In opdracht
van:

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

Analyse inkoopsysteem en voorstel effectmonitoringsraamwerk en routekaart

FEBRUARI 2019

INHOUDSOPGAVE
Management samenvatting

03

01 INTRODUCTIE & AANPAK

14

02 NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

17

03 ACHTERGROND MVI EN BELEID

21

04 STAND VAN ZAKEN EFFECTMONITORING

29

4A. Systeemanalyse
4B. Bestaande methodes

31
35

05 UITDAGINGEN MVI-SYSTEEM

42

06 NAAR INTEGRALE EFFECTMONITORING

51

6A. Gewenste systeemveranderingen
6B. Voorstel indicatorenraamwerk

53
61

07 ROUTEKAART

66

Literatuurlijst

77

2

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

MANAGEMENT SAMENVATTING
NAAR INTEGRALE EFFECTMONITORING
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) staat
hoog op de agenda: steeds meer organisaties
willen met het thema aan de slag. Er gebeurt dan
ook veel: er worden actieplannen geschreven,
eisen en criteria opgesteld en tools gemaakt.
Daarbij ontstaat een toenemende behoefte om het
effect van MVI inzichtelijk te maken.

Hoge beleidsambities
De beleidsambities liggen hoog: Nederland wil
100% circulair zijn in 2050, en 50% minder primair
materiaal gebruiken in 2030. Daarnaast moet de
CO2-impact met 95% gereduceerd zijn in 2050,
met een doelstelling op 49% reductie in 2030. Met
inzet van Circulair inkopen wil het kabinet een
reductie van 1 Mton CO2 bereiken.

Noodzaak van integrale effectmonitoring.
Om te kunnens sturen op deze beleidsambities
is het bepalen van de effecten op klimaat en
circulair noodzakelijk. Dat vraagt om een goede
en eenduidige effectmonitoring. Daarnaast is
eenduidigheid nodig om verschillende aanbiedingen
op een goede manier te kunnen vergelijken en zo de
meeste duurzame optie te selecteren.
Het Leernetwerk Effectmonitoring is ingericht om
ervaringen op het gebied van effectmonitoring te

delen. Binnen dat leernetwerk is een hoofdvraag
gesteld, waarop dit onderzoek antwoord geeft:

“Hoe komen we tot integrale
effectmonitoring voor
klimaatneutraal en circulair
inkopen?”
Een integrale effectmonitoring van inkoop is
noodzakelijk om goed te kunnen sturen op de
gestelde beleidsambities. Deze monitoring moet
vier resultaten hebben:
•• Inzicht in de bijdragen van MVI aan
beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaat,
circulaire economie en de SDG’s.		
•• Handvatten om de MVI-ambities uit MVI
Actieplannen van verschillende overheden te
concretiseren .
•• Beleid bij kunnen stellen aan de hand van
potentiële effecten van MVI.
•• Marktpartijen stimuleren om mee te gaan in de
ontwikkeling naar meer duurzame en circulaire
producten en diensten .
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Aanleiding
Adviesbureau Metabolic is benaderd om
een analyse te maken van de verschillende
instrumenten op het gebied van MVI. Dit doet zij
als invulling van het Leernetwerk Effectmonitoring.
In die analyse wordt gekeken naar verschillende
niveaus: het niveau van een productgroep, het
niveau van een organisatie en het niveau van
nationale rapportage. Op basis van die analyse
wordt helder waar nog uitdagingen liggen.
Vervolgens stellen we in een routekaart de acties
voor die de komende vijf jaar ondernomen moeten
worden om te komen tot een meer eenduidige
effectmonitoring voor klimaatneutraal en circulair
inkopen.
Deze analyse wordt (mede)gefinancierd met
klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft
de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de
transitie naar een klimaatneutrale en circulaire
economie.
Meer informatie?
www.pianoo.nl/klimaatenveloppe
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STAND VAN ZAKEN
Om de stand van zaken rond effectmonitoring
in beeld te krijgen, hebben we het ‘MVI-systeem’
zo holistisch mogelijk in kaart gebracht. Daarbij
hebben we gekeken naar de drie niveaus van
inkoop, organisatie en beleid. Dit dient als
uitgangspunt voor de komende jaren op weg naar
een eenduidige monitoring van klimaatneutraal
en circulair inkopen. De systeemschets, waarin
de interacties en datastromen in het inkoop- en
verantwoordingsproces tussen verschillende
actoren, tools en databases in kaart wordt
gebracht is MVI breed, aangezien dit niet specifiek
is voor klimaatneutraal en circulair inkopen. De
analyse van bestaande tools, waar een analyse
is gedaan op basis van indicatoren en tools voor
klimaatneutraal en circulair inkopen, is specifiek
gericht op deze twee thema’s.

Integrale effectmonitoring en
impactmeting op organisatieniveau is nog
niet mogelijk

•• Voor CO2-emissies is het eenvoudiger
om de effecten te aggregeren dan voor
grondstoffenverbruik.

Er is volop ontwikkeling in het MVI-systeem,
en er zijn veel tools en methodieken in
ontwikkeling. Effectmeting en de synergie
tussen de methodes ontwikkeld op product-,
en organisatieniveau staan echter voor een
grote uitdaging. In de afgelopen periode
is beleid op MVI op veel plekken omgezet
naar actieplannen. Om de effecten van die
actieplannen te meten, is een eenduidige
methodiek nodig die de effecten vanuit
productgroepen kan aggregeren naar een
organisatieniveau.

•• De informatie die beschikbaar is voor
effectmonitoring verschilt per productgroep.

Voor de ontwikkeling van integrale
effectmonitoring zijn de volgende conclusies
belangrijk om mee te nemen:
•• Voor bepaalde productgroepen zijn er tools
die deze inzichten kunnen geven (voorbeeld:
GWW), voor andere productgroepen is dit nog
erg lastig (voorbeeld: catering).
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•• Voor CO2-emissie, en in mindere mate
grondstoffenverbruik kunnen we voor
sommige productgroepen al goed
effectmeting uitvoeren.
•• Tools voor effectmeting zijn voor
verschillende productgroepen in
ontwikkeling.
•• Aggregatie van effecten zodat de totale
impact op organisatieniveau inzichtelijk
wordt is nog niet mogelijk.
•• Beschikbaarheid van data noodzakelijk voor
effectmeting verschilt per productgroep en
cluster.
•• Circulaire strategieën (recycle, reuse,
refurbish) en vermeden inkoop zijn lastig te
bepalen en is nog lastig te combineren met
LCA-methodieken.
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UITDAGINGEN EN GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN
Op basis van de analyse van het MVI-systeem en
de methodieken in gebruik op de verschillende
niveaus wordt helder waar nog uitdagingen zitten.
Deze uitdagingen dienen als uitgangspunt om te
bepalen wat er de komende jaren volgens ons
zou moeten gebeuren om te komen tot een meer
eenduidige monitoring op klimaat- en circulaire
prestaties vanuit inkoop.
We zien dat er op verschillende plekken in het
systeem nog uitdagingen zijn om tot integrale
effectmonitoring te komen. Uitdagingen zijn
te vinden in de interactie en datastromen
tussen actoren, tools en databases, maar
ook in een missende consensus over het
indicatorenraamwerk. De zes grootste uitdagingen
zijn vervolgens vertaald naar gewenste
systeemveranderingen: stappen die integrale
effectmonitoring voor klimaatneutraal en circulair
inkopen mogelijk maken.

De zes uitdagingen in het MVI-systeem:

De zes gewenste systeemveranderingen:

1. Prioritering van aandacht en middelen
voor beleid om impact te behalen is
onduidelijk. Monitoring is kostbaar en
zodoende moeten middelen effectief
ingezet te worden.

