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 Leernetwerk Circulair en klimaatneutraal inkopen voor de GWW 

Circulair en klimaatneutraal aanbesteden is en blijft een samenspel tussen 

overheid en markt. Daarbij is een terugkerende vraag of de inkopende 

organisaties en de marktpartijen elkaar goed begrijpen. Alleen wanneer beide 

partijen echt met elkaar in gesprek gaan worden creatieve oplossingen bedacht 

waarmee een impuls aan meer circulariteit in aanbestedingen wordt gegeven. 

 

Het creëren van oplossingen tijdens de marktbijeenkomst van het Leernetwerk 

Circulair en Klimaatneutraal inkopen, gehouden op 7 november 2019, vond 

plaats middels een creatieve sessie. In totaal zijn zes knelpunten voor circulair 

inkopen besproken: drie van opdrachtgevers en drie van marktpartijen. Na de 

pitches werd in groepen gediscussieerd over de beste oplossingen om de 

knelpunten weg te nemen. Dit werd allereerst gedaan door het knelpunt te 

beschouwen vanuit het perspectief van de “dreamer”,  vervolgens de “realist” 

en tot slot koos de inbrenger een top drie van beste oplossingen waar hij/zij 

mee aan de slag gaat. Deze notitie beschrijft de uitwerking van de werksessie 

per knelpunt.  

 

De volgende knelpunten zijn behandeld: 

- Hoe kunnen we innovaties in aanbestedingen integreren? 

- Hoe kunnen we omgaan met onze statische markt? 

- Hoe gaan we meer circulair aanbesteden? 

- Hoe zorgen we dat de mooie beloftes ook in uitvoering komen? 

- Hoe maken we radicale circulaire innovatie mogelijk? 

- Hoe kunnen we laagdrempelige zaken (quick-wins) uitvragen? 

 

Voordat de uitwerking per knelpunt in hoofdstuk 1 t/m 6 volgt, is hieronder 

allereerst een samenvatting van de leerpunten beschreven.  

 

Zorg ervoor dat u elkaar begrijpt  

Als opdrachtgevers en opdrachtnemers meer met elkaar in gesprek gaan, komt 

dit de aanbesteding van werken en diensten voor de GWW-sector ten goede. 

Dit houdt ook in dat u leveranciers van circulaire producten hierbij betrekt. Met 

elkaar in gesprek gaan en op deze manier wederzijds begrip creëren, kan door 

middel van marktconsultaties. Andere methoden – die ervaren worden als veel 

leukere vormen om met elkaar in contact te komen – zijn: lunchlezingen of 

zelfs job-coaching. Deze methoden maken het delen van successen 

makkelijker. Ook dat is nodig om elkaar beter te begrijpen.  

 

Zoek massa 

Marktpartijen geven aan dat op het gebied van circulariteit veel mogelijk is. 

Voor een klein project loont het echter vaak niet om circulaire producten te 

produceren. Daarvoor zijn de startkosten te groot. Wanneer de marktpartijen, 
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samen met de inkopende organisaties, op zoek gaan naar massa, zijn er wel 

kansen. De gemeente Breda heeft hiervan al een succesvol voorbeeld. Zij 

onderzoeken – samen met Tilburg, Bergen op Zoom en de provincie – of zij hun 

inkoopkracht kunnen bundelen en via gegarandeerde afname een impuls 

kunnen geven aan grootschaliger productie van biobased-materialen. Zie hier 

meer info.  

Een ander out-of-the-box idee is om de aanbesteding niet te koppelen aan een 

project, maar aan een marktpartij. Hiermee wordt het gemakkelijker voor de 

winnende marktpartij om grotere volumes van circulaire producten of 

toepassingen aan te bieden voor verschillende projecten. Daarmee creëert u 

automatisch de noodzakelijke massa. 

