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INLEIDING

In september 2016 heeft het kabinet de doelstelling gefor-
muleerd dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Deze 
doelstelling heeft veel impact op de bouw. Zo is de bouw 
verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffengebruik, 
40% van het energieverbruik en 30% van het watergebruik in 
Nederland. Daarnaast vormt bouw- en sloopafval circa 40% 
van het totale afval in Nederland. 

Overheden hebben aanzienlijke inkoopvolumes in de utiliteitsbouw 
en de grond-, weg- en wegenbouw (gww) en kunnen daarom een 
belangrijke rol vervullen en een bijdrage leveren aan deze transitie 
door in deze sectoren circulair te gaan inkopen. Circa een kwart van 
de omzet in de totale bouwsector komt van publieke opdrachtgevers. 
In specifiek de gww ligt het aandeel aanzienlijk hoger. 

In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstof-
fen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en 
materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. 
Dit is anders dan in een lineair systeem, waarin grondstoffen worden 
omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden 
vernietigd.

Om over te gaan naar een circulaire inkoop in de bouw en gww heeft 
een publieke organisatie een leertraject nodig. Daar zijn meerdere 
oplossingen voor mogelijk. De PIANOo-vakgroep GWW en Bouw 
heeft de beschikbare oplossingsrichtingen verzameld en beoordeeld. 
Hefbomen – oplossingsrichtingen die de transitie versnellen en 
uitvoerbaar zijn – zijn in deze handreiking samengevat. Per hefboom 
is ook de mogelijke rol van de inkoopafdeling beschreven. De hef-
bomen zijn geïdentificeerd op basis van interviews met stakeholders 
uit de publieke en private sector, op bestuurlijk niveau en manage-
ment- en uitvoeringsniveau.

Beoordeling van oplossingsrichtingen
Er is een grote diversiteit aan oplossingsrichtingen voor het versnel-
len van de overgang naar een circulaire bouw en gww. Alleen niet 
elke oplossingsrichting is van dezelfde orde. Sommige hebben veel 
potentie om de transitie te versnellen, terwijl anderen slechts beperkt 
bijdragen. Sommige oplossingen zijn eenvoudig te implementeren 
terwijl anderen veel meer inspanning, tijd en middelen kosten. 
Oplossingsrichtingen die uitvoerbaar zijn binnen een publieke organi-
satie en de transitie ten minste aanzienlijk versnellen worden aange-
duid als hefbomen. De oplossingsrichtingen die weinig of beperkt 
de transitie versnellen of niet uitvoerbaar zijn binnen een publieke 
organisatie zijn niet in deze handreiking beschreven.
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Overzicht hefbomen en rol inkoopafdeling
Om de geïdentificeerde hefbomen ook daadwerkelijk te kunnen 
implementeren zijn in de regel acties van meerdere afdelingen over 
meerdere lagen nodig. Het is niet zo dat de inkoopafdeling op 
zichzelf de hefbomen kan realiseren. Dit betekent echter niet dat de 
inkoopafdeling geen rol speelt. Per hefboom is beschreven welke rol 
de inkoopafdeling kan oppakken en welke stappen gezet kunnen 
worden in het realiseren van de hefbomen. Het spreekt voor zich dat 
de transitie naar een circulaire bouw en gww een complex proces is 
die een aanzienlijke inspanning en hoeveelheid tijd vergt. 

De hefbomen zijn gegroepeerd rondom drie categorieën:
1. Het aanpassen van beleid aan een circulaire inkoop
2. Het verbeteren van de samenwerking
3. Het opnemen van specifieke eisen en wensen in aanbestedingen
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1.  AANPASSEN VAN BELEID AAN EEN  
CIRCULAIRE INKOOP

1.  Circulaire economie integraal in bestuurlijke  
portefeuilles opnemen

Inrichten van de bestuurlijke portefeuilles zodat de principes van de 
circulaire economie (CE) in het beleid van elke portefeuille is veran-
kerd. Dit vraagt dat er binnen een publieke organisatie een integrale 
visie op de circulaire economie gemaakt wordt die raakt aan alle 
bestuurlijke portefeuilles.

Rol inkoopafdeling
De inkoopafdeling kan deze hefboom signaleren en agenderen. 

