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M A N A G E M E N T S A M E N V AT T I N G
Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam
streven naar een circulaire economie
De circulaire economie wint internationaal aan belang als oplossing
voor de uitdagingen waarvoor de wereld, en vooral elke stedelijke
regio, zich gesteld ziet: klimaatverandering, grondstoffenschaarste,
leefbaarheid en werkgelegenheid. In een circulaire economie
circuleren grondstoffen in kringlopen, in plaats van dat ze, zoals nu
meestal, worden afgedankt. Grondstoffen worden op de hoogst
mogelijke waarde behouden in tegenstelling tot de huidige circulaire
economie waar meer dan 90% wordt afgedankt.1
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de stad Amsterdam willen
vóór 2050 circulair zijn en zorgen voor circulaire welvaart, dat wil
zeggen: welvaart zonder dat grondstoffen worden verspild en het
milieu erop achteruitgaat. De circulaire economie biedt kansen
voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Die vertalen zich in een
veranderende vraag naar werk en daarmee ook naar vaardigheden.
Doelstelling onderzoek
Om inzicht te krijgen in de huidige status van de werkgelegenheid
in de circulaire economie, hebben de gemeente Amsterdam en de
MRA Circle Economy gevraagd daar een ambtelijke verkenning naar
uit te voeren. Die verkenning bouwt voort op eerdere onderzoeken
naar de circulaire economie, waaronder Amsterdam circulair uit
2015 en Amsterdam-evaluatie uit 2017. Dit onderzoek geeft inzicht
in vragen naar (1) de nulsituatie van de circulaire werkgelegenheid,
(2) vaardigheden die nodig zijn in de circulaire economie, (3)
handelingsperspectieven voor beleidsmakers en (4) Circulaire banen
en vaardigheden in transitie ketens. Gezien de onzekerheden die
gepaard gaan met de overgang van de bestaande lineaire economie
naar een circulaire economie, is dit rapport niet bedoeld om definitieve
antwoorden te geven op de hiervoor genoemde vragen.
Twee schaalniveaus
Voor dit onderzoek is de nulmeting verricht op twee schaalniveaus:
voor de gemeente Amsterdam en de MRA. De MRA is een
samenwerkingsverband van 33 gemeenten, inclusief Amsterdam. Het
tweede deel van het onderzoek is gericht op het schaalniveau van de
MRA, gezien de vele overeenkomsten tussen Amsterdam en de MRA
op het gebied van vaardigheden in de cirulaire economie. Om de
resultaten tussentijds te valideren en de link met kennisinstellingen en
bedrijfsleven te waarborgen, is een begeleidingscommissie ingesteld
die bestaat uit de gemeente Amsterdam, het Amsterdam Economic
Board en bureau Metropoolregio Amsterdam, en zijn er interviews
gehouden met experts uit verschillende industrieën en expertises.

Afbakening van het begrip circulaire economie voor
onderzoeksdoeleinden en gebruikte methode
De circulaire economie is een complex onderwerp, waar veel
verschillende definities voor worden gebruikt. Om het begrip zo te
definiëren dat het kan worden onderzocht, heeft Circle Economy

zeven basisprincipes gebruikt. Deze definitie sluit aan op de
door Amsterdam en de MRA gehanteerde definitie van circulaire
economie. Het gaat om de basisprincipes die aan de rechterkant van
de pagina zijn weergegeven, waarvan de eerste vier vooral primaire
circulaire strategieën zijn en de laatste drie de circulaire economie
ondersteunen.
Om het aantal circulaire banen in te schatten, wordt voor dit
onderzoek een methode gebruikt die de Erasmus Universiteit en Circle
Economy samen hebben ontwikkeld. De methode maakt gebruik
van sectorclassificaties die door het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) en binnen de Europese Unie zijn gestandaardiseerd, zodat de
resultaten nationaal en internationaal kunnen worden vergeleken.
Typering circulaire werkgelegenheid
Er worden drie type banen onderscheiden, primair, ondersteunend
en indirecte circulaire werkgelegenheid. Door dit onderscheid
te maken kan meer diepte worden gegeven aan het type banen
en vaardigheden dat nodig is in de circulaire economie en waar
veranderingen voornamelijk plaats (zullen) vinden. Per type baan
worden verschillende handelingsperspectieven geformuleerd.
•

•

•

Primaire circulaire werkgelegenheid. Deze banen zorgen ervoor dat
grondstofkringlopen gesloten worden en vormen zo de kern van de
circulaire economie. Bijvoorbeeld de monteur die kapotte telefoons
herstelt.
Ondersteunende circulaire werkgelegenheid. Deze banen maken
versnelling en opschaling van de hiervoor benoemde primaire
circulaire activiteiten mogelijk en vormen zo de ondersteunende
schil van de circulaire economie. Neem de productontwerper die
een telefoon modulair ontwerpt zodat die uit elkaar gehaald en
dus hersteld kan worden.
Indirecte circulaire werkgelegenheid: Alle andere sectoren die
diensten leveren aan primaire en ondersteunende circulaire
activiteiten. Bijvoorbeeld de koerierdienst die de monteur gebruikt
om de afgedankte telefoon van de consument op te halen.

Methodiek en datagebruik
Voor de nulmeting wordt gebruikgemaakt van het Landelijk
Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA). Daar staan alle
werklocaties en bedrijven in vermeld, geclassificeerd naar meer
dan 1400 sectoren. Bedrijven en dus banen kunnen ermee worden
ingedeeld naar het type circulaire werkgelegenheid. Zo vallen de
sector afvalbeheer en de reparatiesector onder de primaire circulaire
werkgelegenheid. Daarnaast zijn bijvoorbeeld diensten die worden
geleverd aan de reparatiesector (zoals IT diensten) ondersteunende
circulaire werkgelegenheid. Van deze diensten draagt niet alle
werkgelegenheid bij aan de circulaire economie. Door naar de
economische interactie tussen bijvoorbeeld de IT-sector en de
afvalverwerkingssector te kijken, is een inschatting mogelijk van
het aandeel circulaire banen in de IT-sector. Daarnaast zijn experts
geraadpleegd om – waar nodig – het percentage banen in bepaalde
sectoren gedetailleerder in te schatten en te valideren.
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Basisprincipes circulaire economie
Primaire circulaire strategieën:
Prioriteer hernieuwbare bronnen:
Maak efficiënt gebruik van hernieuwbare en nontoxische grondstoffen als grondstof en energiebron.
Verleng de levensduur
Zorg ervoor dat producten en materialen zo lang
mogelijk in gebruik blijven door ze te onderhouden,
repareren en upgraden.

Zet afval in als grondstof
Gebruik rest- en afvalstromen als grondstof,

Overweeg nieuwe business modellen
Schep nieuwe kansen om economische waarde te
creëren en verenig zakelijke belangen met het milieu
door servicegerichte businessmodellen toe te passen.

Ondersteunende circulaire strategieën
Werk samen voor waardecreatie:
Werk samen met partijen in waardeketens (van
producent naar gebruiker en verwerker), binnen
organisaties en met de publieke sector.
Ontwerp voor de toekomst
Houd voortdurend rekening met het systeemperspectief
tijdens het ontwerpproces van producten van diensten
om de juiste materialen te gebruiken en voor een
lange(re) levensduur te zorgen.
Integreer digitale technologie
Breng materiaalgebruik in kaart en optimaliseer
grondstoffen in waardeketens door middel van digitale
platformen en technologieën.

11 % van de arbeidsmarkt in de
MRA en Amsterdam is circulair.

Resultaten
1. Nulmeting circulaire banen

Verleng de levensduur

11 procent van de arbeidsmarkt in de MRA en Amsterdam draagt bij
aan de circulaire economie
In de MRA zijn in totaal 140.000 banen in de circulaire economie,
waarvan 63.500 in Amsterdam. Dat komt neer op 11 procent van het
totale aantal banen. Van het totale aantal circulaire banen in de MRA is
24 procent primair, 36 procent ondersteunend en 40 procent indirect.
In Amsterdam is 20 procent primair, 42 procent ondersteunend en 38
procent indirect.

Zet afval in als grondstof

Om meer grip te krijgen op waar binnen de circulaire economie
werkgelegenheid zich bevind, is een uitspliting gemaakt naar de zeven
basisprincipes, die aan de linkerkant van de pagina is weergegeven.

Prioteer hernieuwbare
bronnen

Overweeg nieuwe
businessmodellen
Ontwerp voor de
toekomst
Werk samen
aan waardecreatie
Integreer digitale
technologie

Regionale specialisatie in digitale technologie
Uit het onderzoek blijkt dat een derde van alle circulaire banen in
de regio te vinden is in de digitale technologie. Dat is hoger dan het
landelijk gemiddelde van 25 procent. Banen in de digitale technologie
zijn essentieel voor de overgang naar een circulaire economie.
Regionale specialisatie in circulair ontwerp
Banen op het gebied van circulair ontwerp (van producten, gebouwen
en woningen) zijn verantwoordelijk voor een groot aandeel in circulaire
werkgelegenheid. Het aandeel van 15 procent in Amsterdam en 13
procent in de MRA op het totale aantal circulaire banen is significant
hoger dan het landelijke gemiddelde van 7 procent. Dat valt te
verklaren uit de concentratie van de creatieve sector in de MRA en
Amsterdam.
Steden koploper circulaire werkgelegenheid
In lijn met nationale trends leveren in de MRA de stedelijke kernen
het grootste aantal circulaire banen. Dit geldt vooral voor Amsterdam,
Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en Almere.
Stedelijke kernen vormen hotspot voor ondersteunende circulaire
banen
In het grootste deel van de MRA-gemeenten levert de IT-sector
de meeste ondersteunende circulaire banen, met een duidelijke
clustering in stedelijke kernen. Banen in het kader van het
basisprincipe ‘Ontwerp voor de toekomst’ zijn vooral geconcentreerd in
de grotere stadskernen, met name Amsterdam.

Duizend circulaire banen in Amsterdam
Duizend circulaire banen in de MRA

Primaire circulaire activiteiten geclusterd rond industriegebieden
Primaire circulaire werkgelegenheid is met name geclusterd rond
industriegebieden. Noordwestelijke industriegebieden vormen
hotspots als het gaat om het gebruik van afval als grondstof,
bijvoorbeeld Buiksloterham en de haven van Amsterdam. Banen
op het gebied van levensduurverlenging zijn geclusterd in kleinere
gemeenten, zoals die in het noorden en in het zuidoosten van de MRA.
2. Vaardigheden in de circulaire economie
Praktische ervaring nodig voor primaire circulaire banen
Voor primaire circulaire banen op het gebied van bijvoorbeeld
levensduurverlenging en recycling zijn technische vaardigheden en
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kennis cruciaal en is praktische ervaring belangrijker dan formele
onderwijsprogramma’s. Die vaardigheden en kennis worden vooral
ontwikkeld door middel van werkervaring en training on-the-job:
theoretische vaardigheden en een hoge opleiding zijn minder relevant,
al zijn er uitzonderingen.
HBO- en WO-opleidingen voor ondersteunende circulaire banen
Mensen met ondersteunende circulaire banen in bijvoorbeeld
de digitale technologie en circulair ontwerp hebben voor het
merendeel een HBO- of WO-opleiding. Er bestaat een grote
variëteit aan kennisvelden binnen ondersteuende circulaire banen:
de circulaire economie vergt specialistische kennis op het gebied
van communicatie, bouwkunde, computers, elektronica en sociale
bètawetenschappen. Doordat de circulaire economie sector
overstijgend werkt, is een multidisciplinaire aanpak – een combinatie
van verschillende richtingen en disciplines – in het onderwijs van
belang.
3. Handelingsperspectieven
Innovatieve leeromgevingen, partnerschappen en integratie
Met het oog op primaire circulaire banen is het belangrijk om
de praktische ervaring van werknemers te vergroten. Praktische
ervaring betreft enerzijds kennis die is opgedaan in MBOopleidingenen en anderzijds het praktisch toepassen van de
circulaire economie in bijvoorbeeld leer-werktrajecten of in banen.
Hier liggen kansen voor publiek-private partnerschappen die het
beroepsonderwijs en het bedrijfsleven met elkaar verbinden. Ook
leer-experimenteeromgevingen voor afgestudeerden en werkenden
kunnen de nodige praktische ervaring opleveren. Er zijn al publiekprivate partnerschappen opgezet die het onderwijsaanbod beter laten
aansluiten op de vraag van de markt. Die kunnen benut worden om de
circulaire economie verder aan te jagen.
Circulariteit in het onderwijs en in intersectorale verbanden
Voor ondersteunende circulaire banen, zoals IT en circulair ontwerp,
is het van belang dat de circulaire economie integraal onderdeel
wordt van opleidingen en dat er meer intersectorale verbanden
worden gelegd. Wanneer circulaire principes in opleidingen
geïntegreerd worden, kunnen afgestudeerden uit alle studierichtingen
in de circulaire economie aan de slag. Met name technische-,
resourcemanagement- en complexprobleemoplossende vaardigheden
zijn van belang. Ook cross-sectorale samenwerking en interdisciplinair
denken zijn noodzakelijk voor de circulaire economie. Samenwerking is
van cruciaal belang.
Versnellen kennis circulaire economie bedrijfsleven
De circulaire economie is sterk verweven met de gehele economie. De
indirecte circulaire werkgelegenheid, verantwoordelijk voor meer dan
38 procent van de circulaire banen in de MRA, is verspreid over meer
dan duizend sectoren. Het is daardoor van belang dat circulaire
economie integraal onderdeel wordt van kennis in het bedrijfsleven en
niet alleen in primaire sectoren, zoals de afvalverwerking- of
reparatiesector. Het bedrijfsleven heeft daarmee als taak kennis
en vaardigheden op het gebied van de circulaire economie onder
werknemers te vergroten. Ook de integratie van circulaire principes
in de bedrijfsvoering is van belang. Bijvoorbeeld door inzetten op
ketensamenwerking of het integreren van nieuwe verdienmodellen.

Leeswijzer

4. Ketenanalyse
Om de werkgelegenheid in de circulaire economie handen en voeten
te geven is een analyse per keten uitgevoerd. Het gaat om de bouw-,
de energie-, de biomassa/voedsel- en de consumptiegoederenketen.
De ketenanalys is op MRA schaalniveau uitgevoerd.
Bouwketen
De bouwketen voorziet in 16.000 circulaire banen, 17 procent van
alle werkgelegenheid in deze keten. De circulaire banen zijn vooral
te vinden in de bouw- en de ontwerpsector. In deze keten leggen de
circulaire principes ‘gebruik van afval als grondstof’ en circulair ontwerp
gewicht in de schaal. Voornamelijk praktische vaardigheden zijn hier
van belang. Om het kennisniveau te vergroten, is samenwerking tussen
MBO-opleidingen en marktpartijen belangrijk.
Energieketen
De energieketen levert 3400 circulaire banen: 31 procent van alle
werkgelegenheid in deze keten. Circulaire banen zijn vooral te vinden
in de energieproducerende sector. Belangrijke basisprincipes zijn het
inzetten van digitale technologie en het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen. Doordat de technologie in deze sector snel verandert,
moeten onderwijsprogramma’s aansluiten op de veranderende vraag
van de markt en wordt gestreefd naar innovatieve leeromgevingen.
Biomassa/voedselketen
De biomassa- en voedselketen is goed voor 8000 circulaire banen, 5
procent van alle werkgelegenheid in de keten. In deze keten zijn er
kansen voor het gebruik van afval als grondstof, waarvoor praktisch
opgeleid personeel nodig is. Maar ook specialistische banen zijn van
belang, bijvoorbeeld voor het verwaarden van reststromen voor de
chemische industrie. Daarnaast is samenwerking voor waardecreatie
een belangrijk element, waarbij valt te denken aan cross-sectorale
samenwerking.

Consumptiegoederenketen
De consumptiegoederenketen levert 8700 circulaire banen,
15 procent van alle werkgelegenheid in deze keten. Deze banen zijn
vooral te vinden in de verhuur- en de onderhoud- en reparatiesector.
Voor deze keten zijn levensduurverlenging en de inzet van nieuwe
verdienmodellen van belang voor de circulaire arbeidsmarkt.
Levensduurverlenging vraagt vooral om technische vaardigheden. Voor
het inzetten nieuwe verdienmodellen zijn veel hoogopgeleiden nodig,
doordat dit een hoger kennnis niveau vraagt.

Vervolgstappen werkgelenheid in de circulaire
economie
Regionale aanpak voor werkgelegenheid in de circulaire economie
De MRA staat voor een uitdaging om de arbeidsmarkt klaar te
maken voor een transitie naar de circulaire economie: onderwijs,
opleidingen en trainingen moeten anticiperen op de ontwikkelingen
in de circulaire economie en inspelen op de behoeften van de markt.
Een regionale aanpak is nodig waar door middel van publiek-private
samenwerking op de juist manier invulling wordt gegeven aan een
circulaire arbeidsmarkt.
Vervolgstappen
Verdiepend onderzoek naar specifieke onderwerpen is nodig, zoals
de relatie tussen bestaande industrieën en circulariteit, nieuwe banen
als gevolg van de energietransitie en nieuwe beroepen die ontstaan
als gevolg van technologische en organisatorische innovatie. Inzicht
in waar circulaire werkgelegenheid wordt gecreëerd maar ook
waar werkgelegenheid verdwijnt geeft inzicht in de manier waarop
de arbeidsmarkt op de transitie kan worden voorbereid. Ook een
verdere verdieping over de benodigde vaardigheden in de circualaire
economie is nodig. Een jaarlijkse nulmeting maakt monitoring en
sturing van circulaire werkgelegenheid mogelijk.

44.000 Circulaire banen
in de Bouw-, Energie-,
Biomassa/voedsel- en
Va a r di g h e i d
consumtpiegoederenketen in de MRA
Bouw
Bouw

Biomassa/
voedsel
Agri-food

Energie
Energie

ConsumptieGoederen
Consumptiegoederen

Duizend circulaire banen in MRA
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Introductie

1. INTRODUCTIE
Circulaire economie, werkgelegenheid en
vaardigheden
De transitie naar een circulaire economie is de afgelopen jaren in
versnelling geraakt. Het wordt als een oplossing gezien waar de wereld,
en vooral elke stedelijke regio, zich gesteld ziet: grondstoffenschaarste,
luchtkwaliteit, broeikasgassen, afval en werkgelegenheid. Waar in een
lineaire economie producten worden geproduceerd, verkocht en na
gebruik weggegooid, worden in een circulaire economie producten,
onderdelen en materialen hoogwaardig hergebruikt.
Behalve voor het milieu heeft de circulaire economie ook positieve
efftecten op de economie. Diverse onderzoeken tonen aan dat er
werkgelegenheid en economische waarde mee gecreëerd kunnen
worden. Een recente studie van de Europese Commissie laat zien dat
er 700.000 banen gecreëerd kunnen worden in de circulaire economie
in 2030.a Het rapport “kansen voor de circulaire economie” van TNO
laat zien dat dat er 54.000 banen in het verschiet liggen voor de
Nederlandse markt.b
Om inzicht te krijgen in de werkgelegenheid in de circulaire economie,
heeft Circle Economy daar samen met de Erasmus Universiteit in 2017
onderzoek naar gedaan en een methodiek opgezet. Dat onderzoek
bevat een nulmeting voor heel Nederland en een typering van de
soorten banen die in de circulaire economie voortkomen.

