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1. Inleiding

Met het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ heeft het kabinet in september 2016 de
doelstelling geformuleerd om in 2050 in Nederland 100% circulair te zijn. In het programma wordt de
circulaire economie als een wenkend en noodzakelijk perspectief voor de Nederlandse economie beschreven. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen en om
een menswaardig bestaan te garanderen moeten we fundamenteel anders omgaan met grondstoffen.
Het gaat om een economie die voorziet in onze behoeften zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. In het programma is de tussendoelstelling gesteld dat Nederland in 2030 al 50% circulair is en dus 50% minder primaire grondstoffen gebruikt. Deze opgave
vraagt om veranderingen in brede zin. Het is met recht één van de grote transitiethema’s die vraagt om
grootschalige veranderingen in de maatschappij.
In de circulaire economie wordt het behoud van natuurlijk kapitaal en waarde als uitgangspunt genomen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen. Daartoe worden grondstoffen optimaal ingezet en (her-)gebruikt zonder risico’s voor gezondheid en milieu en worden primaire grondstoffen, voor zover deze nog nodig zijn, op duurzame
wijze gewonnen. Uiteindelijk komt het erop neer dat we met een circulaire economie streven naar een
wereld waarin afval niet meer bestaat en grondstofkringlopen gesloten zijn.
(Semi-)overheden spelen een belangrijke rol in deze transitie maar hoe zij deze rol precies kunnen invullen is nog een groot vraagstuk. De vakgroep GWW en Bouw van PIANOo wil dit onderwerp uitdiepen en zo een bijdrage leveren aan de versnelling van deze transitie. De vakgroep heeft daarom aan
Twynstra Gudde gevraagd om inzicht te geven in de inspanningen die moeten worden opgepakt door
de inkopende (semi-)overheid om de transitie vorm te geven, met een specifieke focus op de utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw (GWW). In deze sectoren vormt de omgang met grondstoffen een
substantieel onderdeel van de CO2-footprint, in de GWW zelfs het leeuwendeel. De bouw 1 neemt naar
schatting 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale
waterverbruik van Nederland voor haar rekening. Daarnaast heeft een groot deel van alle afval in Nederland (circa 40%) betrekking op bouw- en sloopafval en is de gehele bouwsector verantwoordelijk
voor circa 35% van de CO2–uitstoot (Rijksbreed programma Circulaire Economie).

1.1 Doelstelling onderzoek en vraag aan Twynstra Gudde
De vakgroep GWW en Bouw wil met dit onderzoek de inkopende (semi-)overheid meer inzicht bieden
in de inspanningen die moeten worden opgepakt om de transitie naar een circulaire utiliteitsbouw en
de GWW vorm te geven. De focus ligt hierbij op processen rondom inkoop en elementen die invloed
hebben op de inkoopafdeling. De vraag aan Twynstra Gudde is te onderzoeken wat deze inspanningen zijn en welke actoren bij (semi-)overheden hierin een sleutelrol vervullen, zoals (beleids)afdelingen, opdrachtgevers, bestuurders, gremia, ambassadeurs of het bestaan van bepaalde functies zoals
innovatie- of duurzaamheidsmanagers bij publieke organisaties. PIANOo wil zo een bijdrage leveren
aan de versnelling van deze transitie.

1

De bouw betreft hier de burgerlijke, utiliteits-, grond-, weg- en waterbouw.
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1.2 Aanpak
Om zowel gericht onderzoek te kunnen doen naar specifieke belemmeringen die de transitie vertragen
als om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te halen, is gekozen voor een explorerende en toetsende
aanpak. Dit hebben we vormgegeven in drie onderzoeksfases:
Verkennend onderzoek – er zijn 16 interviews gehouden met actoren uit de publieke en private sector, op bestuurlijk, management-, en uitvoerend niveau (zie bijlage 1 voor de lijst met geïnterviewden).
In de interviews zijn belemmeringen, oplossingsrichtingen en kansen voor circulair inkopen en aanbesteden opgehaald in de GWW en utiliteitsbouw. Met de interviews zijn een 12-tal hypotheses getoetst
die belemmeringen beschrijven voor de transitie. Parallel aan het uitvoeren van deze interviews is er
een literatuuronderzoek uitgevoerd waarmee dezelfde hypotheses zijn getoetst. De oogst van de interviews en het literatuuronderzoek zijn terug te vinden in het hoofdstuk ‘Resultaten’. Na een eerste beschouwing van de resultaten bleek dat het gebruikte theoretisch kader niet voldoende houvast bood
voor het komen tot concrete, toepasbare maatregelen voor aanbestedende diensten om echt tot versnelling van de transitie te komen. Om deze reden is er een nieuw theoretisch kader opgesteld dat
praktisch hanteerbaar is.
Analyse – in het hoofdstuk Analyse wordt het aangepaste theoretisch kader beschreven. Daarnaast
worden in dit hoofdstuk de belemmeringen en oplossingsrichtingen geprojecteerd op het aangepaste
theoretische kader. Vervolgens wordt een aantal van de meest kansrijke oplossingsrichtingen verder
uitgewerkt. Deze oplossingen worden tevens gewaardeerd op transitieversnellend vermogen en uitvoerbaarheid. Samen met de vakgroep is deze analyse aangescherpt en is het vervolgonderzoek gericht op een aantal thema’s.
In het hoofdstuk ‘Hefbomen’ worden vervolgens de oplossingsrichtingen naast elkaar gezet die op
beide parameters hoog scoren.
PIANOo heeft de formele en financiële rol van opdrachtgever vervuld in dit onderzoek, de vakgroep
GWW en Bouw van PIANOo heeft gefungeerd als begeleidingscommissie. De samenstelling van deze
vakgroep kan hier gevonden worden.
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2. De transitie naar een circulaire economie

Er ontstaat snel verwarring wanneer men het heeft over wat de circulaire economie precies is en, nog
belangrijker, wat men nodig heeft om deze transitie te maken. In dit hoofdstuk wordt een korte definitie
van de circulaire economie gegeven en wordt toegelicht waarom de transitie zowel juridische, technische als sociale innovaties vereist.

2.1 Wat is de circulaire economie?
We leven op dit moment in een overwegend lineaire economie, een economie waarin businessmodellen zijn gebaseerd op een oneindige voorraad grondstoffen, waar producten aan het einde van hun levensduur worden weggegooid en verbrand en waar weinig grondstoffen worden hergebruikt. Het besef
rijst dat deze grondstoffenvoorraad op raakt en we op de huidige manier van grondstofgebruik de
aarde ernstig aantasten. Om te kunnen omgaan met een grondstoffenvoorraad die wél eindig is, om
onze ecologische voetafdruk te verminderen en onze omgeving leefbaar te houden, moeten we de
transitie maken naar een circulaire economie. Zoals de Ellen MacArthur Foundation2 het beschrijft, is
een circulaire economie zo ontworpen dat het een herstellend en regenererend vermogen heeft. Materialen, producten, systemen en businessmodellen zijn zo ontworpen dat er geen afval hoeft te worden
geproduceerd, dat er gesloten kringlopen van grondstoffen ontstaan en er gebruik gemaakt wordt van
duurzaam opgewekte energie. Men vat dit samen in drie principes:
- afval bestaat niet
- er wordt een onderscheid gemaakt in het materiaalgebruik tussen consumptiegoederen en goederen die lang mee moeten gaan
- er wordt alleen gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte energie om niet afhankelijk te zijn van
fossiele brandstoffen en fluctuerende brandstofmarkten.

2.2 De transitie langs drie assen
De verandering in onze maatschappij naar een circulaire economie is een transitievraagstuk waarin
innovaties een belangrijke rol spelen. Om deze complexe transitie te realiseren zal er een systeemsprong gemaakt moeten worden op het gebied van wet- en regelgeving, technologie, maatschappelijk
bewustzijn en de inrichting van publieke en private organisaties.
Wanneer we inzoomen op de innovatie zelf, kunnen we spreken van drie verschillende typen van innovaties: technologische, sociale en juridische innovaties. Deze moeten samenkomen om een transitie
ook echt tot ‘business as usual’ te krijgen. Een transitie begint over het algemeen met een nieuwe visie
op de maatschappij. In de allereerste fase van de transitie wordt vaak de nadruk gelegd op het van de
grond krijgen van technologische innovaties die in deze transitie nodig zijn. Na verloop van tijd zijn
deze inhoudelijke innovaties zo ver gevorderd dat ze in de praktijk getest kunnen worden in een ‘proof
of concept’, vaak op beperkte schaal.
De vervolgstap is het verder beproeven van de innovatie in een praktijksituatie, vaak in een pilotachtige
setting. Als ook deze fase goed is doorlopen en de innovatie goed werkt en ook op termijn financieel
succesvol lijkt te kunnen zijn, begint de fase van de opschaling naar ‘business as usual’.
2

Towards The Circular Economy Vol. 1: An Economic And Business Rationale For An Accelerated Transition.
Ellen MacArthur Foundation. 2013 (p.7).
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In deze fase komt de innovatie in een nieuw krachtenveld terecht. Een krachtenveld waarbinnen ook
andere vormen van innovatie noodzakelijk zijn om de innovatie door te laten groeien naar nieuwe economische activiteiten. Deze andere vormen van innovatie laten zich samenvatten onder de noemers
sociale innovaties en juridische innovaties.

Figuur 1. Drie vormen van innovatie om te komen tot nieuwe economische activiteiten

Deze drie typen innovaties vormen het theoretisch kader dat gebruikt is als onderlegger voor de interviews. Dit is gedaan door dit theoretisch kader te benoemen bij de aanvang van de gesprekken. Ook is
op basis van ervaring en literatuur een twaalftal hypotheses opgesteld en gevisualiseerd binnen dit
theoretisch kader. Deze visualisatie is opgenomen in bijlage 2 van dit document.

2.3 Versnellen van transitie: hefbomen
Uit de interviews komt een grote diversiteit aan oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen zullen
echter niet allemaal van dezelfde orde zijn. Sommige hebben een geweldige potentie om de transitie te
versnellen, terwijl anderen slechts beperkt bij kunnen dragen aan de gewenste versnelling. En sommige oplossingsrichtingen zijn eenvoudig implementeerbaar terwijl andere veel meer inspanning, tijd
en geld kosten. Oplossingsrichtingen die zowel goed uitvoerbaar zijn en een positieve invloed hebben
op de transitie naar de circulaire economie noemen wij hefbomen. Deze hefbomen worden dus beschreven op basis van twee kenmerken:
- Transitieversnellend vermogen: hiermee bedoelen we de mate van impact die een maatregel heeft
om de transitie te versnellen. Maatregelen die grote impact hebben krijgen een hoge score. Maatregelen die een lage impact hebben krijgen een lage score.
- Uitvoerbaarheid: hiermee bedoelen we in hoeverre de oplossingsrichtingen op dit moment operationeel te maken zijn.
Oplossingsrichtingen die op dit moment eenvoudig realiseerbaar zijn krijgen een hoge score.
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Oplossingsrichtingen die op dit moment moeilijk te realiseren zijn krijgen een lage score. Onderstaand diagram laat zien dat een hefboom zowel een hoog transitieversnellend vermogen heeft als
een grote uitvoerbaarheid.

Figuur 2. Definitie van hefbomen voor de versnelling naar de circulaire economie

Om zowel de uitvoerbaarheid en het transitieversnellend vermogen van een oplossingsrichting op
waarde te kunnen schatten en het begrip ‘hefboom’ te kunnen valideren, is onderstaande scoreschaal
gehanteerd.
Tabel 1. Beschrijving scores uitvoerbaarheid en transitieversnellend vermogen
Score

Uitvoerbaarheid

Transitieversnellend vermogen

1

Niet uitvoerbaar zonder Rijkssteun,
justitiële middelen of doorgaans niet
toegankelijke geldelijke middelen*

Weinig tot geen versnellend vermogen

2

Uitvoerbaar met organisatie-overstijgende samenwerking en mandaat

Beperkt versnellend vermogen

3

Uitvoerbaar met bestuurlijk mandaat

Aanzienlijk versnellend vermogen

4

Uitvoerbaar zonder bestuurlijk mandaat

Groot versnellend vermogen

*Justitiële middelen betreffen wijzigingen in wet- en regelgeving op Rijksniveau. Doorgaans niet toegankelijke geldelijke middelen doelt op middelen die niet beschikbaar zijn binnen de marge van huidige begrotingen van organisaties en samenwerkingsverbanden.

