
Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

©Shutterstock, Inc/MONOPOLY919

EU-OSHA’s 3e toekomstverkenning: 

Scenario’s voor de impact van de Circulaire Economie op 

Veilig en Gezond Werken.

Annick Starren (EU-OSHA), NVVK, 9 november 2022  
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De transitie naar een Circulaire Economie …. 

•
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… en het effect op Veilig en Gezond werk

•
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Circulaire Economy (CE) en Veilig & Gezond werk

Relevantie:

▪ CE is een van de ‘key drivers’ van de EU Green Deal, 
en van essentieel belang voor het bereiken van CO2 neutraliteit in de EU in 
2050 met tegelijkertijd duurzame groei en hoogwaardige banen. 

▪ Gevolgen voor klimaatverandering, (EU-) beleid en wetgeving, de 
arbeidsmarkt en toekomstige banen. 

▪ En daarmee ook: consequenties voor veilig en gezond werken.

Zie ook: EU OSH Strategic Framework 2021-2027

Key objective: “Anticipating and managing change in the new world of work 
brought about by the green, digital and demographic transitions”
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Minder afval, hergebruik van materiaal

(reduce, reuse, recycle)

- Herontwerp toekomstbestendige werkprocessen

- Incorporatie digitale technologie.

- Focus op what’s already made

- Prioriteren van regenerative resources, met name hergebruik van ‘afval’, 

- ‘Short cycles’

- Creativiteit in  ‘Business models’

- Nieuwe vormen van samenwerking (“joint value”).

Met consequences voor Veilig en gezond werk:
- Impact voor risico sectoren, gerelateerd aan onderhoud en reparatie, (de)montage en

recycling, met potentieel negatieve impact op werkomstandigheden;

- Veranderde organisatie processen, materialen en/of herontwerp met mogelijke impact op 

werkinhoud, werktevredenheid en opledingsniveau.

Circulaire Economie



6

https://osha.europa.eu

Aanpak Fase 1:

Ontwikkeling van (foresight) macro scenarios (2020-2021) 

Produce a set of scenarios on the future of the Circular Economy and its potential implications for OSH, in 

the European context. (To be utilised and reflected on more with stakeholders in next project phase)
Objective:

1 2 3 4 5 6

...

Key studies on 

(the future of):

• CE

• Work

• OSH

INRS study: 

translation & key 

insights

Interviews with 

experts in CE and 

future of OSH to

validate research 

findings & 

provide additional 

insights / check 

blind spots

Literature review Expert interviews Review of relevant 

publications

Scenario Creation Expert interviews Reporting & 

Communication

Review of key 

drivers, megatrends 

& scenarios from 

earlier EU-OSHA 

foresight cycles 

based on insights 

from literature 

review & expert 

interviews 

Key factor selection 

& descriptions, incl. 

projections

Software-based 

Robustness / 

Consistency 

Analysis

Scenario drafts on 

the future of CE with 

OSH implications

...

Interviews with 

experts in CE and 

future of OSH to 

validate scenario 

drafts and provide 

additional insights / 

check blind spots

Final report, 

policy briefs and 

visualizations 

(incl. Focal 

Points Network 

presentation & 

OSHwiki article)
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Overzicht van key factors:  “Key drivers of change”

Demographic change & migration / Workforce demographics

Climate change & Environmental degradation

Uncertainty and frequency of global catastrophes

Energy transition 

Economic environment 

Public funding uncertainty

Regulation

Behaviour & consumption 

Changing forms of ownership

From globalisation to localisation

Digitalisation, automation & artificial intelligence

New forms of work (virtual, flexible)

Emergence and diffusion of new materials

Gebaseerd op 

- In-depth review van 25 

studies (long list circa 100 

studies) 

- incl. EC, ILO, OECD, EEA, 

ETUI, etc.