Waarom dit onderzoek?
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de gemeente Amsterdam
streven naar een circulaire economie en willen in 2050 volledig circulair
zijn. Amsterdam is zijn beleid om de circulaire economie te versnellen
in 2015 gestart met het rapport Amsterdam circulair (zie kader). Anno
2018 heeft de stad meer dan 70 circulaire projecten opgezet en wordt
Amsterdam wereldwijd beschouwd als koploper in de circulaire
economie. Deze projecten zijn geëvalueerd in het rapport “Evaluatie
en scenario’s Amsterdam”. Daarnaast is er vanuit het bedrijfsleven
en kennisinstellingen commitment om de circulaire economie in de
pratijk te brengen.
Om de effecten van de circulaire economie op de arbeidsmarkt te
meten hebben de gemeente Amsterdam en de MRA, Circle Economy
gevraagd een nulmeting te doen van de werkgelegenheid in de
circulaire economie. Met behulp van zo’n wetenschappelijke basis
om de circulaire werkgelegenheid te meten kan het effect van het
beleid op de circulaire economie in kaart worden gebracht. Door de
eerder landelijk toegepaste methode nu in te zetten in de MRA en
Amsterdam kunnen inzichten en resultaten worden vergeleken.
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de
werkgelegenheid in de circulaire economie in de MetropoolRegio

Amsterdam (MRA) en de stad Amsterdam. Het laat zien hoeveel banen
er op dit moment in de circulaire economie aanwezig zijn. Ook bevat
het een beschrijving van de benodigde vaardigheden voor banen in
deze sector. Daarbij worden de volgende vragen behandeld: Welke
van die vaardigheden ontbreken nog in de regio? Verandert de vraag
naar dit soort banen in de toekomst? Op welke manier kunnen stad en
regio in een dergelijke vraag voorzien? Het rapport laat voorbeelden en
toepassingen van banen en vaardigheden in de circulaire economie en
geeft daarmee een praktische toelichting op het onderzoek.
De circulaire economie vraagt om andere typen vaardigheden dan
het huidige ‘lineaire’ systeem. Zo wordt er bijvoorbeeld meer nadruk
gelegd op het ontwerpen en hergebruiken van producten. Als een stad
of regio versneld een circulaire economie wil invoeren, dan betekent
dat dat er in de toekomst andere vaardigheden van de arbeidsmarkt
worden gevraagd. Om beleidsmakers en onderwijsinstellingen
handvatten te geven om de arbeidsmarkt voor te bereiden op de
circulaire economie, worden in dit onderzoek handelingsperspectieven
geformuleerd.
Om de resultaten tussentijds te valideren, en de link met
kennisinstellingen en bedrijfsleven te waarborgen is een
begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit: de gemeente
Amsterdam, Amsterdam Economic Board, en bureau MetropoolRegio
Amsterdam.
De circulaire economie is nog volop in ontwikkeling en is daarom met
de nodige onzekerheden omgeven. Dit rapport moet in die context
worden bezien; het geeft geen definitieve antwoorden, maar schetst
handelingsperspectieven en doet handreikingen voor sturing door stad
en regio. Er is verdiepend onderzoek nodig om specifieke sectoren
en onderlinge verbanden binnen de circulaire arbeidsmarkt nader te
duiden.
De Metropoolregio Amsterdam en de circulaire economie
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) stelt zich ten doel om in 2050
volledig circulair te zijn. Sinds 2015 positioneert de regio zich als
nationale én internationale spil in de opslag en doorvoer van circulaire
grondstoffen, mede dankzij zijn strategische ligging. Binnen de
grenzen van de MRA liggen een zeehaven (die van Amsterdam), een
internationale luchthaven (Schiphol Airport), een hub voor datacenters
(de Dataport) en een kruispunt in de bloemen- en sierteeltverkoop (de
Greenport).
Amsterdam als koploper in de circulaire economie
De gemeente Amsterdam heeft begin 2015 met het rapport
Amsterdam circulair , een visie en routekaart voor stad en regio een
koers voor de stedelijke circulaire economie uitgezet, ingebed in die
van de regio. Ze heeft van twee grondstoffenketens (bouwmaterialen
en organische restmateriaal) geanalyseerd hoe die circulair kunnen
worden gemaakt. Anno 2018 heeft Amsterdam meer dan 70 circulaire
projecten gestart en wordt de stad wereldwijd beschouwd als koploper
in de circulaire economie.
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Reikwijdte van het onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit de volgende elementen:
1.

Een nulmeting van de banen en vaardigheden in de circulaire
economie in de MRA en Amsterdam (inclusief het havengebied).
Het betreft een overzicht van de huidige status in stad en
regio: hoeveel en welke banen aan de circulaire economie zijn
gerelateerd en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn.

2.

Overzicht van benodigde vaardigheden en kennis. Daarbij wordt
rekening gehouden met de verwachte automatisering van huidige
beroepen.

3.

Handelingsperspectieven voor beleidsmakers en bedrijfsleven om
de arbeidsmarkt klaar te maken voor een transitie naar de circulaire
economie.

4.

Transitie-ketens: Inzicht in vaardigheden en circulaire banen in
waardeketens.

Nulmeting circulaire werkgelegenheid
Het onderzoek is zoals gezegd een nulmeting van het aantal banen
in de MRA en Amsterdam dat gerelateerd is aan de circulaire
economie: de circulaire werkgelegenheid. Die wordt geanalyseerd
in de verschillende onderdelen van die economie, maar ook naar
geografische verspreiding in stad en regio. Voorspellingen over de
omvang en de aard van de circulaire werkgelegenheid vallen buiten dit
onderzoek.
Beperkingen methodiek
De methode die in dit onderzoek wordt gebruikt berust op
sectorclassificaties die door het Centraal Bureau voor Statistiek zijn
opgesteld. Doordat sectorclassificaties niet oneindig gedetailleerd zijn,
kunnen bepaalde onjuistheden naar voren komen. Zo valt bijvoorbeeld
lastig uit te maken welk deel van de transportsector bijdraagt aan de
circulaire economie, omdat het CBS dat op dit moment niet tot in
detail kan meten. Daarnaast kan een bedrijf formeel tot een bepaalde
sector behoren, terwijl het in meerdere sectoren actief is. Hierdoor
kan het aantal banen in een sector overschat of onderschat worden.
Of de praktijk de theoretische indeling in sectoren weerspiegelt,
is geverifieerd door van verschillende bedrijven na te gaan welke
activiteiten ze uitvoeren. In de methodiek wordt werkgelegenheid
gerelateerd aan de vestiging waar het staat ingeschreven. Echter
vinden activiteiten niet altijd plaats waar de vestigingen zijn.
Werknemers kunnen namelijk in een andere plaats actief zijn.
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Circulaire vaardigheden en kennis
Het onderzoek is een nulmeting van de benodigde vaardigheden voor
banen in de circulaire economie in de MRA en Amsterdam. Hiervoor
is onderzoek gedaan naar de vaardigheden die op dit moment in de
circulaire economie aanwezig zijn.
Om inzicht te geven in de vaardigheden die in de toekomst nodig
zijn, is gecorrigeerd voor het risico dat beroepen als gevolg van
automatisering verdwijnen. Zo kan worden ingeschat waar een tekort
of een overschot aan bepaalde vaardigheden ontstaat. Het risico
dat beroepen verdwijnen door veranderingen in de economie en de
conjunctuur en het ontstaan van nieuwe (nog onbekende) beroepen
vallen buiten dit onderzoek.
Voor het opstellen van vaardigheidsprofielen in de circulaire
economie wordt gebruik gemaakt van het Amerikaanse Occupational
Information Network (O*NET). Hierdoor wordt een database uit
de Verenigde Staten toegepast in Europese context. Echter de
vaardigheidsprofielen van de Verenigde Staten vertonen een
hoge correlatie met de Europese markt. Het European Centre
for the Development of Vocational Training stelt daarom dat het
methodologisch correct is Amerikaanse vaardigheidsprofielen toe te
passen in Europese contex
Leeswijzer
Na een introductie over circulaire economie gaat hoofdstuk 2 in op
de werkgelegenheid in de circulaire economie, wat die inhoudt en
hoeveel en welke banen er in de MRA en Amsterdam in die sector
zijn. Daarna gaat het verder in op de de benodigde vaardigheden voor
banen in de circulaire economie. Hoofdstuk 3 geeft per basisprincipe
van de circulaire economie inzicht in die ‘circulaire’ banen en
vaardigheden. Hoofdstuk 4 zoomt in op vier zogeheten transitieketens:
de bouwketen, de biomassa- en voedselketen, de energieketen en
de consumptiegoederenketen. De analyse wordt afgesloten met
conclusies.

Leeswijzer

2. CIRCULAIRE ECONOMIE

Basisprincipes circulaire economie

Wat is de circulaire economie?

Primaire circulaire strategieën

De circulaire economie levert een oplossing voor de groeiende,
wereldwijde grondstoffenproblematiek, die is ontstaan door het
huidige economische systeem waarin grondstoffen worden verspilt. Op
dit moment wordt het merendeel van het afval niet nuttig hergebruikt
en vaak gestort, of het gaat verloren in het systeem. Wereldwijd wordt
op dit moment maar 9,1 procent van alle grondstoffen hergebruikta.
In een circulaire economie worden grondstoffen niet verbruikt, maar
herwonnen om hun waarde zo veel mogelijk te behouden. Er gaat
dus nauwelijks of geen waarde na de levensduur van een product
verloren, maar die wordt herwonnen door middel van hergebruik,
herstel en recycling (zoals afgebeeld in de figuur hieronder). Op die
manier vermindert de circulaire economie het schadelijke gebruik van
eindige en schaarse grondstoffen en levert ze tegelijk economische,
ecologische en maatschappelijke voordelen op. Ze reduceert daarmee
emissies, creëert banen en levert economische waarde.

Door circulaire strategieën en principes toe te passen, kunnen
bedrijven een zo hoog mogelijke economische en maatschappelijke
waarde creëren en tegelijk hun negatieve impact op het milieu
verkleinen.
De circulaire economie is een complex onderwerp, waar veel
verschillende definities voor worden gebruikt. Om het begrip zo te
definiëren dat het kan worden onderzocht heeft Circle Economy
zeven basisprincipes gebruikt. Het heeft daarvoor gekozen nadat ze
meer dan twintig definities heeft geanalyseerd die veel organisaties
hanteren. Het gaat om de zeven basisprincipes die aan de rechterkant
van de pagina staan afgebeeld, waarvan de eerste vier vooral
circulaire strategieën zijn en de laatste drie de circulaire economie
ondersteunen:

Prioriteer hernieuwbare bronnen:
Maak efficiënt gebruik van hernieuwbare en non-toxische
grondstoffen als grondstof en energiebron.
Verleng de levensduur
Zorg ervoor dat producten en materialen zo lang mogelijk
in gebruik blijven door ze te onderhouden, repareren en
upgraden.

Zet afval in als grondstof
Gebruik rest- en afvalstromen als grondstof,

Overweeg nieuwe business modellen
Schep nieuwe kansen om economische waarde te
creëren en verenig zakelijke belangen met het milieu door
servicegerichte businessmodellen toe te passen.
reparatie/onderhoud

WAARDE
TOEVOEGEN
retail

assemblage

gebruiker

WAARDE
BEHOUDEN

WAARDE
VERNIETIGEN

WAARDE
TOEVOEGEN

refurbish

Werk samen voor waardecreatie:

retail

hergebruik/herdistributie

Ondersteunende circulaire strategieën

Werk samen met partijen in waardeketens (van producent
naar gebruiker en verwerker), binnen organisaties en met
de publieke sector.

assemblage

her-fabricage
fabricage

recycle

extractie

Ontwerp voor de toekomst

fabricage

Houd voortdurend rekening met het systeemperspectief
tijdens het ontwerpproces van producten van diensten
om de juiste materialen te gebruiken en voor een lange(re)
levensduur te zorgen.

extractie

VOOR GEBRUIK GEBRUIK

NA GEBRUIK

VOOR GEBRUIK GEBRUIK

NA GEBRUIK
Integreer digitale technologie

Het Value Hill model stelt een categorisatie voor die gebaseerd is op de levenscycli van een product in pre-, in-, en post
gebruik, en verheldert zo de systematische verschillen tussen de huidige lineaire economie en de circulaire economie waar we
naartoe werken (Achterberg, Hinfelaar, & Bocken, 2016).
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Breng materiaalgebruik in kaart en optimaliseer
grondstoffen in waardeketens door middel van digitale
platformen en technologieën.

Circulaire werkgelegenheid

Voorbeelden van banen per basisprincipe

CIRCULAIRE WERKGELEGENHEID

A. Primaire circulaire strategieën
Wat is circulaire werkgelegenheid?
Circulaire werkgelegenheid zijn de banen binnen de circulaire
economie, kortweg circulaire banen. De circulaire economie omvat
meerdere sectoren en activiteiten, die elk op een eigen manier en
in meer of mindere mate aan de circulaire economie bijdragen. Als
gevolg daarvan zijn er ook verschillende groepen circulaire banen.
Om het aantal circulaire banen in te schatten, wordt voor dit
onderzoek een methode gebruikt die de Erasmus Universiteit en Circle
Economy samen hebben ontwikkeld. De methode maakt gebruik
van sectorclassificaties die door het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) en binnen de Europese Unie zijn gestandaardiseerd, zodat de
resultaten nationaal en internationaal kunnen worden vergeleken. Er
worden drie type banen onderscheiden, die zijn gelinkt aan de zeven
basisprincipes.
•

•

•

Sectoren die bijdragen aan de vier primaire basisprincipes creëren
primaire circulaire werkgelegenheid. Deze banen zorgen ervoor dat
grondstofkringlopen gesloten worden en vormen daarmee de kern
van de circulaire economie. Denk aan een monteur die kapotte
telefoons herstelt.
Sectoren die bijdragen aan de drie ondersteunende basisprincipes
creëren ondersteunende circulaire werkgelegenheid. Deze banen
maken versnelling en opschaling van primair circulaire activiteiten
mogelijk en vormen zo de ondersteunende schil van de circulaire
economie. Denk aan een productontwerper die een telefoon zo
ontwerpt dat die uit elkaar gehaald en dus hersteld kan worden.
Alle andere sectoren die diensten leveren aan primaire en
ondersteunende circulaire activiteiten creëren indirecte circulaire
werkgelegenheid. Denk aan een koeriersdienst die een monteur
gebruikt om de telefoon van een klant op te halen.

Berekenen van circulaire werkgelegenheid
De methode is gebaseerd op de onderverdeling van de economie
in sectoren. Voor de nulmeting wordt gebruik gemaakt van het
werkgelegenheidsregister van LISA. Hier staan alle werklocaties en
bedrijven in vermeld, geclassificeerd naar meer dan 1400 sectoren.
Bedrijven en dus banen kunnen ermee worden ingedeeld naar het
type circulaire werkgelegenheid. Zo vallen de sector afvalbeheer en
de reparatiesector onder de primaire circulaire werkgelegenheid. Om
meer detail te geven aan werkgelegenheid in deze sectoren, omdat
bijvoorbeeld niet alle afvalbedrijven al volledig circulair zijn, worden
experts geraardpleegd.

Voor ondersteunende en indirecte circulaire banen wordt een andere
benadering gebruikt. Niet alle banen in die sector worden als circulair
aangemerkt. Voor deze sectoren geldt de economische interactie
tussen indirecte, ondersteunende en primair circulaire sectoren als
criterium voor hun circulaire aandeel. Hierbij wordt gekeken naar
de diensten die een ondersteunende sector levert aan een primair
circulair sector. Een voorbeeld is de IT-sector die diensten levert aan
de afvalverwerkings sector (denk bijvoorbeeld aan een grondstoffen
applicatie). Het zou uiteraard onjuist zijn om de gehele IT-sector tot de
circulaire economie te rekenen. Maar door te kijken naar de transacties
tussen bijvoorbeeld de afvalverwerkings- en de IT-sector is een
inschatting mogelijk van het aandeel circulaire banen in de IT-sector.
Sector-activiteiten die onder primaire en ondersteunende circulaire
principes vallen, bepalen samen de directe werkgelegenheid in de
circulaire economie. Indirecte circulaire werkgelegenheid wordt
gecreëerd door geleverde diensten aan deze sectoractiviteiten en valt
dus buiten de zeven basisprincipes van de circulaire economie.
Bijlage 1 bevat een compleet overzicht van deze methode.
Meten van circulaire werkgelegenheid: een praktijkvoorbeeld
Om te bepalen hoeveel banen in de MRA circulaire banen zijn, wordt
gewerkt met sectorclassificaties. Daarmee zijn de resultaten afhankelijk
van de gangbare classificaties. Als gevolg daarvan wordt niet altijd de
detaillering behaald die nodig is om de circulaire economie in kaart
te brengen. De sector afvalbeheer valt bijvoorbeeld onder de primaire
circulaire werkgelegenheid. Wel wordt gevalideerd of bijvoorbeeld
afvalverwerkings bedrijven al volledig circulair zijn. Mocht hieruit
blijken dat dit niet het geval is dan wordt een kleiner deel van de
werkgelengeheid aan de circulaire economie gekoppelt.
De sectoraanpak maakt het ook mogelijk ondersteunende en indirecte
circulaire banen te meten. Zo staat Circle Economy geregistreerd
als non-profitorganisatie en valt deze organisatie daarmee onder
de indirecte circulaire sector. Doordat Circle Economy advies kan
geven, draagt ze indirect bij aan de circulaire economie. Door naar
de economische transacties tussen deze twee bedrijven te krijgen,
ontstaat een beeld van het deel van de werkgelegenheid bij Circle
Economy – en daarmee de hele non-profitsector – dat bijdraagt aan de
circulaire economie. De economische interacties wordt doormiddel
van zogenaamde input-output tabellen vastgesteld.

Prioriteer hernieuwbare bronnen
De zonnepanelen installateur plaatst zonnepanelen
en draagt zo bij aan het gebruik van zonne-energie als
hernieuwbare bron.
Verleng de levensduur
De monteur herstelt apparaten, machines, of
voertuigen en verlengt dus, net als alle herstel- en
onderhoudswerkers de levensduur van voorwerpen.
Zet afval in als grondstof
De recycling arbeider sorteert afval in recycleerbare
en niet-recycleerbare materialen waardoor afval kan
herwonnen worden en opnieuw ingezet als grondstof.

Overweeg nieuwe business modellen
De business developer die nieuwe lease contracten
aanbiedt voor haar producten, en dus nieuwe
business modellen mogelijk maken.

B. Ondersteunende circulaire strategieën
Werk samen aan waardecreatie
De directeur van een handelsorganisatie faciliteerd
samenwerking tusssen verschillen organisaties
en sectoren en kan hiermee voor nieuwe
ketensamewerkingen zorgen.

Ontwerp voor de toekomst
De architect ontwerpt gebouwen met circulaire
principes zodat de levensduur wordt verlengt en
producten en materialen herwonnen kunnen worden.
Integreer digitale technologie
De data analyst verwerkt data die bijvoorbeeld
de vraag een aanbod van restromen op elkaar
afstemmen.

C. Indirecte circulaire strategieën
Indirect
De koerier brengt pakjes van hun verzender naar
hun bestemming en draagt dus niet direct bij aan de
circulaire economie. Wel maakt de koerier bepaalde
circulaire activiteiten mogelijk, zoals reverse logistics,
en draagt dus indirect bij aan de circulaire economie.
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Circulaire banen in de MRA
Van een totaal aantal banen rond de 1,3 miljoen in de MRA in
2016 was 11 procent circulair. Dat komt neer op ongeveer 140.000
circulaire banen. Het merendeel van de circulaire banen behoort
tot de ondersteunende werkgelegenheid (36 procent) en de
indirecte circulaire werkgelegenheid (40 procent). Als de resultaten
worden vergeleken met Nederland als geheel, dan valt op dat het
aandeel primaire circulaire banen in de MRA groter is. Dat wordt
mede verklaard doordat de circulaire economie, bijvoorbeeld de
afvalverwerking, zich vaak rond steden concentreert.

Zowel de MRA als de stad Amsterdam heeft een hoger aandeel aan
primaire en indirecte circulaire banen dan Nederland als geheel. De
sterk verstedelijkte regio MRA wordt gekenmerkt door zijn op diensten
georiënteerde economie. In de circulaire economie komt dat tot uiting
in ondersteunende circulaire banen, zoals in de digitale technologie
en de creatieve industrie. Buiten de stedelijke kernen, zoals in het
havengebied, zijn directe circulaire banen van veel groter belang,
zoals in de afval-naar-grondstofindustrie. De geografische ligging van
circulaire banen wordt verder uitgediept op pagina 11 en 12.
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Circulaire banen in Nederland
In 2015 was acht procent van de banen in Nederland gerelateerd
aan de circulaire economie. Dat blijkt uit een onderzoek van Ehero
en Circle Econom Bijna de helft daarvan was indirect circulair en
behoorde dus niet rechtstreeks tot de circulaire economie. Van de
directe circulaire werkgelegenheid in Nederland volgt ongeveer
twee derde de primaire circulaire basisprincipes, een derde is
ondersteunend circulair.