Voor het bepalen van de hefbomen is als uitgangspunt genomen dat indien de uitvoerbaarheid een
score van 3 of hoger heeft en het transitieversnellend vermogen ook een score van 3 of hoger heeft er
sprake is van een hefboom.
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3. Resultaten

In totaal zijn er in het kader van dit onderzoek 16 interviews gehouden met vertegenwoordigers van de
publieke sector (zowel ambtelijk als bestuurlijk), de private sector (van bouw tot sloop) en de kennissector. Dit om een gedegen beeld te krijgen van de knelpunten en oplossingsrichtingen die door de
verschillende sectoren en de verschillende niveaus worden gezien.
De interviews hebben een buitengewoon rijk beeld opgeleverd van knelpunten en oplossingsrichtingen.
Gezien deze rijkheid hebben we ervoor gekozen om niet alle resultaten in dit hoofdstuk te bespreken.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest relevante noties uitgewerkt naar de drie verschillende typen van innovaties. Deze indeling is ook gebruikt bij de voorbereiding van de interviews en tijdens de interviews zelf. Het volledige overzicht van de resultaten uit de interviews is weergegeven in
bijlage 3.

3.1 Technologische innovaties
In algemene zin wordt gesteld dat de technologische innovaties op dit moment niet de meest beperkende factor zijn om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Sterker nog, in veel gevallen zijn technologische ontwikkelingen de katalysator. Zo geeft een geïnterviewde aan dat een transitie
alleen succesvol zal worden wanneer een innovatie vanuit de markt wordt ontwikkeld, en er dus een
sluitende businesscase voor kan worden gemaakt.
De technologie van 3D printen heeft geleid tot een aantal circulaire initiatieven. Een ervan is biobased 3D printing.
Door 3D printen wordt energie- en materiaalgebruik verminderd doordat er overal, alleen wat er nodig is, en justin-time geproduceerd kan worden. De materiaalkringloop kan worden gesloten door de printer te voeden met
filament op basis van biomateriaal. Dit is bijvoorbeeld bio-based plastic dat kan worden vervaardigd uit natuurlijke
grondstoffen zoals suikerbieten en organisch afval. Deze techniek wordt inmiddels veelvuldig toegepast in meubilair en interieur elementen. Inmiddels zijn er ook succesvolle experimenten met het 3D printen van hout en (gerecycled) beton bekend, die voor bouw en GWW veelbelovend zijn.

Dit betekent overigens niet dat er geen technologische ontwikkelingen meer nodig zijn. Vele technieken op het gebied van circulariteit zijn nog niet volledig volwassen. Er is dus zeker nog ontwikkeling
nodig om circulaire ontwikkelingen naar de noodzakelijke technology readiness level (TRL) te krijgen.
Daarnaast kunnen technologische ontwikkelingen geremd worden door gebrek aan schaalgrootte.
Investeringen die nodig zijn om technologie te ontwikkelen moeten door de markt terugverdiend worden met voldoende afzet van de ontwikkelde producten of bouwelementen.

3.2 Sociale innovaties
In het algemeen worden de sociale innovaties als de meest kritische factoren beschouwd door de geïnterviewden. Binnen deze groep is een groot aantal van belemmeringen/oplossingsrichtingen aangegeven. Een aantal voorbeelden van deze factoren is hieronder gegeven.
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Een mooi voorbeeld van sociale innovatie die technische innovaties ondersteunt is het ontstaan van Social Entreprises, ondernemingen die een product of dienst ontwikkelen en verkopen maar dit niet doen om winst te maken maar om bij te dragen aan een missie om maatschappelijke waarde te creëren, ook wel impact genoemd.
Dit kan gaan om duurzame energieopwekking, hergebruik van materialen, werkgelegenheid voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt creëren enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Zorg voor voldoende kennis en urgentiegevoel op bestuurlijk niveau
In een transitieproces is het van belang om op beleidsbepalend niveau de circulaire economie een plek
te geven. Op dit moment is de sense of urgency nog niet zover dat op bestuurlijk niveau circulaire economie op de agenda staat. Dit heeft deels te maken met het gebrek aan kennis.
Accepteer (een zekere mate van) risico binnen een circulair project
Publieke organisaties vertonen vaak risicomijdend gedrag; budgetoverschrijdingen of een onzekere
uitkomst is lastig te verkopen en is niet altijd politiek haalbaar. Hierdoor ontstaat risicomijdend gedrag
zoals het gedetailleerd voorschrijven van productoplossingen of het uit de weg gaan van onbekende
oplossingen. In een transitieproces is de uitkomst onzeker. Dit betekent ook een onzeker proces en
een onzeker budget. Als risico’s benoemd worden en beheersbaar worden gemaakt, zullen publieke
organisaties eerder geneigd zijn om hierin een zekere mate van risico te nemen.
Zoek naar het gedeelde belang en niet naar het eigen (afdelings)belang
Organisaties hebben intern met verschillende belangen te maken, wat spanningen kan opleveren bij
het kiezen van circulaire oplossingen. Zo kan een inkoopafdeling de ambitie hebben om een zo hoog
mogelijk percentage hergebruikt materiaal in te kopen, maar de beheerafdeling heeft belang bij zo laag
mogelijke onderhoudskosten. Het is hierin van belang om op zoek te gaan naar het gedeelde belang,
waarbij allereerst inzichtelijk gemaakt zal moeten worden welke belangen er spelen en wat hierin de
gemeenschappelijke (of tenminste niet conflicterende) deler is.
Verbreed en deel kennis aan opdrachtgeverszijde
Opdrachtgevers zijn niet altijd in staat om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rondom de circulaire economie. Dit is verklaarbaar; het behoort niet voor alle opdrachtgevers tot hun dagelijkse werkzaamheden. Ook gaf een aantal geïnterviewden terug dat er binnen veel organisaties dezelfde onderzoeken gedaan worden en dat er weinig kennis wordt gedeeld.
Andere financiële benadering
Een aantal geïnterviewden stelt dat we nog niet zover zijn dat het circulaire alternatief altijd financieel
vergelijkbaar is met de reguliere markt. De markt van virgin materials (materialen die voor de eerste
keer worden gebruikt) is groot en makkelijk te benaderen. Bij de zoektocht naar non virgin materials
(materialen of producten die al eens gebruikt zijn) wordt met name arbeid duur betaald. De grote voorraad en de makkelijke inkoop van nieuwe producten uit de opkomende markten speelt ook een belangrijke rol hierin. De Total Cost of Ownership (TCO) benadering gaat uit van de totale kosten en opbrengsten gedurende de gehele gebruikstijd van het materiaal of het product. Uit TCO-analyses blijkt dat
uiteindelijk circulair vaak rendeert, maar hier ontstaat vaak een split incentive.
Kip-ei
Een thema waar de geïnterviewden het niet met elkaar over eens waren, is het welbekende kip-ei
dilemma. Hiermee wordt het dilemma bedoeld dat opdrachtgevers niet altijd op de hoogte zijn van de
meest innovatieve circulaire oplossingen, en dit dus ook niet uitvraagt. Aan de andere kant, wanneer
de markt niet gevraagd wordt, zal zij dit ook niet leveren. Sommige geïnterviewden waren van mening
dat echt innovatieve bedrijven niet wachten op een uitvraag maar zelf innovaties ontwikkelen. Andere
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geïnterviewden herkenden zich in het dilemma en bevestigden dat innoveren zonder ruggensteun van
de overheid lastig is omdat de financiële risico’s te groot zijn.

3.3 Juridische innovaties
De meeste geïnterviewden herkenden dat er op het gebied van wet- en regelgeving en beleid nog een
slag te maken is om de circulaire economie te kunnen laten slagen. De reactie hierop was echter divers; de één vindt er zijn weg omheen, de ander ervaart het als een blokkade. Enkele voorbeelden van
belemmeringen en oplossingsrichtingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving en beleid zijn
hieronder kort beschreven.
Doorbreek belemmeringen op inkoop- en organisatiebeleid
Door diverse geïnterviewden wordt benoemd dat interne richtlijnen, regels of inkoopvoorwaarden belemmerend werken om innovaties voor elkaar te krijgen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de grote
bestekdocumenten waarin tot op het schroefje is voorgeschreven welke producten gebruikt moeten
worden.
Juridische definitie van eigendom en huur
Juridisch is huur versus eigendom vaak ingewikkeld geregeld en niet zo eenvoudig te wijzigen. Daarnaast gelden er specifieke eisen rondom afval, waardoor het niet zomaar weer als grondstof gebruikt
kan worden.
Tot nu toe was het leasen van een gevel juridisch gezien niet mogelijk in verband met bestandsdeelvorming,
aldus de Vereniging voor Metalen, Ramen en Gevelbranche (VMRG). Een overeenkomst op basis van erfpacht,
ontwikkeld door brancheorganisatie VMRG en advocatenkantoor Houthoff, maakt dit mogelijk. De brancheorganisatie spreekt van een doorbraak in de circulaire economie. De producent blijft eigenaar van de gevel, waardoor het voor de producent interessant wordt om de gevel demontabel en re-montabel te ontwerpen.
Het eerste contract waarbij de gevel van een gebouw na oplevering eigendom blijft van de gevelbouwers is in
januari 2018 getekend voor een pilotproject op de Eneco EnergyCampus in Utrecht. Bij het project wordt het
zogenoemde Facade Identification System (FIS) geïmplementeerd.

Gebrek aan eenduidige definitie en toetsingskaders
Er zijn nog nauwelijks meetinstrumenten en dus toetsingskaders om circulair bouwen te meten. Dit is
een nadeel in zowel het inkoopproces als de uitvoering ervan. Want hoe selecteer je nu de meest circulaire oplossing? En hoe meet je of de beloftes in de praktijk worden behaald?
Het is lastig non-virgin material te certificeren
Opdrachtgevers en bouwers hechten veel waarde aan certificaten van materialen en producten om zo
garanties te kunnen afdwingen. Maar niet van alle tweedehands materialen is de herkomst bekend.
Opdrachtnemers durven zonder certificaten geen garanties over lange termijn kwaliteit te leveren.

3.4 Resultaten in relatie tot het analysekader
De interviews hebben niet alleen een rijke opbrengst aan belemmeringen en oplossingsrichtingen opgeleverd. Een bijkomend resultaat was dat de gekozen indeling van innovaties niet leidde tot concrete
handvatten voor inkoopafdelingen/inkoopmedewerkers binnen de publieke sector.
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Aangezien dit wel het doel is van dit onderzoek zijn wij op zoek geweest naar aanvullende structurerende
elementen die wel de mogelijkheid bieden om tot deze gewenste concreetheid in handelingsperspectief
te komen.
De geïnventariseerde oplossingsrichtingen kunnen ook beschreven worden via een drietal dominante
factoren die met name gerelateerd kunnen worden aan sociale innovaties en op een aantal vlakken
juridische innovaties. Deze zijn:
- organisatiekenmerken van markt en overheid
- de verschillende projectfasen in een bouwproces
- en de interactie en samenwerking tussen markt en overheid (marktbetrokkenheid) gerelateerd aan
deze fasen.
Op basis van deze driedeling is een theoretisch kader opgesteld. Dit kader wordt verder beschreven in
paragraaf 4.1 van dit document.

Onderzoek transitie circulaire utiliteitsbouw en GWW | 25 juli 2018 | Pagina 9/28

4. Analyse

Voordat de interviewresultaten kunnen worden geanalyseerd om hefbomen te identificeren, is het theoretisch kader gedefinieerd. Daarna zijn de verschillende oplossingsrichtingen gewaardeerd op basis
van de mate van transitieversnellend vermogen en uitvoerbaarheid.

4.1 Het theoretisch kader
De visie op de transitie naar de circulaire economie, uitgaande van drie types innovaties, die de onderzoeksmethode heeft vormgegeven, hebben het mogelijk gemaakt om een rijke oogst aan resultaten op
te halen. Om deze resultaten te analyseren is echter een concreter theoretisch kader nodig, om daadwerkelijk oplossingsrichtingen en vervolgens hefbomen te kunnen identificeren. Er zijn drie componenten te onderscheiden die nodig zijn om de resultaten (en dus belangrijkste oplossingsrichtingen) te omvatten. Deze zijn de verschillende projectfasen in een bouwproces en de interactie en samenwerking
tussen markt en overheid (marktbetrokkenheid) gerelateerd in deze fasen.
Om deze componenten in een model te vatten is een combinatie gemaakt van bestaande modellen3.
De verschillende onderdelen van het model worden hieronder toegelicht.

Figuur 3. Theoretisch kader
3

Voor dit model is gebruik gemaakt van het DOR-model, het bouworganisatiemodel en een
overzicht van de verschillende contractvormen (Twynstra Gudde).
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Met dit theoretisch kader kunnen de voornaamste belemmeringen en oplossingsrichtingen die uit de
interviews naar voren zijn gekomen inzichtelijk gemaakt worden en kunnen uiteindelijk de hefbomen in
hetzelfde theoretisch kader geplaatst worden.