- including French INRS study

on CE and OSH

- Eerdere EU-OSHA´s 

foresight studies

- Interviews met 10 experts en 

stakeholders
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Projection 3

Key Factor

Today 2040

Projection 1

Projection 2

Projection 4
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Scenario Construction

Example of key factors (in blue) and their projections (in yellow) arranged in 

a morphological box. The raw scenarios are represented by the coloured lines
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De 4 scenarios: 

The roaring 40’s – volledig

Circulair en inclusief

Carbon neutrality – CO2 neutraal 

op gevaarlijke wijze

Staying afloat – tussen 

Economische en Klimaat crises

Regional Circularities - een 

verdeeld Europa

Vier CE (en VGW) scenarios in de EU voor 2040

Today 2040
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Resultaat fase 1:  vier macro toekomst scenario’s on CE and OSH 

in the EU voor 2040

The roaring 40’s –

volledig Circulair en

inclusief

Carbon neutrality – CO2 

neutraal op gevaarlijke 

wijze

Staying afloat – tussen 

Economische en 

Klimaat crises

Regional Circularities -

een verdeeld Europa

“In 2040, the products that 

sell best are those that are 

cradle-to-cradle and “net-

positive” in terms of social 

and environmental 

sustainability. “

“The year 2040 marks the 

achievement of carbon 

neutrality in Europe. But: 

With environmental 

outcomes having been 

prioritized above all else, 

this has often come at the 

expense of job quality and 

working conditions.”

“In 2040, the biggest 

concern for many is just 

having a job – and not what 

the job entails. Most people 

are focused on keeping 

things afloat, so that there’s 

little consideration for much 

else - neither the 

environment, social rights 

nor job quality.”

“In 2040, everyone knows: 

Contracted employees are 

well looked after, but those 

in non-standard employment 

are not. Neither is the 

environment, with circularity 

being mostly regional.”
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The roaring 40’s – volledig Circulair en inclusief

In 2040 zijn de producten die 

het beste verkopen de 

producten die cradle-to-

cradle en 'netto-positief' zijn 

in termen van sociale en 

ecologische duurzaamheid.
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The roaring 40’s – fully circular and inclusive 

Telefoongesprek tussen een vakbondsafgevaardigde en een 

onderhoudsmedewerker (namen niet bekend om privacy 

redenen), 1.6.2040: 

Onderhoudsmedewerker: 'Leuk dat je het vraagt, maar nee, ik 

maak me nergens zorgen over. Ik vind het hier leuk - en ik voel 

me veilig. 

Soms, als je hoort over de ongelukken die mensen 20 jaar 

geleden hadden toen de eerste serieuze stedelijke zonnecel-

installaties begonnen; het voelt belachelijk, of afschuwelijk. 

Mensen die alleen met helmen werkten, geen signalisatievesten, 

geen airbag, niets. 

Bovendien klinkt het alsof niemand uiteindelijk verantwoordelijk 

voor hen was. Ik heb mijn veiligheids-App Eugene die over me 

waakt...
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Carbon neutrality – CO2 neutraal op gevaarlijke wijze

Het jaar 2040 markeert het 

bereiken van CO2-

neutraliteit in Europa. Maar: 

omdat milieu-uitkomsten 

boven alles prioriteit 

krijgen, gaat dit vaak ten 

koste van de kwaliteit van 

het werk en de 

arbeidsomstandigheden.
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Staying afloat – amid economic and environmental crises

In 2040 is de grootste zorg 

voor velen gewoon een 

baan hebben - en niet wat 

de baan inhoudt. 