1. Inzicht in grootste impact maakt
beleidssturing op effect mogelijk.

2. Tools en databases zijn nog niet breed
beschikbaar om te selecteren op effect
voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

3. Aansluiten bij en voorschrijven van aan te
leveren informatie vanuit marktpartijen bij
aanbesteding.

3. Uitgevraagde en geleverde data
door marktpartijen is te beperkt om
effectmeting mogelijk te maken.
4. Er is beperkt inzicht in daadwerkelijk
gebruik en hergebruik van de product/
dienst.
5. Aggregatie van effecten op
organisatieschaal is nog niet mogelijk:
voortgang van CO2-reductie en
vermindering grondstoffengebruik nog
niet te meten.
6. Er is geen consensus over een
eenduidig duurzaam en circulair
indicatorenraamwerk voor effectmeting.
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2. Ontwikkelen van een protocol voor tools
en effectdatabases voor productgroepen
met hoge impact.

4. Inrichting van contract- en
facilteitsmanagement zodat
daadwerkelijk gebruik en end of life
(circulariteit) inzichtelijk wordt.
5. Inzicht in totale CO2- en materiaalimpact
van een organisatie door het opzetten van
een effectendashboard, zodat inzicht en
sturing op effect mogelijk wordt.
6. Een circulair en klimaatneutraal
indicatorenraamwerk: meenemen
van milieu-, en circulaire effecten voor
impactmeting MVI.

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
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UITDAGINGEN
SECRETARIS GENERAAL
Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

Prioritisering van aandacht
en middelen om impact te
behalen lastig

Beleidssturing

De uitdagingen
in het
LEGENDA
systeem zijn
Actoren
weergegeven
Tools en databases
met
de interacties
Bestaande
uitroeptekens.
Bestaande datastromen

POLITIEK
Niet op effect,
beperkt op prestatie

Rapportage

Soms gecombineerd

Geen rapportage effect

BUDGETHOUDER

Strategie

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

OPDRACHTGEVER

Rapportage

Invullen verwachte prestatie

BELEIDSMEDEWERKER
Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd

ZELFEVALUATIETOOL

Behaalde effecten op organisatieschaal
niet inzichtelijk/te meten

Aanvraag nieuwe inkoop
Opdrachtverlening

Contract opstellen, data en levering
Niet een partij:
gelaagd/keten

Inkoper niet ondersteund
om hoger dan minimumeisen
toe te passen

MARKTPARTIJ

Op prestatie,
niet effect

Gebruik van keurmerken: lastig te
valideren

Opstellen
uitvraag
Aanleveren data
Winnaar

LEGENDA
Actoren

Wanneer dezelfde persoon:
niet genoeg tijd voor contracten

INKOPER
Criteria

Overdracht dossier

CONTRACTMANAGER

Vergelijken

(Bijv. MVI Criteriatool)
Data inschrijvingen

Invoeren
contract

Selectie niet o.b.v.
circulariteit, verschil in
inzicht productgroepen

CRITERIATOOL

TENDER DATABASE

Mist in veel
gevallen nog

SELECTIETOOL

Alleen voor
sommige clusters

FACILITEITSMANAGER
Meestal geen
end of life plan

CONTRACTEN DATABASE

(Bijv. DuboCalc)

(bijv. TenderNed)

Geleverde data aan de
voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of lastig
te valideren

Overdragen
inkoopdossier

Afvoer

Einde contract
Geen terugname
door leverancier

Conversiefactoren

EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Gebruik

EINDGEBRUIKER

Behoeftes

BEWAKEN

NAZORG

Tools en databases
Bestaande interacties
Bestaande datastromen

INKOOPVOORBEREIDING

SPECIFICEREN

SELECTEREN

CONTRACTEREN

BESTELLEN

ERKER
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K

SYSTEEMSCHETS IDEALE MVI EFFECTMONITORING
Inkoper

Contract-/
faciliteitsmanager

SCHATTING

DAADWERKELIJK

Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)
Aggregatie totale effecten

Effectsturing
beleid

Soms gecombineerd

Effectsturing beleid

BUDGETHOUDER

Strategie

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

OPDRACHTGEVER

Aggregatie per categorie

Aggregatie totale effect MVI

Invullen geschatte effect
& criteria uitvraag

INKOPER

MVI EFFECTENDASHBOARD

WERKER

CONTRACTMANAGER

Vergelijken

Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life

TENDER DATABASE

Data inschrijvingen

SELECTIETOOL

FACILITEITSMANAGER

Invullen daadwerkelijk
gebruik en einde levensduur

CONTRACTEN DATABASE

(Bijv. DuboCalc)

(bijv. TenderNed)

Overdracht dossier

Opleverdossier:
contract, pakbon,
garantie, bill of
materials

(Bijv. MVI Criteriatool)

Afvoer

Einde contract

Conversiefactoren

EFFECTDATABASES

Actoren

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Tools en databases

Nieuwe interacties
en datastromen

Overdragen
inkoopdossier

CRITERIATOOL

LEGENDA

Bestaande datastromen

Nieuwe interacties
en datastromen

BELEIDSMEDEWERKER

Contract & bill
of materials

Opstellen
uitvraag

Bestaande interacties

Bestaande interacties

Opdrachtverlening

Criteria

apportage totale
ffect MVI

Tools en databases

Aanvraag nieuwe inkoop

MARKTPARTIJ

Winnaar

Actoren

Rapportage totale
effect MVI

Bestaande datastromen

Rapportage per categorie

Contract opstellen, data en levering

Aanleveren data

LEGENDA

POLITIEK

SECRETARIS GENERAAL

Gebruik

EINDGEBRUIKER

Behoeftes

BEWAKEN

NAZORG

Gegevens over terugname

INKOOPVOORBEREIDING

SPECIFICEREN

SELECTEREN

CONTRACTEREN

BESTELLEN

egatie totale effect MVI

werkelijk gebruik & end of life
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EFFECTINDICATOREN
Baseline indicatoren

CO2-emissie
Grondstoffenverbruik
Andere: watergebruik, landgebruik,
kritieke materialen

consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh

Gebruiksfase indicatoren

PRODUCTINDICATOREN

LEVENSDUUR IMPACT
Gewogen gemiddelde
impact

EFFECTINDICATOREN

Compositie

Materiaalcompositie

Massa/Aantal

Baseline indicatoren

R-Factor
EoL-Factor

Gebruiksfase indicatoren
Gebruiksfase impact

Rethink/Reduce

Design voor recycling
Hierbij kijken we naar producteigenschappen:
End of life plan
Output circulariteit
•• Hoeveel producten zijn er?

•• Wat is de massa van deze producten?
•• Wat voor type product is het (energielabel, type
voertuig)?
•• Wat is de verwachte levensduur?
Daarnaast is de materiaalcompositie (‘bill of
materials’) van groot belang voor het bepalen van
de effecten.

BASELINE IMPACT

R

Eo

GEWOGEN IMPACTGebrui

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet,
LEVENSD
CIRCULARITEITSINDICATOREN
(VE
consectetuer
adipiscing
elit,
consectetuer
adipiscing
elit,
CO -emissie
Reuse/Repair/Refurbish
sed diam nonummy nibh
sed diam nonummy nibh
Grondstoffenverbruik
/Repurpose
Input circulairiteit
Lorem ipsum
dolor sit amet
Andere: watergebruik,
landgebruik,
Verwac
Recyling
kritieke materialen

Energieverbruik
Waterverbruik
Reparatie (o.a. materiaal)

