en 
doelgroepen te vergroten, berust op de overtuiging dat een door de 
donut gekatalyseerde transitie alleen mogelijk is als groepen mensen 
zich de aanpak eigen maken op een manier die zo dicht mogelijk 

 
aanleunt bij hun praktijken en hun dagelijkse bekommernissen. Daarom 
vonden wij het nodig donuttools te ontwikkelen die op verschillende 
manieren kunnen worden gebruikt door uiteenlopende doelgroepen.

Het ‘donutportret’ is opgebouwd rond vier lenzen (die we verderop zullen 
beschrijven), die het samen mogelijk maken een gebied te beoordelen op 
basis van de sociale en ecologische dimensies en op lokaal en globaal 
niveau. De schijnbare eenvoud van die uitsplitsing maakt de vier lenzen 
tot een flexibele tool die gemakkelijk kan worden aangepast aan andere 
niveaus dan het grondgebied.

Maar welke niveaus moeten we kiezen? Om te bepalen welke elementen 
door de vier lenzen moeten worden bekeken, identificeerden wij 
niveaus waarop veranderingen van praktijken ingrijpende effecten 
kunnen hebben in het licht van de transitie. Naast het gewestelijke 
grondgebied (macroniveau) leken ons nog drie niveaus relevant te zijn: 
de politieke strategieën (mesoniveau), die rechtstreeks van invloed zijn 
onze collectieve oriëntatie; de organisaties en hun (transitie)acties 
(microniveau), die het productieve en associatieve weefsel van elke 
maatschappij vormen; en de dagdagelijkse objecten (nanoniveau), 
waarvan het gebruik vele effecten heeft. Wij ontwikkelden de donut 
dus met die vier niveaus in het achterhoofd. Bovendien was het de 
bedoeling dat die analyseniveaus een participatieve dynamiek op gang 
zouden brengen.

Dit document heeft als doel methodologische aanwijzingen te geven 
om de praktische toepassing van de donuttheorie op die vier niveaus 
te ondersteunen. Deze gids heeft niet de pretentie de enige manier te 
zijn om meerdere realiteiten aan de donuttheorie te toetsen. Hij wil 
enkel onze ervaring als Brussels Donut-team tot een methodologie 
verwerken, om anderen in staat te stellen ze te gebruiken en ermee te 
experimenteren, hier in Brussel en elders.
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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 

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?

Br
on

: R
aw

or
th

, K
. (

20
17

)

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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De donut nodigt ons uit om onze 
maatschappij op een andere manier te 
bekijken en ze in te passen binnen de 
grenzen van een ruimte die zowel sociaal 
rechtvaardig (boven de binnenste cirkel 
van de donut of 'sociale ondergrens') als 
ecologisch veilig (onder de buitenste cirkel 
van de donut of 'ecologische bovengrens') 
is. Om die benadering toe te passen op de 
schaal van een bepaald gebied, moeten we 
eerst weten waar we beginnen: waar bevindt 
dat gebied zich ten opzichte van de sociale 
ondergrens en de ecologische bovengrens? 
Vervolgens moet worden nagegaan waar we 
naartoe willen en hoe we dat willen doen: op 
welke punten moet er worden opgetreden 
om evenwichtige welvaart te bereiken? 
Welke doelstellingen leggen we onszelf op 
en hoe meten we ze? 

Op deze vragen wil het donutportret een antwoord geven 
door een synthese te maken van:

indicatoren: die inzicht verschaffen in 
de sociale en ecologische toestand van 
het gebied, maar ook in de manier waarop 
het gebied sociale en ecologische aspec-
ten buiten zijn grenzen beïnvloedt (in posi-
tieve of negatieve zin);

doelstellingen: die voor elke indicator 
de toestand bepalen die we willen bereiken 
en die aangeven welke stappen er daarvoor 
nog moeten worden gezet.

Macroniveau
het donut-
portret
van een wijk, 
een stad 
of een
regio uitte-
kenen

 

Een portret om te sensibiliseren 
en te mobiliseren

Het portret mag vooreerst niet als een volledige en statistisch juiste diagnose van een 
gebied worden beschouwd, maar veeleer als een tool voor bezinning, bewustmaking en 
mobilisatie. Met zijn indicatoren en streefdoelen is het donutportret een spiegel die op zijn 
manier bepaalde facetten van de werkelijkheid van het gebied in kwestie laat zien: zowel 
de situatie van de mensen die er wonen en van de mensen die er elders in de wereld door 
worden beïnvloed, als de milieueffecten, zowel dichtbij als veraf. Maar het portret is meer 
dan dat: het nodigt de actoren van het gebied uit om, op basis van die beschrijving, te 
onderzoeken wat het voor ieder van hen zou betekenen om wel te varen binnen de grenzen 
van de donut. Het portret geeft aan welke grenzen we niet mogen overschrijden, maar 
bepaalt ook te bereiken doelstellingen en geeft ons zo een toekomstperspectief. Het geeft 
ons een aanzet om ons op creatieve wijze nieuwe manieren van denken en handelen eigen 
te maken. Een portret dat een gemeenschappelijk beeld schetst van wat voor de inwoners 
een welvarend gebied zou zijn en een aantrekkelijke en boeiende visie voorstelt van hoe 
dat gebied er in de toekomst zou kunnen uitzien, kan een krachtig instrument zijn voor 
samenwerking tussen vele actoren. 

Vanuit die invalshoek hebben wij in het kader van het Brussels Donut-project het portret 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgetekend. De grafische samenvattingen van dat 
portret zijn te vinden in Document 1, en de gedetailleerde resultaten in Document 2.

Op basis van die eerste ervaringen, geïnspireerd op wat eerder al was gedaan in Amsterdam1, 
zullen we hier onderzoeken hoe we concreet het donutportret van een gebied kunnen 
tekenen. Dit kan worden gedaan voor elk geografisch niveau, van een werelddeel tot een 
wijk. Uiteraard zal de beschikbaarheid van gegevens verschillen naargelang het niveau, 
maar dat hoeft geen struikelblok te zijn. Het belangrijkste is niet zozeer het afgewerkte 
karakter van het product, maar wel het proces dat naar het eindresultaat leidt. In ieder 
geval is een portret nooit definitief. Het blijft evolueren, net als de maatschappij zelf en de 
doelstellingen die zij zich oplegt.

 

1 Zie onder meer The Amsterdam city doughnut: A tool for transformative action (DEAL, Biomimicry 3.8, Circle Economy, and C40 Cities, 
2020).
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Hoe gebruiken we elke lens om het 
portret van een gebied uit te tekenen?

Toegepast op een gebied dat niet meer de aarde in haar geheel is, maar een afgebakende 
plaats, kan de donut worden uitgesplitst in vier lenzen2. Voor elke lens is er een vraag die als 
leidraad dient voor de denkoefening over de indicatoren en doelstellingen voor de diverse 
pijlers en dimensies van deze lens.

De interpretatie van die vragen verschilt naargelang de groep mensen die ze probeert te 
beantwoorden, hun geografische locatie, hun geschiedenis, hun cultuur enzovoort. Net 
door zich die vragen toe te eigenen en er het meest specifieke en aangepaste antwoord op 
te geven, zal het portret relevant zijn.

2 De methodologie die aan de vier lenzen ten grondslag ligt, wordt besproken in het rapport Creating City Portraits (DEAL, Biomimicry 3.8, Circle Economy, and C40 Cities, 2020).

lens 1

 
Deze lens sluit het dichtst aan bij de realiteit van de inwoners van het betrokken gebied, omdat 
ze hen rechtstreeks aanbelangt. Ze is opgesplitst in vier pijlers en zestien domeinen die 
samen een breed beeld opleveren van de sociale behoeften (toegang tot water, huisvesting, 
onderwijs, rechtvaardigheid en diversiteit ...), maar ook van ieders verzuchtingen. Voor 
elk domein kan een definitie worden geformuleerd met het oog op een universeel doel dat 
moet worden bereikt. De gekozen indicatoren en doelstellingen zullen een beeld geven van 
de vorderingen op de weg naar dat doel. Voorbeeld: in de dimensie 'voedsel' van de pijler 
'gezond gewest' vinden we de indicator voor het aandeel van de bevolking met overgewicht. 
Dit percentage (42% van de vrouwen en 51% van de mannen) ligt hoger dan de doelstelling 
(>25%), wat betekent dat er op dat vlak vooruitgang kan worden geboekt.