Zo kan de inkoopafdeling intern het signaal afgegeven dat 

het integraal opnemen van circulaire economie in bestuurlijke 

portefeuilles leidt tot een versnelling doordat hierdoor een 

breed eigenaarschap wordt gecreëerd voor de transitie. Ook kan 

de inkoopafdeling deze hefboom agenderen op de directie- of 

bestuurstafel. In de regel heeft de inkoopafdeling niet de positie 

om deze verandering af te dwingen.

2.  Aanpassen van specifiek beleid aan de  
uitgangspunten CE

De programma’s van eisen van bouw worden in de regel samen-
gesteld op basis van bestaande beleidskaders, ontwerpnormen en 
-richtlijnen. Binnen publieke organisaties zijn deze kaders veelal niet 

aangepast aan de uitgangspunten van de circulaire economie. In veel 
gevallen is ook nog niet duidelijk op welke wijze dat zou kunnen, 
omdat de uitgangspunten van circulair bouwen een andere manier 
van kijken – van lineair naar circulair – nodig maken. Zo kan het 
dus voorkomen dat eerder gemaakt beleid (onbedoeld) de transitie 
naar de circulaire bouw en gww in de weg zit. Denk bijvoorbeeld 
aan gemaakte materiaal keuzes en kwaliteitseisen aan grondstoffen 
of producten gebaseerd op productie met ‘virgin’ materiaal in de 
handboeken openbare ruimte en wegen.

Rol inkoopafdeling
Het aanpassen van inhoudelijk beleid aan de uitgangspunten 

van de circulaire economie is uiteraard geen kerntaak van een 

inkoopafdeling. Wel kan de noodzaak hiervan gesignaleerd en 

geagendeerd worden, eventueel met input van de markt. Het 

aanpassen en het besluiten over gewijzigd beleid ligt bij de 

vakafdelingen en de verantwoordelijke bestuurder. Inkoop kan 

stimuleren dat de organisatie op bestuurlijk niveau de ambities 

van de circulaire economie onderschrijft op basis waarvan de 

vakafdelingen de implementatie uitwerken. Inkoop kan verder 

bijdragen door het denken in levenscyclus onder de aandacht te 

brengen bij de vakafdelingen en te sturen op levensduurkosten 

naast investeringskosten.
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3. Comply-or-explain principe introduceren
Verplicht de publieke organisatie en eventuele opdrachtnemers in 
beginsel altijd circulair te werken (comply) tenzij dit niet mogelijk is. 
Is circulair werken echt onmogelijk, verplicht dan een toelichting (ex-
plain). Door het comply-or-explain mechanisme toe te passen ontstaat 
er een cultuur waarin het lange-termijn denken voorop staat en men 
gestimuleerd wordt om nieuwe oplossingen te vinden.

Rol inkoopafdeling
Het vastleggen van het comply-or-explain principe als 

uitgangspunt vraagt (uiteindelijk) om bestuurlijke bekrachtiging. 

Dit valt in de regel buiten de reikwijdte van de inkoopafdeling. 

Wel kan de inkoopafdeling eerste stappen zetten in het op gang 

brengen van een comply-or-explain cultuur. Dit vraagt om kennis 

van het marktpotentieel en weten onder welke voorwaarden 

de markt kan leveren. De inkoopafdeling kan bijvoorbeeld de 

samenwerking opzoeken met de vakafdelingen en periodiek 

marktconsultaties organiseren om zo de noodzakelijke inzichten 

te verzamelen.
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2. VERBETEREN VAN DE SAMENWERKING

4. Vergroten marktkennis
Door te weten wat aannemers, onderaannemers en toeleveranciers 
motiveert, verbetert de samenwerking met de markt en is het 
makkelijker kansen te identificeren die de markt motiveert tot het 
nemen van extra stappen. Ook wordt zo voorkomen dat er binnen de 
organisatie initiatieven worden ontplooid die al bestaan in de markt 
waarvan gebruik kan worden gemaakt. 

Rol inkoopafdeling
De inkoopafdeling kan een actieve rol nemen in het stimuleren 

van de kennisuitwisseling tussen de markt en de eigen 

organisatie. Bijvoorbeeld door collega’s van vakafdelingen 

inzicht te geven in verdienmodellen, financiële aspecten van 

bouwprojecten en besluitvormingsprocessen bij ondernemers. De 

inkoopafdeling kan hiervoor periodiek workshops en excursies 

naar bouwbedrijven en bouwprojecten organiseren. Een andere 

optie is om in gesprek te gaan met HR, om te onderzoeken 

of er in het wervingsbeleid actiever gezocht kan worden naar 

kandidaten met kennis van de markt.