 

Formuleer uw eisen zo scherp dat circulaire innovaties noodzakelijk 

zijn in de aanbesteding  

U mag en moét eisen in uw aanbestedingen scherper maken. Alleen op die 

manier is het mogelijk om marktpartijen te dwingen om circulariteit toe te 

passen. Als de eisen juist beschreven zijn, komen de juiste inschrijvingen 

vanzelf. Dat kan bijvoorbeeld door te gunnen op Total Cost of Ownership (TCO). 

Hier wegen duurzame maatregelen en producten gedurende de gehele 

gebruiksperiode mee en daarmee kunnen ze ondanks een hogere aankoopprijs 

op termijn juist voordeliger uitpakken. 

Daarnaast is het een optie om een door de marktpartij op te stellen Plan van 

Aanpak te gebruiken als cijfermatige onderbouwing van de circulaire voordelen. 

In dit geval vraagt u bijvoorbeeld om een exacter overzicht van emissies 

gedurende de projectuitvoering, in plaats van om een totaalopgave. Op deze 

manier kunt u nauwkeuriger monitoren of de beloofde doelen behaald worden. 

Ook is het mogelijk om een verplichte pilot in te zetten. Dat is vaak nodig om 

circulariteit verder te brengen. Aan zo’n pilot zit ook een risico: het kán immers 

mislukken. Bij het invoeren van een verplichte pilot zouden de inkopende 

organisaties de marktpartijen tegemoet kunnen komen door samen geld te 

reserveren en dit onder te brengen in een ‘faalverzekeringspot’. 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibnsjctuflAhVCJ1AKHTEiCi8QFjAFegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.brabant.nl%2Fapplicaties%2Fsis%2Fdownload.ashx%3Fqvi%3D21967&usg=AOvVaw05zomkVutSMXzkZkhqd6dq
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1 Hoe kunnen we innovaties in aanbestedingen integreren?  

Door: Martin Schönfeld – De Gilde Groep 

 

1.1 Probleemanalyse 

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om werken, leveringen of 

diensten innovatiegericht in te kopen. Het is voor een innovatief product of dienst 

veelal niet mogelijk om invulling te geven aan de referenties welke worden 

gevraagd als kerncompetentie om de technische en beroepsbekwaamheid aan te 

tonen bij aanbestedingen.  

Innovatie is iets nieuws en dus nooit eerder gemaakt/bedacht.  

 

1.2 Inzet van de dreamers 

- Zorg dat alle ‘spelers’ hetzelfde einddoel hebben 

- Werken in de geest van de wet i.p.v. handelen naar de ‘letter’ 

- Durf eisen los te laten. Waarom wordt iets geëist? 

- Durf met de markt te praten 

- Projecten uitvragen op ambities 

- Gunningscriteria  Duurzaamheid, circulariteit, innovatie, etc. 

meer/beter belonen 

- Organiseer lerend vermogen 

- Uniform beoordeling inschrijvingen  

 

1.3 Inzet van de realisten 

- Begin klein  daarna uitbouwen 

- Innovatie verplichten  niet 100%, klein beginnen 

- Ruimte voor ambitie etc. in ‘interne’ opdracht bij OG 

- Restant budgetten inbrengen in innovatiefonds 

- Projecten niet langer sturen op alleen geld 

- Projecten gunnen op TCO 

- Maak innovaties meetbaar 

 

1.4 De beste oplossingen  

- Meer in gesprek ON-OG 

- Gunnen op TCO 

- Afdeling overstijgend samenwerken 
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2 Hoe kunnen we omgaan met onze statische markt? 

Door: Leo Snel – GVB 

 

2.1 Probleemanalyse 

• Belangrijke grondstoffen in railbouw (met name staal en beton) zijn 

verantwoordelijk voor zeer veel CO2 uitstoot. Het lukt moeizaam om 

alternatieve materialen toe te passen. 

• De railsector is vooral bezig de groei van vervoer/reizigers te 

accommoderen waardoor er weinig aandacht en capaciteit is voor het 

verbeteren van milieu- en energieprestaties. 