Dit is de lens waarvoor doorgaans de meeste gegevens beschikbaar zijn. Toch kunnen 
bepaalde dimensies mogelijk niet worden ingeschat met de beschikbare gegevens. Het 
vaststellen van die leemten is ook een belangrijk onderdeel van de boodschap van het 
donutportret.

lens 2

 
Deze lens onderzoekt hoe het gewest in zijn natuurlijke omgeving past. Hier werden twee 
soorten indicatoren geselecteerd die aanvullende informatie over de integratie van het 
gewest in zijn omgeving verschaffen:

 – indicatoren met betrekking tot de ecosysteemdiensten: 

 – alles wat de natuur aan hulpbronnen en regelende effecten te bieden heeft, zowel 
voor onze productie en consumptie als voor onze leefomstandigheden. De indicatoren 
kunnen ons ook informatie verschaffen over de manier waarop het gebied zelf bijdraagt 
tot de instandhouding of de levering van deze diensten;

 – indicatoren met betrekking tot het stadsmetabolisme van het gebied, d.w.z. 
alle fysieke stromen van ingevoerde, circulerende en uitgevoerde hulpbronnen. 

lens 1

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

lens 2

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

lens 3

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

lens 4

 
 
Wat zou het voor het gebied 
betekenen om het welzijn van 
alle mensen waar ook ter wereld 
te respecteren?
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lens 3

 
Deze lens verschaft ons informatie over het aandeel van 
het Gewest in de mondiale effecten, dus over de mate 
waarin het Gewest verantwoordelijk is voor de eventuele 
overschrijding van de grenzen van de planeet. De 
wetenschappelijke literatuur noemt zo negen grenzen die 
we niet mogen overschrijden als we de bewoonbaarheid 
van de aarde willen veiligstellen. Voor elke grens moet 
worden nagegaan of het gebied in kwestie er zijn billijke 
aandeel van gebruikt. Daartoe moet meestal een beroep 
worden gedaan op nationale gegevens die worden 
toegepast op het gebied in kwestie (bijvoorbeeld op basis 
van de bevolking).

lens 4

 
 

Deze lens nodigt ons uit om een blik te werpen op 
bevolkingen die misschien aan het andere eind van de 
wereld leven, maar toch dagelijks indirect heel dicht bij 
ons staan, omdat ze hebben meegewerkt aan de winning 
van hulpbronnen die wij nodig hebben of aan de fabricage 
van producten die we gebruiken. Het is moeilijk om 
de verantwoordelijkheid van een specifieke regio voor 
de achteruitgang van de levensomstandigheden van 
mensen aan het andere eind van de wereld nauwkeurig 
in te schatten. Maar deze uitdagingen kunnen ten minste 
worden geïllustreerd, bijvoorbeeld aan de hand van de 
effecten van bepaalde sectoren, met bijzondere aandacht 
voor producten die symbolisch of typisch zijn voor de 
regio in kwestie.

Het co-constructieproces 
voor het portret

Een donutportret is des te relevanter en legitiemer als 
het samen met een brede coalitie van belanghebbenden 
wordt opgebouwd. We onderscheiden hier twee 
hoofdcomponenten van die co-constructie: het 
verzamelen en ordenen van de gegevens  die we nodig 
hebben als ruw materiaal, en participatie, die het mogelijk 
maakt de oorspronkelijk verzamelde gegevens te verrijken, 
er betekenis aan te geven, leemten vast te stellen en dit 
materiaal om te vormen tot een gedeeld verhaal. Deze 
twee componenten mogen niet worden beschouwd als 
opeenvolgende fasen, maar eerder als de terugkerende 
elementen van een doorlopend proces.

De gegevens
Het portret is er in de eerste plaats op gericht een stand van 
zaken op te maken: we moeten verslag kunnen uitbrengen 
over de toestand van het grondgebied in kwestie voor elk 
van de domeinen waaruit de vier lenzen bestaan.

De eerste stap bestaat hier dus uit het oplijsten en verza-
melen van alle relevante gegevens. Ze zijn relevant als ze 
verband houden met een van de domeinen van het portret, 
een (gedeeltelijk) antwoord geven op de vraag van de lens 
in kwestie en betrekking hebben op de onderzochte geo-
grafische eenheid. Instituten voor statistiek en sectorale 
agentschappen of administraties zullen talrijke gegevens 
verstrekken. Die moeten zeker worden aangevuld met 
gegevens die afkomstig zijn van academische bronnen of 
van het maatschappelijke middenveld. Aan het einde van 
dit document bevindt zich een lijst van bronnen die nuttig 
kunnen zijn om het verzamelen van gegevens aan te vat-
ten. Door alle statistieken in een databank te organiseren 
(zie kader), kunnen we een duidelijk overzicht houden van 
datgene waarover we beschikken. Zo zal het vervolgens 
gemakkelijker zijn om indicatoren te kiezen.

Lokaal en globaal, sociaal 
en ecologisch: met elkaar
verweven begrippen

Waar eindigt het lokale en begint het globale? 
Is er een strikte scheiding tussen beide? Zijn de 
administratieve grenzen van het gebied relevant 
om dat onderscheid te maken? Het zijn vragen die 
zeker aan de orde zullen komen wanneer we deze 
portretteringsoefening maken. Het belangrijkste is 
hier echter dat we rekening houden met deze twee 
gezichtspunten, veeleer dan de diverse elementen 
nauwkeurig te willen indelen. In de praktijk is er 
een continuüm, van het meest lokale tot het meest 
globale. Evenzo kunnen bepaalde problemen zowel 
sociaal als ecologisch van aard zijn: er zijn vele 
bruggen tussen de vier lenzen en de donut nodigt 
ons precies uit om rekening te houden met die 
onderlinge samenhang.

Een databank bijhouden

Via zijn vier lenzen bestaat het portret uit een vijftigtal 
subdomeinen. Daarom moeten alle verzamelde 
gegevens worden geordend, en het kunnen er veel 
zijn. Door ze centraal in een databank te organiseren, 
kunnen ze gemakkelijker worden gevisualiseerd 
en samengevat. Dat kan gebeuren door middel 
van een Excelbestand dat kan worden gedeeld en 
gezamenlijk ontwikkeld, en dat is ingedeeld in de 
volgende kolommen: lens I domein I indicator I waarde 
I eenheid I aandeel I jaar I bron. Vervolgens kunnen 
analyses worden gegenereerd, met name in de vorm 
van dynamische gekruiste tabellen met gegevens die 
specifiek zijn voor een lens of een domein. Voor het 
Brussels Donut-project werd een specifieke databank 
ontwikkeld. U kunt ze raadplegen om een concreet 
voorbeeld te zoeken en de diverse soorten verzamelde 
gegevens te bekijken*. 
 
* De databank van Brussels Donut kan worden gedownload van 
 https://donut.brussels/
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In het kader van het Brussels Donut-project gebruikten wij twee vormen van participatie. 
De eerste is gebaseerd op de diverse actoren die al actief zijn in de domeinen die in het 
portret aan bod komen. Met hen organiseerden wij voor elke lens van het portret meerdere 
workshops, om hun kennis te delen en samen te bespreken welke elementen het portret zou 
moeten bevatten. Wij gooiden deze vraag verder open met behulp van een onlineformulier 
(we kozen voor deze oplossing gezien de gezondheidssituatie). In beide gevallen waren dit 
de structurerende vragen: 

1. Wat moeten we over de huidige situatie van Brussel weten?  

2. Welke doelen moeten we stellen? 

3. Hoe kunnen we die kwantificeren?

Er zijn ontzettend veel manieren om de actoren van het gebied te laten deelnemen aan het 
uittekenen van het donutportret. Vanuit onze ervaring stellen we vier grote fasen voor:

 – Voorstellen van indicatoren: over welke soorten gegevens zouden we graag beschikken 
om de vragen voor elk van de vier lenzen te beantwoorden en ons gebied te beschrijven?

 – Keuze van indicatoren: wanneer de beschikbare gegevens verzameld zijn en de wensen 
aan de bestaande situatie getoetst zijn, welke indicatoren willen we dan uiteindelijk in 
het portret zien verschijnen?

 – Bepaling van doelstellingen: welke waarde zou in de toekomst moeten worden bereikt 
voor elke voor het portret geselecteerde indicator?

 – Bespreking van het geleverde werk: deze fase moet de discussie met beleidsmakers, 
statistici en andere specialisten in het verzamelen en verwerken van gegevens openen.

Op basis van dit participatieve werk kan een iteratief proces tussen actoren in het veld, 
politici en specialisten in het verwerken van indicatoren en het verzamelen

Participatie
Alle verzamelde statistieken en gegevens vormen samen het ruwe materiaal van het 
donutportret. Met dat basismateriaal als uitgangspunt moeten we tegelijk de meest 
relevante en zinvolle indicatoren voor elke dimensie en voor het beschouwde grondgebied 
selecteren en de gekozen indicatoren in een verhaal verwerken.

Participatie is een bijzonder moeilijke uitdaging wanneer indicatoren moeten worden 
geïnterpreteerd of geselecteerd of als er nieuwe moeten worden aangemaakt om diverse 
aspecten van een gebied te meten. Naargelang de manier waarop bijvoorbeeld 'het welzijn 
van een gebied' wordt gekwantificeerd, zullen het beeld dat we van dat gebied hebben en ook 
de actieprioriteiten aanzienlijk verschillen Hoe meten we bijvoorbeeld het welzijn? Kijken 
we alleen naar de subjectieve perceptie die de actoren van het gebied van hun persoonlijke 
leven hebben (tevredenheidsindicatoren)? Of doen we net het omgekeerde? Observeren 
we de objectieve determinanten die de criteria voor welzijn bepalen, zoals onderwijs, 
gezondheid of toegang tot cultuur? We merken al snel dat de definitie van die domeinen erg 
vatbaar is voor interpretatie. Baseren we ons voor onderwijs bijvoorbeeld op het percentage 
mensen met een diploma hoger onderwijs of op het percentage schoolverlaters zonder 
diploma? De keuze van de focus weerspiegelt uitgesproken politieke visies naargelang men 
de nadruk wil leggen op productiviteit dan wel op sociale inclusie. 