Rethink/Reduce

LEVENSDUUR IMPACTDesign voor recycling
End of life plan

Output circulariteit

Lorem ipsum dolor sit amet

Gewogen gemiddelde
impact

LEVENSDUUR IMPACT
DePRODUCTINDICATOREN
effectindicatoren
zijn gebaseerd
op ipsum
LCA-data
De circulariteitsindicatoren zijn opgesplitst in twee
Lorem
dolor sit amet
(VERWACHT)
Massa/Aantal
Massa/aantal
en conversiefactoren. Hier
zijn de kernindicatoren
factoren: input
en output. Met input bedoelen we
Type product
Producteigenschappen
ipsum
CO2-emissies en grondstoffenverbruik,
maar
of
de
producten
tijdens inkoop alLorem
herbruikt
zijn:dolor
is sit amet
R-Factor
Verwachte levensduur
Loremeffecten
ipsum dolor
kunnen erVerwachte
naar levensduur
wens en complexiteit
aan sit amet
er waardebehoud door de inkoop. Hier sluiten we
Compositie
Materiaalcompositie
toegevoegd wordt. Ons voorstel:
aan bij de R-ladder
EoL-Factor van circulaire strategieën die
LEVENSDUUR IMPACT
Lorem ipsum dolor sit amet
het PBL ook gebruikt.
PER JAAR
Gebruiksfase impact
•• Kritieke materialen
Daarnaast
kijken we naar output: als de producent
•• Water- en landgebruik
LEVENSDUUR IMPACT
eigenaarschap
houdt over het product
beloofd
Loremof
ipsum
dolor sit amet
CIRCULARITEITSINDICATOREN
•• Gebruik
van niet-hernieuwbare energie
(VERWACHT)
het
product
terug
te
nemen,
kan
de
impact
Reuse/Repair/Refurbish
•• Toxiciteit
hiermee gedisconteerd worden.
/Repurpose
Input circulairiteit
Provided by supplier

DeCIRCULARITEITSINDICATOREN
eerste categorie indicatoren zijn de
productindicatoren. Dit zijn
indicatoren die de
Reuse/Repair/Refurbish
leverende
marktpartij
aandraagt,
en dus belangrijk
/Repurpose
Input circulairiteit
Recyling
zijn om te valideren.

Materiaalcompositie

Ma

2

Provided by supplier

Producteigenschappen

Massa/aantal
Type product
Verwachte levensduur

Verwachte levensduur

Compositie

VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK
Energieverbruik
Waterverbruik
Reparatie (o.a. materiaal)

PRODUCTINDICATOREN

consectetuer adipiscing elit,
consectetuer
adipiscing elit,
Massa/aantal
Type product
Producteigenschappen
sed diam nonummy
nibh
sed diam
nonummy nibh

Recyling

Rethink/Reduce
Daarnaast worden hier ook
de effecten van het
gebruik van het product ofDesign
dienst
voor meegenomen.
recycling
of life plantijdens
Output
circulariteit
Denk
hierbij
aan transport,Endverbruik
operatie (water, energie), en bijv. grondstofverbruik
tijdens operatie.

Verwachte levensduur

Lorem ipsum dolor sit amet

LEVENSDUUR IMPACT
PER JAAR

Lorem ipsum dolor sit amet

Uitbreiding van de effectindicatoren naar sociale
factoren is ook mogelijk in dit systeem, maar hier
is nog aanvullend onderzoek voor nodig.
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LEVENSD
PE

AANPAK MONITORINGSRAAMWERK
REFURBISHED BANK

R

)

IMPACT: Materialen (kg)

REFURBISHED BANK

Schuim

Textiel

KANTOORMEUBILAIR
KANTOORMEUBILAIR
Andere metalen
Rubber
IMPACT:
Materialen (kg)

Staal

IMPACT: KANTOORMEUBILAIR
Materialen (kg)

IMPACT: Materialen (kg)
Staal
Plastic
Hout
Textiel
Schuim
Schuim
Staal
Andere
metalen
Plastic
Rubber
Hout
Staal

Plastic

Hout

Textiel

Andere
metalen
Textiel
Schuim

Rubber
Schuim

Andere metalen

Andere metalen

Plastic

REFURBISHED BANK
REFURBISHED
BANK
REFURBISHED
BANKSchuim
Hout
Textiel
IMPACT:
Materialen
(kg) Andere metalen

Rubber

IMPACT:
MaterialenBANK
(kg)
REFURBISHED

IMPACT: Materialen (kg)
Staal
Hout
Textiel
Staal PlasticPlastic
Hout

Rubber

Rubber

Staal

Plastic

Hout

Schuim
Textiel Andere metalen
Schuim RubberAndere metalen

Textiel

Schuim

Andere metalen

Rubber

Rubber

LEVENSDUUR
IMPACT

LEVENSDUUR

LEVENSDUUR
IMPACT
IMPACT

LEVENSDUUR
IMPACT

BASELINE
IMPACT
BASELINE
IMPACT

LEVENSDUUR
IMPACT

LEVENSDUUR
IMPACT
LEVENSDUUR
IMPACT

GEWOGEN
GEWOGEN IMPACT
IMPACT

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SOM
PER KG

Beschikbaar in
eigen database

verstrekt door leverancier

verstrekt door leverancier

Gewogen Impact

353

448

SOM

189

291

LEVENSDUUR189
IMPACT
SOM

291

5.3

6.7

PER KG

2.8

4.3

PER KG

4.3

Materiaalcompositie
Gerecyclede materialen,
verstrekt door leverancier
verstrekt
door leverancier
Beschikbaar
in
eigen database

Gewogen Impact

Materiaalcompositie
verstrekt door leverancier

PER JAAR

Gerecyclede
materialen,
9
verstrekt door leverancier

2.8

Gewogen Impact

LEVENSDUUR IMPACT
PER JAAR
OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
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Verstrekt door leverancier

Verstrekt door leverancier

2

2

Verstrekt door leverancier

2

Verstrekt door leverancier

2

Verstrekt door leverancier

De aanpak van dit indicatorenraamwerk
De gewogen impact neemt de productindicatoren
Als laatste wordt de levensduur impact bepaald:
Gewogen
Impact
LEVENSDUUR
IMPACT
BASELINE is
IMPACT
GEWOGEN
IMPACT
Gewogen
Impact over de hele
Refurbished
Bank
Kantoormeubilair:
bankstel
gebaseerd op eenKantoormeubilair:
of meerdere
baseline
mee: wat is de samenstelling
van het ingekochte
zowel de
impact
levensduur (geschikt
Refurbished
Bank
bankstel
MATERIAL
COMPOSITIE
IMPACT
IMPACT
MATERIAL
IMPACT
MASSA MASSAvan elke
IMPACT
schattingenMATERIAL
om MATERIAL
de impact
productgroep
product
en zijn COMPOSITIE
materialen
in het product
voor hetMassa/Aantal
alloceren
op
organisatieniveau)
als
Massa/Aantal
Gew.
Gew. Gew.
impact
Bijv.
Massa
Recycled
Materialen
% CO
COMaterialen
Gew.
Gew.
Gew.
impact
Bijv.
Massa
Recycled
Bijv. Bijv.
kg
%kgbehelst
te
bepalen.
Deze
impact
de
CO
-emissie
gerecycled?
Op
basis
van
deze
‘bill
of
materials’
de
impact
per
levensjaar
(geschikt
voor
het
Gewogen Impact
impact Bank
impact
Refurbished
materialen
landgebruik
(%)
Kantoormeubilair: bankstel
landgebruik
2 landgebruik
impact
impact
materialen
landgebruik
(%)(%)
(%)
(kg) (kg)
(kg) (kg)
R-Factor
CO
(kg)
(kg) IMPACT
)
(%)
LEVENSDUUR
IMPACT
LEVENSDUUR IMPACT
BASELINE
IMPACT
GEWOGEN
IMPACT
GEWOGEN
CO
(kg)
(kg)een (km
(km
)
(%)
(km )(km )
en
hetRefurbished
grondstoffenverbruik,
en
naar keuze
kan voor de impact van ieder
materiaal
vergelijken R-Factor
van producten).
Refurbished
Bank
IMPACT
ATERIAL
MASSA Bank
IMPACT
Staal
25 37
172
250
Staal COMPOSITIE
18
90
2
12
18
...
... MATERIAL
EoL-Factor
Staal
25
37
172
250
Staal
18
90
2
12
18
...
...
Massa/Aantal
toegevoegde Life Cylce Assesment (LCA) data.
gewogen impact bepaald worden per kilogram
EoL-Factor
Plastic
20 30
37
50
Plastic
14
0
14
26
35
...
...
Gew.26
Gew. impact
Massa
Recycled
Materialen
Bijv.
kg
%
CO
Plastic
20 30
37
50
Plastic
14
0Gew.
14
35
... Bijv.
...
Deze
baseline
impact
is
gebaseerd
op
LCA-data
product.
Dit
wordt
berekend
door de gewogen Gewogen
impactImpact
per
Gebruiksfase
impact
Gewogen
Impact
impact
impact
Refurbished
Bank
Refurbished
Bank
materialen
Kantoormeubilair:
bankstel
landgebruik
(%)
(%)
Hout
10 15
6
63
Hout
55
50
28
17
172
...
(kg)
(kg)
landgebruik
...
Gebruiksfase impact
Hout
10 15
6
63
Hout
55
50
28
17
172
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ONTWERPVOORWAARDEN VOOR MVI TOOLS
EEN SET ONTWERPVOORWAARDEN
VOOR MVI TOOLS
Uiteindelijk zal de markt een groot deel van de
tools en methodieken voor het selecteren en
meten van impact gaan ontwikkelen. Door de
grote verschillen in eigenschappen tussen de
productgroepen (soorten impact, product vs.
dienst, verscheidenheid aan producten binnen
productgroep) is een one-size-fits-all tool ook
onwenselijk. Het is echter wel wenselijk om te
zorgen dat alle methodes zo zijn ontworpen dat ze
idealiter:
•• In staat zijn dezelfde indicatoren te meten.
•• Aggregatie van impact op organisatieniveau
mogelijk maken.
•• Validatie van gegevens mogelijk maken.
•• Aansluiten op systemen en databases in het
inkoopproces.