Circulaire banen in Amsterdam
Van het totale aantal banen van rond de 600.000 in Amsterdam in
2016 was eveneens 11 procent circulair. Dat komt neer op ongeveer
63.500 circulaire banen. Als de resultaten van Amsterdam worden
vergeleken met de MRA, dan zijn er enkele nuanceverschillen op te
merken. Amsterdam heeft in vergelijking met de MRA een groter
aandeel aan ondersteunende circulaire banen (42 procent). Daarnaast
heeft Amsterdam een groter aandeel aan ondersteunend circulaire
banen (42 procent) in vergelijking met de MRA. De MRA heeft echter
een hoger percentage (24 procent) primair circulaire banen.
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Voor de analyse worden de resultaten van Amsterdam en de MRA
vergeleken met de rest van Nederland. De resultaten worden
ingedeeld in primaire circulaire banen, ondersteunende circulaire
banen en indirecte circulaire banen.

Circulaire banen

Onde

Circulaire banen in Nederland, de
Metropoolregio Amsterdam, en
Amsterdam
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CIRCULAIRE BANEN
AMSTERDAM

Primair 20%
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Circulaire banen volgens de 7 basisprincipes

Circulaire banen volgens de 7 basis principes
van de circulaire economie

Circulaire banen per basisprincipe

Deze paragraaf biedt inzicht in de verdeling van circulaire banen naar de
zeven basisprincipes van de circulaire economie. Daarmee wordt duidelijk
waar zich de werkgelegenheid in de circulaire economie bevindt. De
grafiek aan de rechterkant illustreert hoe de circulaire banen naar de zeven
basisprincipes worden uitgesplitst, zowel binnen Nederland (grijs vlak), de
MRA (dikke lijn) als Amsterdam (dunne lijn). Zowel de MRA als Amsterdam
heeft zijn eigen specialisatie. Die worden hieronder beschreven.
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Een verschil tussen stad Amsterdam
en MRA is dat
d
4 het accent in
n
Amsterdam vooral ligt op de digitale technologie, en in de MRA meer op
levensduurverlenging. Daarnaast kent Amsterdam een hogere specialisatie
in het inzetten van afval als grondstof dan de MRA. De activiteiten van
bedrijven in het havengebied en partijen die actief zijn in het verwerken
van bouwafval, rubberen banden, of voedingsmiddelen en vetten, spelen
hier een belangrijke rol. De MRA specialiseert zich, meer dan Amsterdam,
in circulaire businessmodellen, zoal het inzetten van lease-concepten of
diensten in de regio Schiphol.
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Expertise in levensduurverlenging van producten en materialen MRA
Ook banen op het gebied van levensduurverlenging en circulair ontwerp
hebben een groot aandeel in het aantal circulaire banen. Meer dan
22 procent van de circulaire banen binnen de MRA is gerelateerd aan
levensduurverlenging. Het gaat vooral om de reparatie van auto’s en
hightech goederen en om handel in tweedehandsgoederen. Zowel stad als
regio heeft expertise in levensduurverlenging, maar in de MRA is dat wat
meer uitgesproken.
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Expertise in circulair ontwerp
Naast banen in digitale technologie, zijn banen in circulair ontwerp
verantwoordelijk voor het grootste aandeel circulaire banen. Met een
percentage van 15% voor Amsterdam en 13% voor de MRA van het totaal
aan circulaire banen is het significant hoger het landelijke gemiddelde van
7%. Circulair ontwerp is gelinkt aan de circulair ontwerp van producten
maar bijvoorbeeld ook in het ontwerpen van gebouwen en woningen.
De concentratie van de creatieve sector creëert het hoge aantal circulaire
banen in de MRA en Amsterdam.
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Expertise in digitale technologie
Zowel Amsterdam als de MRA heeft een hoog percentage aan circulaire
banen binnen de digitale technologie: 52 procent, tegen een landelijk
gemiddelde van 25 procent. Banen in deze sector zijn essentieel voor de
transitie naar een circulaire economie.
Banen

WERK SAMEN
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A

MRA

Samenwerking voor waardecreatie
Banen die vallen onder het samenwerken aan waardecreatie zijn
waarschijnlijk ondervertegenwoordigd
in dit rapport. Zulke ondersteunende
Pri
mair 24%
circulaire activiteiten worden gewoonlijk uitgevoerd binnen veel bedrijven
in de circulaire economie van de MRA, bijvoorbeeld in de rol van
accountmanager of grondstoffenregisseur. Hoewel bepaalde werknemers
binnen een bedrijf deze functie zullen vervullen, zijn er maar weinig
bedrijven die zich daar uitsluitend aan hebben gewijd en als zodanig zijn
geclassificeerd, zoals brancheverenigingen.
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Zowel de MRA als de stad Amsterdam heeft zijn specialisatie binnen de
circulaire economie. Waar die zijn te vinden, is te zien in de geografische
analyse op pagina 12 en 13.
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Ruimtelijke verdeling in de MRA en Amsterdam

Ruimtelijke verdeling van circulaire banen
in de MRA
De kaart op de rechterpagina presenteert de ruimtelijke verdeling
van de circulaire werkgelegenheid in de gehele MRA, per wijk (op
het niveau van viercijferige postcodes). Alle circulaire banen zijn erin
opgenomen: primaire, ondersteunende en indirecte circulaire banen.
Het aantal circulaire banen per wijk varieert van 0 (vaak in dunbevolkte
plattelandsgebieden) tot meer dan 3000 (in dichtbevolkte gebieden,
industrieterreinen en businessparken).

Velsen

Eerdere analyse toont dat circulaire banen in Nederland zich over
het algemeen in en rond stedelijke kernen bevinden . Binnen deze
gebieden zijn duidelijke verschillen te zien: ondersteunende circulaire
activiteiten concentreren zich veelal in stadskernen, terwijl primaire
circulaire activiteiten gewoonlijk aan de rand van steden zijn te vinden.

Haarlem

Stadskernen zijn clusters voor circulaire werkgelegenheid
In lijn met nationale trends4 leveren ook in de MRA de stedelijke
kernen het grootste aantal circulaire banen, vooral in Amsterdam,
Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en Almere. Dat is
alleen uitsluitend in absolute zin zo; de circulaire werkgelegenheid
is ten opzichte van de rest van de werkgelegenheid gelijkmatiger
verspreid. Met een gemiddeld aandeel van 11 procent aan circulaire
banen in de MRA zijn Diemen (15 procent) en Almere (13 procent)
relatieve uitschieters.

Almere

Schiphol

Steden vormen hotspot voor circulair ontwerp en IT
In het grootste deel van de MRA-gemeenten levert de IT-sector de
meeste banen, met een duidelijke clustering in de meeste stedelijke
kernen. Ook de regio rond Schiphol levert veel circulaire banen.
Banen in het kader van het basisprincipe ‘Ontwerp voor de toekomst’
zijn vooral geconcentreerd in de grotere stadskernen, met name
Amsterdam.

Amsterdam

MRA

Levensduurverlenging geclusterd rond inzetten van afval als
grondstof
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De kaart presenteert de ruimtelijke
verdeling van de circulaire
werkgelegenheid, per wijk (op het niveau
van viercijferige postcodes). Alle circulaire
banen zijn erin opgenomen: primaire,
ondersteunende en indirecte circulaire
banen. Het aantal circulaire banen per
wijk varieert van 0 (vaak in dunbevolkte
plattelandsgebieden) tot meer dan
3000 (in dichtbevolkte gebieden,
industrieterreinen en businessparken).
De iconen geven hotspots aan van
werkgelenheid per basisprincipe.

Ruimtelijke verdeling in Amsterdam

Ruimtelijke verdeling van circulaire banen
in Amsterdam

Haven van Amsterdam

De kaart op deze pagina toont de verdeling van de totale circulaire
werkgelegenheid in de buurten van Amsterdam (op het niveau van
viercijferige postcodes). Ook hier zijn alle circulaire banen opgenomen:
primaire, ondersteunende en indirecte circulaire banen. In de buurten
van de Omval (23 procent) en in Sloten en Riekerpolder (26 procent)
komt duidelijk een groter aantal circulaire banen voor dan gemiddeld
in de stad: 11 procent.

Buiksloterham

Ondersteunende circulaire werkgelegenheid bij stadskernen
Wat betreft de absolute verdeling van circulaire werkgelegenheid
zijn er verschillende trends te zien. In lijn met de MRA is een groot
cluster van ondersteunende circulaire activiteiten te zien rond het
centrum van de stad en rond de Zuidas. Het gaat vooral om banen
die zijn gerelateerd aan de basisprincipes circulair ontwerp en digitale
technologie. Het bedrijventerrein Amstel III, in het zuidoosten van
Amsterdam, vertoont een duidelijke clustering van zowel primaire als
ondersteunende werkgelegenheid.
Primaire circulaire activiteiten geclusterd rond industriegebieden
In de noordwestelijke industriegebieden zijn primaire circulaire
activiteiten geclusterd. Zowel Buiksloterham (20 procent) als de haven
van Amsterdam (19 procent) zijn daarvoor verantwoordelijk. Van de
haven van Amsterdam is medio 2017 de circulaire werkgelegenheid
onderzocht. Daaruit blijkt een diversiteit aan circulaire activiteiten op
de oostelijke flank. Andere zones kennen juist meer gespecialiseerde
activiteit. Zo wordt het gebied tussen de Amerikahaven en de
Westhaven gekenmerkt door activiteiten die zijn gerelateerd aan
het inzetten van afval als grondstof. Dat is een direct gevolg van de
afvalverwerkings- en recyclingactiviteiten die daar plaatsvinden. Het
gebied rondom de Westhaven en de Mercuriushaven voorziet juist in
veel banen die zijn gerelateerd aan levensduurverlenging.
Ook binnen de grenzen van de stad Amsterdam zijn dus op relatief
kleine schaal trends op het gebied van ruimtelijke verdeling van
circulaire werkgelegenheid waarneembaar die in het hele land te
zien zijn: de primaire circulaire werkgelegenheid concentreert zich in
stedelijke kernen en de ondersteunende circulaire werkgelegenheid in
de periferie.
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De kaart presenteert de ruimtelijke
verdeling van de circulaire
werkgelegenheid, per buurt. Alle
circulaire banen zijn erin opgenomen:
primaire, ondersteunende en indirecte
circulaire banen. Het aantal circulaire
banen per wijk varieert van 0 (vaak
in dunbevolkte plattelandsgebieden)
tot 2750 (in dichtbevolkte gebieden,
industrieterreinen en businessparken).
De iconen geven hotspots aan van
werkgelenheid per basisprincipe.
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3 . VA A R D I G H E D E N I N D E
CIRCULAIRE ECONOMIE

6 type vaardigheden

Om de transitie van de huidige, grondstoffen verslindende economie naar een circulaire economie
mogelijk te maken, moet de arbeidsmarkt de vaardigheden en kennis bieden die voor zo’n economie
benodigd zijn. Een arbeidsmarkt die op die transitie anticipeert, kan die bovendien versnellen.

We kijken in dit onderzoek naar benodigde vaardigheden en opleidingsniveaus. Vaardigheden zijn
het vermogen om een taak goed uit te voeren. In de O*NET-database worden 35 vaardigheden
geïdentificeerd, variërend van actief leren en luisteren, tot wiskunde en programmeren. Deze
vaardigheden zijn onderverdeeld in zes groepen op basis van het type activiteiten waarin ze worden
gebruikt. Bijlage 3 bevat een uitgebreidt overzicht van competenties en vaardigheden.

De circulaire economie kan – met haar impact op de arbeidsmarkt in de vorm van veranderende banen
en takenpakketten – een positieve maatschappelijke bijdrage leveren door voor een grote diversiteit aan
banen te zorgen. Zo blijkt dat zowel hoog- als laagopgeleiden erin aan de slag kunnen.6 Het is daarom
belangrijk inzicht te verwerven in de vaardigheden die daarvoor van belang zijn. Dat kan door ze eerst te
definiëren, om ze vervolgens te meten en te monitoren. Daarnaast levert onderzoek naar de benodigde
opleidingsniveaus belangrijke inzichten op over de tekorten en de mismatches die zich eventueel op
de toekomstige arbeidsmarkt zullen voordoen. Daarmee geeft het de richting aan van de trainings- en
onderwijsprogramma’s waarin geïnvesteerd kan worden. Dit hoofdstuk gaat over de andere behoeftes aan
kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de circulaire economie.

Basisvaardigheden
Ontwikkelde capaciteiten die leren en een snellere kennisverwerving
mogelijk maken.

Berekenen van vaardigheden en opleidingsvereisten in de circulaire economie
Om de voor de circulaire economie benodigde kennis in de MRA te onderzoeken, wordt informatie
over de benodigde vaardigheden en kennis voor de uitoefening van bepaalde beroepen gecombineerd
met informatie over beroepenstructuur per sector. Het onderzoek bouwt voort op de eerder genoemde
definitie van de circulaire economie. Eerst wordt de beroepsstructuur van deze sectoren bepaald aan de
hand van zogeheten sector/beroepsdata van het Bureau of Labor Statistics (BLS)7 Vervolgens worden voor
deze beroepen vaardigheidsprofielen opgesteld aan de hand van zogeheten vaardigheden/beroepsdata
van het Occupational Information Network (O*NET).8,* Die laatste zijn een opsomming van de kennis,
vaardigheden, opleidingsniveaus en training die nodig zijn om een specifiek beroep uit te oefenen.
Door beroepen aan sectoren te linken is het mogelijk vaardigheidsprofielen van circulaire sectoren en
strategieën op te stellen.

Complexe probleemoplossende vaardigheden
Ontwikkelde capaciteiten die worden gebruikt om nieuwe, gebrekkig
gedefinieerde problemen op te lossen in complexe omgevingen.

Resource Management vaardigheden
Ontwikkelde capaciteiten die worden gebruikt om middelen efficiënt
in te zetten

Voor elk beroep wordt het belang van de verschillende vaardigheden op een schaal van 1
tot 5 beoordeeld, variërend van ‘Niet belangrijk’ (1) tot ‘Zeer belangrijk’ (5). Het belang van de
opleidingsvereisten wordt beoordeeld als aandeel van de banen die een bepaald opleidingsniveau
vereisen, in gewogen percentages.

Sociale vaardigheden
Ontwikkelde capaciteiten die worden gebruikt om met mensen
samen te werken om zodoende doelen te bereiken.

Bepaalde beroepen komen zowel voor in de circulaire economie als in de rest van de economie,
bijvoorbeeld beroepen op het gebied van management, zakelijke en financiële transacties,
administratieve ondersteuning en verkoop. Sommige beroepen zijn echter oververtegenwoordigd in
de circulaire economie, zoals vervoerders in het basisprincipe ‘zet afval in als grondstof’ en reparatie- en
onderhoudspersoneel in de sector ‘verleng de levensduur’ (zie bijlage 5). Voor dergelijke beroepen zijn
andere dan de bestaande kennis en vaardigheden nodig.

Systeemvaardigheden
Ontwikkelde capaciteiten die worden gebruikt om socio-technische
systemen te begrijpen, te monitoren en te verbeteren.

Een voorbeeld. Binnen Circle Economy werken mensen met allerlei verschillende beroepen, van
administratief medewerkers tot ontwerpers, adviseurs en communicatie-experts, aan de transitie naar
de circulaire economie. Als organisatie werkt Circle Economy indirect mee aan de circulaire economie,
doordat het bedrijven en overheden ondersteund en adviseert. Het beroep van de meesten is dat van
adviseur, waarvoor technische en systeemvaardigheden van belang zijn. Veel voorkomende opleidingen
zijn bouwkunde, ontwerp en natuurwetenschappen. Het opleidingsniveau is meestal HBO of WO. Op
basis van soortgelijke analyses worden profielen opgesteld die nodig zijn in de circulaire economie.

Technische vaardigheden
Ontwikkelde capaciteiten voor het ontwerpen, instellen, bedienen en
corrigeren van storingen bij machines of technologische systemen.

* De vaardigheidsprofielen van de Verenigde Staten vertoont een hoge correlatie (rond de 0,8) met die van Italië en Tsjechië (de enige twee
Europese surveys gebaseerd op O*NET enquêtes die uitgevoerd zijn), met een paar kleine uitzonderingen. Het European CEntre for the
Development of Vocational Training stelt daarom dat het methodologisch correct is Amerikaanse vaardigheidsprofielen toe te passen in Europese
context.9
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Factsheets per basisprincipe

4 . O V E R Z I C H T VA N B A N E N , B E R O E P E N ,
VA A R D I G H E D E N E N K E N N I S P E R
De circulaire economie omvat uiteenlopende sectoren, die op hun beurt uiteenlopende beroepen
kennen. Die beroepen vereisen op hun beurt uiteenlopende kennis en vaardigheden, die op
verschillende manieren opgedaan kunnen worden. Het gevolg is dat moeilijk conclusies over banen
en vaardigheden zijn te trekken die gelden voor de circulaire economie als geheel. Daarom bevat dit
rapport in de vorm van factsheets een overzicht van bevindingen per basisprincipe van de circulaire
economie. Elke factsheet beschrijft de bevindingen per basisprincipe en gaat in op de volgende
onderdelen.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Banen: Dit onderdeel geeft weer hoeveel banen bijdragen aan het betreffende basisprincipe, zowel
in Nederland, de MRA als Amsterdam.
Beroepen: Dit onderdeel belicht de drie beroepen die het meest voorkomen. Het laat zien waarom
deze beroepen belangrijk zijn en hoe ze bijdragen aan het desbetreffende basisprincipe van de
circulaire economie.
Vaardigheden: Dit onderdeel geeft een overzicht van de vaardigheden die nodig zijn om de
beroepen uit te voeren. Alleen die vaardigheden worden benoemd die belangrijk zijn voor banen
die bijdragen aan dit basisprincipe, in vergelijking met het gemiddelde van de rest van de economie.
De vaardigheden zijn onderverdeeld in groepen van zes types van ontwikkelde capaciteiten (zie p.
14).
Kennisvelden: Dit onderdeel geeft een overzicht van de kennisvelden die het belangrijkst zijn om
deze beroepen uit te voeren. Er wordt uitsluitend ingegaan op die kennisvelden die belangrijk zijn
voor de banen die bijdragen aan dit basisprincipe, in vergelijking met het gemiddelde van de rest
van de economie.
Kennisniveau: Dit onderdeel laat zien voor welk aandeel van de banen een HBO-opleiding, meer
dan 4 jaar werkervaring en meer dan 1 jaar training on-the-job nodig is. Het maakt duidelijk hoe
de benodigde kennis en vaardigheden opgedaan kunnen worden: via formeel onderwijs of via
praktische ervaring en trainingen. Doordat er geen gedetailleerde data voor MBO-opleidingen
beschikbaar is kan hiervoor meting worden gedaan. MBO-opleidingen worden echter wel
contextueel meegenomen.
Handelingsperspectief: Dit onderdeel voegt de overige inzichten samen tot een
handelingsperspectief voor de MRA-partners. Zo geeft het inzicht in de manier waarop ze kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor een circulaire economie.

De factsheets zijn opgesteld voor de MRA en Amsterdam als geheel. Het aantal banen per basisprincipe
wordt in de sheets opgesplitst tussen stad en regio, maar voor beroepen, vaardigheden, kennisvelden,
kennisniveaus en handelingsperspectieven wordt dat onderscheid niet gemaakt. De verschillen liggen
namelijk in het aantal circulaire banen dat bijdraagt aan ieder basisprincipe. Daar waar op de beroepen
wordt ingegaan, zijn de resultaten voor stad en regio min of meer gelijk.
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Factsheets

PRIORITEER HERNIEUWBARE ENERGIE
1 Banen

3 Vaardigheden

5 Kennisniveau

Banen op het gebied van hernieuwbare energie hebben betrekking
op het inzetten van duurzame energiebronnen, maar ook van nieuwe
decentrale energiesystemen. Het gaat vooral om primaire circulaire
banen, die ervoor zorgen dat efficiënt gebruik wordt gemaakt van
hernieuwbare en duurzame energiebronnen. In totaal zijn er in de
MRA meer dan 2500 banen op het gebied van hernieuwbare energie
en in Amsterdam meer dan 1000.