Elke kwantificering berust dan ook op conventies (op een bepaald ogenblik zijn mensen 
overeengekomen om sociale verschijnselen op een bepaalde manier te meten). Omdat 
die onze zienswijzen beïnvloeden, is het belangrijk dat we ze begrijpen en kunnen 
bespreken. Afgezien daarvan gebruiken politici vaak indicatoren om objectiviteit of zelfs 
wetenschappelijke waarde te suggereren. De politieke en conventionele dimensie van 
indicatoren wordt zodoende onder de mat geveegd en beslissingen die een debat vergen, 
worden niet genomen omdat de cijfers van meet af aan alles bepalen. Het is duidelijk dat 
kwantificering altijd een uitdaging is voor de democratie en dat op kennis gebaseerde 
participatie ontzettend belangrijk is om een dergelijke oefening tot een goed einde te 
brengen.
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Waarom deze gids? 

Ter herinnering: de belangrijkste vraag die de donutmethode als geheel beantwoordt, luidt 
als volgt: Hoe kan ons gewest een plaats worden waar de mensen in welzijn leven, met respect 
voor het welzijn van mensen elders in de wereld en voor de gezondheid van de volledige planeet?

Als de politiek de donut gebruikt om de transitie te versnellen, zullen de overheden daarbij 
waarschijnlijk een belangrijke rol spelen. Als centrale actoren in het leven van het Gewest 
en zijn gemeenten, kunnen zij zich deze tool eigen maken om bepaalde strategieën of 
actieplannen aan te scherpen en er de effecten van te beoordelen, zowel op ecologisch 
en sociaal als op globaal en lokaal niveau. De overheden kunnen daarbij veranderingen 
stimuleren, bijvoorbeeld door criteria voor de financiering van projecten toe te voegen of 
te wijzigen. Ze kunnen de donut ook gebruiken om hun eigen werkwijzen af te bakenen, 
bijvoorbeeld door ruimten te creëren voor dialoog en debat tussen overheidsdiensten.

Uiteraard kunnen de analyses en vaststellingen in het kader van een op de donut 
geïnspireerde aanpak niet altijd snel worden verwerkt. Sommige acties vergen allicht 
ingrijpende structurele veranderingen of beleidskeuzes die buiten het bestek en de 
draagwijdte van dit hoofdstuk vallen. Maar door aandachtspunten aan te wijzen, samen 
na te denken en een aangescherpte strategie uit te werken, kunnen we de eerste stappen 
zetten op de weg naar een gewest (of gemeenten) dat (die) meer in harmonie is (zijn) met 
de grenzen van de planeet en de maatschappij.

Doelstellingen
Dit methodologische document wil in de eerste plaats elke organisatie in staat stellen een 
plan, een strategie of een beslissing in de uitvoerings- of planningsfase te analyseren om 
het te verbeteren. Het doel kan zijn een lopend of reeds afgerond project te evalueren, de 
diagnose van een situatie te stellen met het oog op de uitwerking van een actieplan, een 
thematische of transversale strategie te verfijnen enzovoort. In een eerste fase worden de 
kenmerken en effecten van dit project aan de vier lenzen van de donut getoetst. Vervolgens 
worden concrete actiemogelijkheden geformuleerd die het project kunnen verbeteren 'in de 
zin van de donut', meer bepaald door de negatieve effecten op de ecologische bovengrens 
en de sociale ondergrens te verminderen en de positieve effecten op diezelfde grenzen te 
vergroten. 

Andere doelstellingen bestaan erin een dialoog op gang te brengen tussen mensen die niet 
noodzakelijk in dezelfde overheidsinstelling samenwerken, mogelijkheden te scheppen 
voor transversaal overleg en gezamenlijk manieren te vinden om, beter aansluitend bij het 
donutmodel, bruggen te slaan tussen actoren.

Wanneer de deelnemers aan de workshops hun strategie 
(of plan of beslissing) door de lenzen van de donut 
bekijken, zullen zij dat ook ieder doen vanuit hun eigen 
knowhow, kennis en ervaring. Dit zal bijdragen aan de 
ontwikkeling van een meer systemische benadering van 
een aangepaste strategie en een transversaal actieplan. 
De antwoorden of ideeën zullen van de deelnemers zelf 
komen. De keuze van de mensen die rond de tafel zullen 
zitten, is dus cruciaal en moet worden gemaakt rekening 
houdend met het nagestreefde doel (een project evalueren, 
de diagnose van een gebied of een situatie aanvatten, een 
strategie verfijnen enzovoort). 

Belang van vooruitgang 
Het is uiteraard niet de bedoeling op korte termijn de 
volledige werking van een instelling te veranderen, maar 
wel te werken aan een transitie die begint met specifieke, 
handelingen. Door hun onderlinge verwevenheid en de 
achterliggende strategische visie zullen die handelingen 
mensen zin geven om de volgende stappen te zetten. 

Voor wie is deze gids bestemd? 
In een eerste fase is hij bestemd voor de institutionele 
actoren die relevante beslissingen of politieke strategieën 
in actie omzetten. Actoren van het maatschappelijke 
middenveld kunnen hem echter ook als inspiratiebron 
gebruiken om over hun eigen organisatiestrategie na 
te denken, een balans op te maken en een stap terug te 
zetten op de ingeslagen weg, en zo het vervolg van hun 
werk te plannen.

Mesoniveau
Een over-
heidsbeleid 
uitvoeren 
dat 
verenigbaar 
is met de
donut 
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ondersteunend materiaal 
De template van de vier donutlenzen

de afdrukbare versie 
downloaden

de afdrukbare versie 
downloaden

de onlineversie bekijken 
op Mural

lunette 1

Santé
Accès à des soins de santé 
abordables et de qualité

Alimentation
Accès à une alimentation 
saine, suffisante et nutritive

eau
Accès à l’eau potable et à 
un assainissement décent

logement
Accès à un logement 
décent, abordable et sûr

mobilité
Accès à des réseaux 
de transport propres et 
abordables

connectivité
Accès à des réseaux de 
communication

culture
Accès à l’art et aux savoirs

communauté
Accès à des réseaux de 
soutien collectif

équité socialE
Égalité des chances et 
inégalités de revenu limitées

égalité dans  
la diversité
Respect des différences et 
libertés de tou·te·s

expression politique
Voix au chapitre et possibili-
té d’influencer les décisions

paix & justice
Sécurité personnelle, redeva-
bilité du gouvernement et 
accès à la justice

éducation
Accès à l’apprentissage 
tout au long de la vie

emploi
Accès à un travail décent

revenu
Accès à un revenu suffisant

énergie
Accès à des services 
énergétiques propres  
et abordables

De quelles façons notre stratégie/plan/décision a(urait)-t-elle un impact 
sur la qualité de vie des habitant·e·s de la Région DE Bruxelles-Capitale ?

lunette 2

services écosystémiques
régulation de la température

fourniture d’énergie renouvelable

séquestration du carbone

hébergement de la biodiversité

gestion de l’eau

protection des sols

purification de l’air

métabolisme urbain

flux des matières

flux d’énergie

flux d’eau

De quelles façons notre stratégie/plan/décision a(urait)-t-elle  
un impact sur l’environnement de la Région DE Bruxelles-Capitale ?

lunette 3

De quelles façons notre stratégie/plan/décision  
a(urait)-t-elle un impact sur la santé de la planète ?

changement climatique

acidification des océans

pollution chimique

utilisation de fertilisants
(charge d’azote et de phosphore)

prélèvements d’eau douce

conversion des terres

perte de biodiversité

pollution de l’air

appauvrissement  
de la couche d’ozone

lunette 4
De quelles façons notre stratégie/plan/décision a(urait)-t-elle un 
impact sur la qualité de vie des habitant·e·s ailleurs dans le monde ?

Santé

Alimentation

eau

logement

mobilité

connectivité

culture

communauté

équité socialE

égalité dans  
la diversité

expression politique

paix & justice

éducation

emploi

revenu

énergie

De tabel 'Actieplan' 

Verbeter- 
punten

Actieplan Samen-
werkings- 
verbanden

TITEL van de strategie/ 
het plan/ het project

https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/06/BrusselsDonut_TOOL_lens-NL.pdf
https://app.mural.co/template/19fd8d8a-37e4-44a8-8d58-883c8a30f019/779a2425-e580-4c66-b78c-9f8f7c6ad7f1
https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/06/Tabel_Actieplan_NL.pdf
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Verloop van de activiteit1

Voorafgaand aan de workshop: 

 – overeenstemming bereikt hebben over de strategie, 
het actieplan of de beslissing die moet worden 
onderzocht;

 – erop toezien dat de (interne of externe) facilitator het 
donutmodel voldoende kent, om de deelnemers te 
helpen het antwoord op hun vragen te vinden;

 – iemand vragen om de strategie, het actieplan of de 
beslissing kort te presenteren aan de anderen;

 – eraan denken het document met de presentatie van 
de vier lenzen in het midden van een vergadertafel te 
leggen (+ post-its en markeerstiften) en (uit de vrije 
hand) de tabel 'Actieplan' te reproduceren. 

