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InnProBio

Training Biobased Inkopen

12 oktober in Utrecht
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InnProBio aims to develop a community of 
public procurement practitioners interested 
in innovative bio-based products and services 

InnProBio wants to:

• work with public sector to develop tools for 
procurers

• facilitate creation of buyers groups 

• increase awareness and incentives to lower the 
barriers for procurement 

InnProBio started March 2015 and is an EU-funded 3-year project.

www.innprobio.eu
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Introductie Biobased Inkoopstrategie

Voorbereiding inkoop Tenderdocumenten Feedback en afsluiting
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PROGRAMMA – DEELNEMERS AAN ZET

Tijd Onderwerp

09.30 Welkom en introductie biobased inkopen

10.50 Module 1: Biobased producten
• Biobased producten
• Biobased database
• Standaarden en certificaten

11.50 Module 2: Inkoopstrategie
• Opdracht: drempels en oplossingen voor BBI
• Marktontmoeting en marktconsultatie

12.30-13.15 Lunch

13.40 Module 3: Voorbereiding inkoop
• Biobased inkoopstrategie
• Behoefte analyse, marktkennis

14.05 Module 4: Tender documenten
• Functionele criteria, TCO, Certificaten en contract
• Groepsopdracht

15.30 – 16.00 Terugkoppeling en afsluiting
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Doel en resultaten

• Begrijpen 
wat biobased is en 
waarom biobased inkopen

• Basiskennis 
hoe biobased in te kopen

• Inspiratie 
om biobased in te kopen

� Contacten
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Voorstelronde

• Wie ben je? 

• Welke haakjes heeft de eigen organisatie 
voor biobased inkopen?
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Wat is biobased inkopen?

Provincie Zeeland:

www.youtube.com/watch?v=c2_Qfmzyf5k&feature=youtu.be

Ook leuk Ministerie Economische Zaken:

www.youtube.com/watch?v=crX7PndC8vc&feature=youtu.be

Meer weten over beleid Biobased inkopen Zeeland: 

www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/biobased-inkopen
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Waarom ‘biobased’ inkopen stimuleren?

• Marktontwikkeling biobased producten versterken

• De markt voor biobased producten is nog klein: onbekend 
maakt onbemind

• Verbeteren van de positie van biobased producten in 
aanbestedingstrajecten: een eerlijke kans voor biobased 
producten

• Overheid kan producten een platform geven

• Overheid geeft zelf het goede voorbeeld: 
‘practice what you preach’
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Wat is ‘biobased economy’?

De overgang naar een Biobased Economy
(BBE) gaat om de overgang van een 
economie die draait op fossiele 
grondstoffen naar een economie die draait 
op biomassa als grondstof

NB. Betreft biomassa niet geschikt voor voedsel 

Biobased producten zijn producten die 
(gedeeltelijk) opgebouwd zijn uit biomassa 
oftewel hernieuwbare plantaardige stoffen 
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Wat is circulaire economie?

• De circulaire economie 

• herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en

• waardevernietiging minimaliseren.

• Nu lineair systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in 
producten die aan het einde van hun levensduur worden 
vernietigd. 

• Hierbij zijn 2 kringlopen: biologische en technische kringloop.
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CIRCULAIRE & BIOBASED ECONOMIE
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Introductie Biobased Inkoopstrategie

Voorbereiding inkoop Tenderdocumenten Feedback en afsluiting
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Biobased producten en diensten

1. Biobased producten

2. Biobased databases

3. Certificering en standaarden
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InnProBio training biobased inkopen

Donderdag 12 oktober 2017, Utrecht (NL)

Biobased grondstoffen, materialen en producten

John Vos (BTG Biomass Technology Group BV)
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Biobased materialen/producten bestaan al eeuwen!

Bron: H. Bos, Wageningen UR,  2014
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Recente (innovatieve) biobased materialen/producten

Bron: H. Bos, Wageningen UR,  2014
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Leerdoelen

• Weten wat biobased producten zijn

• Verschillende soorten en toepassingen kennen

• Voordelen en aandachtspunten weten
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Definities

• Biobased = Geheel of gedeeltelijk o.b.v. biomassa (maar kan 
wel fysisch, chemisch of biologisch zijn behandeld).

• Biomassa = materiaal van biologische oorsprong exclusief 
materiaal uit geologische afzettingen en/of gefossiliseerd 
materiaal.

• Een BB product kan een tussenproduct, materiaal, 
halffabrikaat of eindprodukt zijn. 

