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Werkconferentie Circulair Inkopen | Samenvatting 
 

Circulair inkopen, waarom willen we dat eigenlijk? Is het financieel verantwoord? En wat gebeurt er al 

in Nederland? Deze en vele andere  onderwerpen kwamen ter sprake tijdens de Werkconferentie 

Circulair Inkopen, afgelopen donderdag. Decentrale overheden deelden hun kennis en maakten 

afspraken over opschaling en vervolg. 

Waarom willen we circulair inkopen? 

Naast financieel voordeel, door bijvoorbeeld langere levensduur, hogere restwaarde en inzet van eerder 

gebruikte producten en materialen, verlaagt circulair inkopende behoefte aan nieuwe grondstoffen en 

daarmee de maatschappelijke impact van productieketens. Decentrale overheden kunnen hier een 

belangrijke rol hebben in het vergroten van de vraag aan de markt. Jacqueline Cramer, lid van de 

Amsterdam Economic Board, benadrukte deze belangrijke rol: “de markt reageert wel, zolang het 

duidelijk is wat de uitvraag is.” De gezamenlijke Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor zo’n €60 

miljard in: een enorme prikkel om de circulaire economie te stimuleren. Wethouder Duurzame 

Economische Ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer, John Nederstigt, illustreerde deze 

uitspraak met een metafoor over worteltjestaart: “Als wij als lokale overheden een circulaire uitvraag 

blijven doen, gaan er partijen met circulaire oplossingen komen.” 

Succesvoorbeelden 

Er zijn al enkele tientallen cases waar circulair inkopen in de praktijk is gebracht, voornamelijk door 

partijen die zijn aangesloten bij de Green Deal Circulair Inkopen. “Circulair inkopen is op dit moment het 

eenvoudigste te realiseren voor producten met een middelgrote complexiteit en een middellange 

levensduur,” aldus Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. “Dus 

geen WC-papier, maar wel kantoormeubilair en kleding.” Tegelijkertijd wordt ook ingezet op de 

gebouwde omgeving en GWW.  In Venlo is recent het nieuwe Stadskantoor opgeleverd, waarbij niet 

alleen is gekeken naar financiële waarde (kosten), maar ook naar gezondheid (schone lucht) en 

werkcomfort (veel licht). Alle grondstoffen kunnen na gebruik opnieuw hoogwaardig worden ingezet. 

Ondersteuning 

Organisaties die aan de slag willen met circulair inkopen, hoeven niet vanaf nul te beginnen. De kennis 

van de afgelopen jaren is samengevat in de Wegwijzer Circulair Inkopen, die tijdens de werkconferentie 

officieel is gelanceerd. Daarnaast biedt de Wegwijzer handvatten en praktijkervaringen voor zowel 

publieke als private organisaties om snel aan de slag te gaan. 

Ook het Ministerie van Infrastructuur & Milieu wil haar rol nemen. Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid , 

deed een oproep aan de aanwezigen in de zaal. “Wij vragen aan lokale overheden en andere publieke 

organisaties om kenbaar te maken wat zij nodig hebben rondom circulair inkopen. Daarmee gaan we 

kijken hoe we samen de ambitie van 10% circulair inkopen gaan realiseren.” 

Van opstarten naar opschalen 

Starten met circulair inkopen is op dit moment al mogelijk. “De praktijkvoorbeelden uit de Green Deal 

laten zien wat er al kan,” aldus Take Padding van PIANOo. “De fase van opstarten is voorbij; opschalen 

heeft nu alle aandacht.” Om daadwerkelijk te versnellen, is samenwerking met andere partijen essentieel. 

“Samenwerking is de belangrijkste peiler onder de duurzame economie,” zo stelde Prins Carlos de 

Bourbon de Parme. Hij vergeleek circulair inkopen met motorcross door het bos. “Kijk niet naar waar de 

bomen staan, maar naar waar de open ruimtes zijn. Kijk niet naar waarom het niet kan, maar wat we al 

wel kunnen. En dan blijken de kansen eindeloos.” 



 



Tafel 1 | Circulair Gemeentehuis, casus Brummen 
 

 
Gemeentehuis Brummen | Foto: DuurzaamGebouwd.nl 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Debbie Appleton, Turntoo 

 Verslaglegger: Mart Lubben, student 

 Mireille Middendorp, Gemeente Heemstede 

 Ted Bongers, Enexis 

 Wouter Rebel, BAM 

 Michel Wauters, Enexis 

 Maurice Ellenbroek, Servicecentrum Drechtstede  

 Sabina Gietema, Platform31 

 Marco van Dorst, Provincie Noord-Brabant 

 Mariëtte Röttgering, Inkoopsamenwerking RIJK 

 Lisanne Pols, BMC 

Wat is de casus? 

De gemeente Brummen, gelegen aan de Gelderse kant van de grens met Overijssel, was op zoek naar 

een semipermanente huisvesting met een levensduur van minimaal twintig jaar. Ze hadden een 

monumentale villa uit 1890 op het oog. Na het stellen van ‘de juiste vraag’ beschikt Brummen nu 

over de eerder genoemende monumentale villa uit als gemeentehuis, welke op een circulaire manier 

gerestaureerd en uitgebreid is door Thomas Rau.  

RAU heeft in samenwerking met bouwbedrijf BAM en platform Turntoo een concept voor een 

circulair gebouw bedacht: een gemeentehuis als grondstoffendepot dat na de gebruiksperiode weer 

uit elkaar kan worden gehaald. “De waardevolle grondstoffen en bouwelementen worden na gebruik 

door hun leveranciers en fabrikanten teruggenomen. Uiteindelijk is ruim negentig procent van het 

ontwerp demontabel opgeleverd”, laat RAU weten.  Door het gemeentehuis Brummen als 

grondstoffendepot te ontwerpen is de volgende stap gezet. Circulaire gebouwen zijn wat RAU betreft 

de nieuwe standaard. 

http://www.bam.nl/
http://www.rau.eu/innovatie/turntoo/


Wat is er besproken? 

In de eerste sessie ging de discussie voor een klein deel over de casus Brummen, maar meer over de 

eigen vragen en behoeftes van de deelnemers. Het stellen van de juiste vraag kwam veel aan bod. Er 

was consensus dat het stellen van de juiste vraag essentieel was in de casus Brummen, maar ook 

voor verdere ontwikkeling circulair inkopen. “Vraag niet naar een glas, naar een merk of naar 

duurzaam,” aldus Debbie Appleton. “Vraag juist naar de behoefte en laat voldoende ruimte over 

voor de invulling.”  

Als voorbeeld werd het nieuwe gebouw van Alliander genoemd. Alliander ging er zelf vanuit dat de 

oude gebouwen gesloopt moesten worden, maar in de vraag naar de markt noemden ze enkel vijf 

belangrijke pijlers. Als gevolg heeft RAU tegen alle verwachtingen in gebruik gemaakt van de oude 

gebouwen en deze een overkoepeling gegeven. Het is nu een fantastisch mooi gebouw en de 

gebouwen hoefden niet gesloopt te worden. Hierbij staat niet circulair inkopen centraal, maar een 

volledig circulaire bedrijfsvoering.  

Ook in de tweede sessie ging het veel over het stellen van de juiste vraag. “We moeten beschrijven 

wat wij willen, niet voorschrijven,” aldus Van Dorst. Hoe is het proces in Brummen gefaciliteerd? Hier 

konden geen details over worden gegeven, maar “je moet niet alles in z’n geheel over de schutting 

gooien,” reageerde Appleton. Constant lijntjes houden met de leverancier, aannemer of andere 

uitvoerder. Ook was er een consensus dat er af en toe gewoon een doel gesteld moet worden ook al 

wordt deze niet gehaald, maar als stip aan de horizon. 

Van Dorst had verder nog zeer nuttige handvatten. Bij de bestelling van alles hanteerde hij een 

driestapsmethode: Hergebruik mogelijk? Zo nee, leg uit en kijken of het bio-based kan. Zo nee, leg 

uit en kies dan pas voor nieuwe grondstoffen. In een casus met bussen vertelde hij dat ze gewoon 

vroegen naar een CO2-neutrale bus, deze was er niet. De reactie was: het moet. Wat later was er wel 

een CO2-neutrale bus. De kracht van vragen stellen.  

 

  



Tafel 2 | Circulair Gemeentehuis, casus Groningen 
 

 
Gemeentehuis Groningen | Foto: Re-born 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Mariette Pol, Re-born 

 Verslaglegger: Nine de Jonge, student 

 Saman Mohammadi, Zorg en onderwijs 

 Godard Croon, Copper8 

 Gert Oldhuis, Provincie Groningen 

 Mebus Lolkema , Provincie Groningen 

 Tim van Doste, Duurzaam Gebouwd 

Wat is de casus? 

Hoe kan een gemeentehuis circulair worden aanbesteed? Circulair inkopen vanuit Beste Value 

Prophecy. De casus ging over de gemeente Groningen, waarbij de mogelijkheden tot circulariteit bij 

het opnieuw aanbesteden van het Gemeentehuis worden onderzocht. Het hoogwaardig hergebruik 

van lokale onderdelen is hier een belangrijk onderdeel van.  

In de casus Groningen wordt gebruik gemaakt van een model over de levenscyclus van gebouwen 

met zeven S’en: Site, Structure, Skin, Services, Spaceplan, Stuff en Social. Het model laat zien hoe 

lang elke laag mee gaat. Je houd hier rekening mee, zodat je het gebouw makkelijker kan aanpassen.  

De winst van een circulair aanbestedingstraject zit in het voortraject. Je hebt aan de ene kant de 

adviseurs en aan de andere kant de bouwers en leveranciers. Uitgangspunt is de expertise van de 

markt, waarbij de opdrachtgever functioneel specificeert. Dit kan helaas nog niet volledig. Re-born 

geeft technisch specificeren als referentie: het legt veel meer uit. Functioneel specificeren gebruiken 

we als hard toetsingskader, de partij laat weten waar het gevaar zit. De meerderheid van de partijen 

ontvangt nog liever technische specificaties, maar er zijn ook steeds meer partijen die met 

functioneel specificeren mee willen gaan. Deze partijen begrijpen Best Value Procurement  

  



Wat is er besproken? 