1. Introductie en verduidelijking van het donutmodel 
Basis: een van de video's van Kate Raworth of een 
mondelinge presentatie.

2. Presentatie van de strategie, het actieplan 
(of andere) 
Een van de deelnemers presenteert de grote lijnen van 
het element dat onder de loep zal worden genomen.  
 
Vervolgens een verduidelijkingsronde inplannen en 
deze strategie opschrijven in het midden van het blad 
met de vier lenzen op de tafel.

3. Analyse op basis van de vier lenzen 
MATERIAAL: DE TEMPLATE VAN DE 4 DONUTLENZEN 

De lenzen zijn een manier om de strategie te 
analyseren door de focus te verleggen tussen de 
vier polen. Ze moeten een na een worden behandeld 
gedurende ten minste 20 minuten voor elke lens.  
 
Geef op post-its in verschillende kleuren de positieve 
en/of negatieve effecten van de strategie aan, op basis 
van de vragen van de template.

1 Een meer gedetailleerde versie van de voorgestelde methodologie is op verzoek 
verkrijgbaar (info@cocreate.brussels).

doelstellingen
1. De effecten van een project/ plan/ strategie/ 

beslissing beoordelen 
2. Concrete actiemogelijkheden formuleren om 

dat/die project/ plan/ strategie/ beslissing te 
verfijnen

3. Samenwerkingsverbanden identificeren die 
nodig zijn om dit actieplan met succes uit te 
voeren 

4. Bruggen tussen actoren creëren/versterken in 
het kader van concrete acties 

voor wie
 – Institutionele actoren 
 – Actoren van het maatschappelijke middenveld 
 – Alle personen die betrokken zijn bij  

het onderwerp in het midden van de donut 

Aantal deelnemers
Tussen 3 en 15

Vereist materiaal
 – Een A3-afdruk van de template van de vier 

donutlenzen (zie pagina 13)
 – Een reproductie (kan uit de vrije hand worden 

getekend) in A3-formaat van de tabel 'Actieplan' 
(zie pagina 13)

 – Post-its in twee kleuren voor de deelnemers
OPMERKING: digitaal alternatief mogelijk met tools 
zoals Mural, Concept Board of Miro

duur van de activiteit
Ten minste twee sessies van twee uur.

workshop
Een overheidsbeleid of een 
strategie uitvoeren 
dat of die verenigbaar is 
met de donut 

 

Algemene aandachtspunten
 – Een sfeer van vertrouwen en welwillendheid 

is onmisbaar. Iedereen moet vrijuit kunnen 
spreken. 

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

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

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

 – De keuze en de voorbereiding van de facilitator(s) 
zijn essentieel. Deze personen moeten enerzijds 
goed vertrouwd zijn met het conceptuele 
kader van de donut en de methodologische 
hulpmiddelen (Miro, Mural of andere) en 
anderzijds, ten minste in grote lijnen, weten 
welke strategieën zullen worden besproken. 

 – Let op dat u niet verstrikt raakt in het proces. 
Het is een complexe oefening waarin zeer vele 
aspecten aan bod komen. Laat u niet in de war 
brengen wanneer schalen in elkaar overlopen. 
Houd goed in het achterhoofd wat er moet wor-
den geanalyseerd, maar wees niet bang om die-
per in te gaan op bepaalde elementen die nieu-
we ideeën/denkrichtingen kunnen opleveren.

 – De keuze, maar vooral de diversiteit van de ge-
sprekspartners rond de tafel is ontzettend be-
langrijk.
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aandachtspunten voor fase 3 van de analyse op basis van de 4 lenzen 
 – Bepaalde lenzen zullen moeilijker te behandelen zijn dan andere. Het is echter belangrijk 

dat aan elke lens tijd wordt besteed om in de volgende fase mogelijke acties te kunnen 
bepalen. Er zijn geen 'juiste' of 'foute' antwoorden. Elk idee kan helpen om een ander idee 
een nieuwe wending te geven, om te ontdekken dat een bestaande praktijk misschien 
niet meer zo ideaal is enzovoort. 

 – Het moet mogelijk zijn om verbanden te leggen tussen verschillende post-its (binnen 
eenzelfde lens of in verschillende lenzen).

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

4. Actiemogelijkheden om de strategie te verbeteren 
MATERIAAL: DE TABEL 'ACTIEPLAN' 

Zodra de lenzen zijn ingevuld, moet tijd worden 
uitgetrokken om (zowel individueel als collectief) het 
resultaat te observeren: 

 – Zijn de gegevens duidelijk voor de aanwezige 
personen? 

 – Waar zijn er leemten? 

 – Zijn die te wijten aan het ontbreken van informatie of 
een gebrek aan inzicht? 

 – Moet hiermee rekening worden gehouden om de 
strategie te verbeteren? 

 – ... 

Relaties en verbanden tussen de (positieve/negatieve) 
effecten die in de lenzen genoteerd staan, kunnen met 
pijlen worden aangeduid.

VOORBEELD: een strategie voor de uitvoer van afval zou een 
positief effect hebben voor Brussel (betere luchtkwaliteit), maar 
een negatief effect op het milieu elders. 

Vervolgens worden de belangrijkste werkpunten 
uitgekozen om concrete acties te ontwikkelen. Er 
moet worden nagedacht over de elementen waaraan 
moet worden gewerkt om de effecten van één lens 
op een andere af te zwakken, de positieve effecten te 
versterken, de ongerijmdheden te beperken enzovoort.

VOORBEELDEN VAN VRAGEN DIE WE ONS KUNNEN STELLEN: Kunnen we 
bepaalde werkwijzen wijzigen? Criteria toevoegen bij de toewijzing 
van financieringen? Onze doelstellingen anders formuleren? 
enzovoort.

Het is mogelijk om de ideeën op post-its te schrijven 
en die op de reproductie van de tabel 'Actieplan' te 
kleven. Vormen van samenwerking zijn in dat verband 
essentieel, omdat verbetering dikwijls maar mogelijk is 
met de medewerking van personen of instellingen die 
niet rond de tafel zitten. 

lens 1

Op welke manieren kan onze strategie/ ons 
plan/ onze beslissing gevolgen hebben voor de 
levenskwaliteit van de inwoners van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest?

VOORBEELD: Een strategie voor geluidsbeheersing met 
geluidsbegrenzers in concertzalen heeft bijvoorbeeld als 
positief effect dat het gehoor van de mensen in het publiek 
wordt beschermd, maar zal het negatieve effect van het 
geluid en de lage tonen voor de omwonenden niet ongedaan 
maken.

lens 2

Op welke manieren kan onze strategie/ ons plan/ 
onze beslissing gevolgen hebben voor het milieu in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
 
VOORBEELD: In het kader van een strategie voor de herinrichting 
van de openbare ruimte om ze voetgangersvriendelijk te 
maken, kan worden gekozen tussen glad asfalt voor de 
trottoirs, die dan ondoorlaatbaar worden (negatief effect voor 
het Gewest), of waterdoorlatende, maar bewegende tegels 
(positief effect). 

lens 3

Op welke manieren kan onze strategie/ ons 
plan/ onze beslissing gevolgen hebben voor de 
gezondheid van de planeet?

VOORBEELD: De bewustmakingscampagne om mensen erop te 
wijzen dat in de riolen geloosd afval in de zee eindigt, zal een 
positief effect hebben op deze lens. 

lens 4

 

Op welke manieren kan onze strategie/ ons 
plan/ onze beslissing gevolgen hebben voor de 
levenskwaliteit van mensen elders in de wereld?

VOORBEELD: De aankoop van beschermingsmiddelen voor 
werknemers op bouwplaatsen kan ernstige negatieve 
gevolgen hebben voor arbeiders in de landen waar ze 
vandaan komen (dat moet worden gecontroleerd).
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Waarom deze gids? 

De donut is een eenvoudige tool voor een complexe 
uitdaging: de economie opnieuw uitdenken en er sociale 
en ecologische doelstellingen in integreren voor hier 
en elders op de wereld. Om die theorie toe te passen op 
een concreet element (een gewest, een organisatie, een 
project enzovoort), moeten wij onze doelstellingen herzien 
en onze acties op een andere manier evalueren. 

De beoordeling van een situatie, een project of een 
organisatie met behulp van de donut verschilt sterk van 
bijvoorbeeld een kosten-batenanalyse. Ze is gebaseerd op 
een veel breder aantal indicatoren, die verder gaan dan de 
financiële resultaten van de organisatie en ook haar sociale 
en ecologische prestaties omvatten. Die benadering 
betekent dat de organisatie bij de uitoefening van haar 
activiteiten binnen een reeks sociale en ecologische 
grenzen moet blijven, en nodigt haar uit om haar praktijken 
en doelstellingen in die zin te herzien.