De belangrijkste vaardigheden zijn technisch, bijvoorbeeld voor de
installatie en het onderhoud van materieel. Die capaciteiten zijn nodig
om met machines en technologische systemen om te gaan. Daarnaast
zijn vaardigheden voor het oplossen van complexe problemen, resourcemanagement- en systeemvaardigheden van belang. Die zijn nodig
vanwege de complexiteit die het beheer van het energiesysteem met
zich meebrengt.

De hernieuwbare energiesector heeft behalve praktisch opgeleide
arbeidskrachten ook hoog opgeleide arbeidskrachten nodig. Het gaat
om 30 procent van de banen in de hernieuwbare energie in de MRA.
Dat is ongeveer gelijk aan de rest van de economie. Vooral het aantal
banen met training on-the-job en werkervaring is hoger wanneer je
het vergelijkt met de rest van de economie. Dat betekent dat kennis en
vaardigheden die naast een studie worden opgedaan belangrijk zijn in
deze sector.

Prioriteer
hernieuwbare
bronnen:
Nederland

14.000			2.1%

Circulaire
banen:

Technisch

Installatie • kwaliteitscontrole • onderhoud materieel •
troubleshooting • procesanalys • procesbewaking • reparatie •
selectie materieel • technisch ontwerp
Materialenmanagement • personeelmanagement

660.000

MRA

2.500			1.8%

140.000

Resource
management

Amsterdam

1.000			1.6%

60.000

Complex

Complexe problemen oplossen

Systeem

Systeemanalyse en -controle

2 Beroepen

4 Kennisvelden

Veelvoorkomende beroepen zijn te vinden in de installatie- en
onderhoudssector, maar er zijn ook architecten en ingenieurs nodig om
(nieuwe) hernieuwbare energiebronnen en infrastructuur te ontwerpen.
Een top drie van beroepen is hieronder weergegeven*

Er is vooral kennis van elektronica, computers en bouwkunde nodig,
voor het ontwikkelen van slimme energiesystemen zoals smart grids.
Administratie en management is het belangrijkste ondersteunende
kennisveld in deze banen.

Onderhoud en reparatie

Monteur
windmolens

Meer dan een vijfde van de banen valt in de beroepscategorie
onderhoud en reparatie. Het gaat om het onderhoud van
windturbines, zonnecellen en distributienetwerken. Beroepen
kunnen inhoudelijk veranderen van manuele arbeid naar
het bedienen van machines en IT-onderdelen als gevolg van
automatisering.

Architectecten en ingenieurs

Iets meer dan een tiende van de werknemers in deze sector
zijn architecten en ingenieurs. In een circulaire economie
zijn ingenieurs gespecialiseerd in hernieuwbare energie
(infrastructuur). Voor het ontwikkelen van zogeheten smart grids
zijn ook steeds meer elektrotechnische ingenieurs nodig.

Computers en elektronica
Kennis van printplaten, processors, chips, elektronische apparatuur en
computerhardware en -software.

Adminstratie

* Dit zijn slechts drie kennisvelden van belang. Zie voor een volledig overzicht bijlage 6. De
definities van de kennisvelden zijn vrij vertaald van de originele O*NET-definities.
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Rest van de
economie

28%

17%

13%

Prioriteer
hernieuwbare
bronnen

30%

29%

34%

Banen op het gebied van hernieuwbare energie vergen vooral
technische kennis en vaardigheden. De benodigde vaardigheden
worden door praktische ervaring opgedaan (werkervaring en
training on-the-job), Daarom moet vooral geïnvesteerd worden in
leer-werktrajecten, praktische ervaring en aansluiting van onderwijs
op het bedrijfsleven.

•

Bestaande publiek-private partnerschappen die het
beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven linken, kunnen worden
opgeschaald. Het netwerk van samenwerkingsverbanden Katapult
linkt bedrijven bijvoorbeeld aan studenten en docenten9. Sommige
van deze initiatieven zijn specifiek toegepast op duurzame energie.
Zo zijn er diverse netwerken voor onderzoek en innovatie, zoals
Urban Energy, Energievoorziening in Evenwicht, Teachers Learning
in Energy en CAREER voor wind op zee.10

•

Er kan worden ingezet op een fysieke leer-experimenteeromgeving,
zoals in het Energietransitiehuis in de Duurzaamheidsfabriek in
Dordrecht11. Hier leren vakmensen traditionele energie-installaties
om te bouwen naar duurzame installaties.

•

Verder kan er worden worden ingezet op het topsectorenbeleid. Zo
heeft de topsector Energie de Human Capital Agenda 2015-201712
ontwikkeld, een actieagenda om randvoorwaarden te creëren voor
werkgelegenheid die nodig is voor de energietransitie.

•

De energiesector wordt bij uitstek gekenmerkt door snelle innovatie
van productietechnieken (energiebron) en distributietechnieken
(distributiesysteem). Behalve op het gebied van traditionele
hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie,
liggen er bijvoorbeeld kansen voor synthetische kerosine. Al die
technieken zijn relevant voor de MRA, met zijn grote staalbedrijven,
de Noordzee, de haven en Schiphol. Voor de ontwikkeling ervan zijn
veel hoog- en technisch opgeleide mensen nodig. Bovendien zullen
er ook nieuwe beroepen uit ontstaan.

Administratieve ondersteuning
Boekhouder

>1 jaar
training-on-the-job

•

Grid-innovatie
ingenieur
Beroepen in de administratieve ondersteuning vormen de
tweede grootste groep banen op het gebied van hernieuwbare
energie. In een circulaire economie zijn ze niet alleen nodig voor
traditionele ondersteuning, ze kunnen ook een nieuwe invulling
krijgen doordat bijvoorbeeld complexere contractvormen voor de
opwekking van decentrale energie nodig zijn.

>4 jaar werkervaring

6 Handelingsperspectief

Bouwkunde
Kennis van materialen, methoden en gereedschappen voor het bouwen
of repareren van gebouwen of andere bouwwerken zoals snelwegen en
wegen.
Administratie en management
Kennis van bedrijfsvoering en management, die nodig zijn voor
strategische planning, leiderschap, productiemethoden, en de
coördinatie van mensen en middelen.

HBO/WO

VERLENG DE LEVENSDUUR
1 Banen

3 Vaardigheden

5 Kennisniveau

Beroepen op het gebied van levensduurverlenging hebben betrekking
op het behoud en de verlenging van de levensduur van producten
en materialen. De werkgelegenheid valt daarmee vooral binnen de
primaire circulaire sectoren, zoals de onderhouds- en reparatiesector,
maar ook in de logistieke sector, Daarnaast zijn er ondersteunende
beroepen, zoals de logistieke sector en administratie, bijvoorbeeld om
producten en materialen terug te brengen naar afvalverwerkers. In
de MRA gaat het om meer dan 18.500 banen, in Amsterdam om 5600
banen.

Technische vaardigheden zijn de belangrijkste vaardigheden voor banen
die bijdragen aan levensduurverlenging, denk aan de installatie van
apparaten en software, kwaliteitscontrole van producten, onderhoud
van materieel, troubleshooting, procesbewaking en -controle, reparatie
en selectie van materieel. Daarnaast is ook resource management een
belangrijke vaardigheid.

MBO-opleidingen zijn belangrijker dan HBO/WO-opleidingen voor
banen in levensduurverlenging. Deze banen behoeven een praktisch
opleidingsniveau en niet significant meer werkervaring of on-the-job
training.**

Verleng de
levensduur:

Circulaire
banen:

Nederland

160.000			24%

660.000

MRA

18.500			13%

140.000

5.600			9%

60.000

Amsterdam

2 Beroepen
Bijna de helft van de beroepen vallen in de onderhoud- en reparatiesector. Nog eens een derde van de werknemers beoefent beroepen in
vervoer enerzijds en productie sector anderzijds uit. Een top drie van
beroepen is hieronder weergegeven*
Onderhoud en reparatie

Monteur

Bijna de helft van alle banen op het gebied van
levensduurverlenging valt binnen de onderhouds- en
reparatiesector. Deze beroepen vragen vaak om manuele arbeid en
worden zowel op industrieel niveau uitgeoefend als in ambachtelijke
ateliers. Onderhoud en reparatie vormen daarmee de kern van de
circulaire economie. De beroepen kunnen inhoudelijk veranderen
als gevolg van automatisering.

Vervoer

Beroepen op het gebied van vervoer vormen de op één na grootste
groep banen die bijdragen aan levensduurverlenging. Het gaat
om het besturen van transportmiddelen, van bestelwagens tot
vrachtschepen, op lokaal en (inter)nationaal niveau. In een circulaire
economie zijn deze beroepen van belang voor een efficiënte
retourlogistiek.
Vrachtwagenchauffeur

Controller
3D printer

Technisch

Installatie • kwaliteitscontrole van producten • onderhoud van
materieel • troubleshooting • processen bewaken en controleren •
reparatie • selectie van materialen

Resourcemanagement

Grondstoffenmanagement

>4 jaar werkervaring

>1 jaar
training-on-the-job

Rest van de
economie

28%

17%

13%

Levensduurverlenging

16%

19%

15%

4 Kennisvelden

6 Handelingsperspectief

Banen die bijdragen aan levensduurverlenging maken vooral
gebruik van bouw- en natuurkundige kennis en dus van toegepaste
en exacte wetenschappen. Dat komt deels doordat de bouw- en
installatiesector in belangrijke mate aan levensduurverlenging bijdragen
(denk aan onderhoud en reparatie). Deze kennis wordt echter net
zo goed toegepast in reparatiesectoren. Daarnaast is ook kennis van
productontwerp van belang.

•

Levensduurverlenging en behoud van producten en grondstoffen
zijn essentieel in de circulaire economie. Inzetten op deze strategie
vergt veel praktisch en technisch geschoolde arbeid. Ervaring
en training on-the job zijn belangrijker dan een hoge opleiding.
Om levensduurverlenging te stimuleren kan worden ingezet op
leerwerktrajecten en op technische vaardigheden en bètakennis.

•

Wanneer er meer arbeidskrachten nodig zijn voor
levensduurverlenging in de circulaire economie, kan er worden
gekeken naar aangrenzende en vergelijkbare sectoren, bijvoorbeeld
de (geavanceerde) hout- en metaalindustrie. De vaardigheden die
voor levensduurverlenging nodig zijn komen ook daarin terug.13

•

Inzetten op technische vaardigheden en bèta-kennis ondersteunt
de levensduurverlenging strategie van de circulaire economie.

Bouwkunde
Kennis van materialen, methoden en gereedschappen voor het
bouwen of repareren van gebouwen of andere bouwwerken, zoals
snelwegen en wegen.
Natuurkunde
Kennis van fysische principes, wetten, hun onderlinge relaties,
en toepassingen voor het begrijpen van vloeibare, materiële en
atmosferische dynamica, en mechanische en elektrische processen.
Ontwerp
Kennis van ontwerptechnieken, hulpmiddelen en principes voor de
productie van technische plannen, blauwdrukken, tekeningen, en
modellen.

Productie:

Productieberoepen (voor het vervaardigen van producten)
vormen een kleinere groep in de sectoren op het gebied van
levensduurverlenging. Samen met beroepen in het vervoer maken
ze daar een derde van uit. In een circulaire economie worden steeds
meer secundaire grondstoffen toegepast en deze werknemers gaan
dus met andere soorten materialen aan de slag. Ook deze beroepen
gaan steeds meer in de richting van het bedienen van machines en
apparatuur, weg van manuele arbeid.

HBO/WO

* Dit zijn slechts drie kennisvelden van belang. Zie voor een volledig overzicht bijlage 6. De
definities van de kennisvelden zijn vrij vertaald van de originele O*NET-definities.
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Z E T A F VA L I N A L S G R O N D S TO F
1 Banen

3 Vaardigheden

5 Kennisniveau

Banen die aan dit basisprincipe bijdragen hebben betrekking op
het verwaarden van rest- en afvalstromen voor nieuwe doeleinden.
De werkgelegenheid valt daarmee binnen de sectoren rond
afvalverwerking. In de MRA gaat het om meer dan 5800 banen, in
Amsterdam om in totaal 3500.

Voor banen op het gebied van recycling en handel in reststromen zijn
technische vaardigheden belangrijker dan gemiddeld. Het gaat om
installatie, onderhoud van materieel, troubleshooting, procesbewaking,
reparatie en het selecteren van materieel. Voor deze beroepen zijn
voornamelijk technische vaardigheden nodig uit kennisvelden als
bouwkunde en productie- en procesbeheer. Over het algemeen zijn de
banen laagdrempelig doordat er weinig specialistische vaardigheden
nodig zijn. Vooral praktische vaardigheden zijn van belang. Door de
circulaire economie in het huidige MBO-curriculum te bevorderen,
kunnen zulke vaardigheden snel in de praktijk worden gebracht.

In de sectoren recycling en waardebehoud is minder vraag naar
universitair opgeleide werkkrachten dan in de rest van de economie.
Dat kan worden afgeleid uit het kleine percentage werknemers met
een HBO/WO-opleiding in vergeleking met de rest van de economie.
Ook het het percentage trainingen on-the-job is hoger in vergelijking
met de rest van de economie.

Zet afval in
als grondstof:

Circulaire
banen:

Nederland

40.000			6%

660.000

MRA

5.800			4%

140.000

Amsterdam

3.500			6%

60.000

Technisch

Installatie • onderhoud van materieel • troubleshooting • processen
bewaken en controleren • reparatie • selectie van materialen

HBO/WO

>4 jaar werkervaring

>1 jaar
training-on-the-job

Rest van de
economie

28%

17%

13%

Zet afval in
als grondstof

15%

16%

16%

2 Beroepen

4 Kennisvelden

6 Handelingsperspectief

De sectoren recycling en handel van reststromen kennen een grote
diversiteit aan beroepen. Meer dan de helft van de werknemers
heeft een beroep in het vervoer, de constructie en de administratieve
ondersteuning. Een top drie van beroepen is hieronder weergegeven*.

De belangrijke kennisvelden liggen op het terrein van de toegepaste
wetenschappen en op praktisch niveau. De drie belangrijkste
kennisvelden zijn bouwkunde, geografie en productie- & procesbeheer.

•

Over het algemeen gaat het om laagdrempelige banen doordat
er weinig specialistische vaardigheden nodig zijn. Dat zorgt ervoor
dat de arbeid erg mobiel is; het is mogelijk om arbeidskrachten uit
vergelijkbare sectoren om te scholen.

•

Praktische ervaring is belangrijk voor banen in deze sector. Door de
circulaire economie te integreren in onder andere MBO-opleidingen,
kan die snel in praktijk worden gebracht.

•

Omdat praktische ervaring belangrijk is voor werknemers die
afval omzetten in grondstoffen, kunnen leerwerktrajecten worden
opgezet. Voor de daarvoor benodigde vaardigheden zijn publiekprivate initiatieven geschikt.

•

Om de kennis en de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor
de verschuiving van laagwaardige naar hoogwaardige recycling, kan
worden ingezet op trainingen.

Constructie

Demonteurs

Bijna een vijfde van de werkzame personen binnen het inzetten van
afval als grondstof voeren een beroep op het gebied van constructie
en extractie uit. Ze verzamelen afvalstromen in de bouwsector
door bijvoorbeeld te helpen bij de ontmanteling van gebouwen. In
een circulaire economie worden gebouwen ontmanteld in plaats
van gesloopt. De beroepen transformeren dus van het algemeen
verzamelen van reststromen, naar het uitzoeken van materialen en
producten die hergebruikt kunnen worden.

Vervoer

Chauffeurs

Een kwart van de beroepsbevoling in recycling is werkzaam in
de vervoer en transport sector. Het gaat om het besturen van
transportmiddelen, voor bijvoorbeeld afvalophaling. In een circulaire
economie worden de vervoersbewegingen voor afvalophaling
efficiënt georganiseerd, en wordt transport dus zo veel mogelijk
centraal georganiseerd. Daarnaast kunnen beroepen veranderen
door elektrificatie van transport,

Management

Iets minder dan een tiende van de werkzame personen in recycling
is actief in een managementfunctie. Het gaat om beroepen die de
strategische sturing van bedrijven bepalen, en eindverantwoordelijk
zijn voor de implementatie ervan. Mensen die deze beroepen
uitvoeren leiden dus de transformatie van de recycling-sector van
laag- naar hoogwaardige recycling.

Bouwkundig inzicht is nodig voor het effectief ontmantelen van
gebouwen, om materialen te kunnen herkennen en af te voeren.
Geografisch inzicht wordt toegepast voor het efficiënt organiseren
van de vervoersbewegingen voor transport van reststromen. Inzicht
in productie en processen is nodig om materialen en de kwaliteiten
ervan te herkennen, om producten effectief te kunnen ontmantelen en
onzuivere reststromen te sorteren.
Bouwkunde en constructie
Op het gebied van bouwkunde en constructie gaat het om de kennis
van materialen, methoden en gereedschappen voor het bouwen of
repareren van gebouwen of andere bouwwerken, zoals (snel)wegen.
Logistiek
Op het gebied van logistiek gaat het om het optimalisatie van
vervoersbewegingen.
Productie- en procesbeheer
Op het gebied van productie- en procesbeheer gaat het om kennis
van grondstoffen, productieprocessen en andere technieken voor het
maximaliseren van de productiviteit.

Grondstoffen
manager
* Dit zijn slechts drie kennisvelden van belang. Zie voor een volledig overzicht bijlage 6. De
definities van de kennisvelden zijn vrij vertaald van de originele O*NET-definities.
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OVERWEEG NIEUWE VERDIENMODELLEN
1 Banen

3 Vaardigheden

5 Kennisniveau

Banen op dit gebied hebben betrekking op nieuwe verdienmodellen
om de circulaire economie te versnellen, bijvoorbeeld door middel van
deelplatformen en product-dienstsystemen. Het is daarmee vooral een
ondersteunende sector, en banen zijn dan ook bijvoorbeeld te vinden
in de verhuursector. In totaal gaat het om ongeveer 7000 banen in de
MRA en 2300 banen in Amsterdam.

Banen op het gebied van de verhuur en het leasen van producten
vergen meer technische en resource-managementvaardigheden. Het
gaat om installatie, procesbewaking, procescontrole en management
van financiën en materieel.

Voor het uitrollen van nieuwe businessmodellen zijn veel verschillende
soorten kennis nodig: van het financieel haalbaar maken van het
verdienmodel en het opstellen van legale kaders voor voorraadbeheer
tot het verzorgen van een bezorgservice. Daardoor is het kennisniveau
voor dit basisprincipe vergelijkbaar met de rest van de economie.

Overweeg
nieuwe busines
modellen

Circulaire
banen:

Nederland

41.500			6%

660.000

MRA

7.000			5%

140.000

Amsterdam

2.300			4%

60.000

2 Beroepen
De sectoren verhuur en leasen van materialen en producten worden
gekenmerkt door een minder grote diversiteit aan beroepen; meer
dan twee derde van alle beroepen behoort tot de categorieën verkoop,
vervoer, en onderhoud en reparatie.*
Verkoop

Verkoper

Een derde van de werknemers die zich bezighouden met nieuwe
verdienmodellen werkt als verkoper. Het gaat om beroepen die te
maken hebben met het leasen of verhuren van producten, voor de
detailhandel of via een online verhuurplatform. In een circulaire
economie worden traditionele verkoopfuncties verdrongen
door verhuurfuncties. Eenmalig contact maakt plaats voor het
onderhouden van langdurige relaties.

Vervoer

Een vijfde van de werknemers die zich met verdienmodellen
bezighouden werkt in de logistieke sector. Retourlogistiek wordt
daarbij steeds belangrijker.

Chauffeur

Management

Ongeveer 10 procent van alle werknemers die actief zijn op het
gebied van nieuwe businessmodellen houdt zich bezig met
onderhoud en reparatie. Zij werken op dezelfde manier als hun
collega’s in de levensduurverlenging (p. 15).

HBO/WO

>4 jaar werkervaring

>1 jaar
training-on-the-job

Technisch

Installatie • processen bewaken en controleren • reparatie

Rest van de
economie

28%

17%

13%

Resourcemanagement

Materialenmanagement • financiën management

Levensduur
verlenging

20%

17%

11%

4 Kennisvelden

6 Handelingsperspectief

De belangrijkste kennisvelden zijn kennis van computers, productie en
procesbeheer, en telecommunicatie. Computerkennis staat centraal
in het beheren van digitale platforms die nieuwe businessmodellen
mogelijk maken, zoals een deelplatform. Bovendien moet deze
processen via communicatiekanalen op elkaar worden afgestemd,
dit maakt kennis van telecommunicatie onmisbaar. Kennis van
verkoop en marketing staan ook centraal in het uitrollen van nieuwe
businessmodellen.