5. Intensiveren samenwerking beleid, uitvoering en inkoop
Een goede samenwerking tussen beleid, uitvoering en inkoop ver-
gemakkelijkt de transitie. De uitkomst van een transitie is onzeker 
en vraagt om flexibiliteit in de uitvoering van projecten. Dit vraagt 
om flexibiliteit in de omgang van het vigerende beleid. Ook bij het 
opstellen van het beleid is het gedurende de transitie van belang om 
de uitvoeringspraktijk actiever te betrekken.

Rol inkoopafdeling
Dit is een hefboom waarvan de inkoopafdeling een aanjager 

kan zijn. Het samenbrengen van beleid- en projectmedewerkers 

gedurende een inkoopproces kan eenvoudig worden 

georganiseerd en gefaciliteerd. Een meer structurele verankering 

van deze samenwerking vraagt om een gedragen visie en zal 

breed ondersteund, georganiseerd en (op management- of 

bestuurlijk niveau) vastgesteld moeten worden.

6. Versterken ketensamenwerking
Een circulaire bouw en gww kan worden bereikt als er beleidsveld 
overstijgend naar vraagstukken gekeken wordt. Beleidsveld overstij-
gend werken wordt versneld door binnen een publieke organisatie 
in ketens te werken. Dit kan ook betekenen dat de middelen uit het 
ene beleidsveld moeten worden gestoken in projecten van een ander 
beleidsveld.

Rol inkoopafdeling
Deze hefboom gaat verder dan alleen de inkoopafdeling. De 

inkoopafdeling kan wel een signalerende en agenderende rol 

spelen. In samenwerking met bijvoorbeeld gebiedsregisseur, 

accountmanager of omgevingsmanager en inhoudelijke 

adviseurs kunnen initiatieven rondom ketensamenwerkingen 

worden opgezet. Op basis van kennis uit de inkoopprocessen 

en materiedeskundigheid als inhoudelijke kennis van de sector 

kunnen waardevolle stakeholders geïdentificeerd worden om 

mee samen te werken.
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3.  OPNEMEN VAN SPECIFIEKE EISEN EN WENSEN 
IN AANBESTEDINGEN

7.  Sluit inkoopkeuzes aan op de verwachte levensduur van 
het object

Voor objecten met een beperkte levensduur (0-5 jaar) zijn huur- of 
leaseconstructies goed toe te passen om de transitie naar een cir-
culaire bouw en gww te versnellen. Voor objecten met een langere 
levensduur is dit lastiger. Deze krijgen na hun gebruik snel te maken 
met veranderende eisen en wensen. Bijvoorbeeld, een 30 jaar oude 
gevel voldoet waarschijnlijk niet meer aan de huidige eisen. Ook is 
de vraag of de oorspronkelijke producent dan nog bestaat. Daardoor 
kunnen deze objecten meestal niet een-op-een op een andere plek 
worden toegepast en passen huur- of leaseconstructies minder goed. 
Het is in deze gevallen dan ook vaak waardevoller het object uit 
elkaar te halen op element- of grondstofniveau en deze elementen en 
grondstoffen vervolgens opnieuw de keten in te brengen.

Rol inkoopafdeling
Ook al heeft de inkoopafdeling in de regel slechts een relatief 

beperkte rol in het specificeren van de opdracht, toch is 

hierin een rol te spelen. Zo kan inkoop aangeven dat met het 

opnemen van eisen en wensen ten aanzien van demontage 

en hergebruik veel bereikt wordt. Door tegelijkertijd circulair 

bouwen regelmatig onder de aandacht te brengen bij project- en 

vakafdelingen neemt ook het bewustzijn in de organisatie toe.

8. Verplicht demontabel realiseren nieuwe bouwobjecten
Door in aanbestedingen te eisen dat nieuwe bouwobjecten demon-
tabel zijn, wordt het makkelijker materialen en componenten in de 
toekomst her te gebruiken. Hiermee wordt de kans vergroot dat een 
bouwobject in de toekomst ook daadwerkelijk circulair wordt.

Rol inkoopafdeling
Ook voor deze hefboom is de rol van de inkoopafdeling gelijk aan 

de rol zoals beschreven bij hefboom 7.

9.  Verplichten of verleiden tot demontage en hergebruik 
bestaande bouwobjecten

Om te komen tot circulaire bouwwerken is het ook van belang dat 
de bestaande bouwobjecten zo veel mogelijk worden gedemonteerd 
en hergebruikt. Dit is mogelijk door leveranciers hiertoe in aanbeste-
dingen met een bestekseis te verplichten of juist te verleiden met een 
gunningscriterium.