4.1.1 De (overheids)organisatie
Een eerste blik op de resultaten laat zien dat hoe organisaties ingericht zijn een grote invloed heeft op
het circulair inkopen en aanbesteden in de GWW en utiliteitsbouw. Het bovenste deel van het kader
wordt dan ook ingenomen door de ‘(overheids)organisatie’. Hiermee wordt in principe de publieke organisatie bedoeld waar de desbetreffende inkoopafdeling onderdeel van uit maakt. Het vlak ‘Organisatie’ binnen het bovenstaande theoretisch kader bevat de elementen ‘Strategie’ en ‘Organisatiekenmerken’. Een model om de inrichting van een organisatie beter te begrijpen is het DOR-model en beschrijft
drie processen die een organisatie vormgeven: ‘Doelen Stellen’, ‘Organiseren’ en ‘Realiseren’ (Twynstra Gudde Kennisbank, 2018). Met het stellen van doelen wordt de vraag beantwoord welke functie de
organisatie vervuld voor de relevante omgeving. Dit proces resulteert in twee producten: een missie en
organisatiedoelen. Het element ‘Strategie’ in het theoretisch kader beslaat onder andere het proces
Doelen Stellen en geeft weer dat hoe een organisatie is ingericht sterk afhangt van de doelen, missie,
visie en uiteindelijk strategie die op bestuurlijk niveau wordt vastgesteld.
Strategie
De strategie van een organisatie geeft invulling aan de doelstellingen en de visie van een organisatie
en heeft daarmee grote invloed op hoe een organisatie is ingericht. Er zijn een aantal factoren die van
invloed zijn op de strategie: externe ontwikkelingen en kaders (zoals wetgeving, fusie van gemeentes,
klimaatverandering), bestuurlijke ambities (ergens koploper in willen zijn of toch sober en doelmatig
opereren) en de interne kaders en ontwikkelingen (personeelswisselingen, veroudering van assets).
Organisatiekenmerken
Het proces ‘Organiseren’ richt zich op de inrichting van de organisatie zelf en dient op een dusdanige
manier te gebeuren dat een organisatie in staat is haar primaire taken te vervullen. Elementen die hier
aan bijdragen zijn de managementstijl, de cultuur, structuur, het personeel en de systemen. Het proces
‘Realiseren’ betreft het verrichten of het uitvoeren van werkzaamheden, hierin worden daadwerkelijk
producten of diensten (op)geleverd. In het proces komt ‘Realiseren’ aan bod in het bouwproces (paragraaf 4.1.2). Deze paragraaf richt zich voornamelijk op ‘Organiseren’ en ‘Strategie’. Om inzichtelijk te
maken wat een organisatie definieert wordt gebruik gemaakt van de eerder beschreven elementen van
het DOR-model: ‘Structuur’, ‘Cultuur’, ‘Managementstijl’, ‘Systemen’, ‘Personeel’ en ‘Strategie’ waarbij
‘Strategie’ in bovenstaand hoofdstuk is toegelicht. Per sub-element zijn één of twee belemmeringen te
benoemen, waarbij ook weer de oplossingsrichtingen worden gegeven om deze belemmering weg te
nemen.

4.1.2 Het Bouwproces
Het traditionele bouwproces is een lineair proces. Dit traditionele bouwproces begint bij een initiatieffase en eindigt aan het einde van de gebruiksfase. Het circulaire denken beperkt zich in dit geval tot
het toepassen van hergebruikte materialen en het efficiënt omgaan met materialen en energie. Het
mag duidelijk zijn dat een dergelijk traditionele insteek nog ver weg staat van het sluiten van de cirkel.
Er wordt in dit traditionele bouwproces immers doorgaans nauwelijks aandacht geschonken aan demontage en hergebruik na einde van het gebruik. Daarnaast (of hierdoor) wordt er niet nagedacht over
flexibiliteit met het oog op toekomstige tweede of derde gebruikers.
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Om binnen het traditionele lineaire bouwproces het circulaire bouwen te kunnen realiseren, is het nodig
om na gebruiksfase een extra fase toe te voegen; de fase ‘demontage’. Deze extra fase heeft als gevolg dat tijdens ontwerp en bouw nagedacht wordt over materiaalkeuzes, bouwmethodiek en het gebruik van zogenaamde ‘natte’ en ‘droge verbindingen’.
Hierbij is uiteraard het uitgangspunt dat de gedemonteerde bouwstoffen weer hergebruikt worden in
een nieuw bouwproject. De pijl van de demontage fase naar de ontwerpfase geeft deze hergebruikstap
weer (zie figuur 4).
Gedurende de interviews werd duidelijk dat in de fase van transitie waar de circulaire economie zich nu
bevindt de interactie tussen het beleid van een publieke organisatie en de bouwprocessen een belangrijk aandachtspunt is. Immers, zo lang beleidsuitgangspunten remmend (of niet stimulerend) werken op
de realisatie van circulaire bouwprojecten is het ingewikkeld om tot circulaire projecten te komen. De
beleidsuitgangspunten worden immers vertaald naar het eisenpakket voor een bouwproject. Het goed
op elkaar afstemmen van beleid en bouwproces is dus van groot belang. Vanwege die reden is de beleidsfase voor circulaire bouwprojecten opgenomen als onderdeel van het bouwproces. Doelstelling
hiervan is het kweken van bewustwording bij zowel de projectenkant van organisaties als de beleidskant dat innige samenwerking en afstemming noodzakelijk is om tot versnelling van de transitie te komen.

Figuur 4. Verschillende fases in het bouwproces

In het bouwproces zijn daarnaast diverse specifieke (deel)processen die invloed uitoefenen op de circulariteit in een bouwopgave. Het betreft hier onder andere het inkoopproces, maar ook het meetbaar
maken van circulariteit.

4.1.3 Marktbetrokkenheid
Opdrachtgevers of eigenaren van gebouwen of bouwwerken kunnen de verantwoordelijkheid voor het
minimaliseren van grondstoffengebruik tijdens bouw, gebruik en hergebruik beleggen bij de markt. Dergelijke contractvormen verschillen van een lineair bouwproces; het einde van de marktbetrokkenheid is
niet meer de oplevering van het gebouw, maar betrekt ook gebruik, onderhoud en hergebruik bij het
proces. Deze contractvormen zijn niet noodzakelijk om de circulaire economie te realiseren, maar kunnen wel een relevante bijdrage leveren.
De volgende afwegingen spelen hierbij een rol:
- Materiaal- en productverantwoordelijkheid is belegd bij de partij die de grootste kennis van het product heeft. De producent heeft hierdoor een incentive om betere producten te maken, die eenvoudig
opnieuw in de cyclus in te zetten zijn. Een voorbeeld hiervan is circular lighting, dat inmiddels onder
andere op Schiphol wordt toegepast.
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- de cirkel is contractueel gesloten. Keuzes die na einde gebruik moeten worden gemaakt ten aanzien
van hergebruik zijn contractueel belegd en niet meer afhankelijk van ‘de waan van de dag’.
- De materialen en producten blijven contractueel ‘in de keten’. Dit is in het voordeel van producenten,
omdat ze kunnen anticiperen op het terugkrijgen van de materialen die ‘in bruikleen’ zijn.
Met behulp van onderstaande figuren wordt toegelicht op welke manier marktbetrokkenheid een rol
speelt in de diverse bouworganisatievormen en hoe de circulaire economie kan worden benaderd bij
deze bouworganisatievormen.

Figuur 5. Traditioneel bouwproces

In een traditioneel bouwproces neemt de organisatie van de opdrachtgever het initiatief voor de bouw,
stelt een Programma van Eisen op in de definitiefase, selecteert een ontwerpteam (intern of ingehuurd
extern) om een bestek te maken, en een aannemer voert het ontwerp uit.
Exploitatie en beheer wordt vervolgens ofwel door de organisatie van de opdrachtgever of door een
specifiek hiervoor ingehuurde derde partij gedaan. Er is normaliter sprake van een ‘traditionele’ verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s bij de opdracht gevende partij ligt.
In een traditioneel bestek wordt tot op het schroefje voorgeschreven wat op welke manier in een bouwwerk moet worden gerealiseerd. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor materiaalkeuze, hergebruik tijdens en na gebruiksfase belegd is bij de opdrachtgever.

Figuur 6. DBFMO

In constructies als Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) of varianten hierop, zoals Design, Build & Maintain (DBM), Engineer & Construct (E&C), wordt ontwerp, uitvoering en (delen van)
exploitatie en beheer bij eenzelfde externe partij belegd. Het gedachtegoed achter deze vormen is dat
het voor een aannemende partij aantrekkelijker is om een kwalitatief beter en duurzamer gebouw/werk
te maken. Deze beoogde hogere mate van kwaliteit kost de aannemer immers minder geld in exploitatie en beheer. Dit betekent ook dat een deel van de verantwoordelijkheden en risico’s over gaan van
opdrachtgever naar opdrachtnemer. De Rijksoverheid heeft diverse DBFMO’s laten realiseren en exploiteren. Een van de eerste DBFMO projecten was het gebouw van het Ministerie van Financiën in
Den Haag en in mei 2018 is het Rijkskantoor de Knoop geopend.
Dergelijke bouworganisatievormen leveren, mits juist voorgeschreven en uitgevoerd, een bijdrage aan
de circulaire economie. Kwalitatief beter en duurzamere bouw betekent een langere gebruiksduur en
een lagere energievraag. Het systeem gaat echter nog steeds uit van een lineaire benadering, waarbij
in ontwerp of gebruik geen rekening is gehouden met wat er gebeurt met de producten of materialen
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na einde gebruik. Circulaire ambities blijven op deze manier ‘vrijblijvend’, dat wil zeggen dat er geen
verplichtingen zijn vastgelegd wat er na einde gebruik met de materialen gebeurt. Het is dan aan de
eigenaar van de materialen of producten om hier, na gebruik, verantwoordelijkheid voor te nemen.

Figuur 7. DBFMOR

Inmiddels is er een aantal voorbeelden waarin niet alleen de bouw wordt uitgevraagd, maar ook de demontage. In figuur 7 is dit aangegeven door het toevoegen van de ‘R’ van Remove na DBFMO. Een
gebouw dat demontabel is, bijvoorbeeld door gebruik van zogenaamde ‘droge verbindingen’, kan na
einde gebruik uit elkaar gehaald worden en de elementen kunnen hergebruikt worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot het circulair bouwen. De eigenaar van het gebouw neemt in dit systeem een
belangrijke stap richting het hergebruiken van de materialen na gebruik. Echter, er is pas sprake van
een circulair systeem als na demontage de materialen daadwerkelijk opnieuw ingezet worden in de keten. Een voorbeeld waarin dit is toegepast, is de tijdelijke rechtbank in Amsterdam.

Figuur 8. DBFMOR + R

Het is ook mogelijk om het volledige principe van circulaire bouw op te nemen binnen één contract. Dit
betekent dat ook de hergebruik (Reuse) component wordt toegevoegd aan het bovengenoemde DBFMOR contract. Bij een dergelijke contractvorm neemt de markt een nog belangrijkere rol in . Hierbij
moeten we (waarschijnlijk) onderscheid maken tussen de transitiefase waar we ons nu in bevinden en
een eindsituatie (mature market) waarin circulair bouwen de normale gang van zaken is. Uitgangspunt
van volledig circulair bouwen is dat in principe alle toegepaste materialen hergebruikt zijn en dat bij
einde van de life cycle alle materialen weer hergebruikt worden.
In alle verschillende contractvormen kan circulariteit worden bevorderd. Belangrijkste punt hierbij is dat
bij het ontwerp al wordt stilgestaan bij de materialen die worden toegepast en bij de manier van hergebruik van de materialen na het einde van de levensduur.
In het algemeen kan worden gesteld dat gedurende de transitiefase het van belang is dat de markt al
in een vroeger stadium dan de ontwerpfase wordt betrokken. Dit betekent dat de markt in ieder geval in
de definitiefase of de initiatieffase wordt betrokken om de opdrachtgever te helpen een beeld te vormen van de meest recente mogelijkheden en ontwikkelingen. Het is zelfs mogelijk om de markt ook al
in de beleidsfase een rol te laten spelen om er zo de praktijk en de wensen van de organisatie nog beter op elkaar af te stemmen. Aandachtspunt hierbij is het aanbestedingsrechtelijke proces. In sommige
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gevallen zal een dergelijke marktconsultatie betekenen dat zij in eventuele vervolgfase geen betrokkenheid mogen hebben. Een level playing field moet ten alle tijden worden gefaciliteerd.
Daarnaast is het van belang dat al bij het ontwerp goed wordt nagedacht (door of in ieder geval samen
met de aannemer) over het hergebruik van het bouwwerk. Het is ook mogelijk om de aannemer verantwoordelijk te stellen voor demontage en hergebruik van een bouwwerk. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot
een circulaire huurconstructie. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud
van de materialen en producten, en zorgt voor demontage en remontage/hergebruik of recycling na
einde van het gebruik.
In een mature market is het de vraag of dit soort oplossingen noodzakelijk te zijn. Indien er een volwassen markt bestaat waarbij het duidelijk is wanneer welke materialen vrijkomen uit gebouwen/werken
kan er een volwaardige economie ontstaan voor deze materialen en zal het dwingend opleggen van
hergebruik, niet meer nodig zijn omdat dit de normale gang van zaken is.

