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“Het is de route niet de kaart

Niet de uitkomst maar het raadsel 

Het zijn je ogen niet de kleppen

Niet het eindpunt maar de tocht 

Niet het racen maar het rijden

Niet de start maar het beginnen

Het is de speurtocht niet de vondst”

Fragmenten uit: De Dijk, Niet de lijnen

maar de bocht, Brussel, 2008



I have a dream…….



Agenda

• Context: Dynamiek in (mondiale) ketens

• Inkoop’s circulaire uitdaging: Willen en kunnen?

• Green Deal Circulair Inkopen (GDCI)

• Wanted: Ondernemende (circulaire) inkopers!

• Slotopmerkingen



Context: Dynamiek in (mondiale) ketens

• Steeds meer accent op ketenoptimalisatie 

 estafette als metafoor

• Rol inkoop? Selectie, aansturing en ontwikkeling van 
leveranciers Steeds belangrijker door toenemende 
outsourcing!

• Steeds meer prestatiedruk: Sneller, beter, goedkoper 

• En meer “uitdagingen”: globalisering, ICT, veeleisende 
klanten & groeiende aandacht maatschappelijke issues



Maatschappelijke ketenissues

Containerbegrip, trade-offs, strategische prioriteiten

Sociale issues

 Kinderarbeid

 Gedwongen arbeid

 Non-discriminatie

 Recht op vakbonden

 Werktijden & overuren

 Beloning

 Veilige/gezonde 

arbeidsomstandigheden

 ‘Social return’

‘Planet’ issues

• Gevaarlijke materialen

• Afvalverwerking

• Efficiënt energieverbruik 

• Efficiënt materiaalgebruik

• Biodiversiteit

Overige ‘ethische’ issues

• Omkoping & corruptie

• Productveiligheid & -kwaliteit

• Dierenwelzijn



Transitie naar circulaire ketens

• Cruciale rol inkoopfunctie bij transitie van lineaire (take-make-waste) 

naar circulaire ketens

• Via ons onderzoek meer zicht krijgen op impact van deze transitie 

op voor inkoop benodigde kennis, vaardigheden en attitude



Inkoop’s circulaire uitdaging: Willen en kunnen?

Drijfveren Maatschappelijk Verantwoord Inkopen:

1. Echt leiderschap vanuit (top)management

• Direct significant positieve relatie met MVI

• Indirect via versterken meer mensgerichte cultuur

2. Eigen initiatieven individuele medewerkers (waaronder

inkopers!)

3. Druk van klanten (publiek & privaat)

• Uitdaging voor inkoop is om deze markteisen te 
integreren in haar leveranciersmanagement



Green Deal Circulair Inkopen

• Green Deal CI is een groep van ruim 40 publieke & private organisaties 
(samen goed voor miljarden Euro’s inkoopwaarde), met een 
(vrijwillige!) commitment om de komende 2 jaar elk minimaal 2 CI 
pilots uit te voeren

• NEVI is een van de initiatiefnemers en partners in deze Green Deal

• Binnen deze Green Deal worden regelmatig bijeenkomsten 
georganiseerd gericht op delen kennis/ervaringen

• Voor ons onderzoek vormen de CI pilots een belangrijke basis voor 
dataverzameling en –analyse

• Meer informatie: www.gdci.nl



Overview Green Deal pilot projecten

Grootste categorieën:

Textiel & kantoormeubelen

Runners up:

Bouw, ICT, afval(management)

Tot nu toe focus pilots op 

indirecte (NPR) inkoop



Twee voorbeelden van pilot projecten

Veiligheidskleding
 Consortium van drie bedrijven, allemaal GD leden

 Cumulatieve aanpak, startend met hesjes, uiteindelijk 
gericht op alle bedrijfskleding (schaaleffecten)

 Uitdaging: Verschillen in wensen/eisen drie bedrijven en 
redelijk grote variëteit in kleding

Beton recycling
 Grote Nederlandse gemeente met ambitie om haar 

betonketen te ‘sluiten’

 Consortium opgericht met meerdere leveranciers 
(ketenaanpak)

 Uitdaging: Overeenstemming over gemeenschappelijke 
maatstaf voor “milieu impact”



Wanted: Ondernemende (circulaire) inkopers!

• Intrapreneurship gaat in essentie over ondernemerschap binnen 

organisaties; voor inkopers b.v. via gedrag gericht op leveren aan 

bijdrage aan strategische doelstellingen

• Enkele gedragskenmerken “intrapreneurs”:

 Proactief

 Innovatief

 Kansen herkennen & benutten

 Netwerken/relatiemanagement

 “Risk taking” (maar: wel ‘beheerst’!)

 Intrinsieke motivatie



Tot slot: Een circulaire inkoopfunctie, een kwestie 

van willen & doen!

• LIFE: Leiderschap, Inspiratie, Focus, Enthousiasme

• Aansluiting op organisatiedoelstellingen cruciaal bij prioriteitstelling 
(‘goede dingen doen’)

• Vervolgens vanuit inkoop categorieën selecteren met grootste 
impact op gekozen prioriteiten

• Implementatie (b.v. via ‘intrapreneurship’) & monitoring

“goede dingen goed doen” 

• En dat samen met andere interne & externe stakeholders!



Bedankt voor jullie aandacht!