Rol inkoopafdeling
De rol van de inkoopafdeling bij deze hefboom is dezelfde als bij 

hefboom 7. 
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10. Meenemen van levenscycluskosten 
Indien voor een circulair bouwwerk alleen wordt gekeken naar de 
investeringskosten, zal vaak blijken dat circulaire werken duurder zijn 
dan conventionele werken. Dit beeld kan kantelen als er naast de 
investeringskosten ook de (multi)levenscycluskosten als exploitatie, 
demontage, sloop en eventueel hergebruik worden meegenomen. Dit 
beeld kan nog positiever uitpakken als ook maatschappelijke kosten 
ten aanzien van CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, transport en grondstof-
fenuitputting worden meegenomen.

Rol inkoopafdeling
Het meenemen van levenscycluskosten is een complexe 

aangelegenheid die vraagt om veel inhoudelijke expertise. 

Deze expertise is schaars en veelal eerder aanwezig bij de 

vakafdelingen van een publieke organisatie dan bij een 

inkoopafdeling. De inkoopafdeling kan wel ondersteunen met 

het toepassen van levenscycluskostenelementen in de gunning en 

deze hefboom signaleren en agenderen bij beleid.

11. Beperk gebruik van eisen uit certificaten / keurmerken
Niet van alle hergebruikte materialen is de herkomst bekend. Het is 
mogelijk dat voor deze materialen niet de gebruikelijke certificaten en 
keurmerken kunnen worden verkregen. Het toepassen van de ach-
terliggende eisen van certificaten en keurmerken kan betekenen dat 
een leverancier geen hergebruikte materialen kan toepassen. Door 
terughoudend te zijn met het toepassen van deze achterliggende 
eisen en leveranciers de ruimte te bieden gemotiveerd af te kunnen 
wijken van deze eisen wordt deze ruimte wel geboden.

Rol inkoopafdeling
Net als bij hefboom 9 kan de inkoopafdeling een belangrijke 

rol vervullen in het analyseren en signaleren van de gevolgen 

van bepaalde eisen op de markt. Ook kan de inkoopafdeling 

gezamenlijk met vakafdelingen alternatieve eisen ontwikkelen 

ter vervanging. Het vergroten van de kennis van de markt 

(hefboom 4) helpt om deze hefboom te realiseren.
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COLOFON

September 2018 - Dit is een uitgave van de PIANOo vakgroep GWW en Bouw. De PIANOo vakgroep GWW en Bouw diept onderwerpen 
uit op het gebied van inkoop, aanbesteden of contractmanagement in de GWW- en bouwsector en vat het resultaat samen in praktische 
handreikingen. Deze handreiking is opgesteld na aanleiding van het Twijnstra Gudde onderzoek over de transitie naar de circulaire utiliteits-, 
grond-, weg- en waterbouw: op zoek naar hefbomen vanuit een inkoop- en aanbestedingsoogpunt.

Eindredactie
Vakgroep GWW en Bouw: Hans Wamelink (vz), Johan Arends, Frits Houtman, Cor Luijten, Ralph Rheiter, Merel Bruis, Niekol Dols
PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden: Floris den Boer
PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden
tel. 070-379 82 99
info@pianoo.nl
www.pianoo.nl


	_GoBack
	Inleiding
	1.	�Aanpassen van beleid aan een 
circulaire inkoop
	1.	�Circulaire economie integraal in bestuurlijke 
portefeuilles opnemen
	2.	�Aanpassen van specifiek beleid aan de 
uitgangspunten CE
	3.	Comply-or-explain principe introduceren
	2.	Verbeteren van de samenwerking
	4.	Vergroten marktkennis
	5.	Intensiveren samenwerking beleid, uitvoering en inkoop
	6.	Versterken ketensamenwerking
	3.	�Opnemen van specifieke eisen en wensen in aanbestedingen
	7.	�Sluit inkoopkeuzes aan op de verwachte levensduur van het object
	8.	Verplicht demontabel realiseren nieuwe bouwobjecten
	9.	�Verplichten of verleiden tot demontage en hergebruik bestaande bouwobjecten
	10.	Meenemen van levenscycluskosten 
	11.	Beperk gebruik van eisen uit certificaten / keurmerken
	Colofon