Checklist ontwikkeling MVI Tools ‘no regret’:
√√ Consensus over een set basisindicatoren geschikt voor alle productcategorieën.
√√ Opstellen van te meten indicatoren voor alle 46 productcategorieën.
√√ Aansluiten bij en opstellen van uitgebreide criteriadocumenten met ‘spelregels’ voor aanleveren
data door marktpartijen.
√√ Effecten baseren op de compositie van materialen (‘bill of materials’).
√√ Omzetten van productinformatie naar effect in een tool, niet door de marktpartij.
√√ Meenemen circulaire strategieën (recycle, reuse, refurbish) in weging effecten.

Checklist ontwikkeling MVI Tools ‘totaalbeeld impact’:
√√ Opstellen LCA-baseline impacts voor alle productcategorieën (voor beperkt aantal producten per
categorie).
√√ Opstellen referentiewaardes voor effect per productcategorie voor bepaling impactreductie op
organisatieniveau.
√√ Stimuleren van marktpartijen om eigenaarschap en/of terugname vast te leggen in contract.
√√ Opnemen van mogelijkheden in tool om doel van aanbesteding te vervullen met minder aantal
producten of diensten.

Daarom hebben we een “Programma van Eisen”
opgesteld voor MVI tools en methodes, wat
als ontwerpvoorwaarden kan gaan dienen voor
nieuwe tools in het MVI-systeem. Dit hebben we
opgedeeld in ontwerpvoorwaarden die wat ons
betreft ‘no regret’ zijn, en voorwaarden die een
totaalbeeld geven van de impact en circulariteit
stimuleren, maar meer werk en middelen vereisen
om uit te voeren.
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AANPAK TOOLS, DATABASES EN ROLLEN
CREËREN INZICHT IN IMPACT
PRODUCTGROEPEN

ONTWIKKELEN VAN
PROTOCOL VOOR TOOLS EN
EFFECTDATABASES

OPSTELLEN EENDUIDIGE REGELS
VOOR INFORMATIEVOORZIENING

CREËREN INZICHT IN
DAADWERKELIJKE EFFECTEN
TIJDENS GEBRUIK

OPZETTEN VAN EEN
EFFECTENDASHBOARD VOOR
AGGREGATIE EFFECTEN

Knelpunt:
Het is nog onvoldoende
mogelijk om vanuit beleid te
sturen op basis van effect.
Doelstellingen zijn generiek
en kijken naar het systeem
als geheel.

Knelpunt:
Er zijn volop ontwikkelingen
rondom tools en databases,
maar nog niet voor
voldoende productgroepen
zijn er methodes
beschikbaar om effecten te
meten.

Knelpunt:
Er is geen eenduidig protocol
voor het aanleveren van
productgegevens om geschat
effect gedegen te kunnen
berekenen en vergelijken.

Knelpunt:
Er is onvoldoende inzicht
in het areaal en er is geen
koppeling tussen het meten
van het (geschatte) effect van
inkoop en het daadwerkelijk
gebruik en einde levensduur
(end of life).

Knelpunt:
Aggregatie van
inkoopgegevens gebeurt
momenteel alleen op
prestatie (het meenemen
van circulaire criteria
in gunning) en nog niet
op de daadwerkelijke
behaalde effecten van de
aanbesteding.

Oplossing:
Door studies te verrichten
naar welke productgroepen
de grootste impact hebben,
wordt inzichtelijk waar de
meeste winst te behalen
is. Zo blijft effectmeting op
organisatieniveau realistisch
en efficiënt.
Systeemverandering:
•• Politiek en beleid kunnen
sturen op behaalde impact
en hun beleid dynamisch
bijstellen.
•• Door inzicht in de
effecten van inkoop
kunnen inkopers en
categoriemanagers hun
strategie aanpassen en de
markt stimuleren.

Oplossing:
Ontwikkelen van
randvoorwaarden voor tools
en effectdatabases voor
selectie van productgroepen
met hoge impact .
Systeemverandering:
•• De inkoper kan selecteren
op basis van effecten.
•• De markt wordt
beoordeeld op het
daadwerkelijke effect op
mens en milieu van de
aangeboden product of
dienst.

Oplossing:
Aanpassen van
criteriadocumeten voor
aanvraag en aanpassen
van tenderplatform
zodat de juiste data
wordt aangeleverd door
de marktpartijen. Ook
aansluiten bij ontwikkelingen
in de markt (BIM-model,
materialenpaspoort).
Systeemverandering:
•• Door meer en
gedetailleerdere data
wordt effectmeting
mogelijk voor de inkoper.
•• Door naar de juiste
informatie te vragen, worden
marktpartijen gestimuleerd
om te blijven innoveren op
het gebied van duurzame en
circulaire aspecten.
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Oplossing:
Ruimte creëren voor
contractmanagement
en het gebruik van
contractdatabases,
en aanpassen van
contractmanagement zodat
daadwerkelijk gebruik en
end of life data geregistreerd
kan worden.

Oplossing:
Inzicht in totale CO2- en
materiaalimpact van
een organisatie door
het opzetten van een
effectendashboard, zodat
inzicht en sturing op effect
mogelijk wordt.

Systeemverandering:
•• Inzicht is in daadwerkelijk
gebruik en hergebruik van
producten.

Systeemverandering:
•• Inzicht in het effect
van MVI over de hele
organisatie.

•• Contract- en
faciliteitsmanagers krijgen
middelen om producten
opnieuw aan te bieden
en de levensduur te
verlengen.

•• Mogelijkheid om te sturen
op het effect van MVI per
productcategorie en op
verschillende effecten.