• GVB investeert fors in tractievoorzieningen (voedings- en oplaadstations 

voor metro, tram, bus en veren). In deze markt zijn opdrachtgevers en 

aanbieders meer gericht op de betrouwbaarheid van 

installaties/bouwwerken dan op de efficiency en milieuprestaties van 

installaties/bouwwerken.  

 

2.2 Inzet van de dreamers 

- Samenwerking met ProRail of andere GVB-bedrijven 

- Marktpartij vragen hoe aan te besteden 

- Minder kaders 

- Partijen buiten de markt zoeken 

- Inschrijvers zoeken lager in de keten 

 

2.3 Inzet van de realisten 

- Samenwerking met ProRail + RET + NS 

- Aan tafel met leverancier lager in de keten 

o Laten inschrijven door componenten leveranciers (hier zit de 

kennis) 

- Twee aanbestedingen  techniek als directie leverantie in besteding 2.  

 

2.4 De beste oplossingen  

- Marktconsultatie met componenten leverancier (toeleveranciers 

betrekken) 

- Massa zoeken (samenwerken met andere opdrachtgevers)  
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3 Hoe gaan we meer circulair aanbesteden? 

Door: Robby van den Broek – Roelofsgroep 

 

3.1 Probleemanalyse 

Op basis van de cijfers van bouwend Nederland over duurzaam inkopen (waar het 

klimaatneutraal en circulair inkopen onderdeel van uitmaken) blijkt dat maar 26% 

van de aanbesteding duurzaam worden ingekocht. Hiervan is de helft van die 26% 

via de CO2 prestatieladder). Is het kennis, geld, tijd of zijn het organisatorische 

problemen die maken dat de GWW achterblijft? Stelling: Hoe kunnen wij ervoor 

zorgen dat het percentage van circulair inkopen van GWW werken wordt verhoogd 

zonder dat men afhankelijk is van een subsidie? Huidige knelpunten: 

- Kennisdeling is onvoldoende 

- Beleidsdoelen zijn lastig te vertalen naar contract 

- Innovatie wordt niet gegund op waarde 

- Verschaffen van aanbestedende diensten 

- Duurzaam aanbesteden hangt aan personen 

- Geld en tijd zijn beperkt (regeertermijn) 

- Bang voor verandering en fout doen 

- Traditioneel in rol ON/OG 

 

3.2 Inzet van de dreamers 

- Job rotation  kennisdeling tussen OG en ON  

- Successen delen 

- Concreet maken van beleidsdoelen (Praktisch) 

- TCO toepassen/ werken met visie > 50 jaar 

- Transparantie verstrekken  

 

3.3 Inzet van de realisten 

- Bouwteam aanbesteding 

- Eigen organisatie  belonen van successen 

- Ambitieweg hanteren 

- Gunnen op TCO of op > 50 jaar 

- Inzicht in elkaars werkprocessen  

 

Handige tools om bovenstaande te realiseren:  

- Samenwerkingsladder (zie hier meer info)  

- Projectbarometer (zie hier meer info)  

 

3.4 De beste oplossingen  

- Belonen van succes 

- Besteed de ontwerper/aannemer aan i.p.v. het werk 

- Gebruik de gangbare tools (duurzaam GWW, TCO, LCC, etc.) 

https://marktvisieindepraktijk.nl/
https://projectbarometer.nl/
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4 Hoe zorgen we dat de mooie beloftes ook in uitvoering komen? 

Door: Charlotte Pars – ProRail 

 

4.1 Probleemanalyse 

- Mooie beloftes, weinig garanties  

- Hoe kunnen we voorkomen dat plan van aanpakken duurzaam 

‘wisselgeld’ wordt? 

- Hoe kunnen we expertise uit voorbereidingsfase borgen voor de 

uitvoeringsfase? 

- Hoe kunnen we handhaven op duurzame eisen en beloftes? 