4.2 Oplossingsrichtingen
Voor de verschillende lagen uit het theoretisch kader zijn concrete oplossingsrichtingen te definiëren.
Deze zijn al dan niet gebaseerd op bestaande belemmeringen. In onderstaande tekst worden per laag
een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt. Tevens worden deze gewaardeerd op de criteria transitieversnellend vermogen en uitvoerbaarheid (zie ook paragraaf 2.3).

4.2.1 Oplossingsrichtingen (overheids)organisatie
Strategie

Figuur 9. Strategievorming: het niveau waar doelen gesteld worden en een visie geformuleerd wordt. De strategie
geeft richting aan de organisatie en bepaalt in grote lijnen de inrichting van een organisatie.

Op strategisch niveau zijn een vijftal belemmeringen te benoemen die uit de interviews naar voren zijn
gekomen voor de factoren in figuur 9. Hieronder worden deze vijf belemmeringen toegelicht, waarna
voor elke belemmering één of meerdere oplossingsrichtingen zijn geformuleerd.
(1) De overheid is terughoudend in het op grote schaal experimenteren en ruimte creëren voor circulaire oplossingen
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Vaak wordt de ruimte om te experimenteren binnen een overheidsorganisatie gezocht in de portefeuilles
of afdelingen waar weinig fout kan gaan. Er is bijvoorbeeld een beperkt budget beschikbaar om een pilot
uit te voeren met circulair wegmeubilair in de duurzaamheidsportefeuille, terwijl de portefeuille met de
onderwerpen infrastructuur en verkeer een groter volume heeft aan wegmeubilair om echt verschil te
maken. Hiermee wordt echter niet de ervaring opgedaan om circulaire initiatieven op grote schaal te
ontwikkelen en in de portefeuilles waar echt verschil gemaakt kan worden. De volgende oplossingsrichtingen kunnen deze belemmering wegnemen:
- wanneer overheden gezamenlijk optrekken door een gezamenlijke visie op circulariteit te ontwikkelen, kan er meer experimenteerruimte gecreëerd worden en kunnen grondstofstromen op een grotere schaal verbonden en gesloten worden
- als bestuurder de circulaire economie benaderen en op de bestuurlijke agenda zetten vanuit het
economisch perspectief dat circulaire oplossingen zichzelf uiteindelijk terugverdienen, gebruik makende van rekenmodellen zoals Total Cost of Ownership of Life Cycle Analysis.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

vermogen
Gezamenlijke visie

2

3

nee

Het economische perspectief

2

3

nee

(2) De huidige portefeuilleverdeling binnen overheden zorgt ervoor dat bestuurlijke ambities op het gebied van duurzaamheid niet landen in de portefeuilles waar het verschil gemaakt kan worden op het
gebied van circulariteit
Deze belemmering raakt aan de vorige; wanneer duurzaamheid bijvoorbeeld niet in de portefeuille zit
samen met thema’s als water, mobiliteit of afval, stimuleert dat niet het ontplooien van circulaire initiatieven binnen deze thema’s. Een belangrijke oorzaak is verschillende verantwoordelijkheden en budgetten tussen de verschillende portefeuilles.
Hier kan op de volgende manier mee omgegaan worden:
- het inrichten van de portefeuilles op zo’n manier dat de principes van de circulaire economie in elk
portefeuillebeleid zijn verankerd en er een integrale visie en beleid op CE gemaakt kan worden die
raakt aan alle portefeuilles
- het ‘ontschotten’ van portefeuilles, wat het mogelijk maakt om meer geld, tijd, grondstoffen en kennis uitgewisseld kan worden tussen verschillende portefeuilles.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

vermogen
CE integraal in portefeuilles

3

3

ja

Het ontschotten van portefeuilles

3

2

nee

(3) Op bestuurlijk niveau wordt er weinig gestuurd op het ontwikkelen van circulaire initiatieven en vindt
er weinig tot geen kennisdeling plaats
Op ambtelijk niveau is er veel circulaire kennis beschikbaar en wordt dit ook gedeeld wat leidt tot het
ontstaan van circulaire initiatieven en voorstellen. Op bestuurlijk niveau lijkt kennis niet tot nauwelijks
gedeeld te worden. Dit, samen met de politieke en bestuurlijke dynamiek waar een bestuurder mee te
maken heeft, leidt ertoe dat er tot nog toe weinig wordt gestuurd op circulair bouwen en er dus ook de
bestuurlijke ambitie achterblijft bij het potentieel in de ambtelijke organisatie. Een oplossingsrichting
hiervoor is:
- niet alleen voor het ambtelijk niveau maar ook het bestuurlijke niveau een kennisplatform en bijeenkomsten organiseren.
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Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

4

nee

vermogen
Kennisdeling op bestuurlijk ni-

2

veau

(4) Huidige wet- en regelgeving zoals het natrekkingsartikel en de afvalstatus van potentiële grondstoffen belemmeren de ontwikkeling van andere vormen van samenwerkingen en het sluiten van grondstofstromen
Deze juridische belemmering kan niet weggenomen binnen een organisatie. Een mogelijke manier om
deze belemmering te lijf te gaan is het opzetten van een taskforce namens regionale overheden en het
Rijk om de belemmeringen van bepaalde wet- en regelgeving te analyseren en oplossingsmogelijkheden te formuleren (voorbeeld: Taskforce Herijking Grondstoffen, geïnitieerd door de Unie van Waterschappen).
Oplossingsrichting

Transitieversnel-

Uitvoerbaarheid

Hefboom

1

nee

lend vermogen
Taskforce

4

(5) Arbeid is in de huidige maatschappij erg duur, terwijl grondstoffen onvoldoende zwaar worden belast. Hierdoor is er geen echte prikkel bij de markt om in circulaire oplossingen te investeren
Een oplossingsrichting voor deze belemmering is het verhogen van de belasting op grondstoffen en
het verlagen van de belasting op arbeid. Hierdoor wordt de prikkel om grondstoffen te hergebruiken
versterkt en wordt het relatief duurder om nieuwe grondstoffen te gebruiken.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

1

nee

vermogen
Belasting

4
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Organisatiekenmerken

Figuur 10. Organisatiekenmerken

(1) Experimenteerruimte binnen de organisatie voor circulaire oplossingen waar ambtenaren mee aan
de slag kunnen blijft beperkt door terughoudendheid op bestuurlijk niveau en managementniveau
Het blijkt lastig draagvlak te creëren op bestuurlijk niveau om te mogen experimenteren met circulaire
projecten. Deze belemmering heeft de volgende oplossingsrichtingen:
- het kweken van vertrouwen in circulaire oplossingen door circulaire projecten die al gerealiseerd zijn
binnen de organisatie aandacht te geven en op kleine schaal te beginnen.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

4

nee

vermogen
Klein beginnen

2

(2) Er wordt risicomijdend gewerkt binnen overheden. Samen met een laag kennisniveau/bewustzijn
over het economische perspectief van circulaire oplossingen is dit een belemmering om circulaire initiatieven te ontwikkelen. Circulaire oplossingen lijken daardoor duurder dan lineaire oplossingen
Verstandig omgaan met belastinggeld is vanzelfsprekend belangrijk bij overheden. Daardoor bestaat er
een cultuur waarin risico’s liever gemeden worden en lijken circulaire oplossingen niet realistisch binnen de kaders van tijd, geld en verantwoordelijkheden. Net als voorgaande belemmering kan hier het
kweken van vertrouwen door het beginnen met circulaire projecten op klein niveau en het uitventen
van kleine succesjes helpen.

Daarnaast zijn er nog een tweetal oplossingsrichtingen voor deze belemmering:
- toepassen van het principe ‘practice what you preach’ in alle lagen van de organisatie, beginnend
op bestuurlijk niveau
- toepassen van het comply-or-explain principe waardoor er een cultuur ontstaat waarin het langetermijn denken voorop staat en men wordt gestimuleerd om nieuwe oplossingen te vinden.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

vermogen
Practice what you preach

2

4

nee

Comply-or-explain

4

3

ja
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(3) Kennis van de private sector binnen overheden is laag en de drempel om in gesprek te gaan met
de markt is hoog waardoor overheden niet weten welke mogelijkheden de markt kan bieden en welke
randvoorwaarden de markt nodig heeft
Doordat overheden niet voldoende weten welke mogelijkheden de markt heeft en kan ontwikkelen,
wordt de markt hier ook niet op uitgedaagd en nemen overheden initiatieven die al bestaan in de markt
zoals bouwhubs4 of grondbanken5.
- het vergroten van de kennis van de private sector door nauwer in contact te komen met die private
sector. Dit kan gedaan worden door het intensiever voeren van het gesprek met de markt over ontwikkelingen in het kader van circulariteit. Het vergroten van de kennis van hoe de private sector
werkt (bijvoorbeeld door het vergroten van kennis op het gebied van business modellen, bekostiging
en financiering, jargon, operationele aspecten etc) kan hier ook onderdeel van uitmaken.
- opgemerkt moet worden dat inmiddels Rijkswaterstaat en ook het Rijksvastgoedbedrijf een grote
inhaalslag maken en actief betrokkenheid zoeken bij de markt. Er worden marktconsultaties georganiseerd, er is er een gezamenlijke marktvisie opgesteld. Ook de Transitie Agenda Circulaire Economie is een voorbeeld van een gezamenlijke inspanning van markt en overheid.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

4

ja

vermogen
Vergroten kennis private sector

3

(4) Zowel bedrijven als overheidsorganisaties zijn op dit moment te rigide ingedeeld in beleidsvelden
waardoor er minder snel integraal naar ketenvraagstukken wordt gekeken. Daarnaast bestaat er in een
overheidsorganisatie spanning tussen de beheer- en projectafdeling in het realiseren van circulaire
projecten
Het bereiken van een circulair economie kan alleen gedaan worden wanneer er beleidsveld overstijgend naar vraagstukken gekeken wordt. Gebeurt dit niet, dan is de kans klein dat alle grondstofstromen gesloten kunnen worden. Wordt er wel beleidsveld overstijgend gekeken, maar niet naar de beheerbaarheid van een object of product dan kan dit de beoogde levensduur en het behoud van waarde
van het object alsnog beperken. Een al eerdergenoemde oplossingsrichting om deze belemmeringen
in de organisatiestructuur weg te nemen is:
- werken vanuit een ketensamenwerking waarbij er beleidsveld overstijgend naar thema’s wordt gekeken en waar investeringen in de keten worden gedaan op dat punt waar deze het meest effectief
zijn. Hiervoor kan het nodig zijn om middelen uit het ene beleidsveld in te zetten in projecten die getrokken worden door een ander beleidsveld. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen de projecten en de beheerorganisaties. Een circulair project kan immers andere eisen stellen aan het beheer dan een traditioneel project. Dit behoeft een grote mate van ambtelijke en bestuurlijke samenwerking maar kan in principe binnen de eigen organisatie worden opgezet;
- in plaats van een lijnorganisatie een netwerkorganisatie opzetten of in ieder geval een netwerkcomponent naast de lijn organiseren waardoor er rondom circulaire issues de juiste medewerkers binnen én buiten een organisatie aanschuiven.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