De meeste mensen zijn 

gefocust op het hoofd 

boven water houden, zodat 

er weinig aandacht is voor 

veel anders - niet het 

milieu, geen sociale rechten 

en niet de kwaliteit van het 

werk.
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Staying afloat – amid economic and environmental crises

Agáta Novotná, Zlín, Czechia, Maart 2040

Agáta wordt om 04:50 stipt wakker, waardoor ze net genoeg tijd heeft 

om uit bed te rollen en in te loggen op jobseek.eu, waar dagelijks 

vacatures in de hele EU worden gepubliceerd. Met een professionele 

achtergrond in Onroerend Goed (maar wie zou kopen in deze markt?) is 

Agáta steeds vaker gedwongen om Platform-baantjes in de 

afvalinzamelingsindustrie aan te nemen om de eindjes aan elkaar te 

knopen.  Net als de Uber-chauffeurs van weleer bieden cash‘4’collect-

chauffeurs on-demand afvalophaaldiensten aan huishoudens in de regio 

Moravië. Het enige dat van potentiële werknemers wordt verlangd, 

is hun eigen voertuig en een snelle haal- en brengservice. 

Vandaag ziet het er echter rustig uit, met nauwelijks afhaalbonnen in de 

aanbieding. Agáta glijdt weer in bed en besluit zich geen zorgen te 

maken over hoe ze deze maand de huur gaat betalen tot ze weer 

wakker wordt.
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Regional circularities - with European divides

Anno 2040 weet iedereen 

het: vaste medewerkers 

worden goed verzorgd, 

maar mensen met een 

atypisch dienstverband 

niet. Het milieu vaak ook 

niet, circulariteit verschilt 

per regio. 
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Resultaten van Fase 1

Publicatie Rapportage, een summary 

en twee Policy briefs:

▪ “The role of digitalisation in the 

circular economy and implications 

for OSH”

▪ “Challenges and opportunities for 

occupational safety and health in 

the waste sector”

Zie ook: 
https://osha.europa.eu/en/emerging-

risks/circular-economy

https://osha.europa.eu/en/emerging-risks/circular-economy
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Aanpak fase 2: disseminatie en toepassing van de scenario's 

Stappen:

▪ “Stakeholder mapping” voor effectieve communicatie en gerichte 

betrokkenheid bij ”key stakeholder groups and audiences”

▪ Organisatie van een serie van workshops, met 4 verschillende “lenzen”:

• Workshop 1: focus op kwetsbare groepen (o.a. migranten, laag geschoolden, 

jongeren, enz.). 

• Workshop 2: : focus op meest getroffen sectoren door de transitie naar een 

circulaire economie

• Workshop 3: : focus op afval management (stakeholders uit de afvalindustrie 

en andere sectoren die veel afval produceren). 

• Workshop 4:  focus op horizontale cross-cutting implicaties voor OSH en 

regionale perspectieven.
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In ontwikkeling: 16 specifieke (“tailored”) micro-scenarios 
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Eerste conclusies (voor follow-up in 2023)

▪ De noodzaak voor integratie van V&G-expertise in de vroegste stadia van materiaal-, 
product- en procesontwerp binnen CE initiatieven, met een focus op het proactief 
ontwikkelen van V&G richtlijnen voor product demontage- en reparatieprocessen en het 
promoten van een werknemergerichte benadering.
Bijvoorbeeld concreet:
- standaarden voor de ontwikkeling van veilige en betrouwbare 'secundaire grondstoffen'. 

▪ De ontwikkeling van duidelijke en geharmoniseerde CE/ V&G terminologie voor elke fase 
van de Life Assessment Cycle, zodat veilige en betrouwbare informatie alle werknemers 
in de bereikt via up-to-date opleidings-, omscholings- en bijscholingsinitiatieven.
Bijvoorbeeld concreet:
- een betere dekking van V&G-informatie en -training voor de werknemers die momenteel 
worden uitgesloten (incl degenen binnen de ‘informele economie’), door het opzetten van 
lokale structuren en netwerken in samenwerking met sociale partners.

▪ Oproep om V&G kennis en -regelgeving te integreren in de EU-beleidsgebieden die 
betrekking hebben op materialen, producten en processen die mogelijk afval produceren, 
evenals de behoefte aan vroege detectie- en monitoringmechanismen voor V&G in het 
afvalbeheer. 
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Veilig en Gezondheid

gerelateerd aan

“green, social and 

digital” EU beleids’ 

transitities.

