Cradle to Cradle inkopen?
Hoe doe je dat in de praktijk?
Leerresultaten van een groep inkopers
Marktpartijen zijn aan de slag met C2C-productontwikkelingen en overheden zoeken naar manieren om deze
“op-weg-naar-C2C” producten in te kopen. De C2C-gedachte verandert voor producenten hun kijk op de kwaliteiten
van hun product en ook hun visie op de waarde van de gebruikte materialen (tijdens en na gebruik). En daarmee

Concreet maken
Het concreet maken van een C2C-vraag aan de markt is
in de praktijk niet eenvoudig. Wat kun je doen als inkoper
met de vraag vanuit de eigen organisatie om C2C-producten aan te schaffen, terwijl kant en klaar C2C-producten
er niet altijd zijn? Wat kun je doen als je niet wilt wachten
op de kant en klare producten maar juist de beweging
naar C2C wilt stimuleren? Hoe specificeer je zo’n vraag?
Hoe ga je als inkoper aan de slag met een opdracht vanuit
het bestuur om het nieuwe gebouw C2C aan te besteden?
Wat is je eerste actie? Wat impliceert een C2C-inkoop
voor je eigen bedrijfsvoering? Over deze vragen heeft
de Themakring C2C en duurzaam inkopen 4 sessies ervaringen uitgewisseld en die hebben geleid tot een 10 stappenplan die kan helpen om aan de slag te gaan met een
C2C inkoopvraag. Deze is weergeven in een mindmap.

verandert dus ook voor inkopers de inkoopvraag aan deze marktpartijen. In plaats van te vragen naar producten
met zo min mogelijk ongewenste milieubelasting is nu de vraag naar toegevoegde waarde voor mens en milieu.
Bijvoorbeeld, kunnen leveranciers producten aanbieden die meer natuurlijke habitat, meer gezondheid, meer schoon
water of meer welzijn creeëren? Daarmee wordt duurzaamheid dus meer een kwestie van echte kwaliteit, van
toegevoegde waarde voor mens en milieu, en er mag ook dus ook geld aan verdiend worden.
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Organiseer een creatieve sessie over hoe de inkoop
waarde kan toevoegen in een circulaire economie en
formuleer globale ambities.
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Werk dit nader uit en onderbouw met cijfers

Themakring Cradle-to-Cradle
en duurzaam inkopen

6.

Kijk naar buiten, en onderzoek wat de markt te bieden
heeft: marktconsultatie

De themakring was een groep van 10 koplopende overheidsorganisaties die eind 2010
– begin 2011 ervaringen heeft gedeeld rond
het toepassen van Cradle-to-Cradle bij duurzaam inkopen. Aanleiding voor de themakring
was de ambitie van de gemeente Hengelo om
op termijn een Cradle-to-Cradle gemeentehuis
te laten bouwen. De praktijk en vraagstukken
in de eigen organisaties stonden centraal.
“Van ambitie naar concrete aanbestedingen”
is de vraag die de deelnemers elkaar hebben
voorgelegd. De themakring werd gefaciliteerd
door de programma’s Leren voor Duurzame
ontwikkeling en Duurzaam Inkopen van
Agentschap NL. Deelnemers kwamen van de
Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat,
gemeentes Hengelo, Amsterdam, Amersfoort,
Breda en Waterschap Zuiderzeeland.
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Blijf aandacht houden voor het contractbeheer

Kringlopen
Geld is de motor van onze economie. Een C2C-inkoop
is dus een cruciaal onderdeel in een kringloopsysteem.
Het zet aan tot de afname en dus ook de creatie van producten die de natuurlijke kringloop helpen i.p.v. belasten
en die een levenscyclusbenadering van technologische
materialen bevorderen. C2C inkoopvragen dagen uit tot
nadenken over bijvoorbeeld over het niet langer bezitten
van materialen (en daaruit samengestelde producten),
maar tot de afname van de functie van producten voor
een bepaalde periode: dienstverlening in plaats van bezit.
Een gedachte die reeds voordat de inkoopspecificaties
worden geformuleerd moet worden toegestaan om
oplossingen in deze richting niet bij voorbaat uit te sluiten
doordat de inkoopvraag al te beperkt is geformuleerd.