De 360-gradenevaluatie op basis van de donut houdt in 
dat de organisatie vele mogelijk ingrijpende en complexe 
veranderingen zal moeten ondergaan. Een tool voor de 
toepassing van de donutaanpak leek ons dan ook nuttig te 
zijn voor de begeleiding van de actoren die de weg van de 
transitie willen inslaan.

Alvorens de analyse te starten

U gelooft dat u na een donutanalyse van uw organisatie, projecten of strategieën nieuwe 
doelstellingen zult kunnen bedenken waarin meer ruimte is voor sociale en ecologische 
waarden. Fantastisch! Maar voordat u concreet met werkgroepen aan de slag gaat, raden 
we u aan om die goed voor te bereiden.

Wie moet er rond de tafel zitten?
Rond de tafel moeten uiteenlopende gezichtspunten vertegenwoordigd zijn, rekening 
houdend met de verscheidenheid aan kennis die nodig is om het project te begrijpen dat 
men met de donut wil analyseren. De oefening vergt een goede terreinkennis (specifieke 
kennis van de gevoerde acties, de praktijken, het gebruikte materiaal, de werkmethoden, 
de regelgeving, de wijze van besluitvorming enzovoort). Hoe beter de personen die een 
belangrijke rol spelen in de analyse vertegenwoordigd zijn, hoe nauwkeuriger de analyse 
zal zijn. Denk aan technici, projectleiders, coördinatoren, personeelsmanagers, directeurs 
enzovoort. Belangrijk is vooral dat een verscheidenheid aan standpunten aan bod komt. 
Meningsverschillen moeten mogelijk zijn.

Vooraf moet overeenstemming worden bereikt over het kader van en de voorwaarden voor 
de analyse, en de waarden van de donuttheorie dienen vanaf het begin te worden aanvaard. 
Deze stap is essentieel om een klimaat van vertrouwen, veiligheid en respect te scheppen 
waarbij iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn mening te geven. Omdat bij de analyse 
mogelijk gevoelige kwesties ter sprake zullen komen (zoals de arbeidsvoorwaarden, interne 
ongelijkheid, nefaste ecologische en sociale gevolgen van onze acties voor de buitenwereld 
enzovoort), is dat vertrouwensklimaat een absolute voorwaarde. Iedereen moet vrijuit, in 
vertrouwen en in een geest van openheid kunnen spreken. Een facilitator die de te volgen 
stappen kent, kan heel goed toezien op het vlotte verloop van het proces.

Wij stellen voor om dit werk, waarbij de organisatie wordt gevraagd haar eigen acties 
te analyseren, te doen in de vorm van co-enquêtes waaraan personen van buiten de 
geanalyseerde organisatie deelnemen. Zij kunnen meer afstand nemen en vanuit die 
neutrale positie nieuwe hypothesen toevoegen aan de analyse.

Microniveau
een donut-
analyse 
uitvoeren 
binnen een 
organi-
satie
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Wat kan worden geanalyseerd?
Het is te verkiezen om een beperkte dynamiek doorheen de vier lenzen van de donut te 
bekijken. Dat kan een actieplan zijn, een al afgerond project waaruit we lessen willen 
trekken, een lopend project waarvoor we verdere actiemogelijkheden zoeken enzovoort.

Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de elementen die we in de te analyseren situatie 
opnemen en die elementen moeten gezamenlijk gedefinieerd zijn. Elke beginpositie is goed, 
op voorwaarde dat de wil bestaat om de weg van de transitie naar een meer verantwoorde 
en rechtvaardige economie in te slaan.

De ervaring leert ons dat het moeilijker is een volledige organisatie onder de loep te nemen, 
gezien het aantal dimensies dat moet worden geanalyseerd, maar onmogelijk is het wellicht 
niet.

Belang van het proces en de progressie
Het is niet de bedoeling alles ineens te veranderen op basis van een donutanalyse. Belangrijk 
is de progressie in het begrijpen van de uitdagingen die door de donuttheorie worden 
voorgesteld, en hoe we ons tot die uitdagingen verhouden. Een transitie doorvoeren is een 
evolutief proces, waarbij de opzet van de actie of zelfs de organisatie zelf opeenvolgende 
wijzigingen ondergaan. Daartegenover staat dat zelfs gedeeltelijke overwinningen op de 
weg van de transitie een aansporing kunnen zijn om door te gaan. Vooral omdat we nooit 
alleen staan. Op dat traject moeten nieuwe allianties tot stand komen. De wijziging van de 
interne opzet staat echter niet los van die van de wereld die ons omgeeft.

Doelstellingen 

Aan de donutanalyse is geen label of certificaat verbonden. Dat we een of andere analyse 
van een project of actie hebben uitgevoerd, betekent niet dat we ons op de weg van de 
ecologische en sociale transitie bevinden. Achter de analyse moet er nog veel gebeuren. 
Voor ondernemingen uit de profitsector staan er op dit ogenblik zelfs beperkingen op de 
publicatie van de resultaten die verband zouden houden met een toepassing van de donut 
(zie de instructies van het DEAL voor ondernemingen uit de profitsector2).

De oefening van de donutanalyse heeft als doel de visie op de actie te veranderen, door 
die actie in te passen in nieuwe netwerken van interdependenties, ze open te stellen voor 
ambitieuze sociale en milieudoelstellingen die een bewuste en, waarom niet, vreugdevolle 
mobilisatie mogelijk maken. Er zullen waarschijnlijk hindernissen moeten worden 
overwonnen binnen de organisatie die de weg van de transitie inslaat. Dat zal moed en 
overtuiging vergen.

Maar het bewustzijn van en het inzicht in die nieuwe verantwoordelijkheden betekenen niet 
dat die organisaties voor alles verantwoordelijk zijn. Net omdat ze niet alleen staan en op 
elkaar aangewezen zijn, maken zij deel uit van een (sociale, wetgevende, culturele, financiële) 
context die zelf een struikelblok kan zijn voor verandering. Zo hebben de organisaties 
bepaalde puzzelstukken van de oplossing niet (helemaal) zelf in handen. In die zin moet 
de donutanalyse ook worden beschouwd als een instrument dat een actiemogelijkheid met 
een veeleer politiek karakter biedt (zie document 2). Ze wil organisaties stimuleren om zich 
in een breder netwerk te plaatsen, de andere actoren aan te spreken en voor een collectieve 
beweging of zelfs een coalitie te ijveren. Laten we hopen dat deze analysetool u zal helpen 
uw doelstellingen duidelijker af te stemmen op gemeenschappelijke doelstellingen die 
andere actoren op meerdere niveaus binden.

2  https://doughnuteconomics.org/faq/businesses-and-the-doughnut 

De lessen voor het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zijn te vinden in 

Document 2.

https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/06/Document2_NL.pdf
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doelstellingen
 – Lopende of toekomstige projecten of acties 

(zelf)Evalueren 
 – Concrete actiemogelijkheden formuleren 
 – Samenwerkingsverbanden identificeren 

voor wie
Personen met verschillende rollen, 
verantwoordelijkheden en visies binnen de 
organisatie 

Aantal deelnemers
Tussen 3 en 15 

Vereist materiaal
 – Poster of groot bord
 – Afgedrukte of getekende schema's 
 – Viltstiften 
 – Post-its 

OPMERKING: digitaal alternatief mogelijk met tools 
zoals Mural, Concept Board of Miro

duur van de activiteit
Drie sessies van ongeveer twee uur

Wij raden aan om de workshops in volgorde te 
houden en ze op elkaar te laten aansluiten. Maar 
uiteraard kan iedereen nog met de werkwijzen 
experimenteren. Het belangrijkste is dat de 
activiteiten als één geheel worden ervaren.

workshops in het kort
De donutanalyse: gids 
voor organisaties

Deze gids is een werkmiddel voor organisaties die hun 
toekomstige of lopende projecten en acties willen (zelf)
evalueren met behulp van de concepten en begrippen van 
de donuttheorie. De donutanalyse gaat uit van concrete 
acties en van de realiteit zoals die door de organisatie 
wordt ervaren. Vervolgens toetst ze die realiteit aan 
de voorgestelde grenzen en de doelstellingen in een 
donuteconomie. Ten slotte nodigt ze uit om concrete 
interne actie- en reorganisatiemogelijkheden te bedenken, 
evenals voorstellen voor de relaties met externe actoren. 
Wij pleiten voor diversiteit bij de deelnemers, om over 
zoveel mogelijk knowhow uit het veld en inzicht in de 
werking van de organisatie te beschikken.

Workshop 1

De bestaande acties afstemmen op de 
donuttheorie

Workshop 2

Toetsing aan de vier lenzen van de 
donuttheorie

Workshop 3

Actiepistes en allianties omschrijven
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Oefening 1
De economische integratie van een actie begrijpen.