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

VOORGESTELDE ROUTEKAART INTEGRALE EFFECTMONITORING
5 JAAR

2019
Handleiding: Effectmonitoring
voor Dummies

1

2020

Opstellen: basisprotocol/
ontwerpvoorwaarden voor
effectdatabase

Pilot: Opstellen
baseline impacts

2
Opstellen Protocol versie 1.0 voor
aanleveren gegevens

3

4

Haalbaarheidsstudie: Wat
kan de markt aanleveren
aan gegevens

Ontwikkeling Pilot API: Koppeling tussen
contractendatabase en inkoopinformatie

5

6

Pilot: Aanleveren
productgegevens met prikkels
vanuit rijk/decentrale overheid

Beleidsvoorstel: Middelen voor contracten facilitymanagement voor MVI
Onderzoek: Stand van zaken
huidige systematiek contract- en
faciliteitsmanagement

Studie naar de
basisset indicatoren
Studie: Operationaliseren
van waardebehoud in
effectmonitoring

Pilot: Doorontwikkelen
bestaande selectietools

2022
Doelstellingen formuleren
(aanscherpen minimale
eisen) op basis van effect

Hotspot analyse: Kansen MVI voor effect op
CO2 materiaalreductie
Wat is haalbaar? Wat zijn minimale eisen?

Opstellen basis protocol/ontwerpvoorwaarden
voor selaectietool(s)
Hotspotanalyse op basis van
aanbestedingen v.h. Rijk

2021

2023
Sturing op effect opnemen in de
doelstellingen van het rijk

Pilot: Doorontwikkelen bestaande
effectendatabases
Standaardprotocol selectietool(s) + effectendatabase
opgesteld en breed gedragen
Beleidsvoorstel: Marktprikkels voor aanleveren gegevens voor MVI
Eenduidige methodiek voor aanleveren
gegevens van leveranciers per
productcategorie
Pilot API: Link contractdatabase en
inkoopgegevens van belangrijkste en
meest impactvolle en meetbare
productcategorieën
Uitdragen: Beste wijze voor
inrichting contractdatabase

Onderzoek: Ontwerpvoorwaarden voor ideale
contractdatabase voor effectmonitoring bij MVI
Scholingsprogramma voor contracten faciliteitsmanagement voor MVI

Pilot: MVI Effectendashboard 1.0

Ontwikkeling: MVI
Effectendashboard 2.0

Onderzoek: Effectmonitoring
toegankelijk maken voor Rijk
en decentrale overheid

Studie integratie vermeden inkoop
binnen effectmonitoring
Studie: Productspeciﬁeke
indicatoren
Pilot: Effectmonitoring voor 3-5

API 2.0: Werkbare koppeling
tussen contracten en effect
Aggregeren van inkoopdata via
selectietool en contractdatabase naar
geschat en daadwerkelijk effect van MVI.
Met als uitkomst:
Werkend MVI Effectendashboard

Duurzaam en circulair
indicatorenraamwerk opgesteld, breed
gedragen en geoperationaliseerd

productcategorieën

LEGENDA:
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Contract- en faciliteitsmanagement
ingericht om inzicht te verkrijgen in
areaal, spullen en het ver- en gebruik
en ‘end of life’

Tussentijdse producten

Mijlpalen

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

ROUTEKAART
Het lijkt erop dat we aan het begin staan van een
omwenteling bij Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen. De mogelijkheid om te gaan sturen
op basis van effect, zowel op klimaat als op
materiaal, begint vorm te krijgen. Om dit goed te
kunnen doen, moet volgens ons op korte termijn
een aantal stappen worden genomen. De zes
belangrijkste stappen voor de korte termijn zijn
hier samengevat, en zijn de eerste tussentijdse
producten onderweg naar het realiseren van de
zes genoemde mijlpalen.

Om de zes gewenste systeemveranderingen
te implementeren is samen met het
leernetwerk en een begeleidingsgroep
van experts een routekaart opgesteld.
Hierbij is gekeken naar een tijdsframe van
5 jaar waarbij milestones en tussentijdse
producten zijn gedefinieerd. De uiteindelijke
milestones staan in het groen geformuleerd.
De tussentijdse producten: studies, analyses,
pilots en tools, staan op de tijdlijn op de
pagina hiervoor geplaatst en starten begin
2019.

1. 80/20-studie

4. Markt

Maak inzichtelijk waar de grootste effecten
gesorteerd kunnen worden met gerichte acties.
Dit kan door middel van een stofstroomanalyse
met doorgerekende effecten op specifieke
thema’s (bijvoorbeeld CO2, materiaalreductie, landen watergebruik)

Creëer inzicht in welke productgegevens
marktpartijen nu al aan kunnen leveren, en
stel op basis daarvan een protocol op voor
informatievoorziening ten behoeve van goede
vergelijkbaarheid (bij inschrijving) en monitoring
(tijdens het contract).

2. Waardebehoud

5. Stand van zaken contract- en
faciliteitsmanagement

Werk een eenduidig indicatorenraamwerk uit,
waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan
het waardebehoud van producten aan het einde
van de levensduur.

3. Basisset indicatoren
Bepaal een basisset met indicatoren, die gebruikt
kunnen worden om effectberekeningen te
aggregeren.
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Onderzoek de praktijk van contract- en
faciliteitsmanagement, om aanknopingspunten te
identificeren om het daadwerkelijke effect in beeld
te brengen.

6. Bewustwording
Zorg er voor dat het belang van effectmonitoring
zo snel en zo breed als mogelijk gedragen wordt.
De verschuiving van prestatieafspraken naar
sturing op effect en de noodzaak voor monitoring
is hierbij essentieel.
OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

HOOFDSTUK 01

HOOFDSTUK 03

HOOFDSTUK 04

HOOFDSTUK 05

HOOFDSTUK 06

HOOFDSTUK 07
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HOOFDSTUK 02

INTRODUCTIE &
AANPAK

HOOF D STUK 0 1

HOOFDSTUK 01

INTRODUCTIE
•• Welke indicatoren moeten er gemeten worden
om een compleet beeld te krijgen van MVI?

•• Welke data is er nodig voor de monitoring en wie
zou die moeten aanleveren?
•• Hoe maak je het systeem toegankelijk voor de
actoren elk niveau?

De hoofdvraag van dit onderzoek is:

“Hoe komen we tot integrale
effectmonitoring voor
klimaatneutraal en circulair
inkopen?”

HOOFDSTUK 06

Op Europees en nationaal niveau ontstaan
verschillende raamwerken om de circulaire
economie te monitoren. Aansluiting vinden bij
deze nationale en internationale initiatieven is van
belang om ervoor te zorgen dat beleidsdoelen
doorvertaald kunnen worden naar decentrale
overheden. Er zijn al veel initiatieven gaande op
dit gebied, maar die sluiten op dit moment slechts
beperkt op elkaar aan.
Zo’n goede aansluiting is belangrijk: monitoring
moet enerzijds zo compleet en gedetailleerd
mogelijk zijn, maar anderzijds ook praktisch
uitvoerbaar blijven.

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

HOOFDSTUK 07
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HOOFDSTUK 05

MVI omvat verschillende thema’s, waaronder
klimaatneutraal en circulair inkopen. Daarbij is

het belangrijk om een holistische benadering te
kiezen, waarbij milieu- en menselijke factoren
zoals landgebruik, gezondheid en toxiciteit ook
worden meegewogen om probleemverschuiving te
voorkomen.

HOOFDSTUK 04

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) staat
hoog op de agenda. In 2016 werden de ambities
vastgelegd in het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen 2016 - 2020. Zo’n 150
overheden ondertekenden dit Manifest en hebben
dit vertaald naar een actieplan om hun ambities
handen en voeten te geven. In 2018 heeft het
kabinet de ambitie neergelegd om vanuit de
publieke inkoop jaarlijks 1 Mton CO2 te besparen.
Nu veel organisaties hun actieplannen hebben
opgesteld, en maatschappelijk verantwoorde
eisen en criteria opnemen in hun aanbestedingen,
groeit ook de behoefte aan het meten van
effecten van inkoop en het monitoren van de
impact. Daarom is in 2018 het Leernetwerk
Effectmonitoring opgezet door PIANOo en
Rijkswatersataat.

					
Daarbij is het belangrijk om een goed beeld te
vormen hoe een monitoringsysteem voor MVI er
op lange termijn uit zou kunnen zien. Daarmee
kunnen de stappen die nu gezet worden, bijdragen
aan het invullen van die langetermijnvisie.