Relaties markt-overheid
Door de meer cyclische benadering van producten en
materialen krijgen inkopende en leverende organisaties
een langduriger relatie met elkaar. Vaak blijft het niet
bij leveren, maar komen er ook afspraken aan te pas over
de afdankfase. DBFMO (design, built, finance, maintain
and operate) contracten bijvoorbeeld bieden de mogelijkheid om niet alleen de aankoop maar ook het onderhoud
en de eindfase van de functionaliteit van het product al
vorm te geven. C2C bevordert daarmee een sterker gevoel
van gemeenschap en samenwerking tussen marktpartijen
in de keten, maar ook tussen overheid en leverancier,
dus tussen de inkopende partij en de producenten. Een
professionele inkoop en goed contractmanagement zijn
daarbij onmisbaar.

Het 10-stappenplan

Interne samenwerkingDe themagroep constateert dat
C2C inkopen geen losstaande activiteit van een inkoper
kan zijn. Het vereist dat er ook aangrijpingspunten zijn
in het beleid de eigen organisatie. Dit hoeft niet perse
het klassieke duurzaamheidsbeleid te zijn, alle thema’s
op welke de organisatie waarde wil toevoegen bieden
mogelijke aangrijpingspunten.

Het 10 stappenplan C2C inkopen
Nulmeting: Hoe scoren we op dit moment als organisatie op de drie C2C principes?

bv Gemeente X wil een d
 uurzame gemeente zijn
Overheidsorganisaties zetten zich in voor
algemeen belang, nu en later

Wat staat er in de missie?

Overheidsorganisatie moet t oegankelijk en
transparant en betrouwbaar opereren en goede
voorbeeld geven etc.

Wat is van belang in het primaire
proces in de organisatie?

1
Bepaal de actuele thema’s

Zijn er aangrijpingspuntenin
duurzaamheidsbeleid?

waarin de eigen organisatie
waarde wil toevoegen

bv Gemeente X wil in 2020 energieneutraal zijn
bv Waterschap Y moet in 2020 in kader van KRW
doelen halen
Waar liggen speerpunten van beleid? Sociale
veiligheid? Dan is daar ruimte voor b
 eweging,
lift daarop mee
Heeft de organisatie de d
 eelname verklaring
Duurzaam Inkopen ondertekend?
Total cost of ownership

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe product in onze bedrijfsvoering en kan de
leverancier daarin ontzorgen?

5
Werk dit nader uit en onderbouw met cijfers

Waar ligt de focus voor overig beleid
van de organisatie?

Wat zijn ontwikkelingen in een sector?

6
Kijk naar buiten en onder-

Moet de organisatie bezuinigen?

Inzetten op verlaging exploitatiekosten

zoek wat de markt te bieden
heeft: marktconsultatie

Duurzaamheid hernoemen tot kwaliteit
Organiseer interne workshops C2C

Voor publicaties zie ook:
www.agentschapnl.nl/cradle-to-cradle

Verspreid boeken en publicaties

2
Zorg dat er intern voldoende

Wat is de stand van zaken op het gebied van ‘’gifvrije’’ materialen?

Wat kan nu al geboden worden en wat op termijn?

Hoe kun je beoordelen op kwaliteit?

kennis is over Cradle to Cradle
Voorselectie van de leverancier (bij niet-openbare aanbestedingen)

7
Bepaal de meest geschikte

Expertise van gespecialiseerde
adviesbureaus benutten

inkoopstrategie

Een publicatie om je bestuurders bewust te m
 aken van de marktinvloed van
de publieke sector is Green Deal: ‘Besturen met de markt’’ en is te d
 ownloaden
via:http://www.degroenezaak.com/nl/lobby/brieven_en_publicaties

Nodig iedereen uit die op enige manier
tijdens de levensduur van het product
met het ingekochte te maken krijgt.