vermogen
Ketensamenwerking

3

3

ja

De netwerkorganisatie

2

3

nee

4

Zie dit nieuwsbericht voor een voorbeeld van een Bouwhub: Onderzoek: BouwHub heeft grote voordelen
Grondbanken zijn (online) marktplaatsen waar voor een specifieke regio vraag en aanbod van verschillende soorten grond bij
elkaar wordt gebracht, met het doel om grondverzet zo lokaal mogelijk te laten plaats vinden.
5
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(5) Gebrek aan kennis en ervaring in alle lagen van de organisatie en gebrek aan tijd om kennis te creeren en op te doen en verbindingen te leggen met andere overheden of zelfs organisatieonderdelen
door lijnwerkzaamheden met een hogere prioriteit
Circulaire economie, of duurzaamheid in de meeste gevallen, is voor veel ambtenaren abstract begrip
waar velerlei zaken omheen georganiseerd worden. Het is vaak moeilijk te bepalen waar te beginnen
en hoe dit thema vorm kan krijgen in het eigen werk. Hier kan op de volgende manier mee omgegaan
worden:
- het aanstellen van een adviseur circulaire economie/duurzaamheid binnen de eigen organisatie die
verantwoordelijk wordt voor het laten stromen van kennis en het creëren van bewustzijn. Deze persoon krijgt de ruimte om buiten de organisatie kennis op te halen en mogelijke samenwerkingen op
te zoeken en zorgt dat circulaire economie op de nodige agenda’s staat;
- het aanstellen van een grondstoffenregisseur voor organisatie-overstijgende samenwerkingsverbanden. Deze persoon deelt, creëert en ontsluit kennis tussen organisaties en ‘regisseert’ de samenwerking tussen overheden rondom bepaalde grondstofstromen. Een dergelijke functie kan voor de
benodigde energie zorgen op dit thema.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

vermogen
Adviseur CE

2

3

nee

Grondstoffenregisseur

3

2

nee

4.2.2 Oplossingsrichtingen bouwproces
Het beleidsproces en het bouwproces zijn losse processen waarbij in de transitiefase te weinig
interactie is georganiseerd
In de transitiefase naar een circulaire economie is het van belang dat het beleid en de projecten dicht
bij elkaar staan. Immers, de onzekerheden die deze transitiefase met zich brengt vraagt om flexibiliteit
in de uitvoering van projecten. Deze flexibiliteit dient wel geboden te worden door het vigerende beleid
(of in ieder geval niet onmogelijk gemaakt te worden). Het is dus bij het opstellen van het beleid van
belang om de praktijkkant (realisatie kant van publieke entiteit en de markt) te betrekken. Daarnaast
kan het nodig zijn om, daar waar mogelijk, gedurende het bouwproces gemotiveerd op punten van het
beleid af te wijken. Dit vraagt om intensieve interne samenwerking tussen de verschillende afdelingen.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

4

ja

vermogen
Intensiveren samenwerking beleid/

3

uitvoering

Demontage en hergebruik worden niet meegenomen als volwaardige onderdelen van het bouwproces
Om te komen tot circulaire (bouw)werken is het van belang dat in het bouwproces verder wordt gekeken dan alleen de exploitatiefase van een (bouw)werk. Ook de demontage en het hergebruik van materialen moeten worden betrokken bij het maken van een (bouw)werk. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden:
- de markt verplichten tot of verleiden tot de demontage van (bouw)werk na het einde van de gebruiksperiode uit te voeren en de vrijkomende materialen te hergebruiken;
- eisen opleggen aan de manier van bouwen zodanig dat het eenvoudig demontabel is. Hierdoor
wordt de mogelijkheid van hergebruik na de gebruiksfase vergroot.
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Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

3

3

ja

3

4

ja

vermogen
Verplichten of verleiden tot demontage en hergebruik
Eisen demontabel bouwen opnemen

Bij de financiële afweging worden maatschappelijke effecten niet voldoende meegenomen
Indien bij circulaire (bouw)werken alleen maar gekeken wordt naar de kostencomponent van een
bouwwerk zal vaak blijken dat deze (bouw)werken duurder lijken dan conventionele bouwwerken. Dit
beeld kan veranderen indien er naast de directe kosten ook wordt gekeken naar life-cycle kosten waarbij exploitatie en verwijderingskosten worden meegenomen. Indien er ook nog gekeken wordt naar de
maatschappelijke meerwaarde op het gebied van bijvoorbeeld CO2 uitstoot, luchtkwaliteit, grondstoffen
uitputting en bijbehorende effecten, ziekteverzuim, etc. kan een ander beeld ontstaan over wat de
meest ‘ voordelige’ variant van (bouw)werk is. Door het betrekken van deze variabelen in de besluitvorming over varianten (bijvoorbeeld door het opzetten van Value Case naast de business case6) kunnen
deze waarden betrokken worden in het besluitvormingsproces.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

3

ja

vermogen
Maatschappelijke waarde in besluit-

3

vorming opnemen

Inhoudelijke beleid is nog niet afgestemd op de transitie naar de circulaire economie
De programma’s van eisen die ten grondslag liggen aan de uitvragen naar de markt voor de realisatie
van bouwwerken wordt samengesteld op basis van verschillende beleidsdocumenten van verschillende beleidsvelden. Nog niet al deze beleidsdocumenten zijn herzien op basis van de uitgangspunten
van de circulaire economie en zo kan het dus voorkomen dat thematisch beleid (onbedoeld) de transitie naar de circulaire economie in de weg zit. Dit is oplosbaar door de verschillende beleidsdocumenten
vanuit een circulaire bril onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.
Gezien de wens van vrijwel de gehele publieke sector (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen,
uitvoerende organisaties) om de transitie naar de circulaire economie te versnellen zal dit sowieso de
komende jaren moeten gebeuren. Een voortvarende start hiermee kan alleen maar bijdragen aan deze
versnelling.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

3

ja

vermogen
Aanpassen beleid aan CE uit-

3

gangspunten

Er wordt op dit moment in (DBM-)projecten geen verschil gemaakt tussen onderdelen van
(bouw)werken met een korte levensduur en die met een lange levensduur.

6

Kijk hier voor tips voor het ontwikkelen van een value case, gegeven door Rijkswaterstaat.
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Figuur 11. Verschillende onderdelen van een bouwwerk met verschillende levensduren (Brand, 1994)

Het is niet toevallig dat circulair meubilair al concurreert met nieuw meubilair, terwijl een circulaire gevel huren nog in de kinderschoenen staat. Al in 1994 beschreef Stewart Brand in zijn boek How Buildings Learn over de verschillende lagen in een gebouw en de verschillende levensduur van deze lagen. Een product dat een beperkte levensduur heeft (0-5 jaar), heeft hoogstwaarschijnlijk maar één eigenaar. Het is dan ook te overzien om deze producten als dienst te huren, zoals dit gebeurt met meubilair of met verlichting. Het eigendom van dit product is eenvoudig bij de producent te laten, omdat het
risico dat het product nog voldoet na einde levensduur (kwaliteit, technische eisen) klein is en de kans
dat de producent de terugneemgarantie kan waarmaken groot is. Deze producten kunnen dus vaak
hergebruikt worden zonder kwaliteitsverlies.
Elementen met een langere levensduur krijgen te maken veranderingen in de vraag waar ze aan
moeten voldoen. Als voorbeeld, een gevel die 30 jaar geleden is geplaatst, voldoet niet meer aan de
eisen die we nu aan gevels stellen. Het ligt hierdoor niet voor de hand om onderdelen van (bouw)werken met dit soort lange levensduren as a service aan te bieden. Het is waarschijnlijker dat deze onderdelen aan het einde van de gebruiksperiode uit elkaar worden gehaald en op element- of grondstofniveau opnieuw de cyclus in te brengen. Daarnaast is de kans dat de leverancier na deze lange levensduur nog bestaat en de juiste partij is om voor dit type hergebruik te zorgen klein is. Ook is het op voorhand garanderen van hergebruik over dit soort lange periodes buitengewoon lastig.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

3

ja

vermogen
Onderscheid verantwoordelijkhe-

4

den onderdelen lange en korte
levensduur

Maak de meetbaarheid van circulariteit onderdeel van beleid
Op dit moment is er nog geen uniforme standaard waarmee wordt beschreven hoe circulair een bouwwerk is. Dit maakt het objectief uitvragen van circulariteit en het toetsen van aanbiedingen ingewikkeld.
In de Transitie Agenda Circulaire economie – Bouw wordt het volgende gesteld:
“Het aantoonbaar maken van de meerwaarde op bijvoorbeeld het gebied van milieu, gezondheid, comfort en veiligheid, zal helpen de vraag naar circulair bouwen verder te laten aantrekken. Prijs is één van
de belangrijkste drijvers in consumentengedrag, dus andere aspecten zullen hiermee moeten concurreren. Om de meerwaarde van circulair bouwen helder te maken, is een toegankelijke, betrouwbare
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meetlat nodig, die is gebaseerd op de vastgestelde definitie van circulair bouwen (en toepasbaar voor
zowel woningbouw, utiliteit en GWW). Uniformiteit en standaardisatie kunnen het vergroten van het
aanbod van circulaire producten duidelijk vergemakkelijken. Er zal echter goed gekeken moeten worden, waar en welke mate van uniformiteit en standaardisatie gewenst is. Voor uniformiteit en standaardisatie is betrokkenheid van de hele keten vereist. Gezamenlijk moeten we tot een kwaliteitssysteem
en productcertificering komen. Daarbij kunnen we voortbouwen op bestaande methodes, zoals de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en de Nationale Milieu Database (NMD), die zullen moeten worden
aangepast.”7
Door zowel overheid als markt wordt hier op dit moment aan gewerkt, vanuit verschillende invalshoeken. De Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelt een certificaat in lijn met BREEAM. Sinds
1 januari 2018 is een MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) verplicht bij de indiening van de omgevingsvergunning. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden
toegepast. De MPG maakt op dit moment al integraal onderdeel uit van belangrijke duurzaamheidinstrumenten. Het ligt voor de hand dat deze ook aansluiting zoekt bij de circulaire bouw. Daarnaast ontwikkelen diverse marktpartijen meetinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn het materialenpaspoort van
Madaster en de Building Circularity Index van Alba Concepts.
De Transitie Agenda Bouw heeft zichzelf als doel gesteld om uiterlijk in 2020 vast te stellen in welke
gevallen een meetsystematiek verplicht wordt. Dit is van belang om de door de Transitie Agenda Bouw
opgelegde doelstelling te kunnen behalen om in 2023 alle overheidsuitvragen circulair aan te besteden
tenzij er gegronde redenen zijn het anders te doen.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

1

nee

vermogen
Ontwikkel standaard voor bepa-

3

len circulariteit

4.2.3 Oplossingsrichtingen marktbetrokkenheid
Er is gebrek aan (ervaring met) contract- en aanbestedingsvormen die recht doen aan de randvoorwaarden voor de circulaire economie.
Er is op dit moment nog niet heel veel ervaring op gedaan met het contracteren van volledig circulaire
(bouw)werken door de publieke sector. Zeker de ervaring met wat er precies gebeurt aan het einde
van de gebruiksduur van een (bouw)werk is onbekend. Dit betekent ook dat er nog niet zoveel bekend
is over de optimale manier van samenwerking tussen de publieke en private sector bij dit soort
(bouw)werken. Gezien het feit dat er nog veel onbekend is lijkt het verstandig om veel aandacht te besteden aan de manier van samenwerken en minder aan het uitdetailleren van technische eisen. Onderwerpen die gezamenlijk vormgegeven moeten worden zijn bijvoorbeeld:
- hoe wordt omgegaan met (onderdelen) van (bouw)werken
- wie is verantwoordelijk voor welke onderdelen en hoe lang
- wie is verantwoordelijk voor demontage en hergebruik en hoe kan dit gegarandeerd worden na afloop van (lange) gebruiksfase.
Om antwoorden op bovenstaande vragen te kunnen geven is het nodig dat er ervaring wordt opgedaan
met het uitwerken van dit soort samenwerkingen tussen de publieke en private sector. Het is wellicht
mogelijk om gebruik te maken van alliantiecontracten al hebben die (in ieder geval in de GWW) een

7

De transitieagenda’s vindt je hier.
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negatief imago. Wat wel met zekerheid gesteld kan worden is dat de samenwerkingscomponent in
deze contracten, gezien de grote mate van onzekerheid, van groot belang is.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

2

nee

vermogen
Ervaring opdoen circulaire con-

4

tracten en aanbestedingen

Om risico’s te mijden worden uitvragen naar de markt vaak zeer beperkend opgesteld wat leidt
tot gebrek aan innovatie ruimte voor opdrachtnemer.
Opdrachtgevers en bouwers zijn gewend om te werken met certificaten van materialen en producten
om zo garanties te kunnen afdwingen. Maar niet van alle hergebruikte materialen is de herkomst bekend en kunnen deze certificaten dus worden verkregen. Dit betekent dat de potentie van hergebruik
dus niet wordt benut en er onnodig nieuwe grondstoffen worden gebruikt. Dit kan voorkomen worden
door niet specifiek te vragen om certificaten in de uitvraag maar de aannemer de mogelijkheid te geven
om hiervan gemotiveerd af te wijken. Dit kan gezien worden als een uitwerking van het ‘comply or explain’ principe. Theoretisch betekent dit wel dat er een grotere onzekerheid kan bestaan over het eindproduct. Hier dienen gedurende de gezamenlijke ontwerpfase afspraken over te worden gemaakt.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