Best value procurement process heeft vijf fasen. Bepaal de ambitie: willen we renoveren, wat is de 

basis (bijv. gemeentehuis) en de wens (duurzaam, toekomstbestendig)? Deze projecteer je op een 

schetsontwerp; wat kost het, wat voor onderhoud? Na de ambitiefase ga je naar de 

voorbereidingsfase. Hierin maak je een voorlopig ontwerp. Maak duidelijk waar het aan moet 

voldoen: functie en esthetisch. Daarna volgt het referentieontwerp: wat is de beste oplossing? Dit is 

de maatlat voor het team om de partij te beoordelen. 

Vervolgens gaat het ontwerp de markt op, we zetten altijd de prijs vast. We maken een dossier van 

kansen en risico’s. Bovendien peilen we wat de klik is met de partij, het interview geeft de doorslag. 

Prijs telt voor 30% en kwaliteit 70%. Partijen bieden vaak de basis aan voor minder geld. Het 

kansendossier is niet verboden aan een maximum bedrag. Kans: je least bijvoorbeeld het product en 

na zeven jaar zakt de energieprijs. De partij bied een oplossing of mogelijkheid om de kosten lager te 

krijgen, bijvoorbeeld door facilitaire ondersteuning. Dit staat los van de basisaanvraag en het 

onderhoud. Beide gaan uit vanTotal Cost of Ownership. Het risico zit wel in de prijs.  

We houden individuele inlichtingsrondes, zonder een oplossing in de mond te leggen. Op die manier 

komen we bij een partij uit. Dan komen we tot concretisering. We gaan met experts aan tafel en 

kijken naar de basis. We bespreken of alles erin zit. Ook bekijken we een aantal kansen. Welke wil je 

verzilveren? Sommige kunnen in het budget vallen. Vervolgens kan je langs de organisatie en maak je 

het onderdeel van het contract. 

Belangrijk om te onthouden: 

 Een Best Value Procurement-proces draait om de expertise aan tafel 

 Circulair draait veelal om product-dienstcombinaties. Optionele terugname, leasen, service, 

restwaarde. Ook terugkoopgarantie is hierin relevant (faillisementen) 

 Bouwen in het BIM-model, met digitale gebouwdossiers, kan helpen om onderdelen te 

identificeren 

 Circulaire kwaliteit: geen grootschalige renovaties, maar in kleine spiraaltjes het gebouw 

voortdurend aanpassen en optimaliseren  

 

  



Tafel 3 | Circulair kantoormeubilair, casus Amsterdam 
 

 

Wie zaten er aan tafel? 

● Experts: Jeroen van der Waal en Ronald Meijerink, Gemeente Amsterdam 

● Verslaglegger: Suzanne Dietz, student 

● Mark Hooglugt, Gemeente Medemblik 

● Sandra Bouhuis, Gemeente Medemblik 

● Margeret Boelink, Gemeente Enschede 

● Ton Oudejans, Gemeente Medemblik 

● Erik van Meurs, Waterschap Hollandse Delta 

● Marianne van den Oever, Ministerie van Infrastructuur & Milieu 

● Frank Werndly, Kadaster 

● Rudie de Vries, Gemeente Haarlem 

 

Wat is de casus? 

De Gemeente Amsterdam zocht na het tekenen van de Green Deal Circulair Inkopen een eerste 

project. Tegen de achtergrond van een krimpende organisatie en frustratie over het bestaan van een 

grote opslagloods vol met ‘oud’ kantoormeubilair leek het circulair inkopen van 3250 nieuwe flex-

werkplekken hier geschikt voor.  

Bij het uitvragen waren de eisen dat leveranciers de gehele meubelset (kast, bureau, bureaustoel) 

leverden en alle ongebruikte meubels meenamen. Verder waren er geen eisen, maar zijn er 

verkennende vragen gesteld. Bijvoorbeeld: Wat gebeurt met de meubels na het ophalen? En hoe 

wordt de terugkoopprijs bepaald? 

Het resultaat is dat alle meubels teruggekocht worden tegen een transparante prijs, slechts 5% van 

de meubels weggegooid wordt, de opslagloods opgezegd kan worden en de hele opdracht 

goedkoper uitgevoerd is dan begroot.  

Achteraf hadden de betrokkenen graag eerder externe hulp ingeroepen om de voordelen op een rij 

te zetten en de gunningscriteria te helpen formuleren. Dit hielp namelijk erg om de neuzen intern 

dezelfde kant op te krijgen en de opdrachtgever enthousiast te maken. 



Wat is er besproken? 

In de eerste sessie is uitgewisseld welke positie duurzaamheid heeft in de gunningscriteria in 

Medemblik en Enschede. In Enschede is het officieel geïncorporeerd als één van de vier hoofdcriteria 

waarop een speciaal tenderboard alle opdrachten controleert. Medemblik is een betrekkelijk nieuwe 

gemeente waar nu ruimte ontstaat voor nadenken over de precieze invulling aan duurzaam inkopen . 

Daarna werd besproken hoe opdrachten gespecificeerd kunnen worden zonder ze dicht te timmeren, 

bijvoorbeeld door meer functioneel te specificeren dan te eisen. In deze discussie werd wel 

geobserveerd dat, als niet gespecificeerd wordt dat iets niet per se nieuw hoeft te zijn, de default van 

leveranciers is dat het nieuw moet zijn.  

Tenslotte ging het gesprek over de ervaringen met Best Value Procurement van de Gemeente 

Amsterdam en wat de drempels zijn in het kiezen voor deze aanpak (angst voor loslaten en het 

anders formuleren van opdrachten), maar ook wat de positieve kanten zijn van BVP (verrassende 

innovatie). Kijk in een inkoopproces niet alleen naar schriftelijke reactie van leveranciers, maar 

spreek hen ook persoonlijk om te kijken of je hetzelfde doel voor ogen hebt.  

In de tweede sessie is de aantrekkelijkheid van circulair inkopen voor verschillende groepen 

besproken. Voor een inkoper maakt het inkoop van recht-toe-recht-aan producten leuker, en het is 

goed voor de gereedschapskist van de inkoper. Circulair inkopen is tevens interessant voor de 

opdrachtgever, omdat er meer ruimte is voor de nieuwste innovaties van de markt, omdat het vaak 

goedkoper is, omdat de service hoger is (dus minder zorgen), of omdat het aanhaakt bij grotere 

bedrijfsdoelen over duurzaamheid. 

Daarna is gesproken over de meer emotionele ervaring van het proberen van nieuwe 

inkoopmethodes: Welke tegenslagen kun je verwachten, en waarom mag je die accepteren? De 

deelnemers aan de tafel gaan op zoek naar een pilot die geshcikt is voor het opstellen van een meer 

open bestek om de organisatie hiermee bekend te maken, en draagvlak te creëren. Bij een 

succesvolle pilot kan dat vervolgens worden uitgebreid. Vervolgens is het genieten van de energie die 

dit soort trajecten losmaken. 

Het is belangrijk om circulair inkopen niet als iets nieuws, maar als uitbreiding van wat er al gebeurt 

te zien. Ieder deel van de organisatie kan beanderd worden op de manier die deze groep het beste 

aanspreekt: het middenmanagement vanuit kostenbesparing, het bestuur vanuit idealen, de inkoper 

vanuit zijn persoonlijke ontwikkeling. Steek energie in de mensen die willen.  Als geroepen wordt dat 

de organisatie het hele proces zelf moet kunnen doen, kan het voorbeeld van de Gemeente 

Amsterdam gebruikt worden: zelfs zo’n grote gemeente kan niet alles zelf. 

  



4 | Circulair kantoormeubilair, casus Venlo | Chris Janssen 
 

 
Het Stadskantoor Venlo in aanbouw | Foto: venlo.nl 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Chris Janssen, Gemeente Venlo 

 Verslaglegger: Manon Schenkels, student 

 Caroline Gerritsma, Gemeente Leiden 

 Rob Willemsen, Gemeente Enschede 

 Trees van Kempen, Gemeente Rheden 

 Meike Kool, Gemeente Alblasserdam 

Wat is de casus? 

In 2007 ontstond vanuit het stadsbestuur de vraag om een nieuw Stadskantoor. Omdat de Cradle to 

Cradle-filosofie door de hele regio al werd toegepast, werd deze eis ook op het Stadskantoor van 

toepassing. De vraag is uitgezet bij verschillende architecten, waarbij er werd gekeken naar de mate 

van hergebruik, de levensduur van producten, de verantwoordelijkeheid voor onderhoud, en het 

gebruik van de C2C filosofie. De belangrijkste succesfactor in de realisatie van het nieuwe 

Stadskantoor is de duidelijke opdracht vanuit de gemeenteraad geweest. 

Er zijn vier selectiecriteria toegepast op de inrichting van het Stadskantoor: 1) Chemische 

samenstelling van het product; 2) Mate waarin de producten en onderdelen uit elkaar te halen zijn; 

3) Mate waarin producten hergebruikt kunnen worden; 4) Mate waarin hergebruikte of natuurlijke 

producten worden gebruikt. Op basis hiervan zijn zo’n 60 producten uitgekozen, waarbij de 

leverancier verantwoordelijk werd voor het onderhoud. De gekozen leverancier geeft na 10 jaar 18% 

van de kostprijs terug.  

Aanbesteding met voorselectie is op dit moment lastig, maar wel mogelijk. Alle betrokkenen zijn 

zeer tevreden met het kantoor, en de C2C ambitie is volledig gehaald. Een volgende keer kan er nog 

verder gekeken worden naar het bevorderen van de circulariteit, aan de hand van nieuwe criteria. 

  



Wat is er besproken? 

Er waren voor Venlo vijftien partijen die mee wilden doen aan de aanbesteding voor de 

kantoorinrichting. Er is een plafondbedrag gesteld voor de inrichting om leveranciers richting te 

geven: €2 miljoen.. Waarom zijn er partijen afgehaakt? Eén partij vreesde voor te strenge 

beoordeling aan de hand van het C2C-certificaat. Dit is niet het geval geweest, naast het certificaat 

werkte Venlo ook met een puntensysteem. Een andere partij wilde geen stoelen aanbieden, maar 

een plek om te zitten, via het lease-model. Dit kon Venlo niet verantwoorden tegenover het bestuur 

want dan moest er investeringbudget overgaan naar exploitatiebudget. Hierdoor viel de partij af. 