Welke inzamelsystemen zijn er al?

Welke meetinstrumenten heeft de markt voor prestaties?

Bezoek congressen en workshops

Dit proces vereist interne samenwerking tussen inkopers en gebruikers

Hoe geven we de oude producten een tweede leven?

Bevraag de markt op je globale ambitie

Zijn er Duurzaam Inkopen ambities
waar bij aangesloten kan worden?

Maak een goede elevatorpitch voor
de interne communicatie.

Wat zijn harde randvoorwaarden waar we mee te maken hebben in onze
organisatie?

Bijzondere inkoopstrategien zoals concurrentiegerichte dialoog, of de prijsvraag

Gunnen op waarde/EMVI

Voor geschikte aanbestedingstechnieken zie de brochure ‘’Duurzaam inkopen
met ambitie!’’ op http://www.agentschapnl.kennisnetwerken/dpk

3
Betrek de juiste collega’s bij

Algemene info over aanbestedingstechnieken zijn te vinden via
www.leidraadaanbesteden.nl

de inkoop

Ruimte laten voor innovatie

Formuleer prestatie eisen

8
Beschrijf wat je echt wil

Formeer intern team met voldoende
mandaat

Bespreek hoe je het inkooptraject
globaal gaat inrichten

hebben en wanneer in een
voornemendocument

bv Gemeente X wil een d
 uurzame gemeente zijn
Wat moet er ingekocht worden?

Oplossingsvrij specificeren

Proces onderweg naar C2C belonen

Van inzicht en transparantie over producten en processen naar
waardetoevoegende prestatie van de producten/diensten

Concreet maken van
3 basisprincipes C2C

Oplopende prestatiedoelen in de tijd afspreken

Geen C2C-certificaten

Zon is energiebron

Overheidsorganisaties zetten zich in voor
algemeen belang, nu en later

Afval = voedsel

Zorgdragen voor diversiteit

Overheidsorganisatie moet t oegankelijk en
transparant en betrouwbaar opereren en goede
voorbeeld geven etc.
bv Gemeente X wil in 2020 energieneutraal zijn

Hoe kan het product ook na de
gebruiksfase nuttig blijven? Afval is
voedsel

Kan het product in het productieproces
en tijdens gebruik van product energie
opwekken of alleen snel hernieuwbare
energie consumeren?

Kan het product lucht-, bodem-, en
waterkwaliteit verbeteren?

Kan het product bijdragen aan diversiteit?

Kunnen we zaken lokaal regelen?

Een voorbeeld van een uitgewerkt ambitiedocument
(voorafgaande aan de aanbesteding) is te vinden op
www.rgd.nl/onderwerpen/de-gebouwen/vernieuwing-rijnstraat-8

Zie voor concrete Aangrijpingspunten voor Cradle tot Cradle
inkopen zie de mindmap op www.agentschapnl.nl/cradle-to-cradle

4
Organiseer een creatieve
sessie over hoe het product
waarde kan toevoegen in
een circulaire economie en
formuleer globale ambities

9
Start de aanbesteding

Een praktische handreiking over bouwen met C2C van Builtdesk
is te downloaden via de publicaties op www.agentschapnl.nl/
Cradle-to-cradle
Opstellen van minimumeisen pakket
en gunningscriteria

Voor voorbeeldcriterium zie de brochure ‘’Cradle tot Cradle en duurzaam
inkopen’’: http://www.pianoo.nl/document/3298/brochure-cradle-2-cradle

10
Blijf aandacht houden voor
het contractbeheer

Voor onderliggende criteria voor C2C zie het certificeringsschema op
www.mbdc.com