Kate Raworth herinnert eraan dat de economie geïntegreerd is. Menselijke activiteiten 
passen altijd in een sociale context en spelen zich op de aarde af. Dit wordt uitvoeriger 
besproken in Document 1. Iedere economische activiteit vergt menselijke en natuurlijke 
hulpbronnen en heeft een impact op de maatschappij en ons ecologische milieu. Dat kan 
vanzelfsprekend lijken, maar vaak externaliseert de economie vele van haar negatieve ef-
fecten, alsof er geen grenzen en interdependenties bestonden.

Het schema van de geïntegreerde economie toont bovendien dat de economie niet kan 
worden herleid tot de markt en de staat. Die sfeer moet ook de dimensie omvatten van de 
huishoudens en de commons, twee grote vergeten spelers van de klassieke economie.

Opdracht: Neem bij de analyse van de situatie waaraan u werkt, even de tijd om na te denken 
over hoe uw project zich verhoudt tot de diverse sferen van de economie, de maatschappij of de 
aarde. Hier wordt geen volledigheid nagestreefd, maar u kunt zich zo een eerste idee vormen van 
de onderlinge verbanden. 

Enkele elementen die als leidraad kunnen dienen bij deze denkoefening:

Aarde 
Gebruikte materialen, 

gebruikte energie, 
gebruikte ruimte, 

geproduceerd afval, ...

Maatschappij
Ingezette en gedeelde 
collectieve middelen

Economie
Verbanden met de 
markt, de staat, de 
huishoudens en de 

commons

Oefening 2 
Toetsing aan de sociale ondergrens 
en de ecologische bovengrens
In een volgende stap analyseren we onze eigen acties 
opnieuw op basis van hun sociale en ecologische 
impact. We gebruiken daarbij het donutmodel met 
de beschrijvingen van de verschillende domeinen die 
de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens 
bepalen. Deze oefening maakt zichtbaar welke acties of 
strategieën met betrekking tot de geanalyseerde situatie 
al dan niet rekening houden met deze grenzen. 

Opdracht: Stel u voor elk thema van de onder- en de 
bovengrens de volgende vragen: welke acties ondernemen 
wij al die rekening houden met/ van invloed zijn op deze 
grenzen? Is dat positief of negatief? Schrijf de diverse 
acties op post-its. Er zijn ongetwijfeld ook elementen die 
niet als concrete acties te beschouwen zijn, maar eerder als 
probleempunten, hindernissen op uw weg, redenen waarom 
u minder of helemaal niet aan een bepaald thema werkt.  
Het is even belangrijk dat over die elementen wordt nagedacht 
— noteer ze eveneens op post-its.

Lijst van thema's 
SOCIALE  
ONDERGRENS 

 – Gezondheid
 – Voeding
 – Water
 – Huisvesting
 – Onderwijs
 – Werkgelegenheid
 – Inkomen
 – Energie
 – Mobiliteit
 – Connectiviteit
 – Cultuur
 – Gemeenschap
 – Sociale rechtvaardigheid
 – Gelijkheid in de diversiteit
 – Politieke vrijheid
 – Vrede en gerechtigheid

ECOLOGISCHE 
BOVENGRENS

 – Klimaatverandering
 – Verzuring van de oceanen
 – Stikstof- en 

fosforbelasting
 – Zoetwateronttrekkingen
 – Omschakeling van het 

bodemgebruik
 – Verlies van biodiversiteit
 – Aantasting van de 

ozonlaag
 – Luchtverontreiniging
 – Chemische 

verontreiniging

workshop 1
De 
bestaande  
acties 
afstemmen
op de 
donut-
theorie

Deze eerste 
workshop beoogt 
een eerste ken-
nismaking met de 
donutbenadering.
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https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/05/Schema_economie_NL.pdf
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workshop 2
Toetsing aan de vier
lenzen van de 
donuttheorie

In deze tweede workshop zullen we dieper 
ingaan op de analyse van ons project in het 
licht van de donuttheorie. 

We zullen nu de acties die in de vorige oefening aan bod 
kwamen, en waarom ook geen andere, toetsen aan de 
vier lenzen (zie Document 1 voor meer details over deze 
manier van werken). Tijdens deze oefening komt het er 
nog meer dan voorheen op aan om met elkaar te praten 
en ons samen bewust te worden van de positieve effecten 
van onze acties op al deze vlakken, maar ook van hun 
onderlinge samenhang.

2. De acties en strategieën in de lenzen plaatsen

Plaats de elementen van acties of strategieën (post-its) uit 
de vorige oefening in de lens met de vraag die het best lijkt 
te passen bij de betrokken actie. 

Het is niet de bedoeling de post-its te rangschikken, het is 
niet 'ja' of 'nee', maar eerder 'een beetje meer van dit of dat'. 
Zo is het heel goed mogelijk dat een actie verband houdt 
met meerdere vragen en dus een plaats tussen de lenzen 
krijgt, soms dichter bij het midden van het schema, als het 
voorstel alle vragen beantwoordt. 

Het gaat hier om een inschatting waarbij niets vaststaat en 
definitief is. Soms zijn dingen nu eenmaal onzeker of zelfs 
tegenstrijdig. Wees pragmatisch. Maar bovenal moet deze 
oefening mensen ertoe aanzetten om zich vragen te stellen 
en een discussie op gang te brengen.

lens 1

Hoe draagt uw project bij tot het  
welzijn (en de waardigheid) van de 
mensen in uw onmiddellijke omgeving?

lens 2

Hoe verbetert uw project de onmiddellijke 
lokale omgeving?

lens 3

Hoe draagt uw project bij tot de goede 
gezondheid van de planeet?

lens 4

 

Hoe draagt uw project bij tot het 
welzijn en de waardigheid van 
mensen in de wereld?

lens 1 lens 2

lens 3lens 4

 

Oefening 3
Analyse op basis van de vier lenzen 

1. Inleiding tot de vier lenzen

De vier lenzen die in het onderstaande schema visueel 
worden weergegeven, zijn niets anders dan de vier grote 
doelstellingen waarmee bij elke activiteit in het kader van 
een donuteconomie rekening moet worden gehouden. Voor 
elk van die lenzen wordt meer specifiek een centrale vraag 
gesteld die uw project en de daarmee samenhangende 
acties in verband brengt met/toetst aan die limieten.

Opdracht: Plaats het resultaat van uw werk van de vorige 
oefeningen op de tafel. Plaats het blanco schema van de vier 
lenzen (zie page  32) ernaast en herinner de deelnemers 
duidelijk aan de vraag die bij elke lens hoort.

actie 1

actie 2

actie 3

actie 7

actie 6

actie 5

actie 4

1. Inleiding tot de vier lenzen 2. De acties en strategieën in de lenzen 
plaatsen
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3. Verband tussen acties en doelstellingen

Wij willen deze acties nu koppelen aan doelstellingen. 
Wat de al bestaande doelstellingen betreft, vragen 
we ons af: Wat kunnen we meer doen om de vraag 
van de overeenkomstige lens (lenzen) nog beter te 
beantwoorden? 

Voor acties waaraan op dit ogenblik nog geen uitdrukkelijke 
doelstellingen gekoppeld zijn: Hoe zou een concrete 
doelstelling er kunnen uitzien, rekening houdend met de 
vragen van de overeenkomstige lens (lenzen)?

lens 1 lens 2

lens 3lens 4

 

actie 1

actie 2

actie 3

doel- 
stelling

doel- 
stelling

doel- 
stelling

doel- 
stellingdoel- 

stelling

actie 7

actie 6

actie 5

actie 4

3. De acties en strategieën in de lenzen 
plaatsen

Aandachts- en discussiepunten 
 – Kunt u conclusies trekken over de verdeling van de 

acties en doelstellingen in het schema van de vier 
lenzen? Zoals wij in Document 2 meer in detail hebben 
beschreven, gebeurt het vaak dat de lenzen 'globaal-
sociaal' en 'globaal-ecologisch' leeg blijven. Toch zijn 
die elementen net zo belangrijk als de andere twee - 
probeer daarom de redenen op te sommen waarom u 
hier niets kunt vermelden. Wat zijn de struikelblokken? 
Wat hebt u nodig voordat u kunt handelen (kennis, een 
samenwerking enz.)? Wat zou vanaf nu een haalbaar 
doel kunnen zijn? 

 – Let op de onderlinge verbanden en eventuele 
tegenstrijdigheden in de doelstellingen. Zijn er 
evenwichten in stand te houden? Waarop moet 
worden gelet? 

Dergelijke vragen kunnen mogelijk grondiger worden 
behandeld met de in Workshop 3 voorgestelde oefening.

Dit zou een reeds 
uitdrukkelijk 
geformuleerde 
doelstelling kunnen zijn 
die erop gericht is een 
stap verder te gaan dan 
wat er nu wordt gedaan.