Uiteindelijk zijn de kosten ruim 5 ton lager uitgevallen dan het plafond. Ook bleek een werkplek 

gegarandeerd tien jaar probleemloos mee te kunnen gaan. Na tien jaar wordt in principe het 

kantoormeubilair weer opgehaald, en ontvangt de gemeente een restwaardebedrag van 18%. Echter, 

wil de gemeente het kantoormeubilair langer gebruiken, dan kan dat, tegen vermindering van het 

restwaardebedrag.  

Hoe test je of een bedrijf werkelijk 18% van de kostprijs kan teruggeven na 10 jaar? Hiervoor heeft 

de Gemeente Venlo samengewerkt met het C2C Expo Lab. Als inkoper is dit lastig te beoordelen, 

maar wel tot een bepaald niveau terug te halen uit de productspecificaties. Belangrijk om te beseffen 

is dat alle inrichting eigendom is van de gemeente. De lease-methode is wel onderzocht, maar hier is 

niet voor gekozen. Het lastige was dat investeringsbudget in dat geval moest worden omgezet in 

exploitatiebudget.  

Het belangrijkste leerpunt voor de gemeente Venlo was om innovatief te zijn, mits je bereid bent om 

je niet te laten belemmeren door wetgeving en regels. Daar komt bij om de aanwezige procedures 

wel nauwkeurig uit te voeren, en transparant te zijn in wat je doet. Het kan ontzettend veel energie 

geven om bij heel het proces betrokken te zijn, al is nu de betrokkenheid al een stuk minder.  

Wat is er ‘mis’ gegaan? Vooral kleine dingen, maar het project zou zo opnieuw worden kunnen 

uitgevoerd. Het is niet gehinderd door grote problemen, en binnen het budget gebleven. Ook de 

architect heeft aangegeven erg tevreden te zijn, en het fijn te vinden dat zij gewaardeerd zijn op 

kwaliteit.  

 

  



Tafel 5 | Circulaire ICT 
 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat 

 Verslaglegger: Guus Benkers, student 

 Jelle Steinmeijer, Hoogheemraadschap van Rijnland 

 Harry Geenen, Gemeente Oss 

 Bert Kassing, Stichting Rijk 

 Anne-Marie Wijers, Provincie Noord-Holland 

 Esther Sluis, Gemeente Gooise Meren 

 Paul van Kessel, Gemeente Velsen 

 Marlies Peschier, Stichting Stimula 

 Suzan van der Velden, Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 Bart Hellings, Ministerie van Economische Zaken 

 Karin Killaars, Gemeente Nijmegen 

 Mark de Vries, Provincie Overijssel 

Wat is de casus? 

Overheden willen graag naar een circulaire economie. Daarom rijst de vraag hoe circulaire 

verdienmodellen te koppelen zijn aan aanbestedingen van ICT-apparatuur. Het probleem is dat op dit 

moment binnen de ICT-wereld de klant geen koning is. Producenten hebben belang bij apparatuur 

die kapot gaat, omdat ze dan nieuwe apparaten kunnen verkopen. Daarbij is de aanschaf van 

bijvoorbeeld 1000 notebooks niet spannend voor de grote producenten als HP, Dell of Apple, terwijl 

het voor een aanbestedende dienst een grote opdracht is. 

Ook speelt dat apparatuur en software niet lang mee gaan, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn (dan 

zegt Dell bijvoorbeeld dat Windows niet langer ondersteund wordt op verouderde systemen en vice 

versa). Grote aanbieders duwen de afnemers dus een bepaalde richting op. De vraag is daarom hoe 

je als overheidsorganisatie bij de aanbestedingsprocedure eisen gaat stellen op het gebied van 

circulair aanbesteden. 

Uitgangspunten voor een integraal model voor circulaire ICT-aanbestedingen moeten het 

eenvoudiger kunnen maken om binnen een aanbestedingsprodecure datgene uit te vragen, waar de 

organisatie behoefte aan heeft. Mogelijke uitgangspunten kunnen zijn:  

 Duurzaamheid van materiaal 

 Kosten van materiaal 

 Restwaarde 

 Energiegebruik 

 Garantietermijn en reparatie 

 (Informatie)veiligheid 

 Gebruiksvriendelijkheid 

 Mogelijkheden tot hergebruik 

 Manieren om grote aanbieders het 
hoofd te bieden 

 

Daarnaast speelt de vraag hoe je de markt uitdaagt om dit te bereiken. Een mogelijkheid is een 

circulaire dienstverlener: een partij die apparatuur levert en na een aantal jaar weer terugneemt, 

onder voorwaarde van opnieuw hoogwaardig inzetten. Dit is een prikkel om apparatuur langer 

bruikbaar te maken, omdat de dienstverlener na drie jaar weer iets met de apparatuur moet. Op dit 

moment verkoopt de aanbestedende dienst de ‘oude’ apparatuur vaak aan een opkoper.   

 



De opkoper weet nu al op welke manier de apparatuur na drie jaar de grootste restwaarde heeft. 

Daarom moet je dus eerst met de opkoper een contract sluiten, zodat je eisen kunt stellen aan de 

leverancier om een optimale restwaarde te creëren. Je wilt dus eigenlijk een funcionaliteit inkopen. 

Het maakt je daarbij niet uit hoe lang de apparatuur meegaat, wat de restwaarde is, maar het is 

enkel belangrijk dat de apparatuur doet wat jij nodig hebt.  

Wat is er besproken? 

Blijkbaar is het Rijk geen grote klant voor grote aanbieders. Daarom zetten we kleine stapjes. Eerst 

proberen we op de schaal van bijvoorbeeld de provincie Utrecht zoveel mogelijk circulair te gaan 

werken. Vervolgens doen we dat op een grotere schaal, bijvoorbeeld met het Rijk. Daarna moet er 

een stap naar Europees verband komen. Op dat moment ben je als klant groot en interessant genoeg 

om harde eisen te stellen aan aanbieders als Dell. 

Om circulair te zijn, is het handig om apparatuur zo lang mogelijk functioneel te laten zijn. Koop niet 

in wat je niet nodig hebt, en kijk dus goed naar wat je al hebt en wat nog te gebruiken is. De vraag is 

dan voor welke organisatie je kiest. Het liefst kies je voor een producent (of brand owner) en niet 

voor een ‘kleinere’ tussenleverancier, omdat de grote producenten bijvoorbeeld niet snel failliet 

zullen gaan. Er zijn bepaalde eisen die je aan de apparatuur stelt. Ben je echter ook als organisatie 

bereid om iets lagere eisen te stellen aan de apparatuur om de duurzaamheidsdoelstellingen te 

halen? Rust bijvoorbeeld alleen de medewerkers die zware programma’s gebruiken uit met nieuwe 

apparatuur en geef tweedehands apparatuur aan de rest. Dit is de balans tussen funcionaliteit en 

eigenschappen. Hierbij moet je in het aanbestedingstraject rekening houden. Je loopt hierbij wel 

vaak aan tegen financieringsargumenten, omdat bijvoorbeeld provincies goedkoper kunnen inkopen 

dan de leasemaatschappijen waarmee je wilt werken. 

In ICT-producten zitten veel materialen die over een aantal jaren minder goed leverbaar zijn. Ook 

grote producenten als Dell en HP zijn daarin afhankelijk van hun toeleveranciers. Daarom is het 

belangrijk om deze problemen te signaleren en bij producenten aan te kloppen met vragen. Ook al 

zeggen ze dat iets niet mogelijk is er zal achter de schermen wel degelijk mee aan de slag worden 

gegaan, zodat over een aantal jaren de gevraagde oplossingen wel te bieden zijn. Ondanks het 

gebrek aan blauwdrukken voor een circulaire aanbestedig, is het daarom wel belangrijk om er 

aandacht voor te blijven houden. Ook al mislukt een plan voor een aanbesteding, de ervaringen zijn 

altijd bruikbar voor een volgende aanbesteding. 

Er gaat al veel geld om in de ICT van overheden. Het is daarom misschien ook niet de meest logische 

weg om zelf initiatieven te ontplooien en leveranciers te bevragen. Benut in plaats daarvan vooral de 

mogelijkheden die er al zijn, zoals de FairPhone. De criteria die FairPhone hanteert bij de productie 

zijn openbaar. Deze criteria kun je zelf dus ook gebruiken bij het doen van een eigen aanbesteding. 

Houdt ook aandacht voor de hele keten. De begingebruiker en de eindgebruiker moeten continu in 

dialoog blijven. Hoe weet je wat een opkoper doet met de door jou verkochte oude apparatuur en in 

hoeverre hij het daadwerkelijk hergebruikt? Dat moet je aan hem vragen en het in het 

aanbestedingsproces opnemen. Een andere mogelijkheid is om er van tevoren over na te denken en 

het al in de aankoopaanbesteding opnemen. Wanneer je bijvoorbeeld als voorwaarde stelt dat het 

eenvoudig te demonteren moet zijn, zal hergebruik en recycling economisch veel aantrekkelijker 

worden. 



Tafel 6 | Circulaire bedrijfskleding 
 
Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Hanneke op den Brouw, Rijkswaterstaat 

 Verslaglegger: Laura van Leijden, PIANOo 

 Erik van Meurs, Waterschap Hollandse Delta 

 Ron Paardekooper, Provincie Groningen 

 Gert Olthuis, Provincie Groningen 

 Hanne van de Ven, Gemeente Den Bosch 

 Jessica van der Meij, Servicepunt71 

 Gea Hamhuis, Kadaster 

 Henny Geenen, gemeente Oss 
 

Wat is de casus? 

In een pilot van Defensie is een aanbesteding in de markt gezet rondom bedrijfskleding met daarin zo 

veel mogelijk gerecycled materiaal (content). Het doel is om op lange termijn op Rijksniveau een 

gecontroleerd inzamelsysteem op te zetten. Het Rijk functioneert bovendien als voorbeeld voor 

private inkopende partijen om ook circulair in te gaan kopen. Bij de uitvraag werd een 

minimumpercentage aan content gesteld. Daarnaast leverde een hoger percentage content extra 

punten op bij de gunning. De aanbesteding is succesvol verlopen maar concrete resultaten komen 

pas beschikbaar wanneer de laatste fase van de gunning is gesloten.  

Wat is er besproken? 