•

Inzetten op nieuwe circulaire verdienmodellen is eerder een
transformatie van bestaande activiteiten dan dat er een geheel
nieuwe sector ontstaat. De vaardigheden die ervoor nodig zijn,
overlappen met de voor de detailhandel benodigde vaardigheden.

•

Behalve de reeds aanwezige kennis is bijscholing over circulaire
businessmodellen nodig, specifiek voor de financiering van productdienstsystemen. Bijscholing kan bijvoorbeeld worden gegeven in de
vorm van door de branche geïnitieerde trainingen.

•

Ook de rol van IT- en computerkennis wordt steeds belangrijker
voor het uitrollen van circulaire verdienmodellen, omdat digitale
platforms nodig zijn voor de implementatie van productdienstsystemen en deelinitiatieven.

•

Nieuwe businessmodellen worden vaak geïmplementeerd
in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Maar die sector heeft
minder financiële middelen en capaciteit voor interne training
en opleiding tot zijn beschikking. Daardoor besteedt het MKB
vaak niet voldoende aandacht aan bijscholing.13 Het kan daarom
ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling van technische en
resource-managementvaardigheden.

•

Aandachtspunt: Het uitrollen van nieuwe businessmodellen in
de circulaire economie dwingt de markt tot een vernieuwing op
twee aspecten: (1) de financiering van product-dienstsystemen en
deelinitiatieven en (2) de ontwikkeling van adequate platforms om
die logistiek mogelijk te maken. Daarnaast vraagt de transformatie
van de sector om een continuering van huidige activiteiten en
kennis rond verkoop, vervoer en marketing.

Computers en elektronica
Kennis op het gebied van computers en elektronica betreft kennis van
printplaten, processors, chips, elektronische apparatuur en hardware en
software.
Productie en procesbeheer
Kennis op het gebied van productie- en procesbeheer is kennis
van grondstoffen, productieprocessen, kwaliteitscontrole, kosten
en andere technieken voor het maximaliseren van productie- en
distributie-effectiviteit.
Verkoop en marketing
Bij kennis van verkoop en marketing draait het om het tonen, promoten
en verkopen van producten of diensten. Dat vereist kennis van
marketingstrategieën, verkooptechnieken en verkoopcontrolesystemen.

Onderhoud en
reparatie

* Dit zijn slechts drie kennisvelden van belang. Zie voor een volledig overzicht bijlage 6. De
definities van de kennisvelden zijn vrij vertaald van de originele O*NET-definities.
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W E R K S A M E N A A N W A A R D E C R E AT I E
1 Banen

3 Vaardigheden

5 Kennisniveau

Banen op dit gebied zijn ondersteunende circulaire banen, die
samenwerking binnen waardeketens, binnen organisaties en met
de publieke sector bevorderen. Zij zorgen ervoor dat verschillende
stakeholders in de keten met elkaar worden verbonden. Het gaat
bijvoorbeeld om banen in bedrijfs- en brancheorganisaties, maar om
ook om cross-sectorale samenwerkingen.

Banen die bijdragen aan gezamenlijke waardecreatie vergen een
brede kennisbasis. Dat wil zeggen dat veel vaardigheden belangrijk
zijn om deze banen uit te oefenen. Dat maakt de sectorvaardigheden
intensief, en alle type vaardigheden komen dan ook naar voren in de
onderstaande tabel.

De sector vraagt voor een groot deel hoogopgeleide werkkrachten;
meer dan de helft van alle banen vereist een HBO- of WO-diploma.
Ook werkervaring en on-the-job training is belangrijker dan gemiddeld.
Dit is een gevolg van de veelheid aan vaardigheden en kennis die
nodig is voor deze banen. Zowel sociale als technische vaardigheden
en zowel mens- als natuurwetenschappelijke kennis zijn belangrijk in
samenwerking om waarde te creëren.

Werk aan samen
voor waardeceratie
Nederland

Circulaire
banen:

1.200		

1%

660.000

MRA

20		

1%

140.000

Amsterdam

14		

1%		

60.000

Technisch

Installatie • kwaliteitscontrole • onderhoud materieel •
troubleshooting • procesanalys • procesbewaking • reparatie •
selectie materieel • technisch ontwerp

Resourcemanagement

Materialenmanagement • personeel management

Complex

Complexe problemen oplossen

Systeem

Systeemanalyse en -controle

HBO/WO

>4 jaar werkervaring

>1 jaar
training-on-the-job

Rest van de
economie

28%

17%

13%

Werk samen
voor waarde
creatie

56%

41%

17%

2 Beroepen

4 Kennisvelden

6 Handelingsperspectief

Beroepen die gezamenlijke waardecreatie bevorderen zijn bijna
allemaal dienstgericht. De drie grootste beroepsgroepen zijn zakelijke
en financiële transacties, persoonlijke dienstverlening, en management,
en zijn hieronder weergegeven.

In samenwerken voor waardecreatie staat communicatie centraal:
deze banen zorgen ervoor dat er over de volle breedte van de keten, en
tussen sectoren onderling, effectief afspraken kunnen worden gemaakt.
Daarnaast zijn managementvaardigheden belangrijk..

•

Professionele samenwerking voor de circulaire economie vraagt om
hoogopgeleide werknemers in zeer uiteenlopende kennisvelden.
Daarom is het noodzaklijk om de principes van de circulaire
economie en van gezamenlijke waardecreatie in alle opleidingen in
het hoger onderwijs te integreren.

•

De benodigde kennis en vaardigheden worden behalve via
onderwijs ook door ervaring en training on-the-job ontwikkeld.
Omdat samenwerking een essentieel element van de circulaire
economie is dat alle bedrijven, organisaties en overheden moeten
toepassen, is het bovendien noodzakelijk de principes van de
circulaire economie en van gezamenlijke waardecreatie in
professionele trainingen te integreren.

•

Ontwikkel intersectorale stage- en trainingsprogramma’s, want
die vereisen toepassing van de kennis en vaardigheden die nodig
zijn voor professionele samenwerking.14 De publieke sector kan als
bemiddelaar tussen onderwijs en bedrijfsleven optreden.

Zakelijke en financiële transacties

Zakelijke
dienstverlener

Bijna een kwart van de werknemers op het vlak van professionele
samenwerking voert zakelijke en financiële transacties uit. Deze
beroepen zijn belangrijk voor het opzetten van ketensamenwerking
in de circulaire economie. Specifiek gaat het om zakelijkedienstverleners, zoals consultants, die adviseren over de circulaire
economie en sectoroverstijgend denken.

Persoonlijke dienstverlening

Een vijfde van de werknemers op het gebied van professionele
samenwerking heeft een beroep in de persoonlijke dienstverlening.
Ze werken vooral aan de balie en aan frontdesks om leden
en partners te woord te staan. In het geval van professionele
samenwerking binnen de circulaire economie gaat het bijvoorbeeld
om loketfuncties van branche- en sectororganisaties.
Frontdeskmedewerker

Ketenregisseur

Communicatie en media
Op het gebied van communicatie en media is kennis van technieken
voor mediaproductie en communicatie van belang,
Management
Kennis van bedrijfs- en managementbeginselen die nodig zijn voor
strategische planning, leiderschap, productiemethoden, en de
coördinatie van mensen en middelen.
Computers en elektronica
Kennis van printplaten, processors, chips, elektronische apparatuur en
computerhardware en -software.

Management

Iets minder dan een tiende van de werknemers op het gebied van
professionele samenwerking is actief in een managementfunctie.
Het gaat om beroepen die de strategische sturing van bedrijven
bepalen en eindverantwoordelijk zijn voor de implementatie
ervan. Mensen die deze beroepen uitvoeren leiden de
circulaire transformatie van een sector. Bovendien denken ze
sectoroverschrijdend en zorgen ze zo voor de integratie van de
sector met de rest van de circulaire economie.

* Dit zijn slechts drie kennisvelden van belang. Zie voor een volledig overzicht bijlage 6. De
definities van de kennisvelden zijn vrij vertaald van de originele O*NET-definities.
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O N T W E R P V OO R D E TO E KO M S T
1 Banen

3 Vaardigheden

5 Kennisniveau

Banen op dit gebied zorgen ervoor dat rekening wordt gehouden met
circulaire principes in het ontwerpproces om zo de juiste materialen
voor een adequate levensduur te gebruiken. Daardoor worden
materialen en montagetechnieken gekozen die de levensduur van
producten verlengen en de reparatie en ontmanteling van producten
mogelijk maken. Deze banen zijn vooral te vinden in de creatieve en
de productiesector. In totaal gaat het om 10.700 banen in de MRA en
meer dan 6000 banen in Amsterdam.

Banen op het gebied van circulair ontwerp vergen een brede
kennisbasis. Naast basisvaardigheden gaat het vooral om technische
vaardigheden, zoals technisch ontwerp.

Net als bij samenwerking voor waardecreatie zijn de vereisten qua
opleiding, werkervaring, en on-the-job training voor banen in circulair
ontwerp hoger dan voor de rest van de economie.

Ontwerp
voor de
toekomst

Circulaire
banen:

Nederland

26.000			4%

660.000

MRA

10.700			8%

140.000

6.000			10%

60.000

Amsterdam

Technisch

Installatie • quality control • troubleshooting • programmeren •
technisch ontwerp • wiskunde

Resource
management

Materialenmanagement • personeelmanagement • financiënmanagement

Complex

Complexe problemen oplossen

Systeem

Systeemanalyse

Sociaal

Instructies geven • overtuigen

HBO/WO

>4 jaar werkervaring

>1 jaar
training-on-the-job

Rest van de
economie

28%

17%

13%

Zet afval in
als grondstof

15%

16%

16%

2 Beroepen

4 Kennisvelden

6 Handelingsperspectief

Bijna de helft van alle werknemers binnen de sector circulair ontwerp
heeft een baan in de kunst-, ontwerp- of mediasector. Behalve
designers zijn ook architecten en ingenieurs verantwoordelijk voor
ontwerp (van gebouwen en elektronica). Hieronder is de top drie
beroepen weergegeven.

Voor circulair ontwerpen is kennis over bouwkunde en computers van
belang. Die is typerend voor ontwerpers, die technische kennis over de
producten die ze ontwerpen combineren met kennis van de software
die ze daarvoor gebruiken. Daarnaast vergen banen op het gebied van
circulair ontwerp een brede kennisbasis. De benodigde kennisvelden
variëren van technische en wetenschappelijke kennis over computers
tot kennis van ontwerp en administratie. Doordat de bouwsector er qua
omvang uitspringt, komt die als belangrijkste kennisveld uit de analyse
naar voren

•

Opleidingen op het gebied van ontwerp zijn gebaat bij een
interdisciplinaire insteek; ze vergen een brede kennisbasis (veel
verschillende kennisvelden) en een veelheid aan vaardigheden.
Naast de belangrijkste basis- en technische vaardigheden
zijn ook systeem-, sociale, resource-management- en
probleemoplossende vaardigheden van belang. Die zorgen ervoor
dat het grondstoffenvraagstuk en de ketensamenwerking worden
geïntegreerd in het ontwerpproces.

•

Computerkennis op het gebied van circulair ontwerp moet
verder reiken dan uitsluitend kennis van de ontwerpsoftware,
want ook betrekking hebben op databanken (voor bijvoorbeeld
materiaalpaspoorten.15 Ontwerpen met secundaire materialen
steunt op de mogelijkheid om informatie over beschikbare
materialen en hun eigenschappen te delen en te gebruiken.

•

Kennis over circulair ontwerp moet worden geïntegreerd in HBO- en
WO-onderwijscurricula en in bijscholings- en trainingstrajecten.

Kunst, ontwerp en media

In de creatieve en ontwerpsector gaat het om het conceptualiseren
en tekenen van een product en de keuze van het materiaal voor
de productie. In een circulaire economie brengen ontwerpers
bijvoorbeeld modulariteitsprincipes in, zodat materialen hergebruikt
kunnen worden wanneer de levensduur van een product verstreken
is.
Ontwerper

Zakelijke en financiële transacties

Bijna een kwart van de werkzame personen in circulair ontwerpen
voert een beroep in zakelijke en financiële transacties uit. Het gaat
om beroepen op het gebied van analyse en advies, financiën, en
onderhandeling. Bijvoorbeeld bij modulariteit van producten kan
er met andere financiële modellen, zoals service- of leasemodellen,
worden gewerkt.
Zakelijke
dienstverlener

Productie

Beroepen op productiegebied hebben een minder groot aandeel
in de sectoren van circulair ontwerp. Het gaat om arbeid (manueel
of het bedienen van machines) die nodig is voor het vervaardigen
van producten. In een circulaire economie worden steeds meer

Computers en elektronica
Kennis van printplaten, processors, chips, elektronische apparatuur en
computerhardware en -software.
Bouwkunde en constructie
Kennis van materialen, methoden en gereedschappen voor het bouwen
of repareren van gebouwen, gebouwen of andere bouwwerken zoals
snelwegen en wegen.
Management
Kennis van bedrijfs- en managementbeginselen die nodig zijn
voor strategische planning, leiderschap, productiemethoden en de
coördinatie van mensen en middelen.

Controller
3D printer
* Dit zijn slechts drie kennisvelden van belang. Zie voor een volledig overzicht bijlage 6. De
definities van de kennisvelden zijn vrij vertaald van de originele O*NET-definities.
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I N T E G R E E R D I G I TA L E T E C H N O L O G I E
1 Banen

3 Vaardigheden

5 Kennisniveau

Banen op dit gebied dienen om materiaalgebruik in kaart te
brengen en door middel van digitale platformen en technologieën
waardeketens te optimaliseren. Banen bevinden zich met name
binnen de sectoren, informatie- en communicatietechnologie. Binnen
de MRA gaat het om 41.000 circulaire banen, in Amsterdam om meer
dan 21.000.

Banen die door middel van digitale technologie bijdragen aan de
circulaire economie vergen veel verschillende vaardigheden en
behoeven dus een brede kennisbasis. Naast basisvaardigheden zijn
ook hier technische vaardigheden en resource-management- en
systeemvaardigheden belangrijker dan gemiddeld.

Net als alle ondersteunend circulaire sectoren vereisen de circulaire
banen in digitale technologie een hoger opleidingsniveau, meer
werkervaring, en meer on-the-job training.

Integreer
digitale
technologie
Nederland

93.000			14%

Circulaire
banen:

Basis

Actief leren • actief luisteren • leesvaardigheid • schrijfvaardigheid •
spreekvaardigheid • leerstrategieën

Technisch

Installatie • quality control • troubleshooting • procesanalyse • proces
bewaking • selectie materieel • programmeren • technisch ontwerp
• wiskunde
Materialen management • personeel management • financiën
management

660.000

MRA

41.000			29%

140.000

Resourcemanagement

Amsterdam

21.000			35%

60.000

Complex

Complexe problemen oplossen

Systeem

Besluitvorming • systeemanalyse

HBO/WO

>4 jaar werkervaring

>1 jaar
training-on-the-job

Rest van de
economie

28%

17%

13%

Zet afval in
als grondstof

15%

16%

16%

2 Beroepen

4 Kennisvelden

6 Handelingsperspectief

Het merendeel van de beroepen zijn ICT- en wiskundegerelateerd. Dit
zijn bijvoorbeeld de programmeurs en dataanalisten die platforms
bouwen, maar ook (wiskundige) algoritmes creëren. Daarnaast
zijn verkoop en marketing, en zakelijke financiele dienstverlening
belangrijke ondersteunende beroepen.

Verreweg het belangrijkste kennisveld is computers, en elektronica.
Dit omvat zowel kennis van harware, als software. Daarnaast zijn
communicatie en media, en adminstrate en management belangrijke
kennisvelden voor de ondersteunende beroepen.

•

Integreer circulaire principes in opleidingen en trainingen in
de ICT-sector. Banen in de sector vereisen specifieke kennis en
vaardigheden en vertonen weinig overlap met andere sectoren.13
Daarom is het nodig de circulaire kennis binnen deze sector te
vergroten.

•

Zet in op samenwerking tussen ICT, hernieuwbare energie (smart
grids), nieuwe businessmodellen (deelplatforms) en circulair
ontwerp (materiaaldatabanken). Dat is mogelijk binnen opleidingen
als bedrijfskunde en bouwkunde.

ICT en wiskunde

Bijna de helft van de werkzame personen binnen “Integreer digitale
technologie” oefenen een beroep uit in ICT en wiskunde. Deze
beroepen variëren van data-analisten tot software ingenieurs, en
kunnen worden ingezet in bijvoorbeeld het opzetten van online
grondstof marktplaatsen.
Data analyst

Zakelijke en financiële transacties

Bijna een kwart van de werkzame personen op het gebied van de
ICT-sector voert een beroep in zakelijke en financiële transacties
uit. Het gaat om beroepen op het gebied van analyse en advies,
financiën, en onderhandeling. In een circulaire economie blijven
deze beroepen nodig ter ondersteuning van de beroepen in de ICT
sector.
Zakelijk
dienstverlener

Verkoper
Verkoper

Computers en elektronica
Kennis van printplaten, processors, chips, elektronische apparatuur en
computerhardware en -software.
Administratie en management
Kennis van bedrijfs- en managementbeginselen die nodig zijn voor
strategische planning, leiderschap, productiemethoden, en de
coördinatie van mensen en middelen.
Communicatie en media
Kennis van technieken voor mediaproductie en communicatie.

Verkoop en marketing

Iets minder dan een tiende van de werkzame personen die
door middel van digitale technologie bijdragen aan de circulaire
economie zijn actief in verkoop en marketing. Het gaat om beroepen
op het gebied van het verkopen of verhuren van producten via
online platformen voor tweedehands- of leaseproducten. In een
circulaire economie evolueren alle digitale verkoopplatformen
in de richting van secundaire materialen en producten, terwijl
verhuurplatformen steeds belangrijker worden.

* Dit zijn slechts drie kennisvelden van belang. Zie voor een volledig overzicht bijlage 6. De
definities van de kennisvelden zijn vrij vertaald van de originele O*NET-definities.
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5. CIRCULAIRE BANEN IN
TRANSITIE KETENS
Om de circulaire economie op nationaal niveau te stimuleren,
geeft Nederland voorrang aan vijf zogeheten waardeketens: bouw,
biomassa en voedsel, consumptiegoederen, maakindustrie en
kunststoffen.16 Waardeketens is een aaneenschakeling stappen in het
productieproces, naar consumptie en uiteindelijk afval en hergebruik.
Op basis van de binnen zijn grenzen aanwezige bedrijven bedrijven en
overheden heeft ook de MRA grondstofstromen geprioriteerd, namelijk
textiel, plastics, Luiers, E-waste, Biomassa en Bouw & Sloop.17.
De gemeente Amsterdam prioriteert naar aanleiding van het rapport
Amsterdam circulair bouw- en organische reststromen. Deze ketens
hebben een groot potentieel voor de circulaire economie op het
gebied van ecologie, economie en waardebehoud.
Prioriteren ketens
Op basis van de bovenstaande nationale, regionale, en stedelijke
prioriteiten wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de circulaire
banen en benodigde vaardigheden van vier waardeketens: bouw,
biomassa en voedsel, energie en consumptiegoederen.
Methode
Het aantal circulaire banen in elk van de vier ketens (bouw, biomassa
en voedsel, energie en consumptiegoedere) wordt gekwantificeerd.
Om de conceptualisering van circulaire banen en de bijbehorende
vereiste vaardigheden toe te lichten, worden van de circulaire banen
en vaardigheden in elke sector concrete voorbeelden gegeven.
De kwantitatieve berekening van banen per waardeketen geldt
voor de MRA. De kwalitatieve toelichting van het soort banen en de
benodigde vaardigheden geldt voor zowel de MRA als Amsterdam.
Het aantal banen per keten is berekend voor de MRA als geheel, want
daar valt een groter deel van de keten onder dan wanneer de analyse
uitsluitend op Amsterdam zou zijn gericht. Vaak vinden productie
en afvalverwerking buiten de stad plaats. De kwalitatieve toelichting
van soorten banen en vaardigheden geldt zowel voor de MRA als
voor Amsterdam. Hier geldt (net zoals voor de basisprincipes) dat de
kwalitatieve aspecten van banen en vaardigheden in stad en regio
dezelfde zijn.
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Bouwketen

De Bouw keten

Voor deze analyse is de bouwketen opgedeeld in zeven sleutelsectoren, variërend van productie
tot groothandel en van de vastgoedsector (inclusief asset managers en woningcorporaties) tot de
bouwsector zelf (inclusief projectontwikkeling). De figuur aan de rechterkant geeft deze sectoren weer.
Een gedetailleerde lijst met sectoren is te vinden in bijlage 2.