Preserving and restoring 
Europe’s natural capital

Transition to a circular 
economy

OSH Foresight supporting science-to-policy & 
ambitions of the European Green Deal

A zero pollution 
Europe

Farm to Fork

The transformation of 
agriculture and rural areas

Clean, Reliable and 
Affordable energy

Towards a modernized 
and simplified CAP

Leave no one behind 
(Just Transition)

Financing the transition

Achieving climate 
neutrality

Sustainable 
transport

Better health and 
affordable health care

Adopted and modified from: 

Fantke, Peter., Bruinen de Bruin, Yuri, Schlüter, Urs. et al. (2022). The European Exposure Science Strategy 2020–2030. Environment International, p.107555.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022004822?via%3Dihub
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Veel dank!

Voor meer informatie:

starren@osha.europa.eu

mailto:anyfantis@osha.europa.eu
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Workshop: introductie scenario’s 
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Follow up 2023

Algemeen: voortzetting met een focus op disseminatie activiteiten en het identificeren van 

“policy en action needs”

▪ Ontwikkeling van ondersteunende tools: b.v. definieren van de belangrijkste drijfveren en 

indicatoren die nodig zijn VGW-performance te monitoren, te beoordelen en te integreren in 

EU beleid (policy transitions, EU Green deal and SDG 8 implementation, sustainable 

economic growth, full and productive employment, decent work for all).

▪ Expert workshop om de rol, behoeften en kansen van VGW (toekomst op korte, middellange 

en lange termijn) in kaart te brengen 

▪ Evaluatie van de 3e Foresight-cyclus, om het co-creatieve horizonscanproces voor Foresight 

4 te starten. 
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Follow up 2023

Doel van de expert workshop:

• creëren van een gemeenschappelijk wetenschappelijk kader voor 

VGW-beoordeling, waarin groen, sociaal en digitaal EU-beleid 

wordt gecombineerd. 

• Verbeteren van de coördinatie van regelgevende processen. 

• Integratie van VGW-kennis en -principes in een vroeg stadium in 

de managementsystemen van bedrijven. 

• Verbeteren om beter in te spelen op de hiaten in de VGW-kennis 

die zijn vastgesteld via projecten en beleidsevaluaties 

• Harmonisatie en gebruik van OSH-terminologie in groen, sociaal 

en digitaal beleid. 
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Veilig en Gezondheid

gerelateerd aan

“green, social and 

digital” EU beleids’ 

transitities.

Obligation to notify 

and monitor

Preserving and restoring 
Europe’s natural capital

Transition to a circular 
economy

OSH Foresight supporting science-to-policy & 
ambitions of the European Green Deal

Identify 

upcoming risks

Compliance and 

market influence

One Planetary Health risk 

assessment with humans, 

workers and consumers 

being part of the earth’s 

ecosystems

Promote 

sustainable OSH 

values

Early detection

Novel public and 

private alliances

Education on  

OSH science, 

sustainability 

and economy

Sustainability transition 

indicators with embedded 

OSH criteria

European and global 

inclusive cooperation

Towards aligned 

lean measure, 

choices and 

actions for the 

public, authorities 

and private sector

A zero pollution 
Europe

Farm to Fork

The transformation of 
agriculture and rural areas

Clean, Reliable and 
Affordable energy

Towards a modernized 
and simplified CAP

Leave no one behind 
(Just Transition)

Financing the transition

Achieving climate 
neutrality

Sustainable 
transport

Better health and 
affordable health care

Adopted and modified from: 

Fantke, Peter., Bruinen de Bruin, Yuri, Schlüter, Urs. et al. (2022). The European Exposure Science Strategy 2020–2030. Environment International, p.107555.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022004822?via%3Dihub
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