• Een BB product hoeft niet voor 100% uit biomassa te bestaan; 
ook bij een lager percentage noemen we het biobased. 

• EN 16575:2014, Biobased producten – Woordenlijst
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Biobased grondstoffen: biomassa

Geteelde biomassa

• Landbouw

• Bosbouw

• Aquacultuur

Reststromen

• uit de industrie

• van huishoudens

• uit landschapsbeheer

Bron: Rijkswaterstaat
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Voordelen biobased producten (1/2)

• Gebruik van hernieuwbare grondstoffen

• Bijdragen aan minder CO2 uitstoot

• Minder afhankelijk van aardolie

• Lagere Total Cost of Ownership (soms)
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Voordelen biobased producten (2/2)

Betere (materiaal)eigenschappen: enkele voorbeelden

• Kurk in kantoor absorbeert geluid

• Bio-isolatiemateriaal reguleert vochthuishouding beter (beter 
binnenklimaat) en is beter brandwerend

• Biologisch afbreekbare smeermiddelen geven bij lekkage geen 
verontreiniging water en bodem (minder toxociteit) én zijn 
arbotechnisch (gezondheid) beter

• Tijdelijke verharding / drainage breekt biologisch af na gebruik 

• Bio-asfalt reduceert geluid, minder rolweerstand én gaat langer mee

• Bio-vangrail beter bestand tegen zout water

• Nog maar 1 enkele afvalstroom bij 100% biobased catering (GFT)
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Enkele toepassingscategorieën

• In de groene ruimte

• In weg- en waterbouw

• In gebouwen

• In de eigen organisatie
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Biobased in de groene ruimte
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Biobased in weg- en waterbouw
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Biobased in gebouwen
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Biobased in de eigen organisatie
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Aandachtspunten: duurzaamheid

• Gebruikte (biomassa)grondstoffen

• Einde levensduur: (a) Traditionele verwijdering, zoals 
recycling of verbranding; (b) Biologische afbreekbaarheid 

• Niet alle bio-based producten zijn biologisch afbreekbaar

• Biologische afbraak is een chemisch proces, desintegratie is een 
fysisch proces. Beide moeten tegelijkertijd plaatsvinden om een 
product volledig te laten afbreken.

• Milieueffecten: levenscyclusanalyse (LCA) en CO2 voetafdruk 
(PCF)

• “Van de wieg tot het graf”

• Duurzaamheidscertificeringen en keurmerken

• Details: zie factsheets
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InnProBio

Normen & Certificaten

Training Biobased Inkopen

Utrecht, 12 oktober 2017
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INTRODUCTIE NORMEN & CERTIFICATIE

• Introductie normen

• Ontwikkeling van normen 

• Welke normen zijn er voor biobased 
producten?

• Certificatie

• Certificatie voor biobased producten

• Toepassen in BBP
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Waarom normen?

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of 
proces. 

Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of 
organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren. 

NENonTube
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Ontwikkeling van normen

Normalisatie is het proces om te komen tot 
een norm. 

Dit proces is open, transparant en gericht op consensus 
en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit 
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. 

Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in 
Europees en mondiaal verband.
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Welke normen zijn er voor biobased producten?

CEN/TC 411 bio-based products

Deze normcommissie heeft normen ontworpen m.b.t.:

• Vocabulaire

• Testmethoden voor aantonen biobased gehalte

• B2B en B2C communicatie

• Sustainability & Life Cycle Assessment (LCA)
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Norm nummer Titel Publicatie jaar

CEN/TR 16721:2014 Bio-based products - Overview of methods to determine the bio-based content 2014

EN 16575:2014 Bio-based products - Vocabulary 2014
EN 16760:2015 Bio-based products - Life Cycle Assessment 2015
EN 16785-1:2015 Bio-based products - Bio-based content - Part 1: Determination of the bio-based 

content using the radiocarbon analysis and elemental analysis
2015

EN 16848 Bio-based products - Template for B2B reporting and communication of 
characteristics - Data sheet

2016

EN 16751:2016 Bio-based products - Sustainability criteria 2016
CEN/TR 16957 Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life 

phase
2016

EN 16785-2 Bio-based products - Bio-based content - Part 2: Determination of the bio-based 
content using the material balance method

2016

EN 16935:2017 Bio-based products - B2C reporting and communication - Requirements for claims 2017

EN 16640:2017/AC: 
2017

Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based 
carbon content using the radiocarbon method

2017

EN16766:2017 Bio-based solvents - Requirements and test methods 2017

FprEN 16785-2 Bio-based products - Bio-based content - Part 2: Determination of the bio-based 
content using the material balance method

Under approval

Bio-based products - Oxygen content - Determination of the oxygen content using an 
elemental analyser

Drafting
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Certificatie

Uitleg certificatie(schema)

Certificatie

Certificatie is een vorm van conformiteitsbeoordeling. Bij 
certificatie wordt beoordeeld of een persoon, proces of 
dienst voldoet aan de daarvoor vooraf vastgestelde 
certificatie-eisen. 