Productie
materialen en
componenten

Logistiek is een speciaal geval in deze keten. Ze speelt een ondersteunende rol door de waardeketens
heen en is dus sectoroverschrijdend. Er zijn geen gedetailleerde gegevens bekend over het deel
van de logistieke sector dat wordt ingezet voor de bouwketen. Die zijn er wel voor een sector als de
groothandel, waar onderscheid wordt gemaakt tussen groothandel in bijvoorbeeld bouwproducten
en die in textiel. Daarom moeten de onderstaande analyses als het gaat om de logistiek als volgt
geïnterpreteerd te worden:
•
•

Ontmanteling en
afvalverwerking
van gebouwen en
bouwmaterialen

Logistieke banen die de desbetreffende waardeketen ondersteunen, worden niet meegeteld, de
data laten dat kwantitatieve onderscheid niet toe.

o

L

Vas tgo e d
van
gebouwen

De vaardigheden die nodig zijn om de logistieke banen uit te voeren worden wel vermeld en
er wordt aangenomen (vanwege databeperkingen) dat die door de hele logistieke sector heen
dezelfde zijn.

Architectuur
en ontwerp
van gebouwen

Groothandel
bouwmaterialen

Bouw

Constructie
van gebouwen

Circulaire banen in de bouwketen
De bouwketen levert meer dan 97.000 banen in de MRA. Daarvan zijn er meer dan 16.000 gerelateerd
aan de circulaire economie. Dat komt neer op 17 procent. De circulaire banen zijn hoofdzakelijk te
vinden in de bouw-, architectuur-, en ontwerpsectoren. De mate van circulariteit van deze sectoren
wordt vooral bepaald door de interactie met afvalverwerkingssectoren en de architectuur- en
ontwerpsector zelf.

Logistiek en
distributie
bouwmaterialen

Verdeling van circulaire banen in de bouwketen

De circulaire werkgelegenheid in de bouwketen varieert niet alleen qua aantal banen, maar ook qua
soort banen. Elke sector binnen de keten past andere circulaire strategieën toe en draagt dus op een
eigen manier bij aan de circulaire economie. De tabel op de volgende pagina geeft nadere uitleg en
voorbeelden van circulaire banen en vaardigheden in elke sector van de bouwketen. De tabel bevat
ook voorbeelden van circulaire initiatieven die al binnen de MRA in gang zijn gezet.

100%

17%

Ontmanteling en
af valverwerking

Werkgelegenheidseffecten van de energietransitie voelbaar in de bouw
De energietransitie stelt Nederland voor de enorme opgave om woningen pp een duurzame manier
te bouwen. Die opgave is zo groot dat de werkgelegenheidseffecten van de energietransitie vooral
voelbaar zijn in de bouwsector, meer dan in energiesector zelf. Dat komt doordat het voornamelijk om
arbeidsintensieve investeringen gaat.

17 %

Va s tg o e d

Constructie

Tegen 2050 wordt energie uit duurzame bronnen opgewekt en fossiele energie is (bijna) volledig
uitgefaseerd. Tegen die tijd is Nederland dus aardgasvrij20. Aardgas wordt vooral gebruikt om woningen
en gebouwen te verwarmen. Gebouwen die zonder aardgas worden verwarmd moeten extra worden
geïsoleerd. De aanpassing van gebouwen - voor bijvoorbeeld isolatie - brengt een materiaalgebruik met
zich mee.

CIRCULAIRE BANEN
BOUWKETEN

Groothandel

Architectuur
en ontwerp

Op nationaal niveau wordt een tekort van 15.000 mensen in de bouw- en de installatiesector verwacht21
Het gaat hier vooral om praktisch geschoolde arbeid op MBO- niveau22. Er zal bovendien op een
circulaire manier moeten worden gebouwd en geïnstalleerd, oftewel: door hergebruikte en biobased
materialen te gebruiken.

Productie

Alle banen
97,408

Circulaire banen
16,120

Behalve op de effecten op de circulaire werkgelegenheid in de bouwsector zal de verduurzaming
van gebouwen ook invloed hebben op de circulariteit van de werkgelegenheid in de vastgoedsector.
Zo zal ook het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd moeten worden. Dat kan met hulp van
woningcorporaties, die in deze analyse tot de vastgoedsector worden gerekend.
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Bouwketen overzicht

Circulaire
strategie

Indicatie ontbrekende
vaardigheden circulaire
economie

Bouw

c
h

ys

is
h

l

m

a

c

e

ia

te

c

n

o
e

Va n a f v a l
naar grondstof

Ontmanteling en
afvalverwerking
PAROh - behandelt en verwerkt
secundaire bouwmaterialen
voor hergebruik.

rc

We r k s a m e n
voor waarde
creatie

Vastgoed
Being developmentg - zijn een
B-corp gecertificeerd vastgoed
bedrijf, en zetten milieu
en sociale aspecten op de
voorgrond.

u

Levensduur
verlenging

Af val naar
grondstof

so

Levensduur
verlenging

Constructie
BAM infraf - Heeft ABN-AMRO’s
CIRCL Pavilion met circulaire
principes ontworpen.

x

Integreer digitale
technologie

Logistiek en distributie
E. Lafebere - hebben
deelgenomen aan
proefprojecten van ‘slimme’
logistieke praktijken.

S

e

We r k s a m e n
voor waardecreatie

Groothandel
Excess Materials Exchanged ondersteunt business-to-business
samenwerking op het gebied van
secundaire bouwmaterialen.

le

Ontmanteling en afvalwerking omvat de
deconstructie en herwinning van materialen
uit gebouwen, en de verwerking ervan.

p

a. https://www.stonecycling.com
b. http://www.cie.nl
c. https://www.bna.nl/programmas/
duurzame-ontwikkeling/wij-gaan-circulair/
manifest-circulaire-architectuur
d. http://excessmaterialsexchange.com
e. https://www.civic-project.eu/en/news/
smart-construction-logistics-keeps-citieslivable-chaos-choice
f. https://www.baminfra.nl
g. http://www.beingdevelopment.nl

m

Bronnen

Vastgoedontwikkelaars hebben niet altijd
de mogelijkheid om hun portfolio’s op
systematische manier te verduurzamen. Wel
hebben financiers (bijvoorbeeld corporaties)
als opdrachtgever en risicodrager invloed op
bouw- en renovatieprocessen.

Ontwerp voor
de toekomst

Architectuur en ontwerp
Architecten CIEb zet zich in voor het bevorderen van
circulair ontwerpen door middel
van het Circular Architecture
Manifestoc en toepassen van
circulair ontwerp in het CIRCLpaviljoen van ABN-AMRO.

s

Er is nauwelijks vraag naar
deze vaardigheden, noch in
de circulaire of de rest van de
economie

Circulaire werkgelegenheid in de bouwsector
wordt voornamelijk gecreëerd door het
gebruik van circulaire materialen in de deze
sector en door materialen aan het einde
van hun levensduur aan te bieden aan de
afvalbeheersector.

o

Er is een vraag naar deze
vaardigheden in de circulaire
economie, deze is niet significant
groter dan de rest van de
economie

Bedrijven op het gebied van dirculaire
logistiek kunnen gebruik maken van ‘slimme’
platforms om leveringen te optimaliseren en
het bijbehorende stedelijke verkeer en de
CO2-uitstoot terug te dringen.

Af val naar
grondstof

si

Er is een significant hogere vraag
naar deze vaardigheden in de
circulaire dan de rest van de
economie

Groothandelszaken dragen indirect bij aan
een circulaire bouwketen. Groothandelaren
verbinden fabrikanten, leveranciers en
afnemers van materialen.

Hernieuwbare
energie

Maakindustrie
StoneCyclinga - heeft een proces
ontwikkeld om puin en sloopafval
te transformeren in bakstenen voor
de bouw.

S

R

C

De grootte van de vierkanten geeft de
vraag voor bepaalde vaardigheden per
stap in de keten weer.

Architecten kunnen de levensduur van een
gebouw beïnvloeden door middel van het
ontwerp. Circulair ontwerpen richt zich
op efficiënt gebruik van grondstoffen en
energie en faciliteert bovendien efficiënte
ontmanteling, die voor waardebehoud zorgt.

a

Legenda

Circulaire werkgelegenheid omvat de
productie en gebruik van circulaire
materialen. Daarvoor worden zowel
hergebruikte als hernieuwbare (biobased)
grondstoffen gebruikt. Daarmee wordt vooral
circulaire werkgelegenheid gecreëerd door
interactie met de afvalwerkingssector.

B

HIernaast staande
tabel geeft voor elke
stap in de bouwketen
(midden) weer welke
circulaire strategieën
worden toegepast
(midden links), en wat
de circulaire banen dus
inhouden (uiterst links).
Ze toont bovendien de
vaardigheden die nodig
zijn voor deze circulaire
banen, maar nog tekort
komen in de huidige
vaardigheden van de
sector (midden rechts) en
wat deze vaardigheden
praktisch inhouden in de
respectievelijke sectoren
(uiterst rechts).

Toepassing van deze
vaardigheden

Te

Circulaire banen
in deze keten

Wat houden circulaire
banen in

Systeemvaardigheden en resource-managementvaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling
van nieuwe circulaire materialen. Ze zorgen voor inzicht in
de impact van veranderende omstandigheden i en in de
acties die nodig zijn om de prestaties van materialen en
producten te verbeteren.
‘Circulaire’ architecten en ingenieurs moeten over de
vaardigheden beschikken om complexe vraagstukken op
te lossen, zowel in de fysieke als in de sociale ruimte.
De benodigde technische vaardigheden voor circulaire
banen in deze sector dragen vooral bij aan het bedienen
en beheersen van technologische apparatuur.

Sterk ontwikkelde systeem- en resource-managementvaardigheden zorgen ervoor dat groothandelaren de
prestaties van duurzame producten correct kunnen
evalueren.
Sociale vaardigheden dragen bij aan het leggen van
verbindingen tussen sectoren en stakeholders die nodig zijn
voor een circulaire bouwketen.

Probleemoplossende en systeemvaardigheden maken
de ontwikkeling en implementatie van innovatieve
oplossingen in de gehele bouwketen mogelijk.
Circulaire banen in de logistiek vragen ook een groter
technisch vermogen om ‘slimme’ digitale tools en
platforms te ontwikkelen en te monitoren.

Circulaire banen in de bouwsector maken gebruik van
technische en resource- managementvaardigheden om
innovatieve circulaire technologieën te gebruiken en in de
praktijk toe te passen. Bovendien zijn deze vaardigheden
van belang om onderhoud en reparaties uit te voeren die
de levensduur van gebouwen verlengen.

Resource-management- vaardigheden zijn nodig
voor optimale allocatie en gebruik van materialen en
gebouwen.
Systeemvaardigheden zijn belangrijk in de vastgoedsector.
Deze vaardigheid maakt het mogelijk om gewogen
beslissingen te maken betrekking op milieu en sociale
dimensies.

Resource-management- vaardigheden zijn met name
nodig voor het terugwinnen en efficiënt verwerken van
secundaire grondstoffen uit bestaande gebouwen.

h. https://www.paro-bv.nl/
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Biomassa en voedsel keten

Biomassa en voedsel keten

Dankzij de aanwezigheid van landbouwgebied, maar vooral van grote logistieke knooppunten (denk aan
de haven van Amsterdam en de Greenport Aalsmeer) en de grote voedselconsumptie in de stedelijke
kernen, heeft de biomassa- en voedselketen aanzienlijk potentieel voor de circulaire economie in de MRA.
Uit Amsterdam circulair3 blijkt dat de toepassing van circulaire strategieën op de organische reststromen
in de regio een aanzienlijke materiaal- en grondstofbesparing teweeg kan brengen.

Productie
van biomassa voor
consumptie

De biomassa- en voedselketen omvat activiteiten in de hele waardeketen, inclusief de productie,
consumptie, verwerking en verwaarding van organische producten. In de keten worden zeven
verschillende sectoren geïdentificeerd, die zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Net als bij de
bouwketen zijn de verschillende stappen een vereenvoudigde weergave van de keten en is de lijst niet
uitputtend. Een gedetailleerde lijst van sectoren die worden meegerekend is te vinden in Bijlage 4.
Gelijk als in de bouw-keten wordt door data-beperkingen het aantal banen in de transport sector buiten
beschouwing gelaten.

Productie
van voedingsproducten
en dranken

Circulaire banen in de biomassa- en voedselketen
Binnen de MRA is de biomassa- en voedselketen goed voor meer dan 167.500 banen. Daarvan komt iets
minder dan de helft voor rekening van de horecasector. Ook de detail- en groothandel dragen sterk bij
aan de werkgelegenheid.

Groothandel
in agri-food
producten

Horeca
voorzieningen in
voeding en drank

Biomassa en
voedsel

Circulaire werkgelegenheid in de biomassa- en voedselketen komt overeen met 5 procent van de
totale werkgelegenheid. Dat komt neer op ongeveer 8000 banen. De detailhandel en de horeca
vertegenwoordigen het grootste deel van de circulaire banen. De afvalverwerkingssector valt op door een
relatief hoog percentage aan circulaire banen in vergelijking met de normale werkgelegenheid.

Detailhandel
van agri-food
producten

De tabel op de volgende pagina vermeldt de benodigde vaardigheden voor circulaire banen in elk deel
van de waardeketen en geeft voorbeelden van organisaties die momenteel actief zijn binnen de MRA.

Logistiek en
distributie
van agri-food
producten

Verdeling van circulaire banen in
de biomassa en voedsel keten
100%

5%

Af valverwerking

5%

Horeca

Detailhandel

CIRCULAIRE BANEN
BIOMASSA EN VOEDSEL

Groothandel

Productie

Productie

Alle banen
167,952
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Circulaire banen
8,396

Biomassa en voedsel keten overzicht

Circulaire
strategie

Indicatie ontbrekende
vaardigheden circulaire
economie

Biomassa en voedsel
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Levensduur
verlenging

m

Bronnen

Een circulaire horecasector gaat verspilling
tegen door te afval minimaliseren
en daarnaast gebruik te maken van
voedselresten voor andere doeleinden.

We r k s a m e n
voor waarde
creatie

s

Er is nauwelijks vraag naar deze
vaardigheden, noch in de circulaire
of de rest van de economie

Managementbanen in de detailhandelssector
spelen een belangrijke ondersteunende rol
bij de promotie van circulaire producten en
kunnen zo de marktvraag vergroten.
Circulaire werkgelegenheid wordt
vooral gecreëerd door interactie met de
afvalverwerkingssector.

Integreer digitale
technologie

S

e

o

Er is een vraag naar deze
vaardigheden in de circulaire
economie, deze is niet significant
groter dan de rest van de
economie

Door de integratie van ‘slimme’ digitale
platforms kan een circulaire logistieke sector
de levering en het terughalen van producten
optimaliseren en daarmee de CO2-uitstoot
verminderen.

We r k s a m e n
voor waardecreatie

si

Er is een significant hogere vraag
naar deze vaardigheden in de
circulaire dan de rest van de
economie

Circulaire werkgelegenheid speelt in
de groothandelssector een belangrijke
faciliterende rol en brengt producenten en
consumenten in een circulaire keten bijeen.

Ontwerp voor
de toekomst

S

R

C

De grootte van de vierkanten geeft de vraag
voor bepaalde vaardigheden per stap in de
keten weer.

Fabrikanten van voedingsmiddelen en
dranken beïnvloeden de totale milieu-impact
van de gehele biomassa- en voedselketen.
Circulaire werkgelegenheid ontstaat door
innovatieve producten en productieprocessen
te ontwerpen die afval verminderen..

Hernieuwbare
energie

a

Legenda

Circulaire werkgelegenheid in de biomassaen voedselsector omvat het efficiënt gebruik
van grondstoffen en van bio-based materialen
(bijvoorbeeld biologische landbouw).

Productie
Zuidparka - is de grootste
stadslandbouw locatie op een
dak in Europa, en gebruikt meer
dan 3.000 vierkante meter voor de
winning van voedsel.

B

De tabel op deze
pagina geeft voor elke
stap in de biomassa en
voedsel keten (midden)
weer welke circulaire
strategieën worden
toegepast (midden links),
en wat de circulaire
banen dus praktisch
inhouden (uiterst links).
Ze toont bovendien de
vaardigheden die nodig
zijn voor deze circulaire
banen, maar nog tekort
komen in de huidige
skill base van de sector
(midden rechts) en wat
deze vaardigheden
praktisch inhouden in de
respectievelijke sectoren
(uiterst rechts).

Toepassing van deze
vaardigheden

Te

Circulaire banen
in deze keten

Wat houden de
circulaire banen in?

Sterke systeemvaardigheden dragen bij aan herkenning
van de (positieve) sociale en milieu-impact van
landbouwactiviteiten.
Probleemoplossende vaardigheden zijn ook belangrijk
voor het meten van de impact en de interventies die nodig
zijn om die herkenning te vergroten.

Productie
BrouwBroodb - hebben een
methode ontwikkelt om restromen
van bier te verwaarden voor brood.

Sterke technische vaardigheden onderscheiden circulaire
fabrikanten van hun ‘lineaire’ voorgangers. Ze zijn nodig
om innovatieve producten en processen te ontwikkelen
die secundaire materialen gebruiken en afvalproductie en
verspilling tot een minimum terugbrengen.

Groothandel
OTC (Organic Trade Company)
Hollandc - Leveren de europese
markt met producten gemaakt
doormiddel organische en
duurzame methodes.

De sociale vaardigheden die nodig zijn voor circulaire
banen in de groothandelssector hebben betrekking op het
vermogen om relaties te creëren en verbindingen tot stand te
brengen tussen producenten en consumenten in de keten.

Logistiek en distributie
NXP Semiconductorsd - heeft
een sensor ontwikkelt die de
conditie van voedsel monitort
om de supply chain te
verbeteren.

Detailhandel
Ekoplaza LABe hebben een volledig plasticvrij schap geïntroduceerd door
middel van het alternatieve
verpakkingen.

Horeca
InStockf -maakt maaltijden van
overtollig voedsel.

Systeemvaardigheden en probleemoplossende
vaardigheden zijn essentieel om innovatieve oplossingen te
ontwikkelen voor het optimaliseren van de logistiek.
Technische vaardigheden zijn nodig om slimme tools en
technologieën te ontwikkelen en te beheren

Circulaire banen in de detailhandel maken gebruik van
systeemvaardigheden om de impact van de levenscyclus
van voedingsproducten in de besluitvorming te betrekken.
Bovendien zijn resource- managementvaardigheden van
vitaal belang om het voorraadbeheer te verbeteren en
voedselverspilling in winkels tegen te gaan

Circulaire banen in de horecasector vereisen technische
vaardigheden om overtollig voedsel zoveel mogelijk in te
zetten voor nieuwe maaltijden en diensten.

a. http://zuidparkamsterdam.nl/
urban-farming-roof/
b. https://www.brouwbrood.nl
c. https://otcholland.com
d. https://nxp-rfid.com/pasteur-smartsensor-tag-based-nxps-ucode-i2c-winsfood-valley-award-2013
e. https://www.ekoplaza.nl/pages/
ekoplaza-lab-1
f. https://www.instock.nl

Elk onderdeel van de biomassa- en
voedselketen produceert grote hoeveelheden
reststromen. De afvalverwerkingssector kan
die benutten door er energie mee op te
wekken en secundaire materialen van te
maken, zoals kunstmest

Va n a f v a l
naar grondstof

Ontmanteling en
afvalverwerking
De testlocatie Waste to
Aromatics32 - wint aromaten
uit afval voor de productie van
plastics.