3

ja

vermogen
Beperken eisen aan certificerin-

3

gen/keurmerken

De markt wordt te laat betrokken bij circulaire projecten waardoor de uitvragen niet de meest
optimale randvoorwaarden bieden voor marktpartijen om circulaire (bouw)werken te realiseren.
De publieke sector is gewend om realisatie van werkzaamheden aan marktpartijen over te laten.
De markt in inmiddels ook gewend om ontwerpwerkzaamheden en exploitatie in samenwerking met de
markt uit te voeren. Ook wordt de markt meer en meer betrokken bij de definitiefase van projecten door
het organiseren van marktconsultaties. Echter, in de transitiefase naar de circulaire economie waar we
ons nu in bevinden is het van belang om de markt zo vroeg mogelijk te betrekken om goed te weten
wat de markt te bieden heeft op het gebied van circulair bouwen en welke randvoorwaarden de publieke sector hiervoor moet invullen of juist vrijlaten. Het komt de transitie dus ten goede om de markt
al bij het uitwerken van beleid te consulteren over de mogelijkheden die zij ziet op het gebied van CE.
Dit kan door open marktconsultaties te organiseren gedurende het beleidsvormende proces. Gezien de
snelheid van ontwikkelingen op dit moment is het ook verstandig om periodiek open marktgesprekken
te voeren waardoor de publieke sector een aantal keren per jaar op de hoogte wordt gehouden van de
meest recente ontwikkelingen.
Oplossingsrichting

Transitieversnellend

Uitvoerbaarheid

Hefboom

vermogen
Consulteren markt in beleidsfase

2

4

nee

Periodieke marktgesprekken

2

4

nee
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5. Hefbomen

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zien wij als concrete, praktische handvatten voor het versnellen van
de transitie naar de circulaire economie die oplossingsrichtingen die zowel goed scoren op transitie
versnellend vermogen als op uitvoerbaarheid. Dit betekent concreet een score van 3 of 4 op beide parameters. Dit plaatst deze oplossingsrichtingen in het rechter boven kwadrant van figuur 12.

Figuur 12. Oplossingsrichtingen die gescoord zijn als hefboom zijn geplot in het hefbomendiagram

In onderstaande tabel zijn deze hefbomen nogmaals weergegeven. Een uitgebreidere beschrijving
hiervan is te vinden in hoofdstuk 4 van dit document.
Tabel 2. De hefbomen in beeld met de scores op transitieversnellend vermogen en uitvoerbaarheid
#

Hefboom

Score transitiever-

Score

snellend vermogen

uitvoerbaarheid

1

CE integraal in portefeuilles

3

3

2

Comply-or-explain

3

4

3

Vergroten kennis private sector binnen overheden

3

4

4

Werken vanuit een ketensamenwerking waarbij beleidsveld

3

3

3

4

overstijgend wordt gewerkt en geïnvesteerd.
5

Intensiveren van samenwerking tussen beleid en uitvoering

6

Verplichten of verleiden tot demontage en hergebruik

3

3

7

Eisen omtrent demontabel bouwen opnemen in contrac-

3

4

ten
8

Maatschappelijke waarde in besluitvorming opnemen

3

3

9

Aanpassen beleid aan CE uitgangspunten

3

3

10

Onderscheid verantwoordelijkheden onderdelen lange en

4

3

korte levensduur
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11

Beperken eisen aan certificeringen/keurmerken

3

3

Om de geïdentificeerde hefbomen ook daadwerkelijk in een (overheids)organisatie geïmplementeerd
te krijgen zijn over het algemeen diverse afdelingen en diverse lagen benodigd. Het is dus zeker niet
zo een inkooporganisatie op zichzelf deze hefbomen gerealiseerd kan krijgen. Dit betekent echter niet
dat deze organisatie daar geen rol in kan spelen. In onderstaande tabel is per hefboom beschreven
wat de mogelijke rol van de inkooporganisatie kan zijn bij de realisatie van een hefboom.
De inkooporganisatie kan op basis van bovengenoemde tabel stappen zetten in het realiseren van hefbomen en daarmee op korte termijn stappen zetten om de transitie naar een circulaire economie te
versnellen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat een dergelijke transitie (en het veranderen van de cultuur
binnen een organisatie) normaal gesproken een traag en ingewikkeld proces is dat een aanzienlijke
hoeveelheid tijd vraagt.
Naast het werken aan hefbomen kunnen ook stappen gezet worden om de andere oplossingsrichtingen te volgen. Ook oplossingsrichtingen met een beperkter transitieversnellend vermogen maar met
een hoge score op uitvoerbaarheid kunnen binnen de organisatie worden uitgevoerd. Daarnaast zal
ook op bestuurlijk niveau geacteerd moeten worden.
Tabel 3. De mogelijke rol de inkooporganisatie in het gebruik maken van de hefbomen
#

Hefboom

Mogelijke rol inkooporganisatie

1

CE integraal in portefeuilles

Signaleren en agenderen. De inkooporganisatie heeft
niet de positie om deze verandering af te dwingen. Wel
kan vanuit inkoop signaal gegeven worden dat het integraal opnemen van CE in portefeuilles leidt tot versnelling van de transitie. Vanuit de inkooporganisatie kan
ook bijgedragen worden aan het agenderen hiervan op
directie of bestuurstafel.

2

Comply-or-explain

Het vastleggen van het comply-or-explain principe als
uitgangspunt voor een overheidsorganisatie vraagt (uiteindelijk) bestuurlijke bekrachtiging en valt daarmee
niet binnen de scope van de inkooporganisatie. Ook
hier kan de inkooporganisatie signaleren en agenderen.
Daarnaast kan zij eerste stappen zetten om te komen
tot een cultuur van comply-or-explain. Ten eerste door
heel goed op de hoogte te zijn van wat de markt kan en
onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld door het organiseren van (periodieke) marktconsultaties op het gebied van CE. Uiteraard dient dit te gebeuren in samenwerking met (inhoudelijke) afdelingen binnen de eigen
organisatie

3

Vergroten kennis private sector binnen

Hier kan de inkooporganisatie een actieve rol nemen

overheden

door kennisuitwisseling op te zetten met bouwbedrijven
over de door hen gehanteerde businessmodellen, de financiële aspecten van bouwprojecten en bouwbedrijven, de manier waarop in deze bedrijven met besluitvorming wordt omgegaan, et cetera. Dit kan gedaan
worden door het aanbieden van trainingen en opleidingen maar ook door het organiseren van excursies naar
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bouwbedrijven en bouwprojecten. Een andere optie is
om in samenspraak met HR bij het wervingsbeleid
nieuwe medewerkers te selecteren op een achtergrond
in het bedrijfsleven of in ieder geval de affiniteit met (de
manier van werken van) de private sector mee te wegen (bijvoorbeeld in assessments).
4

Werken vanuit een ketensamenwerking

Ook dit is een hefboom die verder gaat dan alleen een

waarbij beleidsveld overstijgend wordt ge-

inkooporganisatie. De inkooporganisatie kan echter wel

werkt en geïnvesteerd

een signalerende en agenderende rol spelen in het MT.
In samenwerking met een gebiedsregisseur, accountmanager, omgevingsmanager of gelijksoortige functie
en samen met inhoudelijke adviseurs kan de afdeling
inkoop een adviserende rol hebben in het opzetten van
ketensamenwerkingen. Met de kennis van het inkoopproces, de gebiedskennis en de inhoudelijke kennis van
een specifieke sector kan dan gezocht worden naar
welke partijen in de keten waardevol zijn om mee samen te werken en welke winst in het sluiten van grondstofstromen gemaakt kan worden.

5

Intensiveren van samenwerking tussen

Dit is een hefboom waar vanuit de inkooporganisatie

beleid en uitvoering

een instigerende rol gespeeld kan worden. Het samenbrengen van beleidsmedewerkers en projectmedewerkers gedurende een inkoopproces kan eenvoudig georganiseerd en gefaciliteerd worden door de medewerkers van een inkoopafdeling. Een meer structurele verankering van deze samenwerking vraagt uiteraard een
visie en besluitvorming die vanuit de specifieke afdelingen gedragen, georganiseerd en (op management- of
bestuurlijk niveau) vastgesteld moet worden. Het structureel doorvoeren van deze samenwerking vraagt eigenlijk een organisatieverandering die uiteraard niet
vanuit de inkooporganisatie geïnstigeerd kan worden.

6

Verplichten of verleiden tot demontage en

Ook al zal de definitieve besluitvorming over de eisen

hergebruik

normaliter niet bij de inkooporganisatie liggen, inkopers
kunnen hierin toch een rol spelen. Door gedurende het
inkoopproces de nadruk te leggen op deze specifieke
eisen kan al veel bereikt worden. Dit kan ook gecombineerd worden met het regelmatig onder de aandacht
brengen van deze manier van denken binnen projecten beleidsafdelingen. Op die manier zal de aandacht en
bewustwording over dit onderwerp toenemen. Ook hier
geldt dat de definitieve besluitvorming over het, bijvoorbeeld als standaard opnemen van dit soort eisen,
plaatsvindt bij de inhoudelijke afdelingen of op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld als onderdeel van een CE visie.
Ook kan demontage en hergebruik als aanleiding gebruikt worden voor een marktconsultatie.

7

Eisen omtrent demontabel bouwen opne-

De rol van de inkooporganisatie bij deze hefboom is de-

men in contracten

zelfde als bij hefboom 6.
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8

Maatschappelijke waarde in besluitvor-

Het opnemen van maatschappelijke waarde in besluit-

ming opnemen

vorming over investeringen is een complexe aangelegenheid die een aanzienlijke mate van inhoudelijke expertise vraagt. Deze expertise zal normaliter beschikbaar zijn binnen de inhoudelijke afdelingen van een publieke organisatie (indien deze überhaupt beschikbaar
is). De rol van de inkooporganisatie tot het implementeren van deze hefboom zal dan ook beperkt zijn tot signaleren en agenderen.

9

Aanpassen beleid aan CE uitgangspunten

Het aanpassen van inhoudelijk beleid aan de uitgangspunten van de Circulaire Economie is uiteraard geen
kerntaak van de inkooporganisatie. Wel kan de noodzaak hiervan gesignaleerd en geagendeerd worden.
Het uitwerken van de feitelijke aanpassingen en het besluiten hierover ligt binnen de inhoudelijke afdelingen
en het hiervoor verantwoordelijke management en bestuurders.

10
11

Onderscheid verantwoordelijkheden on-

Ook voor deze hefboom is de rol van de inkooporgani-

derdelen lange en korte levensduur

satie gelijk aan de rol zoals beschreven bij hefboom 6.

Beperken eisen aan certificeringen / keur-

Net als bij hefboom 7 speelt de inkoopafdeling hierbij

merken

een belangrijke rol door te analyseren en te signaleren
wat de gevolgen zijn van het opnemen van deze eisen.
Daarnaast is het mogelijk om, in overleg met inhoudelijke medewerkers, een set van alternatieven te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden ter vervanging van
deze keurmerken. Ook hier is overigens goed inzicht in
de manier van werken van de private sector van groot
belang om aan deze alternatieven te komen en om in te
schatten welke besluiten er voortvloeien voor deze private partijen indien certificeringen/keurmerken wel of
niet als eis worden opgenomen.