Als dat het geval is, wordt een certificaat afgegeven. Dat 
certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur. Tijdens deze 
periode van geldigheid onderzoekt een certificerende 
instelling (CI) regelmatig of nog steeds aan de eisen wordt 
voldaan.
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Certificatie

Relatie met normen

Bij toepassing van normen, ontstaat vaak behoefte om door 
middel van een onafhankelijke beoordeling aan te tonen 
dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Die beoordeling 
heet de certificatieaudit. 

De organisaties die deze audits uitvoeren worden 
certificatieinstellingen genoemd. 

Indien een product, dienst of proces in orde is bevonden, 
dan kan het product (persoon of organisatie) een keurmerk 
of certificaat krijgen. 
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Certificaties

Biobased gehalte
• DIN Geprüft 

• OK bio-based 

• Bio-based content

Duurzaamheid van biomassa

• Better Biomass: certificaat om aan te tonen dat de biomassa 
die zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken 
voldoet aan de gevestigde internationale 
duurzaamheidscriteria.
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Hoe toe te passen in BBP?

Ervaringen?

- Wát wil je vragen? Composteerbaar? 
Degradeerbaar? Bio-based? End-of-life 
opties? Andere duurzamheidsaspecten? 

- Technische specificatie nodig;dat kán 
betekenen:

- Refereer aan een norm/certificaat

- Voorbeeld: tekstblokken in de Decision 
Support Tool geven handreiking
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Meer informatie over normen & certificatie?

Website: www.nen.nl of www.biobasedeconomy.eu

E-mail:
Suzan.vanKruchten@nen.nl
Minique.Vrins@nen.nl
Okke-Jaap.Prent@nen.nl
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Introductie Biobased Inkoopstrategie

Voorbereiding inkoop Tenderdocumenten Feedback en afsluiting
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Inkoopstrategie

1. Risico’s en drempels – oplossingen

2. Biobased op de interne agenda
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InnProBio

Tijd voor een groepsopdracht!

Training Biobased Inkopen

Utrecht, 12 oktober 2017
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Vraagstelling

Welke risico’s en drempels verwacht je in je 
eigen organisatie bij biobased inkopen? 

Hoe hiermee omgaan?
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In groepen van 4-6 personen

Per groep (elke stap 5 minuten):

1. Brainstormen en lijst opstellen van risico’s en/of drempels

2. Top 3 maken; wat zijn de ergste drempels/grootste risico’s

3. Top 3: hoe kan je hiermee omgaan?  Welke oplossingen zijn 
er?

4. Zet top 3 mét bevindingen op flip-over



I  45Utrecht  12/10/2017  

Risico’s en drempels voor biobased inkopen

• Kennis

• Ervaring

• Competenties

• Beschikbaarheid

• Politieke interesse

• Markt

• Communicatie

• Tegenstrijdige belangen

• Technische belemmeringen

• Wet- en regelgeving
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INZET VAN ALLE BETROKKENEN
Speler Rol
Bestuurder • Bestuurlijk sponsor en opdrachtgever voor MVI-doelen

• Spoort budgethouder aan MVI op te nemen in inkoopbehoefte, ook bij hogere kosten
• Faciliteert inkoper met beleidskaders, kennis en capaciteit
• Creëert bewustwording door delen goede voorbeelden

Budgethouder • ‘Eigenaar’ van MVI-doelen
• Daagt inkoopadviseur uit zo duurzaam mogelijk in te kopen
• Vraagt goedkeuring aan bestuurder bij juridische, financiële of tijdtechnische risico’s
• Volgt (intern) mvi beleid (of legt afwijkingen uit)

Inkoopadviseur • Faciliteert budgethouder/opdrachtgever bij mvi behoeften in inkoopproces
• Adviseert opdrachtgever over hoe meeste duurzame impact te realiseren
• Stimuleert opdrachtgever tot actie op MVI-doelen vanuit inkoopproces
• Levert bestuurder monitoringsinformatie over MVI in inkooptrajecten
• Richting de bestuurder levert inkoop monitoringsinformatie of MVI-aspecten zijn
• meegenomen in de inkooptrajecten.