In de discussie werd gesproken over het duidelijk formuleren van ambities en wensen. Waar moet je 

beginnen als je ‘circulair’ wil inkopen? Klein beginnen is de kern. Kies een niet-strategische 

productgroep en maak die niet meteen volledig circulair. Daarnaast was het onduidelijk in hoeverre 

ambities geconcretiseerd moeten worden. Bij Defensie is gekozen om een vragenlijst aan bedrijven 

voor te leggen, om te achterhalen hoeveel content geleverd konden worden tegen welke prijs. Aan 

de hand hiervan werden minima gesteld waarmee de kwaliteit van het eindproduct kon worden 

bewaakt. Er werd nadruk gelegd op productfuncties in plaats van producteisen, zo kreeg de markt 

ruimte om een creatieve oplossing voor het probleem te bedenken.  

Daarnaast werd gevraagd of de markt al klaar voor circulaire inkoop was. Het antwoord was ja: dit 

kon worden afgelezen aan de hoeveelheid inschrijvingen. Andere partijen gaven aan dat zij nu nog 

niet aan de vraag konden voldoen, maar de volgende keer wel. Transparantie door middel va een 

aanbestedingskalender kan helpen om de markt tijdig voor te bereiden. 

De te verwachten resultaten bij een circulaire aanbesteding zijn interessant. Hoe krijg je je interne 

organisatie bereid tot circulaire inkoop als je een product met een korte levensduur (door het 

gerecyclede materiaal) uitvraagt? De vraag was dus eigenlijk: krijg je dezelfde kwaliteit als je kiest 

voor gerecycled materiaal? Het antwoord hierop is eenvoudigweg ja, mits de gerecyclede vezels in 

goede verhouding met nieuwe vezels worden gecombineerd. De innovatie hier is dat de kleding aan 

dezelfde eisen voldoet als reguliere kleding, maar met gerecycled materiaal. 

  



Tafel 7 | Circulaire inrichting openbare ruimte 

 

Het gebruikte Ambitiewiel door de gemeente Utrecht | Presentatie Gemeente Utrecht, 07/04/16 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Experts: Sara Rademakers en Thea Smid-Verheul, Gemeente Utrecht 

 Verslaglegger: Rosa Peek, PIANOo 

 Cees van Geel, Gemeente Bergen 

 Sjoukje van der Zande, Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 Heleen de Mul, Gemeente Velsen  

 Yoko van der Sterre, Gemeente Haarlemmermeer 

 John van der Zuilen, Gemeente Boxtel  

 Ilja Werkhoven, BewusteBouwers  

 Marco van Dorst, Provincie Noord-Brabant  

 Renske Zengers, Gemeente Amsterdam  

 Antoine Rustenburg, Meerlanden  

 Jeroen Oosthof, Gemeente Zwolle  

 Madeine Broersen, Europa Decentraal  

  



Wat is de casus? 

Er zijn in deze sessie drie cases besproken. 

Straatmeubilair 

De Gemeente Utrecht heeft bij huidige leveranciers van straatmeubilair gevraagd hoe zij bezig zijn 

met circulair inkopen. Conclusie: er zijn veel mogelijkheden. De grote leveranciers hebben LCA’s en 

CO2 footprints beschikbaar, de kleine en specialistische leveranciers niet. Afvalbakken kunnen 

worden gerefurbished. De nadruk van leveranciers ligt nu vooral bij recycling van materiaal.  

Bij een volgend contract wordt refurbisment en de mogelijkheid tot terugleveren van straatmeubilair 

opgenomen in de aanbestedingseisen. Verder worden leveranciers uitgedaagd om hoogwaardig 

herbruikbare producten te maken (bijvoorbeeld makkelijk onderdelen vervangen/repareren), en 

worden eisen gesteld ten aanzien van gebruik van recycled materiaal.  

Asfalt 

Binnen ‘asfalt’ zijn er twee pilotprojecten rondom circulair aanbesteden. Allereerst heeft Ecochain in 

opdracht van RVO een duurzaamheidsanalyse gedaan naar verschillende soorten asfalt. Utrecht ziet 

verbeteringsmogelijkheden t.a.v. huidige asfalt, en heeft een gecontracteerde aannemer (via huidige 

raamcontract, niet in aanbesteding meegenomen) gevraagd om voor aanleg nieuwe weg asfalt te 

gebruiken met 50% minder CO2-uitstoot.   

Daarnaast wordt in een nieuwe aanbesteding (eind 2016) de LCA-score uit Nationale Milieu Database 

meegenomen in de gunningscriteria. De kwaliteitseisen worden functioneel voorgeschreven om 

zoveel mogelijk ruimte te geven aan de markt.  

Herinrichting Croeselaan 

Voor de herinrichting van de Croeselaan is Utrecht op zoek naar een ingenieursbureau om de 

contracten en bestekken uit te werken.  Om in kaart te brengen wat de speerpunten voor het project 

zijn, is het Ambitiewiel gebruikt. Hierbij zijn verschillende betrokkenen uitgenodigd (inkopers, 

wegbeheerders, etc.) om verschillende vakgebieden met elkaar te combineren. Conclusie: de ambitie 

is een groene  en duurzame straat, met betrokkenheid van bewoners bij de ontwerpopgave. De 

milieuprestaties moeten hierin meetbaar worden gemaakt, waarin het belangrijkste uitgangspunt is 

dat de nieuwe straat een langere levensduur heeft.  

Wat is er besproken? 

De ambities en wensen in de deelnemers aan tafel waren erg divers. Een aantal waren werkzaam bij 

organisaties aangesloten bij de Green Deal Circulair Inkopen, waar een aantal anderen zoekende 

waren naar wat circulair inkopen voor hun organisatie kan bieden.  

De twee belangrijkste kansen voor circulair inkopen, die in de discussie naar voren zijn gekomen, zijn:  

 Meenemen van de interne organisatie. Veel interne klanten blijken risicomijdend te zijn. Hoe 

krijg je hen mee? Een oplossing lijkt te liggen in veel inspireren en faciliteren, en succesvolle 

projecten het podium geven. 

 Hoe nemen we duurzaamheid mee in de uitvraag? Kunnen marktpartijen zich voldoende 

onderscheiden op duurzaamheid als je 60 prijs/40 kwaliteit uitvraagt?  Of moet er een 

andere systematiek aan ten grondslag komen te liggen?  

  



Tafel 8 | Beoordeling circulariteit producten 
 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Roy Vissers, CircularIQ 

 Verslaglegger: Julie Albers, student 

 Resie Beulen, Gemeente Schiedam 

 Lavinda Kok, RIVM  

 Mebus Lolkema, Gemeente Groningen  

 Manuela Newar, Enexis 

 Jasper Passtoors, Gemeente Amsterdam 

 Suzan van der Velden, Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 Rene Verhoef, Stichting Altra onderwijs en jeugdhulp 

 Anita den Hoed, Enexis 

 Rob van Ewijk, Gemeente Bergen (NH) 

 Rob Paardekoper, Provincie Groningen  

 Ingrid Remmits, Provincie Gelderland 

 Frans Rieder, Rijkswaterstaat  

 Esther Sluis-Thiescheffer, Gemeente Gooise Meren 

 Jelle Steinmeier, Hoogreemraadschap van Rijnland 

 Hannah van de Ven, Gemeente Den Bosch/Houten 

Wat is de casus? 

CircularIQ brengt in kaart wat er in de markt speelt op het gebied van circulaire producten, en hoe je 

als inkoper circulariteit kan uitvragen bij producten voor een maximale output. Dit betekent dat je 

moet kijken naar twee dingen: het product zelf en het productieproces.  

CircularIQ heeft data verified tool ontwikkeld: een schaal met 250-300 factoren die nu in de markt 

zijn om de circulariteit van een product te bepalen. Zo kan je als inkoper daarop inspelen en de 

standaarden vergelijken, en worden producenten gestimuleerd om de data zelf in te vullen. 



CircularIQ heeft dit toegepast op de aanbesteding van stadskantoor Venlo. Door het open te breken 

en op vier haalbare indicatoren te focussen en producenten daar ook naar te vragen, is uiteindelijk 

18 procent energie bespaard. Kortom: je stelt als inkoper je eigen ambities op en begint morgen met 

kleine stapjes, met één datapunt. 

Wat is er besproken? 

Met input van de deelnemers werd in beide sessies een lijst met criteria opgesteld die verband 

(kunnen) houden met circulariteit – o.a. samenstelling, transparantie, keten inzichtelijkheid, 

veiligheid. Conclusie: al deze indicatoren vormen samen circulariteit. Binnen dit grote plaatje bepaal 

je waar jouw ambities liggen. Dus i.p.v. te vragen naar “de circulariteit” van een product, vraag je een 

producent bijvoorbeeld naar transparantie: “Weet jij wat de samenstelling van jouw product is?”  

Kwesties die tijdens de eerste sessie naar voren kwamen waren hoe je producten onderling kan 

vergelijken, en hoe je kan zien hoe ver collega’s zijn met duurzaamheid. Daarnaast werd de vraag 

gesteld of je als inkoper op de stoel van de inhoudelijk deskundige/contractmanager moet gaan 

zitten. Aan de andere kant moet je juist als inkoopexpert de producenten uitdagen, en een 

verbinding maken tussen de voor-en achterkant. Maar hoe doe je dat als je de enige inkoper bent, 

bijvoorbeeld bij een kleine gemeente? 

Uit de discussie in de tweede sessie kwam een duidelijke wens naar voren voor een landelijke 

regeling, of een ijkpunt. Hierin zouden specifieke kenmerken benoemd moeten worden, waaraan je 

circulariteit kan meten. Dit helpt ook om de administratieve last voor inkopers te beperken. Maar 

hoever ga je met het afpellen/downsourcen van die indicatoren, als iedereen iets anders circulair 

vindt, en de doelstellingen dus vrij willekeurig zijn? Ook werden er twijfels uitgesproken over het 

meten van de indicatoren, aangezien over een halfjaar de standaarden weer veranderd kunnen zijn. 

In plaats van dit zelf uit te pluizen, kan je die verantwoordelijkheid dus bij de producent en de keten 

leggen. Kan die iets niet uitleggen, of houdt die misschien informatie achterwege, dan neem je dat 

aandachtspunt niet mee. Dit kan ook aan de hand van al bestaande programma’s, zoals Cradle to 

Cradle, die een bepaalde inzichtelijkheid bieden. Ook al weet je nog steeds niet hoe goed of slecht 

iets is, je weet het wel in bepaalde mate. En dan draait het erom dat je dingen gaat definiëren en 

vraagt: weet de producent de volledige samenstelling, ja of nee? 