Resource-management- vaardigheden in de biomassa- en
voedselketen hebben betrekking op het herkennen en
gebruiken van reststromen als secundaire grondstof.

g. http://orgaworld.nl
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Energieketen

Energieketen

Een circulaire energieketen is een cruciaal onderdeel van de regionale circulaire economie, maakt
gebruik van hernieuwbare bronnen, garandeert optimaal waardebehoud23 en reduceert CO2-emissies.
Voor het doel van de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen drie sectoren in de energieketen:
de productie van hernieuwbare energie, het transport van energie en warmte, en distributie door
middel van smart grids en warmtenetwerken. De sectoren in de energieketen zijn weergegeven in
de onderstaande figuur. Een gedetailleerde lijst is te vinden in Bijlage 4. De extractie van fossiele
brandstoffen is achterwege gelaten, omdat die maar zeer beperkt aanwezig is in de MRA.

Energieproductie
uit hernieuwbare
bronnen

Circulaire banen in de energieketen
De energieketen is verantwoordelijk voor 11.000 banen binnen de MRA. De overgrote meerderheid van
die werkgelegenheid is te danken aan de energieproducerende sector, die goed is voor iets meer dan
een kwart van de werkgelegenheid.
Van de in totaal 11.000 banen binnen de energieketen worden er 3400 (31 procent) aangemerkt als
circulair. Meer dan de helft van de circulaire werkgelegenheid valt binnen de energieproducerende
sector. Dat is niet toevallig; er is uitsluitend naar duurzame energieproductie gekeken. De distributieen handelssector levert een groot aandeel in de circulaire banen door de interactie met duurzame
energieproducenten. Daarnaast zorgen reparatiediensten (van bijvoorbeeld een monteur van het
energienet) voor een belangrijk aandeel in de circulaire werkgelegenheid.

Distributie
en handel
van energie

Infrastructuur
en onderhoud
van distributie
netwerks

Energie

De energietransitie is verweven met de transitie naar de circulaire economie. De
werkgelegenheidseffecten van de energietransitie zullen echter vooral te voelen zijn in de bouwsector,
en worden daarom bij die waardeketen uitgebreider besproken (zie p. 24).
De tabel op de volgende pagina geeft in meer detail de circulaire banen en de vaardigheden weer die
essentieel zijn om deze circulaire keten te realiseren.

Verdeling van circulaire
banen in de energieketen
100%

31%

Distributie
en handel

3 1%

Infrastructuur
en onderhoud

CIRCULAIRE BANEN
ENERGIE
Energie
productie

Alle banen
10,998
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Circulaire banen
3,373

Energieketen overzicht

Circulaire
strategie

Indicatie ontbrekende
vaardigheden circulaire
economie

Energie
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Integreer
digitale
technologie

s

Levensduur
verlenging

Infrastructuur
Stadsverwarming Purmerendb (SVP)
- levert bewoners en bedrijven van
purmerend duurzame warmte door
stadsverwarming.

so

m

si

Circulaire werkgelegenheid wordt gecreëerd
door interactie met energieproducerende
sector. Specifiek gaat het om de installatie
van infrastructuren die de opwekking, de
distributie, en het gebruik van duurzame
energie mogelijk maken, bijvoorbeeld door
middel van warmtenetwerken en smart grids.

Hernieuwbare
energie

Productie
Zion & Co.a - installeert en
onderhoudt zonnepanelen om
duurzame energie te produceren.

S

e

o

a

Circulaire werkgelegenheid is recht
evenredig met de opwekking van energie uit
hernieuwbare en duurzame bronnen.

S

R

C

B

HIernaast staande tabel
geeft voor elke stap
in de energieketen
(midden) weer welke
circulaire strategieën
worden toegepast
(midden links), en wat
de circulaire banen dus
inhouden (uiterst links).
Ze toont bovendien de
vaardigheden die nodig
zijn voor deze circulaire
banen, maar nog tekort
komen in de huidige
skill base van de sector
(midden rechts) en wat
deze vaardigheden
praktisch inhouden in de
respectievelijke sectoren
(uiterst rechts).

Toepassing van deze
vaardigheden

Te

Circulaire banen
in deze keten

Wat houden de
circulaire banen in?

Probleemoplossende vaardigheden en
systeemvaardigheden zijn essentieel voor de productie
van hernieuwbare energie. Ze bieden inzicht in de manier
waarop innovatieve technologieën grondstofschaarste en
klimaatproblemen kunnen oplossen.

Sterk ontwikkelde systeemvaardigheden maken de verdere
ontwikkeling en evaluatie van innovatieve oplossingen
voor het verbeteren van de prestaties en de efficiëntie van
energie-infrastructuren mogelijk.

We r k s a m e n
voor waardecreatie

Legenda
De grootte van de vierkanten geeft de
vraag voor bepaalde vaardigheden per
stap in de keten weer.
Er is een significant hogere
vraag naar deze vaardigheden
in de circulaire dan de rest van
de economie
Er is een vraag naar deze
vaardigheden in de circulaire
economie, deze is niet
significant groter dan de rest
van de economie
Er is nauwelijks vraag naar
deze vaardigheden, noch in
de circulaire of de rest van de
economie

Bronnen
a. https://zonenco.nl
b. https://www.
stadsverwarmingpurmerend.nl
c. https://vandebron.nl
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Consumptiegoederen keten

Consumptiegoederen keten

Consumptiegoederenketen

Ook voor de consumptiegoederenketen is een landelijke transitieagenda opgesteld. De milieu-effecten
die zijn gerelateerd aan de transitie van deze waardeketen zijn groot.24 Van de zes grondstoffenstromen
waaraan de MRA in de transitie naar de circulaire economie voorrang verleent, behoren er drie tot de
consumptiegoederenketen: textiel, kunststoffen en elektronisch afval.

Productie
van consumptie
goederen

De ketens van de drie soorten consumptiegoederen kunnen worden opgesplitst in een lijst van zes
sectoren, van de productie van consumptiegoederen tot de verkoop en verhuur ervan (inclusief
verkoop van hergebruikte consumptiegoederen in bijvoorbeeld kringloopwinkels) en het onderhoud
en de reparatie. Figuur aan de rechterkant geeft de verschillende onderdelen van de keten weer. Een
gedetailleerde lijst van sectoren is te vinden in Bijlage 4.

Groothandel
en handel in
consumptiegoederen
en materialen

Af valverwerking
inzameling en ver werking
van huishoudelijke af val
door consumptiegoederen

Circulaire banen in de consumptiegoederenketen
Binnen de MRA is de consumptiegoederenketen goed voor in totaal ongeveer 59.000 banen. Een
aanzienlijk aantal daarvan is gerelateerd aan verkoop en verhuur: bijna 40.000 banen (67 procent). Na
verkoop en verhuur levert de groothandelssector de meeste banen in deze keten. De onderhoud- en
reparatiesector is een aparte schakel in de keten en staat los van de afvalverwerking. In een circulaire
consumptiegoederenketen zullen deze activiteiten als communicerende vaten aan belang winnen. De
sector zal sterk groeien en structureel aan ontmanteling, refurbishing en remanufacturing gaan doen
(denk bijvoorbeeld aan afgedankte consumentenelektronica).

Onderhoud en reparatie
van de producten en
componenten van
consumptiegoederen

Door deze 59.000 banen vanuit circulair economisch perspectief nader te onderzoeken, blijkt dat
slechts iets meer dan 8700 banen circulair zijn (15 procent). Ook in dit geval nemen verkoop- en
verhuuractiviteiten daarvan het grootste aandeel voor hun rekening (46 procent). Toch is het aandeel
circulaire banen in de onderhouds- en reparatiesector (36 procent) en in de afvalbeheersector zoals
recycling (6 procent) proportioneel gezien groter in vergelijking met de algehele werkgelegenheid.
De mate van circulariteit binnen deze sectoren wordt voornamelijk bepaald door reparatieactiviteiten
(primaire circulaire banen) en de interactie met de afvalbeheer sector.

Consumptie
goederen

Logistiek en distributie
van consumptiegoederen

Verko op en verh uur
van producten voor
consumptengebruik

Verdeling van circulaire banen in
de consumptiegoederen keten

100%

15%

Af valverwerking

1 5%

Onderhoud

Ve rko o p

CIRCULAIRE BANEN
CONSUMPTIEGOEDEREN

Groothandel

Productie

Alle banen
58,813
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Circulaire banen
8,712

Consumptiegoederen keten overzicht

Toepassing van deze
vaardigheden
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Levensduur
verlenging

so

Nieuwe
businessmodellen

x

Integreer digitale
technologie

Groothandel
Pure Fabriczb - is een groothandel
in organische en duurzame stoffen.

le

We r k s a m e n
voor waardecreatie

S

e

p

Af val naar
grondstof

S

R

m

Ontwerp voor
de toekomst

Maakindustrie
Fairphonea - Heeft een modulaire
telefoon ontwikkelt met minimale
impact voor het milieu.

s

Er is nauwelijks vraag naar deze
vaardigheden, noch in de circulaire
of de rest van de economie

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
maken verlengd en hergebruik van producten
en componenten mogelijk. Banen op dat
gebied vervullen een sleutelrol in de circulaire
economie omdat ze de levensduur van
een product maximaliseren en de vraag
naar nieuwe producten en bijbehorende
grondstoffen terugdringen

o

Er is een vraag naar deze
vaardigheden in de circulaire
economie, deze is niet significant
groter dan de rest van de
economie

Circulaire werkgelegenheid in de detailhandel
omvat de ontwikkeling en toepassing van
innovatieve bedrijfsmodellen. Productdienstsystemen kunnen bijvoorbeeld de
energie-efficiëntie verhogen, de levensduur
van producten aanzienlijk verlengen en de
algemene vraag naar en dus het gebruik van
producten en grondstoffen verminderen.

si

Er is een significant hogere vraag
naar deze vaardigheden in de
circulaire dan de rest van de
economie

IIn de logistiek- en distributiesector kunnen
‘slimme’ digitale tools de CO2-uitstoot
verminderen door leveringen te optimaliseren
en terughaal systemen te realiseren.

C

De grootte van de vierkanten geeft de vraag
voor bepaalde vaardigheden per stap in de
keten weer.

Groothandelaren spelen een
belangrijke faciliterende rol in circulaire
consumptiegoederen doordat ze de
maakindustrie en retail met elkaar verbinden.
Circulaire werkgelegenheid in deze sector
komt vooral voort uit interacties met de
reparatie- en afvalverwerkingsindustrie.

a

Legenda

De integratie van circulaire principes
bij de productie en het ontwerp van
consumentengoederen kan de algehele
milieuprestaties van producten beïnvloeden.
Modulaire producten kunnen bijvoorbeeld de
hergebruik- en recyclingpercentages verhogen en
de vraag naar primaire grondstoffen verminderen.

Indicatie ontbrekende
vaardigheden circulaire
economie

Consumptie
goederen
B

HIernaast staande tabel
geeft voor elke stap in
de consumptiegoederen
keten (midden) weer
welke circulaire
strategieën worden
toegepast (midden
links), en wat de
circulaire banen dus
inhouden (uiterst links).
Ze toont bovendien de
vaardigheden die nodig
zijn voor deze circulaire
banen, maar nog tekort
komen in de huidige
skill base van de sector
(midden rechts) en wat
deze vaardigheden
praktisch inhouden in de
respectievelijke sectoren
(uiterst rechts).

Circulaire
strategie

Te

Circulaire banen
in deze keten

Wat houden de
circulaire banen in?

De combinatie van systeemvaardigheden en resourcemanagement- vaardigheden maakt afweging en evaluatie
van milieuprestaties in de gehele levenscyclus mogelijk.

Sterke systeemvaardigheden zijn belangrijk om verschillende
milieuvriendelijke materialen te combineren en juist te
prioriteren.
Sociale vaardigheden zijn essentieel om verschillende
stakeholders met elkaar te verbinden.

Logistiek en distributie
Foodlogicac - voorziet
duurzame ‘last mile delivery’
logistiek met elektronische
fietsen en scooters die
opgeladen worden in
decentrale oplaadstations op
duurzame energie.

Probleemoplossende en systeemvaardigheden zijn nodig
om ingewikkelde en samenhangende logistieke systemen
te optimaliseren.

Verhuur
Bundlesd - biedt een productas-a-service model voor het
leasen van wasmachines.

In een circulaire detailhandelssector zijn technische
vaardigheden nodig voor het bedienen van apparatuur en
software die product-dienst- systemen mogelijk maken.

Onderhoud en reparatie
Repair Cafée -maakt de
reparatie van consumenten
producten mogelijk.

Technische vaardigheden zijn vereist voor het onderhoud
en de reparatie van producten en het eventueel bedienen
van apparatuur die daarbij nodig is.

Af val naar
grondstof

Bronnen
a. https://www.fairphone.com
b. www.purefabricz.com
c. http://foodlogica.com
d. https://www.bundles.nl
e, https://repaircafe.org
f. http://www.centralpoint.nl
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Conclusie

6. CONCLUSIE
Circulaire werkgelegenheid in MRA en Amsterdam hoger dan
nationaal gemiddelde
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in totaal 140.000
circulaire banen, waarvan 63.500 in Amsterdam. Daarmee is zowel in
Amsterdam als in de MRA 11 procent van alle banen circulair, meer dan
het nationale gemiddelde van 8 procent.
MRA en Amsterdam onderscheidend in digitale technologie, circulair
ontwerp en levensduurverlenging
Digitale technologie en circulair ontwerp zijn de belangrijkste
basisprincipes voor circulaire werkgelegenheid in Amsterdam. Digitale
technologie en levensduurverlenging zijn het belangrijkst in de MRA.
Digitale technologie, circulair ontwerp en levensduurverlenging
vormen daarmee het onderscheidende kenmerk van de circulaire
economie in de MRA en Amsterdam.
Technische vaardigheden van belang voor de circulaire economie
Technische vaardigheden zijn essentieel voor het uitoefenen van
een groot deel van de circulaire banen. Voor het ontwikkelen van
vaardigheden voor circulaire banen zijn praktische ervaring en training
net zo belangrijk als formeel onderwijs. Behalve praktische ervaring
is er vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten in uiteenlopende
kennisvelden.
Vier handelingsperspectieven voor de circulaire economie
1. Ontwikkel de nodige vaardigheden in praktische ervaring en
training door middel van publiek-private partnerschappen
(tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven) en leerexperimenteeromgevingen. De overheid kan daar een belangrijke
faciliterende en verbindende rol in spelen.
2. Zorg voor de benodigde cross-sectorale samenwerking en het
noodzakelijke interdisciplinaire denken in de circulaire economie.
Daarom is het van belang om al vroeg te sturen op samenwerking
tussen verschillende (beroeps) opleidingen.
3. Integreer circulaire principes in HBO- en WO- opleidingen.
4. Zet als Amsterdam en als MRA meer in op het eigen
onderscheidende kernmerk: digitale technologie, circulair ontwerp
en levensduurverlenging.

Overheid en bedrijfsleven beide verantwoordelijk voor ontwikkeling
circulaire vaardigheden
Overheidsorganisaties spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van
de juiste competenties voor de circulaire economie. Over de hele
lijn is betere integratie van onderwijs(programma’s) en bedrijfsleven
nodig. Op die manier sluiten onderwijsprogramma’s beter aan op de
vraag naar talent door bedrijven. Door overheid en bedrijven samen
verantwoordelijk te maken voor de ontwikkeling van de nodige
kennis en vaardigheden, werken ze beter samen om de circulaire
arbeidsmarkt te ontwikkelen. Tegelijk zijn de MRA en Amsterdam
actieve aanjagers van de circulaire economie. Gezamenlijk kan worden
ingezet om de markt tijdens de transitie te ondersteunen, en kan
verdere ontwikkeling van ‘circulair talent’ worden gestimuleerd.
Beperkingen onderzoekmethode en vervolgstappen
De methodiek om circulaire banen te meten is beperkt vanwege
de manier waarop op dit moment data worden geclassificeerd en
verzameld. Om de circulaire werkgelegenheid meer detail te geven,
moeten op nationaal (of Europees) niveau verbeteringen in de
sectorclassificaties worden aangebracht.
Deze analyse van banen en vaardigheden in de circulaire
economie in de MRA en Amsterdam geeft eerste inzichten in
de circulaire arbeidsmarkt. Er is vervolgonderzoek nodig om de
handelingsperspectieven nader in te vullen: waar schieten huidig
beleid en onderwijs nog tekort om te voorzien in de kennis en de
vaardigheden die in dit onderzoek worden benoemd? Daarnaast is
verdiepend onderzoek naar specifieke onderwerpen nodig, zoals de
relatie tussen bestaande industrieën en circulariteit, nieuwe banen als
gevolg van de energietransitie en nieuwe beroepen die ontstaan als
gevolg van technologische en organisatorische innovatie. Verder maakt
een jaarlijkse nulmeting sturing op de circulaire economie mogelijk.
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BIJLAGE 1 - CIRCULAIRE BANEN METHODOLOGIE
Methode - Kort
De toegepaste methode is gebaseerd op een onderverdeling
van de economie uitgaande van sectoren. Aan de hand van de 7
basisprincipes van de circulaire economie (p. 5), worden meer dan
1.400 sectoren onderscheiden en geclassificeerd volgens primair,
ondersteunend, en indirect circulair. Alle banen in primaire circulaire
sectoren worden circulair beschouwd. Dit is echter niet het geval voor
de ondersteunende en indirect circulaire banen. Voor deze laatste twee
wordt het aandeel banen dat circulair is benaderd door het aandeel
van de omzet van deze sectoren van en naar primaire circulaire
sectoren gaat.

Definitie
De definitie van circulaire banen die gehanteerd werd is gebaseerd op
een literatuurstudie die Circle Economy uitvoerde om het taalgebruik
rond de circulaire economie in kaart te brengen. In Making Sense of
the Circular Economy: The 7 Key Elements zijn termen en definities
van meer dan 20 organisaties - NGO’s, overheidsinstanties, academia,
consultancy bedrijven, etc. - verzameld en gecategoriseerd volgens een
raamwerk van 7 basisprincipes (p. 6).

Definitie
Circulaire banen zijn alle full- of parttime banen die gerelateerd
zijn aan een van de 7 basisprincipes van de circulaire economie.
Directe circulaire banen zijn banen die primaire en
ondersteunende circulaire strategieën volgen.
Indirecte circulaire banen zijn banen die direct circulaire banen
faciliteren.

Voorbeeld sector

Prioriteer hernieuw- bare
bronnen

Hernieuwbare energie

Levensduurverlenging

Reparatie

Van afval naar grondstof

Recycling

Nieuwe business modellen

Verhuur en leasing

Samenwerken voor
waardecreatie

Branche en netwerk
organisaties

Ontwerp voor de toekomst

Industrieel ontwerp en
architectuur

Integratie van digitale
technologie

Digitale technologie

Primaire basisprincipes

Direct circulair

Ondersteunende
basisprincipes

Methode - In detail
Data
De data die werden gebruikt voor de hier gepresenteerde analyse
zijn afkomstig van de Gemeente Amsterdam. Deze databank
werd gekozen omdat ze werkgelegenheids-data bevatten van alle
vestigingen in de bestudeerde regio’s, op hoog niveau van detail
betreffende sectoren (SBI 2008, vierde digit) en locatie (postcode zesde
digit). Dit maakt het mogelijk niet alleen de aard van de circulaire
werkgelegenheid te analyseren, maar ook de geografie ervan.

Basisprincipe

Onderwijs,
overheidsdiensten

Indirect circulair

Van sectoren die primaire circulaire basisprincipes volgen, wordt
uitgegaan dat alle banen circulair zijn. Dit is echter niet het geval voor
ondersteunende en indirect circulaire activiteiten. Voor deze laatste
is het nodig eerste te bepalen welk aandeel al dan niet circulair is. Dit
gebeurt door middel van input-output analyse.