Ook oplossingsrichtingen die meer vragen in termen van uitvoerbaarheid maar hoog scoren op
transitieversnellend vermogen verdienen absoluut de aandacht. Voor deze oplossingsrichtingen is echter altijd samenwerking met andere partijen nodig wat de realisatie ervan vaak niet makkelijker maakt.
Het is echter wel zo dat indien dit wel gebeurt en de tijd en moeite wordt genomen om hier echt werk
van te maken er nog grote slagen te maken zijn. Goede voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de aanstelling van een gezamenlijke grondstoffenregisseur of het oefenen met en uitwerken van nieuwe circulaire contractvormen. Wellicht blijken in de toekomst juist deze oplossingsrichtingen, die vragen om
verder gaande samenwerking tussen publieke partijen onderling en tussen publieke en private partijen
juist de grote game changers die de weg naar de circulaire economie echt versnellen.
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Bijlage 2. Visualisatie hypothesen gebruikt voor interviews

Huidige manier van
organiseren
circulair inkopen vraagt om
nieuwe vormen van
samenwerking (zoals PPS)
nog onvoldoende sprake
van
Financiële risico’s en
onzekerheden bij
Abstracte ambities
investeringen in
niet vertaald in concreet
circulaire
handelingskader.
oplossingen
Huidige verantwoordelijkheidsverdeling
Degenen die graag willen zijn vaak niet degenen die
zelf verantwoordelijk zijn voor de bouw/exploitatie van
het object
Gebrek aan kennis binnen
overheidsorganisaties

Gebrek aan tijd/ruimte
en ondersteuning, sense
of urgency ontbreekt

Interne richtlijnen (legacy)
sluiten nog onvoldoende aan
op circulaire oplossing,
organisatieverandering nodig

Huidige wet- en regelgeving
werkt het oude denken in de hand

(Veiligheids)risico’s die
samenhangen met type
objecten in GWW/UB

Gebrek aan kaders
om oplossingen
aan te toetsen

Grootste belemmering is NIET
de techniek
Huidige kosten van circulaire
oplossingen
meer innovatie nodig om
kosten te verkleinen

Het kip-ei probleem
in komen tot bewezen technologie
publieke OG: eerst bewijzen vs.
private sector: eerst kans nodig

Fin. risico’s en onzekerheden
door omvang van de investeringen
in combinatie met de lange
afschrijvingstermijnenlevensduur >
financieren van circulaire oplossingen
moeilijk

Technisch/financieel
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Bijlage 3. Totaaloverzicht resultaten interviews
Technische belemmeringen
Hypothese
Techniek is
niet de voornaamste belemmerende
factor
Het kip-ei probleem

Belemmeringen
“Duurzaamheidsvragen vragen maar een klein stukje technologische innovatie maar vraagt veel meer om de partijen in de keten
die je bij elkaar moet brengen”.

-

-

Huidige kosten
van circulaire
oplossingen

-

Technisch

-

-

-

-

-

“Als een ambtenaar wat met een innovatief partnerschap wil doen,
dan geeft de wethouder aan dat daar ruimte voor is bij een politiek
ongevoelig thema. Op die manier is het risico kleiner. Echter is het
enorm tijdsintensief en kan die tijd moeilijk verantwoord worden bij
een minder belangrijk thema. Daarvoor moet je het uit kunnen proberen bij een politiek gevoelig thema, maar dat wordt te risicovol
gevonden.”
“Opdrachtgevers zijn risicomijdend en doorgaans weinig innovatief
of duurzaam. Als de vraag er niet is, zet de markt er ook niet op
in.”
“Banken zijn nog voorzichtig met het beschikbaar stellen van financiële middelen voor circulaire innovaties. Ook weten zij nog niet
hoe om te gaan met restwaarde van een pand na gebruik? Er is
een andere manier van financieel denken nodig, bijvoorbeeld een
belasting op CO2 uitstoot of een financiële prikkel bij verkoop van
een duurzaam gebouw of woning”.
“Bij het sluiten van grondstofstromen op regionaal niveau ontstaat
er bij gemeentes een gat op de begroting. De focus moet liggen op
het optimaal krijgen van de kosten en baten per gemeente om
deze stromen te managen.”
“Marktpartijen moeten vooruit kunnen kijken en het financiële risico
kunnen inschatten. Dit soort partijen moeten aan het eind van de
maand altijd hun werknemers betalen, die willen dus weten welk
rendement het oplevert. Als zij niet ver genoeg vooruit kunnen kijken om te kunnen aangeven dat het gezond rendement levert, dan
vraag je nogal wat als opdrachtgever.”
“Verdienmodellen moeten zich nog gaan bewijzen. Dit vraagt om
een faciliterende houding van de overheid, de overheid moet de
mogelijkheid hebben een scala aan creatieve oplossingen aan te
bieden door open uitvragen.”
“98% van de gebouwen kan op dit moment hoogwaardig hergebruikt worden. Echter kost dat enorm veel geld. Slopen kost immers veel meer tijd bij een hoog percentage. Het belang van geld
is altijd groter dan duurzaamheid.”
“Subsidies hebben vaak niet het gewenste effect. De overheid
heeft de afgelopen 5 jaar subsidie gegeven voor biomassa uit
elektriciteit. Dat stopte afgelopen januari. Tijdens die subsidie was
de houtprijs enorm laag en was het veel te duur om een houten
balk circulair te hergebruiken. Daarna hield de subsidie op en
steeg de prijs weer en was dit weer rendabeler.”
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Technische oplossingsrichtingen
Genoemde oplossingsrichtingen
Techniek maakt
transitie naar
CE mogelijk
Het verdienmodel en drempelgeld

Bevindingen

-

“De techniek is er klaar voor. Sterker nog; technologische ontwikkelingen maken de transitie naar CE.”

-

“Als je Total Cost of Ownership meeneemt in de business case
dan kan het zelfs winstgevend zijn.”
“We hebben CE gebaseerd op economie, het moet over bedrijven
gaan en over economie.”
“We zijn klein begonnen, met proeftrajecten bijvoorbeeld voor lignine-wegen, samen met het bedrijf.”
“Initiële kosten zijn hoger bij circulaire projecten dan bij reguliere
projecten, maar dat verdient zich op den duur wel terug. Drempelgeld/subsidie van een overheid kan in die initiële kosten voorzien
maar alleen als op lange termijn het initiatief rendabel is.”
“Bij TCO loop je altijd tegen een split incentive aan, beheer zit in
een ander budget dan initieel realisatie. De aanleg wordt betaald
uit projectbudget, beheer uit een ander budget. Dit hebben we in
dit geval overwonnen met opstartgeld.”
“Blockchain helpt om transparantie in verdienmodellen te creeren.”
“Er zou een model ontwikkeld moeten worden waarbij er gedraaid
kan worden aan knoppen met beschikbare hoeveelheden grondstoffenstromen. Dat er per gemeente een bepaalde grondstoffenstroom omhoog of omlaag geschroefd kan worden. Automatisch
worden dan de begrotingen en grondstoffenstromen van de 5 andere gemeenten ook aangepast. Dit geeft een beter handelingsperspectief voor zowel ambtenaren als ondernemers.”
“Er moet meer geld door de Nederlandse regering geïnvesteerd
worden. Op dit moment wordt dit allemaal gedaan met Europees
geld, eigenlijk moeten er voor elke Europese euro 9 NL-se euro’s
geïnvesteerd worden. Dat is op dit moment 0.”
“De focus moet liggen op het optimaal krijgen van de kosten en
baten per gemeente om grondstofstromen op regionaal niveau te
managen.”

-

-

Technisch

-

-

-

Verdeling van
kosten en opbrengsten bij
schaalvergroting
Juridische belemmeringen
Hypothese
Huidige weten regelgeving

Juridisch

Bevindingen
“De juridische beperking is ook een wezenlijke, als we het hebben
over het natrekkingsartikel bijvoorbeeld.”
“Keurmerken zijn een belemmerende factor voor het realiseren
van circulaire oplossingen”.
“De traditionele bouwwereld is verzot op certificaten. Maar bij hergebruik van materialen, kunnen minder makkelijk garanties of certificaten worden afgegeven. Een voorbeeld is FSC-hardhout”
“Wetgeving en innovatie staan per definitie haaks op elkaar. Het is
gebaseerd op hetgeen wat we wilden. Dat kunnen we doorbreken
door ruimte en vrijheid te geven.”
“Arbeid wordt erg duur gemaakt, terwijl grondstoffen onvoldoende
zwaar worden belast. Hierdoor is er geen echte prikkel bij de markt
om in circulaire oplossingen te investeren.”
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-

De focus moet liggen op het optimaal krijgen van de kosten en baten per gemeente om grondstofstromen op regionaal niveau te
managen.
“Opdrachtgevers zijn vaak risicomijdend, en zijn bang voor de belemmering van wet- en regelgeving.”
“De lobby en macht van grote partijen zorgt dat regelgeving CE tegenwerkt, bijvoorbeeld in het periodiek hoger worden van deuren.
Hierdoor is materiaal moeilijker her te gebruiken.”
“Huidige wet- en regelgeving past inderdaad niet bij het nieuwe
denken maar de nieuwe wetgeving rond conflict materials is juist
zijn tijd vooruit. Terwijl er 10 jaar over gedaan is om dit tot stand te
brengen zal dit nog steeds als een schok komen.”
“Certificaten en keurmerken staan circulaire oplossingen in de
weg, inkopers weten niet wat de keurmerken inhouden waardoor
deze klakkeloos worden toegepast.”
“Interne richtlijnen zijn niet het probleem. Er moeten juist crossovers gemaakt worden tussen interne disciplines en het financieel
maken van kwalitatieve winst over deelbegrotingen heen.”
“Eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit worden
nog te laag gewaardeerd, nog steeds kan een prijsduiker die laag
scoort op duurzaamheid winnen van degenen die wel hoog scoren. Dit demotiveert de koplopers op het gebied van duurzaamheid
om dit verder te ontwikkelen.
“Onze allergrootste belemmering zijn onze regels, niet alleen lokaal maar ook landelijk en Europees. Belangrijk is dat marktpartijen voldoende tijd hebben om datgene te kunnen verdienen waarmee ze hun innovatie voorfinancieren. Er zijn veel trajecten die te
kort zijn om de innovatie te kunnen toepassen en terug te kunnen
verdienen terwijl we allemaal die kant op willen.”
“Raamovereenkomsten beslaan over het algemeen 4 jaar met 2
keer een jaar verlenging, groeimodellen bieden heel veel kansen
binnen raamovereenkomsten maar zijn nu nog niet mogelijk.”
“Veel bedrijven denken vanuit zuiltjes binnen een keten maar de
echte step chains gaan komen vanuit een keten en dat moet je
dan vanuit een keten vormgeven. “
“Een probleem met kaders is ook: hoe toets je iets? Het is onwijs
risicovol om die kaders niet te hebben: moet je ondernemers op
hun blauwe ogen geloven? Daar voel ik weinig voor. Alles wat ik in
mijn aanbestedingsdocument zet moet ik kunnen verifiëren. Dat
maakt het moeilijk bij heel innovatieve oplossing.”
“Iedereen heeft het over circulaire economie, maar een eenduidige
definitie is er niet.”
“Er is een gebrek aan gegevens om de noodzaak en haalbaarheid
van circulaire oplossingen te onderbouwen of te toetsen”.

-

Interne richtlijnen

-

-

-

Gebrek aan
kaders om oplossingen aan
te toetsen

-

-

Juridische oplossingsrichtingen
Genoemde oplossingsrichtingen
Huidige wet- en
regelgeving

Bevindingen

-

Juridisch

-

“De volgende stap is het certificeren van sloopmateriaal en het
beter monitoren van wat er met materiaal daadwerkelijk gebeurd.
Ook een ijzerboer moet dan laten zien wat er met zijn binnengekomen ijzer is gebeurd. Een materiaalpaspoort zou hier ook bij
kunnen helpen.”
“Het verplicht stellen van een materialenpaspoort en de handleiding hoe een gebouw weer uit elkaar gehaald kan worden.”
“In de transitieagenda bouw wordt 60 miljoen euro uitgetrokken
voor living labs, dit moet drie keer zo veel zijn van mijn part. Om
echt actie-onderzoek te doen en om partnerschappen te vormen.”
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-

Criteria voor inkopen en aanbesteden

-

-

-

-

-

-

-

-

“De regelgeving rondom conflict minerals van de EU is al een
stap in de goede richting en zal heel veel impact gaan hebben
voor de inkoop van bedrijven en overheden.”
“De markt weet uiteindelijk het beste waar de kansen liggen. Het
is daarom zaak om in gesprek te gaan met de markt om te weten
waar innovaties liggen. Dit geldt overigens niet alleen tijdens een
aanbesteding, maar is voortdurend van belang.”
“Bij het aanbesteden van wegenbouwprojecten zou je kunnen
zeggen: Samen groeien door partnerschap aan te gaan en samen te leren en te focussen op visie hoe te innoveren of de verduurzamen.”
“Het toepassen van het comply-or-explain principe”.
“Een open marktconsultatie helpt in het voeren van het gesprek
tussen markt en overheid”.
“Het stimuleren van circulaire oplossingen door manier van inkopen door de overheid, door selectiecriteria in te bouwen bij aanbestedingen, zoals het laten meewegen van het percentage hergebruikt materiaal in de EMVI-scores.”
“Het grondstoffenpaspoort en het verplicht melden van vrijkomen
van grondstoffen op de markt door marktpartijen is een kans.”
“Pilots zijn geen goed idee om oplossingen te ontwikkelen. Dit
gaat alleen maar over kleine schaal en als iets op grote schaal
moet worden ontwikkeld, wordt degene die de pilot heeft gedaan
op achterstand gezet omdat die partij een kennisvoorsprong zou
hebben door de pilot. Onze aanbestedingen zijn hier nog niet op
ingericht.”
“Wij hebben afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan interne KPI’s
voor circulair inkopen en dan denk je na wat je wilt. We willen circulaire contracten afsluiten die vastleggen wat er gebeurt met retourstromen en materialen.”
“We hebben uniforme inkoopcriteria bedacht zodat de invulling
van begrippen als duurzame brandstoffen overal hetzelfde worden. “
“Het inzetten van een design-build-maintain-remove (DBMR) –
contract. De bouwer moet het gebouw straks zelf ook weghalen.
Dit daagt uit om te zorgen dat een gebouw zo gemakkelijk mogelijk uit elkaar te halen is. De geschatte restwaarde werd afgetrokken van de prijs.”
“Het eigenaarschap moet bij één partij komen te liggen. De restwaarde zit namelijk niet alleen in materialen, maar vaak in de samenstelling van onderdelen. Daarnaast zijn er zoveel leveranciers bij een gebouw betrokken, dat het eigenaarschap lastig
neer te leggen is bij deze leveranciers. Dit komt door risico’s als
faillissement, maar ook is het lastig te organiseren, zeker over
een lange levensduur bekeken.”
“Beheer en onderhoud moet meegenomen worden in het ontwerpen van een gebouw, om een zo slim mogelijk totaalpakket te
maken.
De vraag ‘hoe voorkom je verspilling’ zou leidend moeten zijn.
Het recyclen van grondstoffen is niet per definitie dé oplossing.”