Facilitair 
management /
klantenraadsleden /
contractmanagers

• Benadrukt belang duurzaamheid bij afnemen (facilitaire) diensten bij inkoopsamenwerkingen
(shared service centers)

• Zorgt en stimuleert beschikbaarheid duurzame oplossingen voor eigen 
klanten/opdrachtgevers.

Beleidsmaker /
Kennishouder 
(inhoudelijke en 
juridische experts)

• Informeren Inkoop over de laatste ontwikkelingen op MVI-gebied
• Dragen bij aan het opzetten van een toolbox voor inkopers én budgethouders. 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bron: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-infrastructuur-milieu.pdf
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Biobased op de agenda

Martin Scherpenisse

Senior inkoopadviseur Provincie Zeeland

Presentatie apart bijgevoegd



I  48Utrecht  12/10/2017  

Introductie Biobased Inkoopstrategie

Voorbereiding inkoop Tenderdocumenten Feedback en afsluiting
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Stelling: Marktverkenning

U bereid een biobased inkoop voor. U vraagt 
zich af of een marktverkenning mogelijk 
nuttig kan zijn. Wat zijn goede redenen om 
een marktverkenning uit te voeren? 

• Mogelijkheden vinden tot aanscherping/verfijning 
van de inkoopvraag.

• Het opstellen van een betere of meer volledige 
offerteaanvraag c.q. aanbestedingsdocument.

• Inzicht krijgen in onderscheidend vermogen van 
mogelijke aanbieders om goede selectiecriteria op te 
stellen.

• Weten wat de markt te bieden heeft.
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Stelling: Marktconsultatie

Voorafgaand aan een aanbesteding heeft u een 
marktconsultatie uitgevoerd. Welke van de volgende 
stellingen over de ontvangen en verstuurde informatie 
tijdens de marktconsultatie is/zijn juist of onjuist? 

• Stelling 1: U bent bij aanbesteding verplicht om alle informatie gekregen 
van marktpartijen openbaar beschikbaar te stellen.

• Stelling 2: U bent bij aanbesteding verplicht om informatie gegeven aan 
marktpartijen openbaar beschikbaar te stellen.
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Antwoord: Marktconsultatie

Stelling 1 is onjuist. 

• Bij gekregen informatie van marktpartijen kan er sprake zijn 
van vertrouwelijke informatie. Geef vooraf duidelijk aan hoe 
een marktpartij dit kan aangeven.

Stelling 2 is juist. 

• Bij een marktconsultatie dient u gegeven informatie (die voor 
deelnemers aan de aanbesteding mogelijk relevant is) bij 
aanbesteding openbaar beschikbaar te stellen.
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Stelling: Eén-op-een gunnen

Stelling 1

• Eén-op-één gunning mag indien je met grote zekerheid 
weet dat er maar één marktpartij kan aanbieden wat u 
wilt inkopen 
(bijvoorbeeld na een grondige marktverkenning en 
patentonderzoek te hebben gedaan).

Stelling 2

• Bij een opdracht boven de Europese 
aanbestedingsdrempel mag je nooit één-op-één gunnen. 
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Antwoord : Eén-op-een gunnen

Stelling 1 is juist. 

• Je moet dit wel met grote zekerheid kunnen vaststellen. Een grondige 
marktverkenning en patentonderzoek ter voorbereiding ligt hier bijvoorbeeld 
voor de hand. U dient hierbij ook functioneel gelijkwaardige oplossingen mee te 
nemen.

Stelling 2 is onjuist. 

• Ook een opdracht boven de Europese aanbestedingsdrempel mag u één-op-één 
gunnen indien u met zekerheid vast kunt stellen dat er maar een marktpartij de 
gevraagde oplossing kan leveren. U maakt dan gebruik van de mogelijkheid van 
artikel 2.32, onderdeel b van de Aanbestedingswet 2012. Dit artikel beschrijft dat 
u een onderhandelingsprocedure mag starten wanneer er maar één bepaalde 
ondernemer de opdracht kan uitvoeren. Echter let op: Hier zijn nog steeds 
stringente voorwaarden aan verbonden.
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Stelling: Total cost of ownership (TCO)

• Wat is de meest logische reden (uit de 
volgende antwoorden) om een TCO-
benadering (total cost of ownership) te 
kiezen?