HOOFDSTUK 03

•• Hoe passen de monitoringsystemen op
verschillende niveaus in elkaar?

HOOFDSTUK 02

De volgende vragen willen we in dit project
beantwoorden:		

HOOFDSTUK 01

LEERNETWERK EFFECTMONITORING
Adviesbureau Metabolic is benaderd om
een analyse te maken van de verschillende
instrumenten op het gebied van MVI. Dit
doet zij als invulling van het Leernetwerk
Effectmonitoring.

Opzet Leernetwerk

•• Sessie 2: Roadmap richting uniforme
effectmonitoring MVI: actoren, data en tools.

Aanpak en Projectdoelen
Het doel van dit project is om een routekaart te
ontwikkelen richting een raamwerk voor integrale
effectmonitoring voor klimaatneutraal en circulair
inkopen. Daarbij kijken we naar de volgende niveaus:
					
•• Product: wat is het effect van MVI ten opzichte
van een standaard alternatief product / dienst?
•• Organisatie: wat is het geaggregeerde effect
(milieu- sociaal- economisch) van MVI voor de
gehele organisatie?
•• Nationaal: welk effect heeft MVI in relatie tot
relevante beleidsdoelstellingen inzake circulaire
economie en klimaat op nationaal niveau?

BESTAANDE
EFFECTMONITORING
VERBETERINGEN
IDENTIFICEREN
SPECIFICATIE BEOOGD
MVI RAAMWERK
ROUTEKAART INTEGRALE
EFFECTMONITORING MVI
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HOOFDSTUK 07

•• Europees: welk effect heeft MVI in relatie tot
relevante beleidsdoelstellingen inzake circulaire
economie en klimaat op Europees niveau?

HOOFDSTUK 06

Het leernetwerk ‘Effectmonitoring’ verschilt in zijn
opzet van de andere leernetwerken. Dat is mede
het gevolg van de complexiteit van het onderwerp:
er zijn veel vragen en er gebeurt ook al veel op
het gebied van effectmonitoring, maar het is nog
niet duidelijk in hoeverre deze zaken optimaal op
elkaar aansluiten. De focus ligt daarmee meer op
onderzoek, en het ophalen van de belangrijkste
aspecten die spelen in de organisaties van de
deelnemers.

•• Sessie 1: In kaart brengen van de ‘blinde vlekken’
op de drie niveaus en feedback op indicatoren
en monitoringssystematiek.

HOOFDSTUK 05

Meer informatie? www.pianoo.nl/klimaatenveloppe

Leernetwerksessies:
•• Kick-off: Ophalen behoeften aan
effectmonitoring op inkoopprocessen.

HOOFDSTUK 04

Deze analyse wordt (mede)gefinancierd met
klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft
de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de
transitie naar een klimaatneutrale en circulaire
economie

In drie bijeenkomsten zijn met verschillende
deelnemers vanuit onder meer het Ministerie van
I&W, Rijkswaterstaat, het RIVM, PBL, gemeentes,
waterschappen, onderzoeksbureaus en
universiteiten inzichten gedeeld en deze analyse
aangescherpt.

HOOFDSTUK 03

In die analyse wordt gekeken naar verschillende
niveaus: het niveau van een productgroep, het
niveau van een organisatie en het niveau van
nationale rapportage. Op basis van die analyse
wordt helder waar nog uitdagingen liggen.
Vervolgens stellen we in een routekaart de acties
voor die de komende vijf jaar ondernomen moeten
worden om te komen tot een meer eenduidige
effectmonitoring voor klimaatneutraal en circulair
inkopen.

HOOFDSTUK 02

Aanleiding

HOOFDSTUK 01

HOOFDSTUK 03

HOOFDSTUK 04

HOOFDSTUK 05

HOOFDSTUK 06

HOOFDSTUK 07
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Figure 2: Een veilige navigatieruimte voor mensen op aarde. Aangepast van rapport One Planet approaches, p16. (Sabag
Bron: Steffen et al. Planetary
Boundaries:
Guiding human
development
on a changing
planet, Science, 16 januari 2015.
Bron: Steffen
et al. Planetary
Guidinget
human
development on a changing planet, Science, 16 januari 2015.
Muñoz
& Gladek, 2017,
aangepast
vanBoundaries:
Rockström
al., 2009)
Ontwerp: Globaia
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RUIK

Door o.a. intensivering in de landbouw zet
ontbossing in een rap tempo voort met een
negatieve impact voor belangrijke natuurlijke
systemen en met gevolg biodiversiteisverlies.
Daarnaast zien we een wereldwijd verstoorde
koolstofkringloop met grote effecten op het
klimaat. Ook zien we verstoorde wereldwijde
nutriëntenkringlopen, zoals fosfor en stikstof wat
o.a. leidt tot ‘dode zones’ in de oceanen..

e
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LANDGEB

Een aantal van de essentiële grenzen van onze
planeet worden in rap tempo overschreden. Het
Stockholm Resilience Institute heeft 9 planetaire
grenzen vastgesteld, waarvan er momenteel al
vier een groeiend risico en twee een hoog risico
vormen voor een veilige navigatieruimte voor
mensen op aarde.

RUIK

EEN ONHOUDBAAR SYSTEEM

LANDGEB

Sinds de industriële revolutie is er een
exponentiële stijging geweest op een aantal
fundamentele aspecten die van grote invloed
zijn op de leefbaarheid van de planeet. De
bevolkingsgroei en de bijkomende groeiende
economische activiteiten hebben ertoe geleid
dat er steeds meer grondstoffen nodig zijn om
deze economie te voeden. Dit draagt ook weer
bij aan ontbossing, het gebruik van kunstmest,
een toename in grote overstromingen, stijgende
temperaturen, waterverbruik en een alarmerend
verlies van biodiversiteit. Al deze exponentiële
curves zorgen ervoor dat we voor een grote
uitdaging staan.
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NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Een circulaire- en klimaatneutrale economie
streeft naar een wereld voor mensen op een
leefbare planeet die veerkrachtig is. Het is een
middel tot een doel en dit dient te gebeuren
binnen kaders van rechtvaardigheid, gelijkheid,
veiligheid en gezondheid. Het is hierbij
altijd belangrijk om in de gaten te houden
of met het aanpakken van een probleem,
geen andere problemen ontstaan in het
systeem (verschuiving). Het verbranden van
elektriciteitskabels om grondstoffen vrij te maken
is zodoende geen voorbeeld van een integrale
duurzame en circulaire aanpak. De Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties,
kunnen hierbij een handvat bieden voor een
integrale aanpak van duurzame uitdagingen. Deze
randvoorwaarden zouden altijd in acht genomen
moeten worden wanneer er doelen worden
geformuleerd op deelaspecten van het systeem.
Een oplossing op het ene gebied zou nooit tot
onoverkomelijke of onomkeerbare problemen
moeten leiden op een ander gebied.
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Een middel om het patroon te doorbreken dat
onze huidige economische activiteiten kenmerkt
is de circulaire economie. In plaats van het
onttrekken van grondstoffen, deze verwerken,
gebruiken en verloren laten gaan als afval, wil
dit systeem grondstoffen behouden op het
niveau van hoogste waarde (en complexiteit).
Dit geldt zowel voor de biotische (planten,
voedsel, hout, biobased, etc.) als de abiotische
(plastics, metalen, chemicaliën), kringlopen. In
dit systeem worden via principes van hergebruik,
onderhoud, reparatie, hermaken, etc materialen
behouden voor het systeem. Pas als er echt
geen mogelijkheden meer zijn voor hergebruik,
wordt nagedacht over recycling. Als ook dat
niet mogelijk blijkt kan nagedacht worden over
verbranding (met warmteterugwinning), en als
allerlaatste kan de afvalstroom onder de grond
geplaatst worden. De link tussen circulair en
klimaatneutraal wordt in de laatste jaren ook
steeds vaker gemaakt. Zo heeft het Planbureau
voor de Leefomgeving uitgerekend dat de
circulaire economie in 2030 kan bijdragen aan een
reductie van 8 Mton CO2 (PBL, 2018).