De conclusie van vandaag: de circulaire economie of de circulariteit van een product is niet 

eenduidig te meten of te omschrijven. Er is geen honderd procent circulair product, maar er zijn 

allemaal lineaire producten die op weg zijn om circulair te worden. Ook is er niet één set van 

datapunten, maar je begint met een aantal. Daarom gaat het om het stellen van de juiste vragen, het 

opstellen van je eigen (minimale) ambitieniveau, en dat terug te leggen bij de producent. 

  



Tafel 9 | Optimale samenwerking inkopers en leveranciers 
 

 
De nieuwe kantoorinrichting van ProRail | Foto: REBus evaluatierapport pilot 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Geerke Versteeg, Humanagement 

 Verslaglegger: Rianne Läkamp, student 

 Peter Smit, U10 

 Godard Croon, Copper8 

 Bart Hellings, Ministerie van Economische Zaken 

 Monique Groeneheide, Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk (BAR) 

 Rene van der Horst, Bibliotheek Utrecht 

 Tim van Dorsten, Duurzaam Gebouwd 

 Jos van der Bulk, Gemeente Den Haag 

 Kees Schipstra, Gemeente Ede-Barneveld 

 Rene Verhoef, Stichting Altra 

 Edwin Bergman, Meerlanden 

 Stefan Boogaard, Provincie Zeeland 

 Michael Blankenstijn, Gemeente Nieuwegein 

 Jasper Passtoors, Gemeente Amsterdam 

Wat is de casus? 

In het kader van het REBus programma dat circulair inkopen wil stimuleren, was de Rijksoverheid op 

zoek naar bedrijven die pilotlocaties leverden. Geerke Versteeg heeft bij de facilitaire afdeling van 

ProRail een dergelijke pilot gecoordineerd, namelijk de vloerbedekking en kantoor inrichting van een 

kantoorgebouw van ProRail. Dit proces bestond uit een markt ontmoeting, dialoog rondes, criteria en 

contractering.  

Het resultaat hiervan is een tienjarige samenwerkingsovereenkomst voor de vloerbedekking en een 

eenmalige investering in het kantoormeubilair. Voor het meubilair is helaas geen contract afgesloten, 

wegens een gebrek aan vertrouwen in langdurige samenwerking. De meubels zijn echter wel geschikt 



voor hergebruik en ProRail kan eventueel na gebruik zelf een partij kiezen die deze meubels weer 

hergebruikt. Belangrijke leerpunten in deze pilot zijn dat een goede marktverkenning vooraf 

essentieel is, dat het belangrijk is om afspraken over transparantie tijdens de dialoogrondes te 

maken en dat een heldere ambitie en visie vooraf moet worden geformuleerd. 

Wat is er besproken? 

Uit de case study van ProRail is naar voren gekomen dat het zeer belangrijk is om mensen bij de 

organisatie enthousiast te maken door veel presentaties te geven tijdens overleggen, veel energie 

erin stoppen en veel te herhalen. 

Voor het onderhouden van duurzame relaties is het essentieel open en eerlijk te zijn in de dialoog. Je 

zult moeten investeren in elkaar en de relatie baseren op vertrouwen. Het concreet op papier zetten 

van de plannen is ook vaak lastig, daarom is het raadzaam hier samen met de andere partij voor te 

gaan zitten en alles door te nemen. Maak doelen SMART, maar timmer het plan niet dicht. 

Vastleggen hoe om te gaan met beëindiging van de samenwerking is ook belangrijk. Als de 

samenwerking met een specifiek persoon niet soepel loopt werkt het vaak het beste om hier ook 

eerlijk over te zijn en het contact voort te zetten met een ander persoon. 

Een van de problemen uit de case study was een gebrek aan openheid tijdens de dialoog rondes, 

vanwege aanwezigheid van concurrenten. Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn om de koplopers 

bij elkaar zetten, die durven misschien wel open te spreken omdat ze zeker zijn van wat ze kunnen. 

Daarnaast is het belangrijk om van tevoren te investeren in het opbouwen van een netwerk. Hierbij 

kan het helpen om te zoeken naar de mensen met inhoudelijke kennis over circulair inkopen, en niet 

alleen te spreken met de sales mensen. 

Een ander probleem bij langdurige samenwerking is het risico op failissement van een leverancier. 

Echter blijft dit altijd een risico voor alle partijen dat samen gedragen moet worden en waar 

duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden. Leasen is ook niet altijd de heilige graal. Voor de 

overheid is het vaak logischer en goedkoper om te kopen. Wel kunnen er afspraken gemaakt worden 

over terugname van het product na afloop. Leveranciers halen dan ook weer waarde uit het 

hergebruik van een product. Als er nog geen leverancier is die dit aanbiedt, kan er gevraagd worden 

naar de visie of plan van aanpak voor bijvoorbeeld een toekomstige retourlijn.  

  



Tafel 10 | Innovatief inrichten aanbestedingsproces 
 

 
Het nieuwe kantoorgebouw van Alliander in Duiven | Foto: De Ingenieur 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Cécile van Oppen, Copper8 

 Verslaglegger: Yuri van der Putten, MVO Nederland 

 Mark Spetter, MVO Nederland 

 Madaleine Boersen, Europa Decentraal 

 Frank Werndly, Kadaster 

 Ingrid Remmits, Provincie Gelderland 

 Christiaan Homburg, Gemeente Haarlemmermeer 

 Fred Wijnhof, Gemeentelijk Inkoop Platform 

 Edwin Bergman, Meerlanden 

 Peter Korbee, Provincie Noord-Holland 

 Jessica van der Meij, Servicepunt 71 

 Rin van Keulen, Gemeente Lelystad 

 Lillian Barneveld, Gemeente De Bilt 

 Lex Hendriksen, Gemeente Haarlem 

 Maaicke van Ameyde, Hoogheemraadschap van Rijnland 

 Rob Willemsen, Gemeente Enschede 

 Judith Linssen, Enexis 

 Karin van Rooij, Platform31 

Wat is de casus? 

Copper8 is onafhankelijk procesbegeleider van innovatieve aanbestedingsprocessen. Dit doet de 

organisatie aan de hand van zes stappen:  

1) Stellen van de juiste vraag 

2) Stimuleren van samenwerking 

3) Persoonlijk contact opdrachtgever / 

opdrachtnemer 

4) Balans in EMVI 

5) Objectief beoordelen 

6) Borging en contractmanagement 

 



Gebouwen gaan zo lang mee dat je het niet meer hebt over circulair inkopen, maar over het inrichten 

van een gebouw vanuit een circulaire gedachte. Alliander had de uitvraag gedaan voor de 

begeleiding van een duurzaam gebouw. Alliander dacht bij de uitvraag al in oplossingen, maar het 

was lonender om vanuit ambities te werken. Voor dit gebouw zijn de de volgende ambities 

geformuleerd: 

 Energiepositief 

 Circulair gebouw en bouwproces 

 Het nieuwe werken 

 Gebiedsopgave 

Copper8 stimuleerde in deze uitvraag de samenwerking van disciplines van aannemers met een 

minimumeis aan het aantal disciplines. Daarna traden ze in persoonlijk contact waarin voor 

opdrachtnemers vrijheid van spreken gewaarborgd was. Dit gaf Alliander vertrouwen. In het gehele 

keuzeproces is voor 100% op kwaliteit gefocust, anders wint de prijsvechter altijd. Contractueel 

moeten de afspraken resultaatgericht en wederkerig zijn, met heldere financiële afspraken vooraf.  
Wat is er besproken? 

De uitvraag voor het kantoorgebouw van Alliander was voor de markt niet standaard. Dat dit goed 

verlopen is, heeft veel te maken met de intensieve dialoog, zowel vooraf met verschillende 

afdelingen binnen Alliander, als tijdens het proces met de partijen in de aanbestedingsketen. Die 

maakte dat alle partijen zich kwetsbaar opstelden, risico’s durfden te nemen voor elkaar, innovatieve 

concepten durfden toe te passen, allemaal op basis van een gedeelde visie. De opdrachtgever en 

opdrachtnemers hebben hiermee samen het eindproduct vormgegeven.  

Ondanks de dialoog willen aannemers weten hoe er beoordeeld wordt. Copper 8 werkt hierom met 

een zichtbare en een onzichtbare laag. De onderling afgesproken factoren worden bij de notaris 

neergelegd, waardoor iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Alle grote bouwers waren in dit 

proces vertegenwoordigd. Door de opzet van het proces waren zelfs de gesprekken waarin bedrijven 

afvielen redelijk positief. Uiteindelijk gingen drie partijen door naar de dialoogronde. Voor deelname 

aan de dialoogronde was geen vergoeding beschikbaar, om ervoor te zorgen dat organisaties er 

vanuit hun eigen intentie zaten, en niet vanuit een financieel motief. 

Er is tijdens deze aanbesteding een plafondbedrag ingesteld, waarbij de kwaliteit leidend is geweest. 

De prijs gaat pas meespelen als er meer dan 10% verschil in zit. In dat geval is afgesproken om voor 

80% op kwaliteit en 20% op prijs te gaan seleceren. Een van de partijen, die ging prijsvechten, is 

daarmee uiteindelijk afgevallen.  

Een belangrijke geleerde les is om ervoor te zorgen dat iedereen verantwoordelijk is voor het 

behalen van zijn eigen doelen. De gouden tip: Ga gewoon aan de slag. Circulair inkopen is geen 

rocket science. Neem de markt pro-actief mee in je ambities, schrijf niets voor en luister goed. Stel je 

kwetsbaar op en sta open voor meningen van leveranciers, om samen tot maximale waarde te 

komen.  Elke aanbesteding is daarbij anders. Een onafhankelijke organisatie die het proces in de 

gaten kan houden, en geen binding heeft met het einddoel, is ontzettend belangrijk.  