Sociale belemmeringen
Hypothese

Sociaal

Huidige manier
van organiseren

Bevindingen
“Gemeentes kennen niet goed genoeg de markt en vullen
daarom zaken al in voor de markt zonder echt de behoefte te
kennen. Denk aan het aanleggen van bouwhubs terwijl bedrijven
dit beter kunnen en al hebben gedaan.”
“Het is moeilijk om binnen gemeenten over de schotten van de
verschillende begrotingen te kijken en portefeuilles met elkaar te
verbinden.”
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-

Huidige verantwoordelijkheidsverdeling
Gebrek aan
kennis

-

-

-

-

Gebrek aan tijd,
ruimte en ondersteuning door
ontbrekende
sense of urgency

-

-

-

Veiligheidsrisico’s die samenhangen met
type objecten in
GWW/UB

-

“Het probleem is dat iedere portefeuille zijn eigen inkoopafdeling
heeft. Bij ons zijn ze vooral erop gericht om zo min mogelijk risico’s te lopen. Elke kolom heeft zijn eigen budgetten. Met name
beheer en onderhoud is belangrijk voor je GWW, die hebben we
dusdanig georganiseerd dat er weinig ruimte is voor vernieuwing
en innovatie.”
“Het gesprek met marktpartijen vindt nog te beperkt plaats”
Geen bevindingen

“Op bestuurlijk niveau wordt geen kennis gedeeld over circulair
inkopen en bouwen”.
“Er worden projecten ondernomen op kleine schaal waarvan afgevraagd kan worden wat het nou echt bijdraagt aan de circulaire
economie op de lange termijn. Vaak weten gemeentes niet hoeveel een activiteit hieraan bijdraagt.”
“Vooral bij kleine gemeentes is het kennisniveau laag en moeilijk
te mobiliseren. Bijvoorbeeld als het gaat over ICT-inkoop, de
ICT-er heeft het budget en gaat de inkoop doen. Maar het is niet
reëel dat die weet heeft van de duurzaamheidsvraagstukken in
die branche. Of je moet het op een andere manier organiseren
zodat die kennis gehaald kan worden. Met name bij kleinere gemeenten is dat een probleem”.
“Kennis van circulaire oplossingen is er op dit moment nog vaak
niet binnen onze organisatie” .
“Binnen onze organisatie weten we nog niet genoeg af van het
circulaire. Daar moeten we naar op zoek buiten onze organisatie”
“Waar je over na zou kunnen denken, is dat je naar een intervisiegroep gaat die sparringpartners kunnen zijn voor dit soort projecten.”
“Het gebrek aan kennis en vaardigheden is het grootste probleem om circulair bouwen mogelijk te maken. Er zijn te weinig
trainings- en opleidingsmogelijkheden op het gebied van circulair.”
“Er is te weinig data beschikbaar over de beschikbaarheid en
aanwezigheid van (kritische) materialen in onze omgeving om
hier optimaal gebruik van te kunnen maken.”
“CE is een hol begrip geworden waar veel over gesproken wordt
maar weinig actie in ondernomen wordt.”
“Tijd is geen issue, het is een kwestie van prioriteit geven aan het
onderwerp circulair”.
“De werkdruk bij gemeenten is zo hoog dat het ambtenaren niet
zonder externe ondersteuning of aanjaging lukt om zich voor een
dergelijk onderwerp vrij te maken wanneer ze hier geen ruimte
voor krijgen”
“Een van de belangrijkste belemmeringen voor CE is de mens.
Uiteindelijk bepaalt de motivatie voor circulaire economie van alle
individuen hoe ver de organisatie is en hoe snel ontwikkelingen
voor CE uitgewerkt zijn.”
“Het is moeilijk collega’s enthousiast te krijgen en door de waan
van de dag te breken. Als ik met duurzaamheid bezig ben, ben ik
vaak meteen de milieuman en krijg ik collega’s niet mee.”
“Biobased is nog vaak een blinde vlek voor opdrachtgevers, het
geven van garanties is lastig voor dergelijke innovatieve producten.”
“Bijvoorbeeld bij beton kan niemand garanderen dat gerecycled
beton even sterk is als nieuw beton. Niemand durft daarvoor zijn
hand in het vuur te steken.”

Ambities zijn te
abstract
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Sociale oplossingsrichtingen
Genoemde oplossingsrichtingen
Relatie overheid-markt

Bevindingen

-

-

-

-

Sociaal

-

-

-

De interne organisatie: rolverdeling, cultuur
en structuur

-

“De CE zal alleen beklijven als er een goede visie achter zit en
het op lange termijn rendabel is. De derde P in People, Planet,
Profit is van groot belang om de CE te laten slagen. De markt zal
dus leidend zijn.”
“De opdrachtgever weet niet altijd wat state-of-te-art. De vraag
moet veel meer gesteld worden naar een partner.”
“Het marktmechanisme werkt als de risico’s te dragen zijn. Dit
kan bijvoorbeeld door risico’s te delen (voorbeeld: 3D-staalprinter)”.
”De overheid mag best een ondernemende ontwikkelaar zijn, zij
moet innovatie faciliteren zonder de integriteit te verliezen”
“Voordelen in contracten als DBMO’s, waar partijen niet alleen
gevraagd worden om te bouwen, maar ook om hetzelfde lange
tijd te onderhouden. Hierdoor worden kwalitatief betere gebouwen gebouwd en gaan ze dus ook langer mee.”
“Publiek-private samenwerking tussen afvalverwerkers en gemeenten bijvoorbeeld. Er moet makkelijker en zonder obstakels
samengewerkt kunnen worden in bijvoorbeeld partnerships.
“Geen enkele innovatie komt zonder overheid van de grond, de
markt gaat pas bewegen als er vraag is. Het is daarom belangrijk
dat overheden collectief actie ondernemen om de schaalgrootte
te vergroten.”
“Zulke duurzaamheidsvragen vragen veel meer om de partijen in
de keten die je bij elkaar moet brengen. Die partijen moeten geloven in de verandering en moeten vertrouwen hebben en moeten
bereid zijn om hun nek uit te steken. Ze moeten commitment tonen aan de opgave. Om die partijen bij elkaar te krijgen, dat kost
veel tijd.”
“Er moeten nieuwe waardeketens gecreëerd worden. Je moet
daarom met de overheid aan dezelfde kant van de tafel komen,
dat alle partijen inclusief de overheid het uitgangspunt delen. Dan
pas kom je op een punt dat je tot een succes kan komen.”
“Marktpartijen moeten dezelfde doelstellingen nastreven als de
overheid en niet alleen hun hand ophouden om de business case
sluitend te maken. Wanneer je vanuit dezelfde doelstellingen
werkt, versterk je elkaar als markt en overheid. De overheid helpt
jou in jouw projecten en andersom.”
“Het innoveren, testen en uitproberen samen met marktpartijen
doen, uiteindelijk brengen zij dat verder.”
“Zolang overheden eisen stellen komen zaken voor elkaar. Bitumen hergebruiken in nieuwe dakbedekking kan wanneer opdrachtgevers de harde eis stellen dat ze 20% hergebruikt bitumen in hun dak willen hebben. Dan gaat de markt wat bedenken.
Op een gegeven moment rendeert het en hoef je het niet meer te
eisen.”
“Er moet meer actie-onderzoek gedaan worden, werk in het veld,
waarin partnerschappen worden gecreëerd – learning by doing.”
“Het weghalen van schotten binnen een organisatie en het met
elkaar verbinden van interne belangen om te kunnen omgaan
met verschillende belangen (bijvoorbeeld beheerder vs. Inkoper)”
“Gewoon gaan doen en onderweg leren is het advies voor collega-bestuurders”
“Een enthousiaste bestuurder stimuleert de organisatie om circulair in te kopen en met het thema bezig te zijn”
“Circulariteit en duurzaamheid moet verankerd zijn in beleid”
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-
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-

Kennisdeling

-

-

“Een enthousiaste bestuurder stimuleert de organisatie om circulair in te kopen en met het thema bezig te zijn”
“Practice what you preach”.
“Met voorbeelden de organisatie enthousiast maken”.
“Harde maatregelen en een stip op de horizon zetten, dat helpt
om gemeenten in beweging te krijgen.”
“Lef van het bestuur is cruciaal om circulair en duurzaamheid te
agenderen. Dat is voorwaardelijk en geeft ambtenaren het mandaat om iets gedaan te krijgen.”
“Circulair moet in beleid verankerd worden, al in het coalitieakkoord bijvoorbeeld.”
“Jonge mensen moeten met dit onderwerp bezig zijn en hier
ruimte voor krijgen. Die zien minder belemmeringen en meer kansen.”
“Men moet inzien dat circulaire oplossingen op termijn economisch voordeliger zijn. Hierop kan gestuurd worden, op het altijd
pakken van de kans om iets duurzaam en/of circulair te maken.
Dat economische argument heeft mij geholpen om het verhaal te
verkopen binnen de gemeente.”
“Circulariteit en duurzaamheid moeten integraal onderdeel zijn
van de inkoop en aanbesteding.”
“Het veranderproces naar een circulaire en duurzame organisatie
moet in stapjes gebeuren waarbij de eerste stap is om een duidelijke urgentie te creëren. De tweede stap is het ontwikkelen van
denkrichtingen voor CE. Daarna is er handelingsperspectief nodig, dit zijn concrete stappen met een vinkenlijstje.”
“Er is ambitie en visie nodig met daarin ruimte voor circulaire oplossingen.”
“Er wordt nu met opdrachten gewerkt waarin CE centraal staat,
dat wordt gecheckt door een kwaliteitsmanager”.
“Er is een adviseur circulaire economie en deze is vrijgemaakt om
zich met dit onderwerp bezig te houden, kennis op te halen en
projecten hierop te focussen. Zo kan hij bijvoorbeeld een inkoper
aan een circulair project helpen.”
“De korte lijnen tussen ambtenaar en bestuurder zorgen ervoor
dat er veel ruimte voor ontwikkeling is en zaken snel uitgelegd
kunnen worden.”
“De kennisdeling moet beter georganiseerd worden, zowel op
ambtelijk en bestuurlijk niveau en tussen overheden”.
“Er kan veel geleerd worden van het buitenland, met name van
de Scandinavische landen.”
“PIANOo zou een duidelijker standpunt in moeten nemen. Zeg
bijvoorbeeld tussen de regels door dat PIANOo vindt dat in 2023
circulair aanbesteden regel moet zijn.”
“Het zou goed zijn als PIANOo voor op beleidsniveau templates
creëert en kennis deelt. PIANOo zou de boer op moeten om te
kijken welke kennis gecreëerd en gedeeld moet worden.”
“Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de kennisdelingsplatforms die er zijn, er wordt niet aangeklopt bij ons.”
“Overheden, ministeries met name, moeten de krachten bundelen. Het zou helpen als één ministerie de lead heeft, ze zijn er allemaal mee bezig. Zo wordt versnippering van kennis en initiatieven voorkomen.”
“Door het beschikbaar stellen van MOOC’s aan werknemers, verbeteren hun prestaties en wordt in korte tijd een groot bereik aan
werknemers bereikt en opgeleid.”
“Er moeten meer opleidingen, zowel voor studenten als professionals, komen op het gebied van circulair.”
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