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Amsterdam City Doughnut & SDG’s als tools voor transitie



• Grote groene en circulaire ambities 

• Vanaf 2015 geëxperimenteerd & geleerd met circulaire economie via 
verschillende programma's 

• Nu tijd voor de volgende stap: een meer holistische benadering van 
circulair 

• Niet alleen materiaal, ook sociaal & inclusief 

• Niet alleen focus op hier, maar ook gevolgen elders 

• Opgave verbinden aan planetaire grenzen
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DOUGHNUT ECONOMY THEORY 
KATE RAWORTH 

APPLIED TO CITY LEVEL 











• SDGs en donut "cousin concepts" 

• SDGs verwerkt in social foundation donut 

• "Planetery boundaries" concept (2009) voor buitenring donut 

• "One of the main differences between the two frameworks is that the SDGs 
make economic growth a goal for all countries no matter how rich they 
already are (SDG 8). The Doughnut instead invites us to ask what kind of 
economy is compatible with living within the social and ecological boundaries." 

• "The Doughnut addresses economic growth - and does not rule it out, but it 
also does not set it as a goal in itself. It demands that we be innovative in 
finding developmental pathways that have never been found before. "

Toelichting Kate Raworth
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Sustainable Development Goals Doughnut framework

Grondig doorontwikkeld raamwerk, goed 
uitgewerkte individuele doelen en indicatoren.

Relationeel model, verbindt sociale doelstellingen met 
planetaire grenzen en lokaal met globaal. Maakt 
zichtbaar waar de schoen wringt; waar grenzen zitten aan 
groei.

Mogelijkheid tot benchmarken op verschillende 
niveaus, aansluiten bij (inter)nationale 
standaarden.

Zet aan tot meer vanuit supply chains denken, LCA's etc. - 
belangrijk voor circulair (materiaal) en berekenen totale 
CO2 emmissies producten.

Aangenomen door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties, en daarmee geratificeerd 
door alle aangesloten lidstaten.

Denkframe voor organisatie, beleidsontwikkeling en 
projectinitiatie (holistisch & integraal) - nieuwe manier 
van denken.

Herkenbaar, inmiddels ook door het bredere 
publiek omarmd.

Mogelijkheid tot zetten van een nieuwe standaard, new 
horizons, scherpere profilering als stad / land.



www.amsterdam.nl/circulair

Meer info