 

  



Tafel 11 | Monitoren Circulaire Inkoop 
 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Mireille Reijme, Rijkswaterstaat 

 Verslaglegger: Donna Rijsdijk, De Groene Zaak 

 Wouter Gademan, Kadaster 

 Maycke van Ameyde, Hoogheemraadschap van Rijnland 

 Antoine Rustenburg, Meerlanden  

 Frans Rieder, Rijkswaterstaat 

 Jolanda van Dijk, Gemeente Lelystad 

 Nicolette Koenekoop, Ministerie van Infrastructuur & Milieu 

 Odille Uijlenbroek, Provincie Noord-Holland 

 Karlijn Bakker, Gemeente Katwijk 

 Casper Rupert, Gemeente Tilburg  

 Yoko van der Sterre, Gemeente Haarlemmermeer 

 Kees Schipstra, Gemeente Ede en Gemeente Barneveld 

 Willem Huntink, Provincie Gelderland  

 Fred Wijnhof, Gemeentelijk Inkoopplatform  

 Lavinda Kok, RIVM 

 Sandra Poels, Gemeente Eindhoven  

Wat is de casus? 

Rijkswaterstaat is onderdeel van het REBus programma, waarbij inkopers en marktpartijen worden 

geïnspireerd vanaf de eerste vraag naar een product of dienst na te denken over waardebehoud van 

grondstoffen in de gehele keten, inclusief de mogelijkheid voor hergebruik en recycling. Er zijn vijf 

projectgroepen (ICT, kantoormeubilair, tapijt, bouw en textiel) waarbij niet alleen wordt gekeken 

naar het inkoopproces en informatie wordt vergaard bij de producenten op het gebied van CO2, 

materialen en de recyclebaarheid, maar ook het beheer en de afdanking wordt gemonitord.  



De projecten binnen deze vijf groepen vergelijken de carbon footprint van het origineel met de 

nieuwe manier van inkopen, waarna wordt omschreven hoeveel besparing in materiaal de nieuwe 

manier oplevert, en hoeveel materialen ermee gemoeid zijn. Door middel van verschillende casussen 

wil het REBus programma het abstractieniveau verlagen door de voordelen te kwantificeren. Eind 

2016 wordt het idee gepresenteerd aan de EU. 

Wat is er besproken? 

Tijdens de discussie in de eerste ronde is aan bod gekomen dat cultuur vaak nog een grote rol speelt 

bij inkoop. Het nieuwste model wordt aangeschaft, waarna het nog bruikbare oude model wordt 

weggedaan. Dit is vaak een groot struikelblok. Een ander heikel punt is vaak het afwegingskader 

binnen een project. De groep aan tafel was het er over eens dat er een methode moet worden 

ontwikkeld voor monitoring om goed onderscheid te maken tussen de verschillende keuzes bij 

circulair inkopen.  

Bij projecten kunnen EMVI-aannemers helpen om beter te bepalen wat de ambities zijn in circulair 

inkopen. Hierbij kunnen beheersmaatregelen opgenomen worden om ervoor te zorgen dat wat de 

aannemer toezegt ook echt gebeurt. Om circulair inkopen meer te integreren moeten er werkbare 

methodieken worden gerealiseerd, waarbij ook kleine bedrijven worden meegenomen in het circulair 

werken. Men is van mening dat circulair inkopen de norm moet worden. De 10% doelstelling is dan 

wel een probleem, omdat er verschillende manieren zijn om die 10% te bepalen, waardoor het 

percentage geen waarde meer heeft. Toegevoegde waarde binnen het bredere 

duurzaamheidsperspectief is waar het in de kern om draait.  

In de tweede sessie vervolgde het gesprek rondom het thema inkoop en het meetbaar maken van 

circulariteit. Behalve op het gebied van milieu is er ook op andere onderwerpen winst te behalen, 

zoals gezondheid.  Monitoring vindt nu met name plaats op het gebied van kosten, maar ook andere 

aspecten tellen mee, al zijn die lastig te meten.  

Er is grote behoefte aan informatie over het hoe en wat achter circulair inkopen, en met name hoe 

binnen circulair inkopen eenvoudiger keuzes gemaakt kunnen worden. Alle aanwezigen waren het 

eens over de noodzaak van goede methodieken en tools om keuzes te vergemakkelijken en 

transparantie rondom circulariteit toe te laten nemen. Ook het ontwikkelen van meer normen om 

eenheid te creëren zou op prijs gesteld worden.  

  



Tafel 12 | Draagvlak eigen organisatie, casus Rijksoverheid 
 
Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Joan Prummel, RVO 

 Verslaglegger: Dylan Voncken, PIANOo 

 Lennart Jordaan, Gemeente Overbetuwe  

 Stefan Boogaards, Provincie Zeeland 

 Dominique van Ratingen, Amsterdam Economic Board 

 Rob van Ewijk, Gemeente Bergen 

 Willem Huntink, Provincie Gelderland 

 Anita den Hood, Enexis  

 Sandra Poels, Gemeente Eindhoven 

 Peter Smit, U10 

 Astrid Schoon, Provincie Utrecht 

 Ted Bongers, Enexis 

 

Wat is de casus? 

Inkoop is hét middel om iets binnen een organisatie te krijgen. In het kader van deze gedachte is er 

een training circulair inkopen ontwikkeld. De vraag blijft echter: hoe kan je iets circulair inkopen als 

een opdrachtgever daarvan geen kennis heeft, jij geen tijd hebt en er geen draagvlak is voor circulair 

inkopen binnen je organisatie? 

Het United Nations Environment Programme (UNEP) kan daar een antwoord op geven. UNEP heeft 

een programma ontwikkeld, gericht op de inkoper, waarbij de klant een circulaire uitvraag moet 

formuleren. Deze uitvraag kan op twee manieren tot stand komen: via de formele weg, waarbij er 

wordt geprobeerd om duurzaamheidsambities een significante plek in te laten nemen, of via de 

eigen verantwoordelijkheid van de inkoper, waarbij hij een mandaat heeft om circulair inkopen toe 

te passen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en ambitie.  

Al met al kan worden gesteld dat het succes van circulair inkopen wordt bepaald door twee factoren: 

het inzicht in de eigen verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan en de aanmoediging van 

bovenaf waarbij een goed voorbeeld een hefboom kan zijn voor de toepassing. 

Wat is er besproken? 

Er zijn een aantal zaken besproken omtrent de toepassing van circulair binnen verschillende 

organisaties. Een aantal relevante inzichten: 

 Het is belangrijk om alle relevante spelers voorafgaand aan het proces aan tafel te hebben; 

 Technieken kunnen sneller ontwikkelen dan de contractduur; het is verstandig om ruimte 

voor technologische verbetering in contracten op te nemen. 

 Behalve succesverhalen is het ook belangrijk om geleerde lessen van gefaalde projecten te 

delen. Hier leren we veel van voor toekomstige projecten.  

 Redeneer niet alleen vanuit kostenoverwegingen, maar neem ook andere waarden mee 

 Creëer draagvlak rondom circulair inkopen door zowel zelf vanuit je eigen 

verantwoordelijkheid aan de slag te gaan (bottom-up), maar ook door de strategie van 

bovenaf te omarmen en daar voorbeelden bij te zoeken (top-down).  



Tafel 13 | Draagvlak eigen organisatie, casus Amersfoort 
 

 
Het Groene Huis, het nieuwe Natuur-Milieucentrum van Amersfoort | Foto: destadamersfoort.nl 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Nelly Swijnenburg,  A’foort 

 Verslaglegger: Sander van Nielen, std. 

 Wim van Drunen, Gem. Amersfoort 

 Marit Rutgree, Gemeente Teylingen 

 Esther Veenendaal, RVO 

 Marianne van den Oever, Ministerie 

van Infrastructuur & Milieu 

 Lilian Barneveld, Gemeente De Bilt  

 Judith Linssen, Enexis 

 Karlijn Bakker, Gemeente Katwijk  

 Casper Rupert, Gemeente Tilburg 

 Arno van den Engel, Gem. Apeldoorn 

 Caroline Gerritsma, Gemeente Leiden  

 Jolanda van Dijk, Gemeente Lelystad 

 Mark Hooglugt, Gemeente Medemblik  

 Ton Oudejans,  Gemeente Medemblik  

 Sandra Bouhuis,  Gem. Medemblik  

 Heleen de Mul, Gemeente Velsen 

Wat is de casus? 

De gemeenteraad van Amersfoort heeft zichzelf tot doel gesteld om naast het halen van de eigen 

duurzaamheidsdoelstellingen een stap verder te gaan. De Green Deal Circulair Inkopen leek een 

goede kans om hier invulling aan te geven. Ook de motie ter bevordering van innovatie, resulterend 

in de ambitie om 3% van een projectbudget voor innovatie te gebruiken, was een goede stimulans.  

De Green Deal omvat drie doelstellingen: 1) start twee pilotprojecten, 2) draag de opgedane kennis 

en ervaring uit, en 3) implementeer circulair inkopen in inkoopprocessen. Het eerste doel was 

relatief eenvoudig: de aankoop van bureaustoelen en de renovatie van het centrum voor natuur- en 

milieu-educatie waren kleine en goed uitvoerbare projecten. Het doel van implementatie was echter 

minder concreet. Het doel van 10% circulaire inkoop leidde vervolgens tot discussie en actie.  

Voor het omzetten van de bestuurlijk uitgesproken ambitie naar daden was geen grote 

communicatiestrategie. Wel werd op zoek gegaan naar de interne motivatie van betrokkenen. Door 

de dialoog met projectleiders werd het misverstand dat circulair meer geld kost ontmaskerd. Het 

bleek dat er vooral extra tijd nodig is om projecten anders aan te pakken. Bij grote projecten is dat 

geen probleem. Kleine projecten kunnen geclusterd worden om de belasting beperkt te houden.  



Sprekers als Jacqueline Cramer en Michel Schuurman zijn uitgenodigd om de Raad en het 

management toe te spreken en te motiveren. Ook het ambtelijk ketenoverleg zorgde voor het besef 

dat er de ruimte is voor innovatie en naar elkaar wijzen niet de oplossing is. Het maakte inzichtelijk 

wie welke kennis en ervaring had. Er is een waardevolle leeromgeving opgezet door Pianoo en MVO 

Nederland voor drie gemeentes (Amersfoort, Utrecht, Woerden) en provincie Utrecht. Tot slot 

hebben marktconsultaties voor beton en straatmeubilair inzichtelijk gemaakt wat goede voorbeelden 

zijn van marktpartijen en andere gemeenten.  

Wat is er besproken? 

Circulair inkopen moet vanzelfsprekend worden voor inkopers. Daarvoor is bewustwording cruciaal, 

want iedereen heeft blinde vlekken. Het verplicht stellen van een duurzaamheidsparagraaf in alle 

documenten die naar B&W gaan, kan daarbij helpen. Als wordt besloten om niet duurzaam in te 

kopen, moet de beslissing hogerop worden goedgekeurd. Dit als extra motivatie.  

