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De koffiebekers komen 
terug als hygiënepapier.

Circulaire pilots Royal 
HaskoningDHV

Geen uitgebreide businesscases 

of ingewikkelde tendertrajecten, 

maar gewoon een kwestie van 

doen. Zo benadert internationaal 

advies- en ingenieursbureau Royal 

HaskoningDHV circulariteit in haar 

eigen bedrijfsvoering. Werkt het 

op één locatie, dan rolt het bedrijf 

de pilot verder uit.

Omschrijving project 
Royal HaskoningDHV is vooruitstrevend 

en breed aan de slag gegaan met 

circulariteit op haar kantoren. Zo lopen 

er pilots met refurbished bureaustoelen, 

tapijttegels, koffiebekers, pc-hardware 

en ‘verspillingssoep’. Bijzonder hierbij 

is dat Royal HaskoningDHV zich vooral 

richt op circulariteit binnen lopende 

contracten. Het bedrijf werkt ook 

extern aan het versnellen van de 

circulaire economie. Verschillende 

afdelingen en adviseurs van Royal 

HaskoningDHV zijn voor klanten actief 

op dit vlak, bijvoorbeeld als het gaat om 

afvalwaterzuiveringen die grondstoffen 

en energie gaan produceren in plaats  

van afval. 

Aanpak 
Royal Haskoning DHV wil – onder het 

motto Enhancing society together – 

samen met haar partners, bijdragen 

aan een betere wereld. De Green 

Deal Circulair Inkopen sloot daarom 

uitstekend aan bij hun ambities.

Het bedrijf signaleert dat voornamelijk 

gebruiksgoederen geschikt zijn voor 

circulair inkopen. De afdeling Inkoop 

probeert de interne klant uit te dagen en 

bewust te maken van de mogelijkheden. 

Inkoop benadert actief de markt om 

samen oplossingen te vinden voor 

concrete vragen.  

Ook is opvallend dat Royal HaskoningDHV 

wel naar nieuwe tenders kijkt, maar 

vooral de bestaande relaties heeft 

gebruikt om pilots te starten en de 

lopende contracten te optimaliseren. 

http://www.linkedin.com/in/petra-garlich-143b96a?authType=NAME_SEARCH&authToken=Sq8t&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A32794179%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1480001111363%2Ctas%3Apetra%20garlich
mailto:petra.garlich@RHDHV.com


FEITEN & CIJFERS

Deze uitgave is gefinancierd door Rijkswaterstaat

 > Aantal medewerkers: 6.000 wereldwijd, bijna 2.900 in Nederland

 > Inkoopvolume: € 60 miljoen (Nederland)

 > Contractvorm: raamcontracten met innovatiemogelijkheden

Over REBus en de Green 
Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen 

(GDCI) is een initiatief van MVO 

Nederland, NEVI, de Rijksoverheid, 

Duurzame Leverancier, PIANOo, 

Kirkman Company en Circle 

Economy. Verschillende pilots 

die uit de GDCI ontstaan worden 

mede gefinancierd door het 

Europese project REBus wat in 

Nederland wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat. Gezamenlijk 

zetten zij zich in om ondernemers 

en overheden te ondersteunen bij 

hun ambities op circulair inkopen.

Contactinformatie
>   E-mail: Circulair@rws.nl

>   Website: GDCI

"Binnen een bestaande 
relatie kan vaak meer.”

Petra Garlich, 

Procurement Advisor Royal HaskoningDHV

Partners: Van Gansewinkel | Interface | Hutten Business Catering | BMA | D-Two

Relevante links & documenten: Casebeschrijving tapijttegels | Achtergrondinformatie duurzame stoelen BMA

Resultaten 
Partner voor de pilot met kantoor-

meubilair was BMA, die 375 stoelen 

gerefurbished heeft. Inmiddels staan 

er in meerdere kantoren refurbished 

stoelen. De circulaire tapijttegels in de 

kantoren zijn geleverd door Interface. 

Bij de pilot met afvalverzamelbakken 

zijn de oude exemplaren retourgenomen 

en de grondstoffen hergebruikt. Voor 

de catering werkt Royal HaskoningDHV 

samen met Hutten/de Verpillingsfabriek. 

Eén keer per week wordt op locaties 

met catering een basis voor de soepen 

gebruikt, die bestaat uit hoogwaardige 

reststromen uit de agrofoodsector.  

De inzameling van DE-koffiebekers gaat 

via Van Gansewinkel en deze komen 

terug als hygiënepapier. De pc-hardware 

wordt via D-Two gedemonteerd of 

heringezet. De ambitie van Royal 

HaskoningDHV is de bewustwording 

rond circulariteit sterk te verbeteren 

met als doel om circulariteit een 

onlosmakelijk deel uit te laten maken  

van alle inkoopprocessen. 

Geleerde lessen 
• De tapijttegels zouden met Tac Tiles 

gelegd worden. Hierbij is geen lijm 

nodig en deze legmethode maakt 

de tegels makkelijk uitwisselbaar. 

De legpartij wist echter niet hoe dat 

moest en heeft de tegels uiteindelijk 

toch gelijmd. Het is zaak dit vooraf  

te controleren.

• Zorg dat je weet uit welke partijen  

de keten bestaat. 

• Producenten zijn zich inmiddels 

wel bewust van circulariteit. De 

tussenhandel en verwerkers van 

producten zijn dat vaak nog niet.

http://mvonederland.nl/green-deal-circulair-inkopen
http://projects.interface.com/wp-content/uploads/2015/08/Interface_Case-RHDHV_LR_FINAL.pdf
http://www.bma-ergonomics.com/duurzame-bureaustoel/