• Wanneer de aanbestedende dienst de totale kosten 
belangrijker vindt dan kwaliteit.

• Wanneer deelnemers van een aanbesteding geen 
onderscheidend vermogen op kwaliteit tonen.

• Wanneer u verwacht dat het in te kopen product geen 
effect heeft op de onderhoudskosten.

• Wanneer u als aanbestedende dienst naast aanschafprijs 
ook milieueffecten wilt laten meewegen.
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Antwoord: Total cost of ownership (TCO)

• Wanneer u als aanbestedende dienst naast aanschafprijs ook 
milieueffecten wilt laten meewegen.

• U gebruikt TCO als u verwacht dat u beter kunt inkopen door te kijken 
naar de kosten gedurende de totale levenscyclus van een product of 
dienst. Als u bijvoorbeeld puur selecteert op aanschafprijs, kan dat 
negatief uitpakken: de initiële investering kan dan wel laag zijn, maar 
op de lange termijn kan een ‘goedkope’ oplossing duur uitvallen. Denk 
aan hogere onderhoudskosten of schade aan het milieu door een hoog 
energieverbruik. Door TCO te gebruiken, krijgt een innovatie met een 
hogere (voor)investering een eerlijkere kans. Met een TCO-benadering is 
het ook goed mogelijk om milieueffecten (bijvoorbeeld kosten die 
voorkomen worden door een lagere CO2-uitstoot) mee te laten wegen.
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Stelling: Ideeën vragen

• Stel uw organisatie wil circulair worden. 
Uw organisatie heeft echter nog geen idee 
welke circulaire oplossingen kansen 
bieden. 

Op welke wijze vraagt u het bedrijfsleven 
om interessante oplossingen aan te 
dragen?

• Via een concurrentiegerichte dialoog. 

• Via een prijsvraag. 
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Antwoord: Ideeën vragen

Via een prijsvraag.

• Met een prijsvraag kunt u nieuwe ideeën 
of concepten opdoen uit de markt. U 
formuleert een uitdagend probleem en 
beloont de inzenders van de beste 
oplossingen met een prijs. Een prijsvraag 
is een vorm van inkopen die veel ruimte 
biedt voor creativiteit. De overige 
inkoopprocedures zijn eerder van 
toepassing voor latere fases waarin al 
oplossingsrichtingen bekend zijn.
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Introductie Biobased Inkoopstrategie

Voorbereiding inkoop Tenderdocumenten Feedback en afsluiting
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Biobased inkopen in aanbesteding

1. Minimumeis x% biobased

• Eisen aan aandeel biobased producten 

• Eisen aan aandeel biogrondstoffen in producten

2. Subgunningscriterium: hoger percentage biobased content 
meer punten (let  op: geef voldoende gewicht aan aandeel 
biobased zodat dit voldoende meeweegt)

3. Bonus: geldelijke vergoeding bij % biobased

4. Aanhaken op criteria documenten duurzaam inkopen en 
extra gunningscriteria voor biobased producten

• Biologische smeermiddelen (productgroepen zware motorvoertuigen en mobiele 
werktuigen)

• Duurzaam materiaalgebruik plantenpotten (productgroep groenvoorziening)
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Biobased bekers RVO.nl Subcriterium 3

• Materiaal 

• a. Waarvan gemaakt? Ook reststromen? 

• b. Wat is “Biobased content” en hoe is dat bepaald? 

• c. Grondstoffen: waar vandaan en duurzaam geproduceerd?

• Hergebruik 

• Hergebruik beker stimuleren: (1) kwaliteit/vormgeving en 
(2) benodigde acties samen met opdrachtgever (3) Verwerking 

• Verwerking

• a. Verbranding heeft niet voorkeur van Opdrachtgever

• b. Voorkeur biologisch afbreekbare beker die bewezen composteerbaar is in 
professionele composteerinstallatie

• c. Andere verwerkingsmethoden …

• Toekomst 

• Tijdens looptijd contract inspelen op innovaties
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• In hoeverre bestaat beker uit biobased grondstoffen en in hoeverre 
aandacht voor duurzame herkomst van gebruikte grondstoffen? 

• In hoeverre stimuleert beker (ontwerp, vorm, uitstraling) hergebruik. 
In hoeverre zijn maatregelen voor hergebruik reëel en uitvoerbaar 
en wordt opdrachtgever ontzorgd

• In hoeverre is de beker binnen huidige afvalverwerkings-systemen 
op een goede manier te verwerken 

• In hoeverre heeft de verwerkingsmethode voldoende perspectief bij 
toekomstige ontwikkelingen? 