- Hoe kunnen we duurzaam borgen als topprioriteit? 

- Oorzaak van het probleem ‘wet van de afnemende ambities’ 

 

4.2 Inzet van de dreamers 

- Interne wedstrijd CO2 besparen 

- Duurzaamheid als randvoorwaarde 

- Duurzaamheid voor de hele organisatie integreren 

- Bevoordelen van prestatie op duurzaamheid 

- Mensen opleiden om duurzame KPI’s te meten 

- CROW-initiatief ‘handreiking EMVI-beloften nakomen’ 

- Langere contracten om investeringen terug te verdienen 

- Geen boetes maar beloningen 

 

4.3 Inzet van de realisten 

- Lef om contractbeheersing vanuit de bedoeling i.p.v. de letter 

- Zorg voor een sfeer van samenwerking 

 

4.4 De beste oplossingen  

- Plan van aanpak dient ter onderbouwing van aangeboden cijfers 

- Duurzaamheid initiator ook mee in de realisatiefase ter ondersteuning 

projectmanager. Bouwmanager meenemen in contractfase 

- Bonus voor innovaties  
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5 Hoe maken we radicale circulaire innovatie mogelijk? 

Door: Antal Hartman van Antea Groep 

 

5.1 Probleemanalyse 

Circulariteit heeft impact op de afdelingen: inkoop, projectleiding, beheer, 

techniek, finance en beleid. Elk van deze afdelingen kan hakken in het zand 

zetten. Wie begint? Welk project kies je? 

1. Snel en goedkoop  Bijv. ‘iets’ met hout/zonnepaneel/Led & goedkoop, 

matig nut 

2. Meetbare impact  Effectieve MKI-metingen & niet aansprekend 

3. Mediawaarde  Zichtbaar en helder verhaal & eenmalig, meer moeite, 

trekker 

4. Grote impact  Cultuuromslag en procesaanpak & heel veel weerstand 

5. Enthousiasme/ aanstekelijk  Soepel verloop/proces en alles hierboven 

& moeilijk vindbaar 

 

Waarvoor kies je als je wilt opschalen naar structureel circulair aanbesteden?  

 

Belangrijkste steekwoorden van de analyse: 

- Circulariteit wordt vaak verkeerd gedefinieerd (oplossingen zijn 

helemaal niet circulair) 

- Er is een sterke link tussen complexiteit en relevantie: het is een 

continue verbeteren, een radicale verandering of quick-wins 

- Kosten en baten van circulariteit vallen niet altijd handig  

- Circulaire economie vs. verbeterde duurzaamheid 

- Transitiepaden: 

o Welke wegen 

o Bereiken we het doel 

- Vindt men het nu al wel relevant als het niet voldoet? 

- Technische oplossingen in een lineair systeem zijn de quick-wins. Voor 

circulaire economie zijn ook veranderingen in systemen nodig 

- Systeem is lineair ingericht, veel dogma’s, belemmerende kaders  

 

Samenvattingen van de probleemanalyse: hoe kunnen we inkoopprocessen zo 

inrichten dat ze ook radicale innovaties mogelijk maken? 

 

5.2 Inzet van de dreamers 

- Aanleg/onderhands budgetten samenvoegen 

- Eis m.b.t. circulariteit zo scherp dat innovatie wel nodig zijn 

- Potje voor meerkosten 1e toepassing innovatie (simpele regels)  

revolving fund? 