RANDVOORWAARDEN EN HET
RISICO VAN HET VERSCHUIVEN VAN
DE PROBLEMATIEK

HOOFDSTUK 02

DE CIRCULAIRE ECONOMIE

HOOFDSTUK 06

Burning site, Agbogbloshie By Fairphone CC BY-NC 2.0
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DE 7 PILAREN VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Metabolic brengt de circulaire economie
holistisch in kaart. Daarbij houdt zij niet alleen
rekening met zaken als grondstoffenverbruik
en klimaatimpact, maar ook met aspecten als
biodiversiteit, gezondheid en ook met de invloed
op sociale, economische en culturele aspecten.
Deze thema’s zijn van groot belang wanneer we
kijken naar de transitie naar een klimaatneutrale
en circulaire economie. Het laat zien dat
sturing op een enkel aspect negatieve gevolgen
kan hebben in een van de andere domeinen.
Ongelijkheid in het verdelen van de lusten en
lasten bij de energietransitie is daar een actueel
voorbeeld van.

ZEVEN
KARAKTERISTIEKEN

Alle energie komt uit
hernieuwbare bronnen.

van een Circulaire
Economie
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Biodiversiteit wordt
structureel ondersteund
en versterkt.
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Water wordt gewonnen op
een duurzame manier en
bronherstel wordt
gemaximaliseerd.
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Materialen worden continu
op een hoogwaardige
manier gerecycled.

Maatschappij en cultuur
worden behouden.
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Gezondheid en welzijn
van mens en natuur
worden structureel
ondersteund.

HOOFDSTUK 02

Figuur 4: In de 7 pijlers van de circulaire economie van
Metabolic wordt in lijn met de focus van dit onderzoek
klimaatimpact (o.a. CO2 uitstoot), als materiaalverbruik
meegenomen in de analyse. Metabolic kijkt echter
holistisch naar de transitie naar een circulaire economie en
neemt ook andere sociale en planetaire systemen in acht
hierbij.

De waarde van menselijke
activiteiten wordt breder
uitgedrukt dan alleen
ﬁnancieel.
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Bij inkoop is het van belang om bij de focus op
CO2-emissie en grondstoffenverbruik de gevolgen
voor andere aspecten in de gaten te houden. In
dit onderzoek ligt de focus op klimaatneutraal
en materiaalverbruik, maar we vinden het wel
noodzakelijk om een brede blik te behouden en
uiteindelijk te kijken naar het gehele systeem.
Alleen dan kan een transitie ingezet worden
zonder het verschuiven van lasten en problemen
naar domeinen die ook fundamenteel zijn voor
een robuust en veerkrachtig leefklimaat.
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BELEIDSDOELEN KLIMAAT EN CIRCULAIRE ECONOMIE
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•• Wereldwijde temperatuurstijging beperken
tot 2 graden, streven naar 1.5 graad.
•• 30% daling broeikasgasemissies in 2030
(t.o.v. 1990).

•• 50% minder gebruik van primaire
grondstoffen in 2030 (mineraal, fossiel,
metalen).
•• Nederland volledig circulair in 2050.

•• 27% energie van hernieuwbare bronnen.

HOOFDSTUK 04

Nederland heeft als doel om klimaatneutraal te
worden in 2050: de CO2-uitstoot moet dan met
95% zijn verminderd ten opzichte van 1990.
In 2030 moet er een reductie van 49-55% zijn
gerealiseerd. Daarnaast heeft Nederland de
ambitie om circulair te worden. Ook hiervoor
zijn doelstellingen geformuleerd: we willen
100% circulair zijn in 2050, en ons primair
grondstofverbruik in 2030 met 50% hebben
teruggebracht.

HOOFDSTUK 02

In 2015 is in Parijs afgesproken om de
wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot
maximaal twee graden. Voor Nederland worden
de nationale bijdragen op dit moment vastgelegd
in een Nationaal Klimaatakkoord.
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MVI
Maatschappelijk
verantwoord inkopen

HOOFDSTUK 03
HOOFDSTUK 04

Intern. sociale voorwaarden

Social return

Biobased inkopen

Milieuvriendelijk inkopen

MKB-vriendelijk inkopen
Innovatiegericht inkopen
Figure 5: Verschillende termen binnen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, ingedeeld in inhoudelijke thema’s (pilaren) en
dwarsdoorsnijdende uitgangspunten (horizontale balken)

Focus op klimaatneutraal en circulair inkopen, systeemveranderingen toepasbaar
voor MVI als geheel

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN
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ook uitbreidbaar is voor andere MVI-thema’s. De
uitdagingen en gewenste systeemveranderingen
komen voort uit analyse van het gehele
inkoop- en verantwoordingsproces, en zijn dus
toepasbaar voor MVI als geheel.

HOOFDSTUK 06

Voor de te meten effecten ligt de focus in deze
opdracht op klimaatneutraal en circulair inkopen.
Het voorgestelde indicatorenraamwerk focust
zich hier dan ook op, met de kanttekening dat
we dit holistisch benaderen en het raamwerk

HOOFDSTUK 05

Per 1 januari 2015 is afgesproken dat alle inkopen
maatschappelijk verantwoord worden uitgevoerd.
Met een geschatte 73 miljard euro aan inkopen
van de Nederlandse overheden per jaar, is de
potentiële impact hiervan enorm (Significant,
2016). Welk gedeelte hiervan over de inkoop
zoals gedefinieerd bij MVI gaat, is echter zeer
onduidelijk en moet verder onderzocht worden.

Circulair inkopen

Klimaatneutraal inkopen

Daarnaast houdt MVI rekening met sociale
aspecten.

PIANOo onderscheidt daarbij 46 verschillende
productgroepen, waarvoor ook MVI-criteria
zijn opgesteld. In deze documenten staan
minimumeisen, specifiek per productgroep, op
verschillende niveaus. Deze eisen en criteria
zijn recent geactualiseerd en beschikbaar via
mvicriteria.nl.

HOOFDSTUK 02

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
betekent dat, naast op de prijs van de producten,
diensten of werken ook effecten van de inkoop
op mens en milieu worden meegenomen, zowel
direct als in de keten. Er worden zes MVI-thema’s
onderscheiden, waaronder klimaatneutraal
en circulair. Hierbij wordt o.a. gekeken de
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en
het zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van
grondstoffen.

HOOFDSTUK 01

MVI DRAAGT BIJ AAN ENERGIE- EN CIRCULAIRE ECONOMIE TRANSITIE

HOOFDSTUK 01

VAN DUURZAAM INKOPEN NAAR MVI

HOOFDSTUK 02

In de EU denkt men nu in de richting van prestatie-eisen (X %
circulair inkopen), wat meer in lijn ligt met het oude denken
van duurzaam inkopen en niet op basis van effect (1 Mton/
jaar CO2-reductie in Nederland). Ontwikkelingen op Europees
niveau zullen dus nauwlettend in de gaten gehouden moeten
worden.

HOOFDSTUK 03

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2016 - 2020 (Manifest MVI)
Opdrachtgeverschap door de hele organisatie: van uitsluiten, naar aanmoedigen en uitnodigen

Partijen
1.
2.
3.
4.
5.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw S.A.M. Dijksma;
De Minister voor Wonen en Rijksdienst, de heer S. Blok;
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw E.M.J. Ploumen;
De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp;
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer L.F. Asscher;

Actieplan MVI Rijksinkoopstelsel

Partijen 1 t/m 5 ieder handelend in zijn of haar hoedanigheid van bestuursorgaan, samen hierna te noemen:
Rijksoverheid;
6.