• In hoeverre zijn alle vragen compleet beantwoord en in hoeverre 
zijn de antwoorden goed onderbouwd? 

Gaarne ontvangen wij vijftal monsters van de beker 

Beoordeling subcriterium 3
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Holland Rijnland – fietsrouteborden

Verbeteren fietsknooppuntennetwerk: productie, levering, 
plaatsing van routebordjes en informatieborden

• Rijnland wil duurzaamheid stimuleren

• Biobased borden is geen minimumeis, wel een wens

• Daarom een gunningscriterium

• Biobased = bestaande uit natuurlijke stoffen en bij voorkeur 100% recyclebaar
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BEOORDELINGSTABEL SUBGUNNINGSCRITERIUM BIOBASED 

Percentage biobased (%) Fictieve aftrek 
(euro)

0 – 10 0

10 – 50 7.000

50 – 75 14.000

75 – 100 35.000

recyclebaar 7.000



I  65Utrecht  12/10/2017  

Groot Onderhoud N272 Beek en Donk

RAW bestek. Specifiek voor dit werk zijn

• Toepassen van Biobased bitumen in asfalt 

• Hergebruik secundaire grondstoffen in beton

• De CO2 uitstoot van het productieproces van beton

• Toepassing van 2 Biobased producten. 

Daarnaast wordt de mate van hinder voor omgeving meegenomen 
in de beoordeling. 

Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouws toffen

• Biobased zitbankje bushalte, hekwerk bushalte, hekwerk, geleiderail (Millvision);

• Biobased reflectorpalen, Biobound beton kruising Stootershutweg/N272, 
(Biobound) 

• Geopolymeerbeton kruising 2e Stichting/N272 (Den Ouden) 
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Beoordeling BPKV (voorheen EMVI)

Beoordelingscriterium Kwaliteit

• Subcriterium 1: Toepassing biobased bitumen in asfalt % biobased 

• Subcriterium 2: Toepassing betonproducten: % biobased

• Subcriterium 3: Beperken overlast en hinder 

• Subcriterium 4: Biobased producten (innovatief en % biobased)

Beoordelingscriterium prijs: 

Evaluatieprijs = inschrijvingssom – totale fictieve korting

https://www.tenderned.nl/tenderned-
web/aankondiging/detail/documenten/akid/e9f1bf09bf535d99c7f4a463bed75b8f/pageId/D909A/huidigemenu/aan
kondigingen/da/false/cid/869664/cvp/join
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Opdracht

Jouw bestuurder/directeur wil dat je een biobased product of 
dienst inkoopt dat hem in de schijnwerpers zet als groene 
publieke manager. Kies zelf een categorie: bouw en 
infrastructuur; catering; of groenvoorziening en onderhoud.

1. Welk beleid heeft jouw organisatie waarbinnen het inkopen 
van biobased producten past? Zoek naar het haakje. 

2. Wie binnen jouw organisatie heb je nodig om dit voor elkaar 
te krijgen en waarom? 

3. Hoe vind je relevante biobased producten? 

4. Hoe ga je biobased definiëren in je aanbesteding? 

5. Welke aanbestedingsprocedure denk je dat geschikt is?
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Terugkoppeling
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Introductie Biobased Inkoopstrategie

Voorbereiding inkoop Tenderdocumenten Feedback en afsluiting
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TERUGBLIK WORKSHOP

Dit was een training in het kader van het InnProBio project
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Succes met vervolgstappen!

Interesse in meer:

• BBI Gereedschapskist op Innprobio.tools.eu 

• Wegwijzer Biobased inkopen op www.pianoo.nl

• Community of practice Biobased Inkopen

• www.innovatiekoffer.nl – tools/stappen voor inkopen 
innovaties

• www.biobasedeconomy.nl

• Plastics http://www.hollandbioplastics.nl/wat-zijn-
bioplastics/productenverwerkers/
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Dank voor de aandacht!

• Carla Dekker carla.dekker@pianoo.nl

• Suzan van Kruchten Suzan.vanKruchten@nen.nl

• Okke-Jaap Prent Okke-Jaap Prent Okke-Jaap.Prent@nen.nl

• Esther Veenendaal esther.veenendaal@rvo.nl

• John Vos vos@btgworld.com