 

 

Pagina 11 van 13 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Marktontmoeting leernetwerk circulair inkopen GWW | 12 december 2019 

- Scope durven loslaten  

- Vast budget bekend maken  gunning op meest circulair 

- Objectieve meting van de oplossing  

- Objectieve meetcriteria 

- Maatschappelijke waarde meewegen bij vergelijken oplossingen 

- Aanbod 2e hands goed in kaart brengen en relevante zaken al vanaf 

begin in proces meenemen 

- Verplichting 2e hands shoppen voordat je nieuw mag aanschaffen 

- Raamovereenkomsten die werken vast toewijzen  geen concurrentie 

bij uitvoering, veel uitwisseling 

- Bij regels/normen moet je mogen afwijken als je kunt beredeneren dat 

aan het doel wel wordt voldaan 

 

5.3 Inzet van de realisten 

- Pilots bevorderen en opslagen 

o Iedere aanbesteding heeft verplicht ruimte voor innovatie 

o Pilots koppelen aan transitiepaden 

 Gezamenlijke uitwerking (overheden-marktpartijen) van 

de transitieperiode 

o Verplichte opschaling als pilot positief is (zowel bij overheid als 

marktpartij) 

o Milieuprestatie pilot = nieuwe standaard 

- Eis m.b.t. circulariteit zo scherp dat innovaties wel nodig zijn 

o Goede risicoverdeling 

o Gezamenlijke pot (soort verzekering) voor mislukte innovaties 

(risico meerkosten beperken) 

o Vereiste ervaring mag in consortium zitten i.p.v. één partij  

- Vast budget, beste aanbieding wint 

o Opdrachtnemers zit vanaf begin aan tafel 

o Geen muren tussen OG en ON 

o Alle partijen als ‘ecosystemen’ i.p.v. lineaire keten  

 

Voorbeelden waarin ideeën al (deels) uitgewerkt zijn: 

- Houtketenproject – Jeroen Nagel (RWS) 

- Circulair wegmeubilair – Anneke van Leeuwen (RWS) 

 

5.4 De beste oplossingen  

- Pilots bevorderen en opslagen 

- Eis m.b.t. circulariteit zo scherp dat innovaties wel nodig zijn 

- Vast budget, beste aanbieding wint 
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6 Hoe kunnen we laagdrempelige zaken (quick-wins) uitvragen? 

Door: Martijn Weening – Provincie Noord-Holland 

 

6.1 Probleemanalyse 

Hoe borgen we dat we deze maatregelen als ‘de minimumeis’ breed uitrollen bij 

alle projecten van de overheid. En hoe implementeren we een continue 

verbetercyclus waarin we steeds nieuwe duurzamere eisen gaan stellen. En hoe 

kan de markt daaraan bijdragen? Huidige knelpunten: 

- Wordt onvoldoende tijd gegeven aan de benodigde productie van 

circulaire materialen 

- Geen ruimte geven voor quick-wins. We zijn niet voldoende gefocust op 

het delen van laagdrempelige maatregelen, veel presentaties en delen 

van informatie gaat over de ‘high end’ duurzame maatregelen (circulaire 

brug, biobased brug, etc.) maar vrij weinig over de alledaagse 

duurzame kansen en maatregelen. 

- Onkunde/geen kennis van de mogelijkheden en kansen van circulaire 

initiatieven  

- Nadenken over gebruiksfase van materiaal (focus ligt op de uitvoering 

en productiefase, gebruiksfase is vaak onderbelicht omdat die buiten de 

scope valt) 

- Planning is een issue, opdracht vaak vrijlaat uitgevraagd  

 

6.2 Inzet van de dreamers 

- Massa van materiaal (zoals die bijdraagt in TCO) niet per project 

berekenen maar voor projecten/per jaar 

- CO2-neutraal duidelijker formuleren zodat aan strategie gehaakt kan 

worden 

 

6.3 Inzet van de realisten 

- Meeliften met de kennis van de markt, bijvoorbeeld in de opleiding die 

de markt kan aanbieden? Of lunch lezingen? 

- Uitgebreidere LCA-database opstellen  

 

6.4 De beste oplossingen  

- Verantwoordelijk persoon voor bijhouden nieuwste maatregelen 

aanstellen 

- Lijstje van quick-wins delen met elkaar 

- Pianoo beschrijving laten maken van quick-wins zodat deze direct in 

moederbestek gezet kunnen worden.  
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