Er moet ruimte zijn om fouten te maken als onderdeel van het leerproces. Er is lef nodig, en de 

risico's moeten worden worden onderkend. Herkenbaar voor velen is de discussie over wat circulair 

precies is. In plaats van blindstaren op de definitie, is het beter om te focussen op de te zetten 

stappen in het proces. Deel van dit proces is dat projectleiders geholpen worden om bewust te leren. 

Ook bleek dat een grote groep medewerkers maar een klein zetje nodig heeft om gemotiveerd te 

worden, bijvoorbeeld in de vorm van een bewustwordingssessie, voorbeeld van een collega, of 

faciliteren van een actie die eenvoudige toe te passen is.  

Doordat er meerde doelen zijn wat betreft inkopen (MVO, regionaal, duurzaam, circulair), kan het 

beeld van een opeenstapeling van ambities ontstaan. In de communicatie is het daarom belangrijk 

te benadrukken dat ze niet altijd strijdig zijn. Daarnaast werkt het goed om per inkoopproject één 

speerpunt te kiezen, en niet op alles tegelijk te focussen.  

Projectleiders worden vaak geïnspireerd door andere projectleiders, terwijl de manager of 

leidinggevende baat heeft bij een praatje van de wethouder. Met leiderschap van drie wethouders 

was de strategie in Amersfoort om dicht op de medewerkers te zitten, om te voorkomen dat ze 

aanbestedingen op de ‘oude’ manier blijven doen. Successen maar ook leerpunten worden gedeeld 

en zichtbaar gemaakt. In Apeldoorn is een Tenderboard ingesteld, dat aanbestedingen met de 

duurzaamheidsdoelstellingen vergelijkt. Dit begint vruchten af te werpen. 

Er zijn meerdere uitdagingen bij het creëren van draagvlak. Zo kan de griffie bezwaar maken tegen 

het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in elk voorstel. Of is inkopen binnen de organisatie 

decentraal geregeld. Duurzaamheidsteams ervaren vaak dat alle verantwoordelijkheid voor 

duurzaam beleid bij hen terecht komt, alhoewel elke portefeuille ermee te maken heeft. Het kan hier 

helpen om met wethouders in gesprek te gaan over wat hij/zij nodig heeft om duurzaamheid 

integraal verder te ontwikkelen.  

Circulair inkopen is een abstract begrip, dus is het belangrijk dat medewerkers zelf weten hoe ze het 

moeten aan- of toepassen. Het geven van praktijkvoorbeelden werkt hier het beste. Ook begeleiding 

is belangrijk bij het verdere leerproces. Kleine reminders, voorbeelden op intranet en handreikingen 

kunnen daarbij helpen. Eventueel kunnen cursussen worden aangeboden. Het leerproces op 

organisatieniveau heeft baat bij kennisuitwisseling met andere gemeentes.  



Tafel 14 | Draagvlak eigen organisatie, casus Wageningen 
 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Experts: Cynthia van der Roest en Conny Naafs, Gemeente Wageningen 

 Verslaglegger: Nine de Jonge, student 

 Lex Hendriksen, Gemeente Haarlem 

 Michael Blankenstijn, Gemeente Nieuwegein 

 Marlies Peschier, Stichting Stimular 

 Lisanne Dols, Gemeente Mook en Middelaar 

 Gea Hamhuis, Gemeente Nieuwegein 

 John van Zuijlen, Gemeente Boxtel 

 Resie Beulen, Gemeente Schiedam 

 Sjoukje van der Zande, Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 Meike Kool, Gemeente Alblasserdam 

 Paul van Kessel, Stichting Rijk 

Wat is de casus? 

Wageningen is een kleine gemeente die aan de slag wil met circulaire economie. Een van de meest 

concrete manieren is het creëren van draagvlak voor circulaire economie bij de medewerkers en  

aanbesteders. De gemeente heeft zich verdiept in de mogelijkheden en is gekomen tot vijf acties: 

1 | De organisatie van een breed intern structureel overleg met alle inkopers en alle medewerkers 

die zich bezighouden met inkoop. Zij spreken elkaar eens per twee maanden. Naast specifieke 

thema’s wordt hier bijvoorbeeld ook gesproken over de borging van circulariteit in de contracten.  

2 | Daarnaast zijn er trainingen aan alle medewerkers gegeven over de circulaire economie en inkoop 

om bij alle medewerkers circulaire economie onder de aandacht te brengen  

3 | Het organiseren van een zomerborrel in een circulair gebouw (NIOO) in Wageningen. 

Medewerkers worden geënthousiasmeerd door de circulaire inrichting.  

4 | Bezoek van een aantal medewerkers aan het provinciehuis in Friesland, dit is een goed voorbeeld 

van een circulaire inrichting. 

5 | Ondersteuning door een externe adviseur op het gebied van circulaire economie. 

 



Wat is er besproken? 

Een belangrijk aandachtspunt was het creëren van enthousiasme onder medewerkers rondom 

circulaire economie. Dit heeft geleid tot trainingen rondom circulaire economie en inkoop. Twee 

keer twee uur, gefinancierd uit het opleidingsbudget voor medewerkers. Het thema is hierdoor gaan 

leven, vooral ook door het betrekken van medewerkers die niet direct met inkoop te maken hadden. 

Luchtig brengen was hier de kern, waaronder het meenemen van circulariteit in nieuwsbrieven.  

Vervolgens zijn er een aantal problemen besproken, met mogelijk oplossingen. Een mogelijk 

probleem dat op tafel kwam is dat de markt niet alles circulair aanbiedt, zoals bijvoorbeeld bij WMO 

hulpmiddelen. Wageningen pakt dit aan d.m.v. marktinformatiesessies waarbij leveranciers wordt 

verteld wat onze ambitie is, wat circulair inkopen is, en wat wij willen. Ondanks dat het niet altijd 

haalbaar is, kan het vertellen van het verhaal en de circulaire inkoopvraag wel de mindset van de 

marktpartijen veranderen.  

Het is een voordeel als de top van de organisatie achter circulair inkopen staat. Ook helpt een kleine 

organisatie om makkelijk met elkaar in gesprek te gaan als dat nodig is.  

Een ander mogelijk probleem is decentrale inkoop binnen een organisatie. Hoe train je daar 

medewerkers? Hierbij is ondersteuning op zowel juridische als inhoudelijke aspecten van belang. 

Betrek ervaren inkopers vanaf de beginfase om deze inkopers op te leiden, en begin niet wanneer de 

uitvraag gedaan moet worden. Een klein project als begin geeft grotere kans op succes.  

Wageningen is op dit moment bezig met aanbestedingstrajecten rondom gebouwinrichting, 

trapliften, WMO-hulpmiddelen, zonnepanelen, een fietstunnel, een fietspad, een gymzaal en 

audio/video. Bij de fietstunnel werden veel partijen enthousiast over het idee, en kwamen 

innovatieve ideeën op. Wageningen probeert ook de Provincie hierin mee te krijgen. Bij de inrichting 

van het verbouwde stadhuis gaan we voor maximaal circulair inkopen, de markt is er klaar voor! 

Wageningen kijkt bij elk project vooraf hoever zij kunnen komen op het gebied van circulair adhv een 

matrix met diverse gradaties. Iemand van buitenaf kan helpen met het inbrengen van de juiste 

mindset in je organisatie. Tijdens de interne workshops kan je in kleine groepjes nadenken hoe 

circulariteit in de keten verweven zit. Uit welke grondstoffen bestaat het product? Wat voor 

verantwoording vragen we aan partijen? En hoe is het product geproduceerd? 

Er zijn al veel leveranciers die ‘iets’ doen met circulariteit. Als aanbestedende organisatie kunnen wij 

daarnaar vragen. Reacties als ‘het kan niet’ of ‘we hebben geen instrumenten’ zijn geen redenen. 

Wanneer partijen niet weten waar hun grondstoffen vandaan komen, vallen ze af door een gebrek 

aan transparantie. Als aanbestedende organisatie is het belangrijk om specifieke vragen te stellen 

over thema’s die jij belangrijk vindt, zodat het voor marktpartijen makkelijker is om mee te denken.  

Vijf tips voor succes: 

1) Bepaal vooraf je definitie en ambities 

2) Creëer draagvlak, vooral binnen het bestuur 

3) Betrek iedereen binnen de organisatie (training) 

4) Betrek de markt en leveranciers 

5) Doen: ‘learning on the job’ 

 



Tafel 15 | Verdienmodel Circulair Inkopen 
 

Wie zaten er aan tafel? 

 Expert: Cuno van Geet, Rijkswaterstaat 

 Verslaglegger: Fonz Dekkers, EVOLV 

 Astrid Schoon, Provincie Utrecht 

 Marco Wesseling, Provincie Zuid Holland 

 Jeroen Oosthof, Gemeente Zwolle 

 Karin Kelaars, Gemeente Nijmegen 

 Trees van Kempen, Gemeente Weerden 

 Rudi de Vries, Gemeente Haarlem 

 Renske Zwiggers, Gemeente Amsterdam 

 Dominique van Ratingen, Amsterdam Economic Board 

 Mireille Middendorp, Gemeente Heemstede 

 Berinda van Oosten, Gemeente Enschede 

 Joran Huiskamp, Gemeente Apeldoorn 

 Christiaan Homburg, Gemeente Haarlemmermeer 

 Jos van den Bulk, Gemeente Den Haag 

 Annemarie Wijers, Provincie Noord Holland 

Wat is de casus? 

Er is aan tafel geen concrete casus besproken, maar een open discussie gevoerd over circulair 

inkopen en verdienmodellen. Bedrijven zijn volop bezig om nieuwe verdienmodellen te maken zodat 

zij hun producten op een meer circulaire manier kunnen aanbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om  

lease of terugkoop contracten of verdienmodellen die gericht zijn op Design, Built & Maintenance 

(DBM). De markt ziet dat hier interessante nieuwe verdienmodellen in mogelijk zijn. Maar lokale 

overheden weten soms niet wat er mogelijk is en zet de vraag nog traditioneel uit. Belangrijk om als 

overheid te beseffen en inzicht in te krijgen is was de businesscase voor het bedrijf is en te bepalen 

of je als overheid daaraan mee wilt werken. Geeft het bijvoorbeeld ook hogere kwaliteit?   

Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat overheden zélf geen direct verdienmodel heeft. Mocht 

circulair inkopen uiteindelijk goedkoper zijn, dan vloeit de besparing terug in de algemene middelen 

maar niet naar de betreffende afdeling. Overheden hebben ook te maken met een begroting, die 

vaak al voorafgaand aan een project is vastgesteld. De macht ligt eigenlijk bij de budgethouder. 

Inkoop moet adviseren en de andere mensen moeten meegaan. Vaak is het budget nodig voor een 

incidenteel investeringsbedrag dat via kapitaallasten kan worden afgeschreven. In veel van de 

nieuwe verdienmodellen zit juist een meer structurele regeling. Deze systemen moeten worden 

doorbroken om optimaal gebruik te maken van het aanbod uit de markt voor circulaire producten.  

En daar zitten voornamelijk de kosten in voor circulair inkopen. Tijd en menskracht. Je moet binnen 

de organisatie budgetten anders alloceren en een uitgebreide marktverkenning doen. Daar zit het 

verlies in. Het daadwerkelijke product dat wordt aanbesteed of ingekocht is over de levensduur 

goedkoper, maar het proces daarnaar toe is kostbaar.  

  



Wat is er besproken? 

Beide discussies hebben veel verschillende punten aangeraakt en besproken. Allereerst de 

(on)mogelijkheid om binnen de eigen organisatie mensen mee te krijgen in circulair inkopen. De 

financiële afdeling wil bijvoorbeeld graag vooraf zien wat het oplevert en wat het gaat kosten en zijn 

niet gewend om mee te gaan in dynamische processen. Er is nog te weinig bewijslast dat het niet 

meer kost dan normaal. Maar als we niet kunnen bewijzen dat circulair inkopen goedkoper is, 

kunnen we dan aantonen dat het kwalitatief betere producten zijn? 

Er wordt erkend dat om echt circulair in te kunnen inkopen ketensamenwerking cruciaal is, maar 

hier zit ook valkuil in. Doordat er veel partijen betrokken zijn wordt het erg complex en vaak gezien 

als een belemmering. Je moet investeren in de samenwerking, zodat de een de ander wat kan 

gunnen. Om aanbestedingsregels te ontlopen is het soms handig om langs te gaan bij je leveranciers 

op momenten dat er juist geen tender is. Daarbij als gouden tip om in die marktverkenning niet jezelf 

blind te staren op de grote partijen, want de kleine partijen hebben juist veel innovaties.  

Belangrijk uitgangspunt is dat het risico moet liggen bij de partij die dat risico kan dragen. Philips 

moet de technische risico’s dragen. Maatschappelijke risico’s moeten de overheid dragen 

(vandalisme). Financiële risico’s bij de bank bijvoorbeeld. Als je de aanbesteding op deze manier 

vormgeeft spreid je de risico’s over diegene die daarover gaan en zal er nauwelijks (belachelijke) 

risico-opslag boven de prijs worden berekend.  

Vaak wordt er vergeten dat je voornamelijk ook winst kunt maken door de verkoop of terugkoop van 

gebruikte producten. Nu focussen we alleen op de inkoopkant, terwijl er nog enorm veel producten 

in het beheer van een overheid zijn die de komende jaren nog worden afgedankt. Daarom is het 

belangrijk om ook te focussen op asset management van alle materialen. Alhoewel de restwaarde 

van producten die modegevoelig zijn ook nog in de praktijk lastig is.  

Een andere vorm is Design, Built & Maintenance. Veel overheden gebruiken deze methode maar 

voor een klein percentage voor de contracten. Dat kan veel meer gedaan worden. Je bent als inkoper 

verantwoordelijk voor het budget inkopen. Beheer heeft weer een ander potje en afvalmateriaal 

weer een ander potje. Daarom is DBM een goede manier zodat je de potjes samen gaat voegen.  

Vleugelwoord vanuit de EU is de Life Cycle Costing. Rotterdam heeft ook aanbesteed vanuit een LCA 

vanuit de betontegel. Alhoewel een LCA een goede methode is om duurzaamheid te meten, is het 

voor circulair een ander verhaal zodra je het over twee of drie “levens” uit gaat smeren.  

Een andere oplossingsrichting zou kunnen zijn om een deel van, bijvoorbeeld de infrastructuur, te 

laten investeren door de markt. Zoals de Fransen doen met de tolwegen. Bedrijven denken na om de 

restwaarde zo hoog mogelijk te houden. En bij betalen voor gebruik, vervalt de investering vooraf. 

Als laatste zal er gekeken moeten worden of bestaande lange termijn contracten wel op een goede 

manier zijn vormgegeven. Het is niet de bedoeling dat je op elke straat een andere soort 

straatverlichting hebt, maar je moet wel de mogelijkheden verkennen om bestaande contracten 

open te breken als er iets innovatiefs op de markt is.   

Als laatste aanbeveling; Je moet beginnen met een simpel en behapbaar inkoopproces. Je moet 

leren door het te doen. Een aangepaste tijdsplanning past daarbij. Integraal circulair inkopen kost wel 

een jaartje extra dan normaal. 



Tafel 16 | Rapid Circular Contracting 
 

 

Wie zaten er aan tafel? 

 Karin van Rooij, Platform 31   

 Eelco Bakker, Gemeente Barendrecht  

 Jorn Huiskamp, Gemeente Apeldoorn  

 Arno van de Engel, Gemeente Apeldoorn  

 Rin van Keulen, Gemeente Lelystad 

 Mark de Vries, Provincie Overijssel 

 Odile Leijenbroek, Provincie Noord-holland 

 Bert Kassing, Stichting Rijk 

 Margriet Bolink, Gemeente Enschede 

 Maurice Ellenbroek, Servicecentrum Drechtsteden 

 Michel Wouters, Enexis 

 Sebastiaan Doeser, Evides 

 Cees van Geel, Gemeente Bergen (NH) 

 Gady Nieuworden, Gemeente Amersfoort 

 Peter Cobee, Provincie Noord Holland 

 Esther Veenendaal, RVO 

 Sabina Gietema, Platform 31 
 

Wat is de casus? 

De vraag hoe je als opdrachtgever financieel voordeel haalt uit Circulair Inkopen werd op vier niveaus 

besproken.  

1. Een Total Cost of Ownership benadering zorgt ervoor dat alle partijen bij 

kostenoverwegingen  de lange termijn voor ogen houden, waardoor hoge exploitatielasten 

kunnen worden voorkomen.  

2. Door niet een product te kopen, maar de dienst achter dat product af te nemen, hoeft de 

koper niet te investeren en daag je de markt uit oplossingen te ontwerpen die een lange 



termijn rendement hebben, met een hoge restwaarde. Je koopt een Product Service Systeem 

met circulaire kwaliteit.   

3. De CESCo creëert een Product Service Systeem, door het werken vanuit een Circulaire 

Economie Service Company. Leveranciers werken samen in een CESCo en bieden vanuit die 

CESCo hun totaal oplossing aan als circulair verantwoorde dienst. De gebruiker betaalt alleen 

voor de prestatie. De leveranciers zorgen voor een optimale oplossing tegen een scherpe 

prijs, faalkosten worden gereduceerd en producten gaan aan het eind terug naar de 

producent die ze een volgend leven geeft. Een CESCo kan elke mogelijke dienst betreffen, 

van het leveren van kantoorinterieur tot een koffievoorziening of een hele of gedeeltelijke 

bouwopgave.  

4. Wil je als overheid profiteren van dit soort nieuwe business modellen dan dien je als inkopers 

een ander type vraag te stellen aan de markt. Daarvoor is Rapid Circular Contracting 

ontwikkeld. Een op circulair verantwoorde oplossingen gebaseerde vorm van innovatie 

gericht inkopen. In korte tijd selecteer je de meest geschikte partners en met hen ontwikkel 

je samen de best passende oplossing. Daarmee creëer je ruimte voor vakmanschap doordat 

vanuit expertise in de markt, slimme en lange termijn oplossingen worden gevraagd en 

onderdeel uitmaken van het business model. Het is hierbij belangrijk dat er een integrale 

samenwerking ontstaat tussen experts van marktpartijen en de gebruikers, om tot een 

integrale duurzame oplossing te komen.  

Wat is er besproken? 

Er zijn in de discussie diverse vragen gesteld. Waar zit de kostenbesparing tussen Rapid Circular 

Contracting en bekende aanbestedingsvormen? Door de korte aanloopperiode van RCC zijn er lage 

voorbereidingskosten in vergelijking met traditionele aanbesteding. En er worden vooraf geen 

ontwerpkosten gemaakt. De besparing in vergelijking met concurrentie gerichte dialoog is dat er 

maar met één groep van partijen overlegd hoeft te worden, in plaats van met meerdere groepen van 

partijen, die vaak elk veel tijd vragen van de opdrachtgever. 

In de gemeente Lelystad is een aanbesteding gedaan waar inschrijvende partijen maar € 5000,- 

mochten besteden aan hun offerte. De maximum lengte van deze offerte was één A4. Het doel 

hiervan was om te vorkomen dat partijen hoge onderzoekskosten maken in de offertefase en 

vervolgens de kans lopen om de offerte niet te winnen.  

Vanuit Brussel is er een nieuwe vorm van aanbesteden voorgesteld die InnovatiePartnerschap heet 

en binnenkort  goedgekeurd zal worden door de Tweede Kamer. Deze vorm van aanbesteden sluit 

goed aan bij Rapid Circular Contracting. InnovatiePartnerschap biedt ruimte voor het implementeren 

van innovaties in de aanbesteding/uitvoering en kan een Circulaire Economie aanjager worden.  

Onder andere in de gemeente Amersfoort past het beleid van circulair inkopen niet goed binnen de 

natuurlijke processen zoals die aanwezig zijn. In de praktijk is men continu bezig met het managen 

van verwachtingen om een zekere mate van zekerheid te waarborgen.  

Design & Build en complete DBFMO aanbestedingen lagen ten grondslag aan de RCC aanpak en 

bieden mogelijkheden voor het invoeren van innovatie en circulariteit. DBFMO kent echter ook haar 

beperkingen en RCC, wat eigenlijk een soort omgekeerde vorm is van DBFMO (OMFBD), kan ook bij 

kleinschalige uitdagingen circulariteit nog meer bevorderen bij aanbestedingen en inkopen.  

  



 