Dit zou een voorheen 
nog niet uitdrukkelijk 
geformuleerde 
doelstelling kunnen 
zijn die in het 
verlengde van de 
positieve acties ligt 
of de negatieve acties 
afzwakt
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workshop 3
Actiepistes en 
allianties bepalen

De vorige oefening toonde aan hoe de strategische 
doelstellingen konden worden vernieuwd door ze aan 
de vier lenzen te toetsen. Deze workshop bestaat uit 
een dubbele oefening, die u ertoe zal aanzetten om op 
een andere manier na te denken over de interne opzet 
van uw organisatie en de externe elementen die het 
mogelijk maken struikelblokken weg te nemen daar 
waar dat niet louter intern kan gebeuren. De toetsing 
aan grenzen zoals de ecologische bovengrenzen en de 
sociale ondergrenzen, ongeacht of die lokaal dan wel 
globaal zijn, veronderstelt verregaande herschikkingen 
binnen of buiten het kader van onze economische 
activiteiten. Dit is dan ook een moeilijke oefening.  
Ze vergt een diepgaandere reflectie over uzelf en uw 
organisatie.

Oefening 4
Gebruik van het signboard
De centrale vraag luidt hier: Als we de actie die aan de donutanalyse wordt onderworpen, in 
haar geheel beschouwen, hoe kunnen we dan de opzet van onze organisatie aanpassen om 
deze doelstellingen te bereiken? ” 

Opdracht: Plaats de in Workshop 2 bepaalde doelstellingen in de kolom 'doelstellingen' van de 
tabel hieronder. Als de tijd beperkt is, kies dan een aantal doelstellingen uit om te bespreken. We 
raden u aan om u niet te beperken tot doelstellingen waarvoor de te volgen weg u al duidelijk is, 
maar uzelf op de proef te stellen met een doelstelling die volledig nieuw is en/of minder dicht 
aanleunt bij uw dagelijkse situatie. Bespreek de verwezenlijking van die doelstellingen op basis 
van de vragen in de tabel. De in Document 1 beschreven fictieve casus bevat enkele voorbeelden 
en concrete mogelijkheden om te beginnen om deze vragen te beantwoorden.

Als de steun van externe actoren nodig is om bepaalde doelstellingen te bereiken, geef dit 
dan aan in de kolom 'netwerken'. Denk ook na over wat dit voor u zou betekenen: zou u uw 
houding tegenover bepaalde actoren moeten veranderen? 

Doelstellingen Netwerk BESTUUR EIGENDOM FINANCIËN

Kunnen we onze doelstellingen 
anders formuleren?

Kunnen we meer/andere personen 
of organisaties betrekken? 

Met wie kunnen we samenwerken? 

Kunnen we ons  
anders organiseren? 

Kunnen we onze 
besluitvormingsmethoden 

aanpassen? 

Kunnen we de eigendomsstructuur 
van onze organisatie veranderen?

Kunnen we de 
financieringsstromen voor onze 
activiteit anders organiseren?
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Volgens dezelfde filosofie als de andere 
benaderingen en tools van de 'donutfamilie' 
nodigt de donutanalyse van een object ons uit 
om ons bewust te worden van onze dubbele 
verbinding 'ik met de anderen' en 'wij met de 
planeet', en om wegen naar de binnenruimte 
(het 'deeg') van de donut te verkennen.  
Het uitgangspunt is eenvoudig een object, 
mogelijk om het even welk object. Wat is 
er beter dan de analyse van een populair 
alledaags voorwerp om in groepsverband 
elementen te bepalen die deze dubbele 
verbinding illustreren?

Waarom deze tool?

Bij de objectanalyse worden de vier lenzen van de 
donut gevolgd om de milieu- en sociale effecten, hier en 
elders, van een object op te sporen. Wij raden aan om 
deze analyse op te bouwen volgens het principe van 
de levenscyclus van een object. Dat betekent dat we 
rekening moeten houden met alle levensfasen van het 
object, van de winning van de grondstoffen die nodig 
zijn om het te maken (water, metalen, energie enz.) tot 
de afdanking (ingraving op een stortplaats, recyclage 
enzovoort) (zie de rubriek 'Basisbegrippen' verderop voor 
meer details). De voorgestelde werkwijze combineert de 
donutbenadering met het levenscyclusprincipe, om een 
echt 360-gradenbeeld van de door een object gegenereerde 
effecten samen te stellen.

Nanoniveau
De donut-
analyse van 
een object 
uitvoeren

de afdrukbare versie 
downloaden

1
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Met de steun van

https://donut.brussels/wp-content/uploads/2021/05/Fiche_DonutAnalyse_object_NL.pdf
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Verloop van de activiteit
1. Presentatie van de donut- en de levenscyclusbenadering

De animator presenteert de belangrijkste begrippen van de donutbenadering: 

 – Ecologische bovengrens: negen dimensies

 – Sociale ondergrens: 12 dimensies.

De animator legt in het kort de levenscyclusbenadering uit en introduceert de begrippen 
'dimensie', 'indicator' en 'impact' (zie rubriek 'Basisbegrippen' verderop).

2. Gezamenlijke keuze van een object

De animator stelt een lijst van objecten voor. Ideaal is een alledaags object dat de groep 
aanspreekt. Enkele voorbeelden:

 – categorie ICT (informatie- en communicatietechnologie): bijvoorbeeld een tablet of 
computer;

 – categorie kleding: bijvoorbeeld een jeans of een t-shirt, gekocht in een confectiewinkel;

 – categorie voeding: bijvoorbeeld een drank, een friet, een gerecht.

3. Opzoekingswerk

De animator deelt de donut-template (figuur hoger) voor de analyse van het object uit. 
Iedereen probeert er de informatie op in te vullen waarover hij of zij beschikt (hetzij uit 
de vrije hand, hetzij na individueel of gezamenlijk opzoekingswerk). Daarbij worden de 
volgende stappen doorlopen:

 – De fasen in de levenscyclus bepalen
Bepaling van de fasen in de levenscyclus van het object (zie Vragen in de 
'Methodologische tips'). Het doel is (desnoods bij benadering) het algemene schema van 
een levenscyclus te kunnen reconstrueren: winning van grondstoffen → vervaardiging 
van het object → gebruik van het object → einde van de nuttige levensduur + vervoer. 
Hier moeten we ons ook afvragen welke fasen in de levenscyclus het meest relevant 
zijn voor de diverse lenzen. Stel dat het object systematisch naar het buitenland wordt 
verzonden om er te worden gerecycleerd. In dat geval is het einde van de nuttige 
levensduur van het object weinig of niet relevant voor de lokale lenzen. Als, omgekeerd, 
bijna de volledige levenscyclus van het object zich binnen een zeer lokale perimeter 
afspeelt, zal de 'sociaal-globale' lens waarschijnlijk voor maar enkele (of geen) fasen in 
de levenscyclus zinvol zijn.

 – De effecten in elke fase van de levenscyclus bepalen
De dimensies en effecten voor elke fase in de levenscyclus van het object bepalen en 
in het schema van de vier donutlenzen plaatsen (zie Vragen in 'Methodologische tips'). 

doelstellingen
 – Ons bewust worden van de samenhangen 

tussen mensen onderling en tussen de mensen 
en de planeet.

 – Kritisch leren denken om verantwoorde 
consumptiekeuzes te maken

 – Met een alledaags voorwerp als uitgangspunt 
het potentieel van het donutmodel ontdekken 
(om het vervolgens te kunnen toepassen op 
andere objecten/ projecten/ acties).

voor wie
Een klas, een groep vrienden, collega's, burgers 
enzovoort. Iedere groep van personen die samen 
willen nadenken over de zichtbare en onzichtbare 
dimensies van een object.

Vereist materiaal
 – Template om af te drukken (één model per 

persoon): de 5 nummers stemmen overeen met 
de 5 generieke fasen in de levenscyclus van een 
object (zie rubriek 'Basisbegrippen' verderop 
voor details).

 – Basisbegrippen en methodologische tips (zie 
verderop)

 – Schoolbord of flipchart
 – Een gekleurde draad (>2m)
 – Kleefband
 – Markeerstiften (3 kleuren)

duur van de activiteit
Twee uur tot twee halve dagen, afhankelijk 
van het aantal deelnemers, de nagestreefde 
gedetailleerdheid, diepgang en volledigheid en 
de eventuele wens om systematisch mogelijke 
oplossingen voor de vastgestelde negatieve 
effecten te bespreken.

workshop
de donut-
analyse 
van een 
object 
uitvoeren
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Het is de bedoeling dat de deelnemers er zelfstandig in 
slagen de ecologische en sociale dimensies, de daarmee 
samenhangende effecten en het verband tussen het 
gekozen object, de dimensie en de impact te bepalen.

4. Bespreking met de hele groep

1. De analyse van het object schematisch op een 
bord/flipchart weergeven op basis van de template.

2. De antwoorden vergelijken. De animator schrijft de 
stappen van de levenscyclus van het object op het 
bord, elke stap moet in elke lens voorkomen. De 
deelnemers leggen hun keuze van de stappen uit.

 – Waarom hebt u net die stappen gekozen voor een 
bepaalde lens?

 – Waarom hebt u die bepaalde stap uitgesloten 
voor die lens?

 – Zouden er stappen kunnen worden gegroepeerd?

 – Waarin bestaat elke stap?

Het doel is om met de hele groep de levenscyclus 
van het object te reconstrueren.