B
Primair circulaire
diensten
geleverd aan
ondersteunend
circulaire
sectoren

Ondersteunend
circulaire
sectoren

Indirect
circulaire
sectoren

C
Ondersteunend
circulaire
diensten
geleverd aan
primair circulaire
sectoren

D
Ondersteunend
circulaire
diensten
geleverd aan
ondersteunend
circulaire
sectoren

Rij totaal

E
Indirect circulaire diensten geleverd aan
primair en ondersteunend circulaire
sectoren

Kolom totaal

Sector Classificatie
Aan de hand van bovenstaande definitie zijn alle sectoren uit de
databanken ingedeeld als primair circulair, ondersteunend circulair,
of indirect circulair. Deze classificatie is gebaseerd op hoe goed een
sector verbonden is, en bijdraagt aan, de 7 basisprincipes van de
circulaire economie. Onderstaande tabel geeft in grote lijnen weer
welke activiteiten onder de 7 basisprincipes vallen.

Input-Output Analyse
Het circulaire aantal banen binnen ondersteunend en indirect
circulaire sectoren wordt benaderd door het aandeel van de omzet
van deze sectoren dat van en naar direct circulaire sectoren gaat. Dat
aandeel wordt bepaald aan de hand van een input-output analyse.
Input-output tabellen bevatten monetaire waarden van transacties
tussen sectoren, waarbij sectoren in de rijen diensten leveren aan
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Om het aandeel banen in ondersteunend circulaire sectoren dat
circulair is te bepalen, wordt rekening gehouden met de monetaire
waarde van primair circulaire diensten geleverd aan ondersteunend
circulaire diensten, ondersteunende circulaire diensten geleverd aan
ondersteunend circulaire sectoren, en primair circulaire diensten
geleverd aan ondersteunend circulaire sectoren:
{(B+D) + (C+D)} / {rij totaal + kolom totaal} = % ondersteunend circulaire banen

Het aandeel banen in primair circulaire sectoren dat circulair is
te bepalen, wordt rekening gehouden met de monetaire waarde
van indirect circulaire diensten geleverd aan zowel primair als
ondersteunend circulaire sectoren:
E / kolom totaal = % indirect circulaire banen

Deze percentages gaan uit van vaste input proporties, hoewel de
wederkerigheid van de interacties tussen industrieën leidt tot trickledown effecten die niet in de enkele, initiële interactie vastgelegd
kunnen worden. De exacte grootte van dit vermenigvuldigingseffect
wordt bepaald aan de hand van een Leontief-inverse in een Markov
keten-analyse van de sectoren in de input-output tabellen na 1 Euro
extra vraag in primair circulaire output.

Primair circulaire
Ondersteunend
Indirect circulaire
sectoren
circulaire sectoren
sectoren

Primair circulaire
sectoren

sectoren in de kolommen. Op die manier vertegenwoordigt een kolom
alle inputs van een sector, terwijl een rij alle outputs van een sector
vertegenwoordigt. Een input-output tabel toont dus afhankelijkheden
tussen sectoren, zowel als klant van een sector, als als leverancier van een
sector. Op basis van de voorgaande sector classificatie, worden de inputoutput tabellen ingedeeld zoals geïllustreerd in bovenstaande tabel.

De resulterende percentages worden dan per sector toegepast op de
OIS en LISA data, controlerend voor productiviteit (output/banen) om
het finale aantal circulaire banen te berekenen.

B I J L AG E 2 - VA A R D I G H E D E N C I R C U L A I R E E CO N O M I E M E T H O DO L OG I E
Onderverdeling 35 vaardigheden

Koppeling O*NET gegevens

Toekomstige vaardigheden

De 35 vaardigheden kunnen verder worden onderverdeeld in vier
taakclusters op basis van de mate van routine en cognitie die ze
vereisen: cognitieve routinematige, cognitieve niet-routinematige,
cognitieve interpersoonlijke en manuele vaardigheden. Deze
aanvullende classificatie is nuttig om een onderscheid te maken tussen
vaardigheden die nodig zijn voor taken met duidelijke protocollen en
vaardigheden die nodig zijn voor taken waarvoor creativiteit vereist is.
Een overzicht van de taxonomie van de 35 vaardigheden is te vinden
in Tabel 2. De beoordeling van de 35 vaardigheden die nodig zijn voor
elk beroep is uitgevoerd door beroepsanalisten. Deze analisten hebben
informatie verkregen over de titel en de definitie van de bezetting,
het vereiste niveau van beroepsvoorbereiding, kennisachtergrond en
het belang van werkactiviteiten en context waarvoor de betreffende
vaardigheid vereist is. Voor elk beroep werd het belang van de
verschillende vaardigheden beoordeeld op een schaal van 1 tot 5,
variërend van “Niet belangrijk” (1) tot “Zeer belangrijk” (5).

Om de vereiste niveaus van opleiding en vaardigheid voor de
verschillende sectoren in de circulaire economie te berekenen, moeten
de O*NET gegevens per beroep worden gekoppeld aan beroepenper-sector data. Hiervoor volgen we een procedure bestaande uit
twee stappen. In de eerste stap koppelen we de O* ET-gegevens
over beroepskenmerken aan gegevens over de beroepsstructuur
van sectoren van de Bureau of Labor Statistics. Omdat de O*NETclassificatie gedetailleerder is, werden beroepen geaggregeerd
tot het 6-cijferige SOC-niveau, resulterend in een database van
822 beroepen voor 328 NAICS-industrieën. In onze berekeningen
gebruiken we de aantallen van een specifiek beroep binnen een
sector om gewogen gemiddelden van de benodigde kennis- en
vaardigheidsscores te schatten voor de verschillende industrieën. In
een tweede stap werden de kennis- en vaardigheidsscores voor de
verschillende NAICS-industrieën gekoppeld aan de SBI-classificatie
van industrieën die gehanteerd wordt in Nederland. Op deze manier
kon voor de Metropoolregio Amsterdam bekeken worden welke kennis
en vaardigheden binnen de circulaire economie nodig zijn. In termen
van circulaire economie kijken we naar de 7 circulaire strategieën die
eerder onderscheiden zijn alsmede drie ketens: energie

Op basis van het werk van Frey en Osborne (2017) vergelijken we de 7
circulaire economie strategieën met de rest van de economie, rekening
houdend met de verwachte effecten van toekomstige automatisering.
Automatisering wordt hier gedefinieerd als taakautomatisering door
middel van computergestuurde apparatuur. Frey en Osborne (2017)
berekenden wat de nieuwste technologische evolutie waarschijnlijk
zal betekenen voor toekomstige werkgelegenheid. Met behulp van
de O*NET-gegevens en een Gauss-procesclassificator hebben zij de
toekomstige progressie van de technologische revolutie onderzocht
in termen van het effect ervan op de beroepssamenstelling van
de arbeidsmarkt en de beroepen die in gevaar worden gebracht
wanneer deze technologieën hun volledige potentieel bereiken.
Bij het construeren van hun automatiserings-index stellen ze dat
bepaalde taken die een hoog niveau van waarneming en manipulatie
vereisen (handigheid en handigheid, werken in krappe werkruimten),
creatieve intelligentie en sociale intelligentie (sociale waarneming en
interactievaardigheden) een kleinere kans hebben om vervangen te
worden door computers.

Middels gewogen lineaire regressie testen we er verschillen zijn in
de vereiste kennis- en vaardighedenbasis tussen de CE-sectoren
en de rest van de economie in de Metropoolregio Amsterdam.
In deze analyses worden industrieën gewogen op basis van hun
werkgelegenheidsniveau om de mogelijkheid te vermijden dat zeer
kleine industrieën de uiteindelijke schattingen sterk beïnvloeden.
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B I J L AG E 3 - B E S C H R I J V I N G VA N VA A R D I G H E D E N
(Verkregen van O*NET, Tsacoumis and Willison, 2010)
Basisvaardigheden: ontwikkelde capaciteiten die leren en een snellere
kennisverwerving mogelijk maken.
• Active Learning — Understanding the implications of new
information for both currentand future problem-solving and
decision-making.
• Active Listening — Giving full attention to what other people are
saying, taking time to
• understand the points being made, asking questions as appropriate,
and not interruptingat inappropriate times.
• Critical Thinking — Using logic and reasoning to identify the strengths
and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches
to problems.

• Management of Personnel Resources — Motivating, developing, and
directing people as they work, identifying the best people for the job.

• Operation Monitoring — Watching gauges, dials, or other indicators to
make sure a machine is working properly.

• Time Management — Managing one’s own time and the time of
others.

• Programming — Writing computer programs for various purposes.

Sociale vaardigheden: ontwikkelde capaciteiten die worden gebruikt
om met mensen samen te werken om zodoende doelen te bereiken.

• Repairing — Repairing machines or systems using the needed tools.

• Coordination — Adjusting actions in relation to others’ actions.
• Instructing — Teaching others how to do something.
• Negotiation — Bringing others together and trying to reconcile
differences.
• Persuasion — Persuading others to change their minds or behavior.
• Service Orientation — Actively looking for ways to help people.

• Learning Strategies — Selecting and using training/instructional
methods and procedures appropriate for the situation when learning
or teaching new things.

• Social Perceptiveness — Being aware of others’ reactions and
understanding why they react as they do.

• Mathematics — Using mathematics to solve problems.

Systeemvaardigheden: ontwikkelde capaciteiten die worden gebruikt
om socio-technische systemen te begrijpen, te monitoren en te
verbeteren.

• Monitoring — Monitoring/Assessing performance of yourself, other
individuals, ororganizations to make improvements or take corrective
action.
• Reading Comprehension — Understanding written sentences and
paragraphs in work related documents.
• Science — Using scientific rules and methods to solve problems.
• Speaking — Talking to others to convey information effectively.
• Writing — Communicating effectively in writing as appropriate for the
needs of theaudience.
Complexe probleemoplossende vaardigheden: ontwikkelde
capaciteiten die worden gebruikt om nieuwe, gebrekkig gedefinieerde
problemen op te lossen in complexe omgevingen.
• Complex Problem Solving — Identifying complex problems and
reviewing related information to develop and evaluate options and
implement solutions.

• Judgment and Decision Making — Considering the relative costs and
benefits of potential actions to choose the most appropriate one.
• Systems Analysis — Determining how a system should work and how
changes in conditions, operations, and the environment will affect
outcomes.
• Systems Evaluation — Identifying measures or indicators of system
performance and the actions needed to improve or correct
performance, relative to the goals of the system.
Technische vaardigheden: ontwikkelde capaciteiten voor het
ontwerpen, instellen, bedienen en corrigeren van storingen bij
machines of technologische systemen.
• Equipment Maintenance — Performing routine maintenance on
equipment and determining when and what kind of maintenance is
needed.

Resource Management vaardigheden: ontwikkelde capaciteiten die
worden gebruikt om middelen efficiënt toe te wijzen.

• Equipment Selection — Determining the kind of tools and
equipment needed to do a job.

• Management of Financial Resources — Determining how money
will be spent to get the work done, and accounting for these
expenditures.

• Installation — Installing equipment, machines, wiring, or programs to
meet specifications.

• Management of Material Resources — Obtaining and seeing to the
appropriate use ofequipment, facilities, and materials needed to do
certain work.

• Operations Analysis — Analysing needs and product requirements to
create a design.
• Operation and Control — Controlling operations of equipment or
systems.
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• Quality Control Analysis — Conducting tests and inspections of
products, services, or processes to evaluate quality or performance.
• Technology Design — Generating or adapting equipment and
technology to serve user needs.
• Troubleshooting — Determining causes of operating errors and
deciding what to do about it.

B I J L AG E 4 - S E C TO R V E R D E L I N G DOO R S B I 2 0 0 8 - CO D E S
To analyse circular employment skills in each sector of the four value
chains, the Dutch Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) codes were
categorised to their relevant sector accordingly;

Sectorale indeling van SBI-codes in de Energieketen:
• Productie: 4321, 910, 19201, 19202, 35111, 35112, 35113, 3520, 3530.
• Infrastructuur: 2712, 3512, 4222.

Sectorale indeling van SBI-codes in de bouwketen:
• Productie: 1621, 1622, 16231, 16239, 2223, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2331,
2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 23611, 23612, 2362, 2363,
2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434,
2512.
• Architectuur en ontwerp: 7111, 71111, 71112, 7112.
• Groothandel: 46731, 46732, 46733, 46734, 46735, 46736, 46737, 46738,
46739, 46741, 46742, 46772, 4662, 33122, 4663, 7732, 4613.
• Logistics and distribution: 492, 4920, 4941, 50201, 50401, 50402, 512,
5121, 521, 52101, 52102, 52109, 522, 5221, 5222, 5223, 5224, 52241, 52242,
5229, 52291, 52292
• Bouw: 31011, 4110, 4120, 42111, 42112, 4212, 4213, 4221, 4291, 4299, 4312,
4313, 43221, 43222, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 43991, 43992,
43993, 43999.
• Handel en verhuur van vastgoed: 6810, 68201, 68202, 68203, 68204,
6831, 6832.
• Ontmanteling en afvalverwerking: 4311, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831,
3832, 3900.
Sectorale indeling van SBI-codes in de biomassa en voedsel keten:
• Productie: 0111, 0113, 01131, 0116, 0119, 01192, 0121, 0124, 0125, 0127, 0128,
0129, 0130, 01305, 0141, 01411, 0142, 01422, 0143, 0145, 01451, 0146, 0147,
0149, 01499, 0150, 0161, 0162, 0163, 0164, 0170, 0210, 0220, 0240, 0311,
0312, 0321, 0322.

• Distributie en handel: 3513, 4950, 46712, 3514.
Sectorale indeling van SBI-codes in de Consumptiegoederen keten:
• Maakindustrie: 1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1411, 1413,
1414, 1419, 1420, 1431, 1439, 1511, 1512, 1520, 1722, 2611, 2612, 2620, 2630,
2640, 2751, 2752, 3102, 3103, 3109
• Groothandel: 4615, 4616, 46411, 46412, 46421, 46423, 46424, 46425,
46429, 46431, 46432, 46433, 46434, 46435, 46436, 46471, 46472, 46499,
46901
• Logistiek en distributing: 492, 4920, 4941, 50201, 50401, 50402, 512,
5121, 521, 52101, 52102, 52109, 522, 5221, 5222, 5223, 5224, 52241, 52242,
5229, 52291, 52292
• Verkoop en verhuur: 47191, 47192, 4741, 4742, 47431, 47432, 47511, 47512,
47513, 47525, 47541, 47542, 47543, 47591, 47544, 47596, 47597, 47711,
47712, 47713, 47714, 47715, 47716, 47717, 47718, 47721, 47722, 47781,
47782, 47792, 47793, 4782, 47892, 47899, 47912, 47914, 47915, 47918,
77292, 77299, 82992, 96011
• Onderhoud en reparatie: 9511, 9512, 9521, 9522, 9523, 9524, 9529,
96012, 96013
• Afvalverwerking: 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 3900.

• Productie: 1011, 1012, 1013, 1020, 1031, 1032, 1039, 1041, 1042, 1051, 1052,
1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1081, 10821, 10822, 1083, 1084, 1085, 1086,
1089, 1091, 1092, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 16102, 1629.
• Groothandel: 46214, 46211, 46212, 46213, 46216, 46218, 46219, 4622,
46231, 46241, 46242, 46311, 46312, 4632, 46331, 46332, 4634, 4637, 46381,
46382, 46383, 46384, 46389, 4639, 4611, 4617, 4661, 46682, 7731, 4636,
82991.
• Logistiek en distributing: 492, 4920, 4941, 50201, 50401, 50402, 512,
5121, 521, 52101, 52102, 52109, 522, 5221, 5222, 5223, 5224, 52241, 52242,
5229, 52291, 52292
• Retail: 4711, 4721, 47221, 47222, 4723, 47241, 47242, 4725, 47291, 47292,
47293, 47299, 47762, 47811, 47819.
• Horeca: 55101, 56101, 56102, 56103, 5621, 5629, 5630.
• Ontmanteling en afvalverwerking: 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832,
3900.
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B I J L AG E 5 - M AC R O - B E R O E P E N P E R S E C TO R : C I R C U L A I R V S . N I E T - C I R C U L A I R
Tabel X1: Macro-Beroepen per Sector: Circulaire vs. Niet-Circulaire Economie
Beroepen

Rest Economie

Werk Samen aan
Waardecreatie

Ontwerp voor de
Toekomst

Integreer Digitale
Technologie

Verleng de
levensduur

Prioriteer
Hernieuwbare
Bronnen

Overweeg Nieuwe
Business Modellen

Zet Afval in als
Grondstof

Management

10.6%

9.1%

8.5%

9.1%

3.2%

11.9%

6.8%

7.0%

Zakelijke en financiele transacties

7.5%

23.5%

9.4%

14.3%

1.9%

11.7%

5.9%

4.7%

ICT en Wiskunde

2.5%

1.6%

3.2%

42.4%

0.6%

3.3%

1.2%

0.3%

Architectuur en bouwkunde

3.0%

-

6.2%

3.7%

0.6%

13.6%

0.3%

3.4%

Wetenschappelijk

1.2%

2.0%

-

0.1%

-

2.9%

-

1.9%

Sociale Diensten

0.9%

5.0%

-

-

-

-

-

-

Juridisch

0.7%

0.4%

-

0.2%

-

0.2%

0.1%

-

Onderwijs

4.9%

3.9%

-

0.4%

-

-

-

-

Kunst. Ontwerp. Sport en Media

1.3%

3.2%

40.2%

1.6%

0.1%

0.3%

1.8%

-

Gezondheidszorg - Zorgverleners

12.5%

0.4%

-

0.1%

-

0.4%

0.9%

0.2%

Gezondheidszorg - Ondersteunend

2.3%

0.2%

-

-

-

-

0.1%

-

Beschermende Dienstverlening

2.6%

2.7%

-

0.1%

-

1.0%

0.1%

0.1%

Voedselbereiding en Bediening

4.2%

9.4%

-

-

0.1%

-

0.1%

-

Schoonmaak en Onderhoud Gebouwen

2.0%

2.5%

0.2%

0.1%

0.5%

0.4%

0.4%

0.6%

Persoonlijke Dienstverlening

3.7%

18.9%

-

-

-

-

0.3%

-

Verkoop en Marketing

7.9%

1.2%

6.5%

7.0%

10.0%

1.1%

29.5%

2.0%

Administratieve Ondersteuning

15.2%

14.5%

15.9%

15.0%

14.1%

17.2%

19.8%

13.8%

Visserij. Landbouw en Bosbouw

0.9%

0.2%

-

-

-

-

-

0.1%

Constructie en extractie

4.0%

0.1%

1.4%

-

0.6%

2.9%

-

18.6%

Onderhoud en Reparatie

2.6%

0.7%

0.4%

5.7%

47.9%

21.1%

11.9%

5.5%

Productie

4.9%

-

6.2%

0.2%

6.5%

11.1%

1.2%

6.7%

Vervoer

4.7%

0.5%

1.9%

0.1%

14.1%

1.0%

18.2%

25.1%

NB: Drie meest voorkomende beroepsgroepen per sector zijn grijs gearceerd.
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Prioriteer hernieuwbare bronnen

Werk samen voor waardecreatie

Administratie & Management

Administratie & Management

Bouw & Constructie

Communicatie & Media

Bouwkunde

Computers & Elektronica

Computers & Elektronica

Economie & Accountancy

Natuurkunde

Engelse Taal

Onderwijs & Training

Onderwijs & Training

Ontwerp

Personeel & Human Resources

Openbare Veiligheid

Recht & Bestuur

Productie & Procesbeheer

Sociale Wetenschappen

Scheikunde

Wiskunde

Telecommunicatie
Werktuigbouwkunde

Ontwerp voor de Toekomst

Wiskunde

Administratie & Management
Bouw & Constructie

Zet afval in als grondstof

Bouwkunde

Bouwkunde

Computers & Elektronica

Geografie

Economie & Accountancy

Natuurkunde

Geografie

Openbare Veiligheid

Natuurkunde

Productie & Procesbeheer

Ontwerp

Recht & Bestuur

Productie & Procesbeheer

Scheikunde

Telecommunicatie

Telecommunicatie

Werktuigbouwkunde

Transport
Werktuigbouwkunde

Integreer digitale technologie
Administratie & Management

Verleng de levensduur

Bouwkunde

Bouwkunde

Communicatie & Media

Natuurkunde

Computers & Elektronica

Ontwerp

Engelse Taal

Productie & Processing

Natuurkunde

Transport
Werktuigbouwkunde
Overweeg nieuwe businessmodellen
Computers & Elektronica
Productie & Procesbeheer
Telecommunicatie
Verkoop & Marketing
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