3. In de template op het bord noteren de deelnemers de 
diverse ecologische en sociale dimensies binnen elke 
lens, alsook de bijbehorende effecten. Dit gebeurt 
afhankelijk van de fase in de levenscyclus en van de 
lens waarin de betrokken dimensie wordt beïnvloed. 
Voorbeeld voor een auto: de CO2-uitstoot tijdens 
het rijden veroorzaakt een effect (op het klimaat) 
in de gebruiksfase van het object en in de dimensie 
'klimaatverandering' van de 'globaal-ecologische' 
lens. Het is raadzaam om twee markeerstiften in 
verschillende kleuren te gebruiken, bijvoorbeeld 
groen voor de milieusfeer en blauw voor de sociale 
sfeer.

 – Waarin bestaat elke dimensie?

 – Waarin bestaat elk effect? In welke lens van de 
donut zouden we het moeten plaatsen?

 Het idee is de deelnemers op een geordende manier 
het resultaat van hun opzoekingswerk te laten 
delen, om dan samen en geleidelijk de donutanalyse 
van het gekozen object op te bouwen.

4. De deelnemers denken samen na over de 
verbanden tussen de lenzen. Kunnen bepaalde 
effecten die in meerdere lenzen opgenomen 
zijn, met elkaar verbonden worden? Duid met 
draad en kleefband de gevonden verbanden aan 
naarmate de deelnemers ze ter sprake brengen. 
Het is de bedoeling de complexiteit van de effecten 
achter het object samen te vatten in een visueel 
aantrekkelijk en vereenvoudigd overzicht. Inzicht 
in de verbanden tussen effecten, verworven via de 
levenscyclusanalyse en de lenzen, kan denkpistes 
opleveren voor alternatieven met een groot 
potentieel om de effecten te verbeteren. We nemen 
opnieuw het voorbeeld van een smartphone. 
Welke cascade-effecten zouden een grotere 
herstelbaarheid en een langere gebruiksduur van 
dit object veroorzaken?

Aanpassingen en varianten van de tool
Nadenken over de alternatieven
De denkoefening kan verder gaan dan de effecten. Zo 
kunnen de deelnemers proberen alternatieve praktijken te 
bedenken waarmee de negatieve effecten kunnen worden 
beperkt: hergebruik, herstelling, recyclage, delen, eerlijke 
handel, gebruik van labels of normen enzovoort. Zo is 
het 'ontwerp' een cruciale fase in de levenscyclus. Het 
is bepalend voor talrijke effecten die zich tijdens de hele 
levenscyclus en in elke lens van de donut zullen voordoen. 
Als de denkoefening van de groep verder gaat dan de 
effecten en de groep ook wil proberen 'alternatieven' te 
vinden, kan de analyse van de 'ontwerpfase' bijzonder 
relevant zijn.

Een lichtere manier om de effecten te bepalen
Het is mogelijk om een objectanalyse op te bouwen waar-
bij alleen aandacht wordt besteed aan de effecten, zonder 
dat de deelnemers vooraf relevante dimensies en fasen in 
de levenscyclus identificeren. De animator kan deze fase 
nog lichter maken door tijdens de bespreking met de hele 
groep zelf de effecten in de 'juiste' vakken te plaatsen 
(dimensies en fasen in de levenscyclus).
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Basisbegrippen 
Donuttheorie 
Een holistische (die rekening houdt met de diversiteit en de complexiteit van de bepalende 
factoren en de effecten van onze praktijken) visie op de economie, die gemakkelijk te 
begrijpen en wetenschappelijk onderbouwd is en die gericht is op duurzaam welzijn voor 
iedereen. De donut nodigt ons uit om meer aandacht te besteden aan de elementen die 
bepalend zijn voor het bereiken van dat doel: een ecologische bovengrens met negen 
dimensies en een sociale ondergrens met twaalf dimensies.

De vier lenzen 
Een eenvoudige manier om de donut 'open te vouwen' en hem operationeel te maken 
voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, bestaat erin terzelfder tijd vier 'lenzen' 
te onderzoeken: de 'globaal-sociale' lens, de 'globaal-ecologische' lens, de lokaal-sociale' 
lens en de 'lokaal-ecologische' lens. Door deze vier lenzen individueel te analyseren en ze 
vervolgens gezamenlijk te visualiseren, kan een algemeen beeld worden geschetst van 
een problematiek, in casu de door een object veroorzaakte effecten. Door de verbanden 
tussen lenzen te onderzoeken, kan de onderlinge samenhang tussen dimensies en effecten 
worden blootgelegd.

Levenscyclus
Elk object heeft een specifieke levenscyclus, van zijn ontwerp tot het einde van zijn 
levensduur. Ter vereenvoudiging en om pedagogische redenen nemen we echter aan dat 
een levenscyclus over het algemeen uit vijf fasen bestaat: 1. Winning van de grondstoffen; 
2. Productie; 3. Gebruik; 4. Einde van de levensduur + 5. Vervoer.

Dimensies
Grote categorieën die de ecologische bovengrens en de sociale ondergrens van de donut 
vormen. In elke dimensie kunnen we effecten van ons object identificeren, maar ook een 
norm of een prestatiedoelstelling (sociaal of ecologisch naargelang de dimensie) waartoe 
ons object zou bijdragen of die het integendeel in gevaar zou brengen (voorbeeld: de 
massaproductie van smartphones draagt in negatieve zin bij tot het streven naar fatsoenlijk 
werk in bepaalde mijnbouwlanden).

Impact
Positief of negatief effect dat redelijkerwijs aan het onderzochte object kan worden 
toegeschreven, in de productiefase, in de gebruiksfase, aan het einde van de levensduur 
of tijdens een andere fase. Hoewel het opmaken van een donutprofiel van een object in de 
eerste plaats tot doel heeft 'verborgen kanten' van dat object bloot te leggen, kan het ook 
interessant en nuttig zijn om naar de positieve effecten te peilen.

Methodologische tips voor 
de deelnemers
Hoe bepalen we de fasen in de levenscyclus van mijn 
object?

Voor elke fase:

1. Hoe? Waar? Door wie? Wat is de samenstelling van 
het object? Waar komen de materialen vandaan? 
Dankzij wie kunnen wij erover beschikken?

2. Hoe? Waar? Door wie? Welk proces moeten deze 
materialen doorlopen voordat mijn object is wat het 
is?

3. Hoe? Waar? Door wie? Welke dienst bewijst het mij?

4. Hoe? Waar? Door wie? Wat gebeurt er met mijn object 
wanneer ik het niet meer gebruik?

5. Welk traject heeft het object afgelegd voordat ik het 
in handen kreeg?

Hoe bakenen we de dimensies en de effecten af?

1. Welke milieueffecten zijn er aan elke fase in de 
levenscyclus verbonden? AAN welke (milieu)dimensie 
kunnen ze worden gekoppeld?

2. Wat zijn de sociale effecten in elke fase van de 
levenscyclus? Aan welke (sociale) dimensie kunnen ze 
worden gekoppeld? Uitgangspunt: de dimensies van 
de ecologische bovengrens en de sociale ondergrens.
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Bronnen 
voor 
verdere 
verdieping

Dit is een onvolledige lijst van bronnen die nuttig zijn om  
de toepassingen en mogelijkheden van de donut buiten het Brussels Donut-project te onderzoeken.

Algemene bronnen
 – Raworth, K. (2018), De donuttheorie, Plon. 

 – DEAL-platform: https://doughnuteconomics.org 

 – TED-conferentie van Kate Raworth (5 juni 2018): https://www.youtube.com/watch ?v=Rhcrbcg8HBw&t=92s 

 – Video van Kate Raworth "Downscaling the Doughnut to the city" (20 juli 2020):  
https://www.youtube.com/watch ?v=YCqGf7T9ABo 

 – Rapport "Creating City Portraits — A Methodological Guide from the Thriving Cities Initiative" (2020):  
https://www.circle-economy.com/resources/creating-city-portraits

Andere toepassingsvoorbeelden
 – The Amsterdam City Doughnut, A Tool for Transformative Action (2020):  

https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/04/20200406-AMS-portrait-EN-Single-page-web-420x210mm.pdf 

 – Towards a regenerative Melbourne (2021): https://www.regen.melbourne 

 – Towards a Sustainable Cornwall: State of the Doughnut (2020):  
https://www.exeter.ac.uk/esi/research/projects/impact-towardsasustainablecornwall/

 – Nationale vergelijkingen: https://goodlife.leeds.ac.uk/ 

Gegevensbronnen voor het portret
 – Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 – De databank van Brussels Donut: https://donut.brussels/
 – Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse: https://bisa.brussels/
 – Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken
 – Metabolism of cities data hub: https://data.metabolismofcities.org/dashboards/brussels/
 – Statbel: https://statbel.fgov.be/nl
 – Gezondheidsenquête Sciensano https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx

 – Gegevens over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in België: https://indicators.be/

 – Gegevens over de nationale ecologische voetafdrukken: https://worldmrio.com/footprints/
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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.
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www.donut.brussels

document 1
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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