De Unie van Waterschappen, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf van waterschap Scheldestromen en lid van het
dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen, hierna te noemen: Waterschappen;

7.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, handelend als bestuursorgaan,
namens deze: mevrouw M. van Rijnsbergen, gedeputeerde werk en welzijn, hierna te noemen:
provincie Limburg;
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, handelend als bestuursorgaan,
namens deze: de heer J.Chr. van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid, energie, cultuur, inkoop en
archief, hierna te noemen: provincie Noord-Holland;
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, handelend als bestuursorgaan, namens
deze: de heer A.J. van der Maas, gedeputeerde, hierna te noemen: provincie Zeeland;

8.

9.
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10. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, handelend als bestuursorgaan, namens deze: de heer J. Kluis, wethouder van duurzaamheid, recreatie, toerisme, natuur en
milieu, hierna te noemen: gemeente Aalsmeer;
11. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, handelend als bestuursorgaan,
namens deze: de heer M. Pol, wethouder van financiën, economische ontwikkeling en vastgoed,
hierna te noemen: gemeente Almere;
12. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, handelend als
bestuursorgaan, namens deze: de heer E.G. de Leest, wethouder van duurzaamheid en milieu, hierna
te noemen: gemeente Alphen aan den Rijn;
13. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, handelend als bestuursorgaan, namens deze: de heer A. Choho, wethouder van duurzaamheid, hierna te noemen: gemeente
Amsterdam;
14. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen NH, handelend als bestuursorgaan, namens deze: mevrouw O. Rasch, wethouder van kunst en cultuur, monumenten, natuur en
milieu/duurzaamheid, recreatie en toerisme, strand, economische zaken, interne dienstverlening
(automatisering en informatisering), facilitaire zaken, inkoop en aanbesteding, documentaire
informatievoorziening, externe dienstverlening (publieksdiensten, alle vergunningen behalve
bouwvergunningen) en projectmatig werken, hierna te noemen: gemeente Bergen NH;
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Partijen 7 tot en met 9 samen hierna te noemen: Provincies;
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MONITOREN VAN VOORTGANG BELEIDSDOELEN IS NOODZAKELIJK
Voortbouwen op eerdere studies

Met de verschuiving van het meten van prestaties
en inspanning naar het stellen van doelstellingen
rond effect is ook de noodzaak tot monitoring
opgekomen. Het implementeren van MVI en het
monitoren van effecten is noodzakelijk om:

Er zijn in de afgelopen jaren al meerdere studies
uitgevoerd die de eerste stappen zetten naar het
meten van het effect van MVI. We werken verder
op de conclusies uit deze studies:

•• Handvatten te bieden om de MVI-ambities, zoals
gesteld in het MVI-actieplan, te concretiseren

•• De markt te stimuleren om mee te gaan in de
ontwikkeling naar meer duurzame en circulaire
producten en diensten.

•• In een studie omtrent de beschikbare tools
voor MVI zijn de verschillende methodes,
indicatoren en toepassingen van deze tools in
beeld gebracht (RIVM, 2017). Dit onderzoek
is meegenomen en uitgebreid met recente
ontwikkelingen in tools in deze analyse.
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•• De beleidsfocus bij te stellen aan de hand van
de gemonitorde effecten.

•• In een quickscan van de Rijksinkopen zijn
de productgroepen met de grootste milieuimpact kwalitatief ingeschat (CE Delft, 2017).
Hieruit blijkt dat de clusters energie, bouw en
datacenters veel impact hebben. De impact van
de GWW is niet bepaald.

HOOFDSTUK 03

•• Inzicht te krijgen in de bijdragen van MVI aan
beleidsdoelstellingen op klimaat, circulaire
economie en op termijn mogelijk de Sustainable
Development Goals.

HOOFDSTUK 02

Doelen van effectmonitoring

HOOFDSTUK 05

•• In 2018 is een methode ontwikkeld om de
effecten van MVI te meten, die tevens is
toegepast op 8 productgroepen (RIVM, 2018).
Hieruit werd duidelijk dat voor sommige groepen
de vermeden CO2-emissie al te meten is,
maar werd ook duidelijk dat nog veel data van
aanbestedingen mist om inzicht te krijgen in het
effect van MVI.
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OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
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AANSLUITING BIJ MONITORING OP (INTER)NATIONAAL NIVEAU
FUNCTIE

Europese Commissie (2018)

A monitoring framework for the circular
economy

Raamwerk voor het meten van de CE

Ministerie van Milieu, Energie en
Waterschappen, Frankrijk (2017)

10 Key Indicators for Monitoring the
Circular Economy.

10 sleutel indicatoren voor meten CE

PBL, CBS & RIVM:
Potting et al. (2018)

Circulaire economie: wat we willen weten
en kunnen meten

Raamwerk voor het meten van de CE

EUROSTAT (2016)

Material flows and resource productivity

Ondersteunende theorie

Europese Commissie (2014)

EU Resource Efficiency Scoreboard 2015

Raamwerk

OECD (2017)

Green Growth Indicators 2017

Raamwerk

Planbureau voor de Leefomgeving,
Potting, Hekkert, & Worrell (2016)

Circulaire Economie: Innovatie meten in
de keten

Ondersteunende theorie

EEA (2016)

Circular Economy in Europe - Developing
the knowledge base

Ondersteunende theorie

Circle Economy, Shifting Paradigms. De
Wit et al. (2018)

The circularity gap report: an analysis of
the circular state of the global economy

Raamwerk voor het meten van de CE

Wuppertal Institut (2014)

Material intensity of materials, fuels,
transport services, food

Ondersteunende theorie

HOOFDSTUK 05

Het is dan ook van groot belang om deze
ontwikkelingen in de gaten te houden, en met
het indicatorenraamwerk voor MVI aan te sluiten
bij deze (inter)nationale ontwikkelingen. In de
tabel hieronder zijn een aantal van de leidende
raamwerken weergegeven op het gebied van
monitoring van de circulaire economie.

HOOFDSTUK 04

NAAM PUBLICATIE

HOOFDSTUK 03

Afgelopen jaar zijn er echter verschillende
raamwerken ontwikkeld die op een macroniveau
meten. In 2017 publiceerde het Franse ministerie
van Milieu, Energie en Waterschappen een rapport
waarin het ministerie 10 indicatoren voor de
circulaire economie opstelt (Manier et al., 2017).
Ook de Europese Commissie en het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) publiceerden in 2018
raamwerken (EC, 2018, Potting et al., 2018).

BRON

HOOFDSTUK 02

(Inter)nationaal zijn er ook veel ontwikkelingen
op het gebied van monitoring van circulariteit en
milieu-effecten. De laatste vijf jaar is de interesse
in het meten van circulariteit op verschillende
geografische niveaus toegenomen. Vóór
2017 waren er voornamelijk rapporten die de
mogelijkheden verkennen voor het opstellen van
indicatoren op basis van data van het Europees
Milieu Agentschap (EEA, 2016) en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (Delahaye & Baldé, 2016).
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PRODUCTSPECIFIEK
dynamiek

acties

(bv. aantal patenten)

(bv.opstellen criteria)

prestatie

(bv.10% circulair inkopen)

effect

(bv.CO2-reductie)
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Figure 6: De driehoek is gebaseerd op de studie van het PBL (2018) en laat de verschillende niveaus en indicatoren zien.
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•• Kern: beperkte set, generieke kernindicatoren
voor snel inzicht.

AT
IC

DASHBOARD

•• Effect: het daadwerkelijke effect van deze acties,
bijvoorbeeld een CO2-reductie van 1 Mton/jaar.
Daarnaast zijn er drie niveaus van indicatoren
(verticaal) te onderscheiden:

d
lei

•• Prestaties: de kwantitatieve prestatie van
inspanningen, bijvoorbeeld 10% circulair inkopen.

be

•• Dynamiek: de beweging richting een circulaire
economie, bijvoorbeeld het aantal patenten op dit vlak.
•• Acties: acties en plannen die opgesteld worden
om de transitie concreet te maken, bijvoorbeeld
actieplannen en opzetten van pilots.

KERN

D
IN

Op nationaal niveau is het Planbureau voor de
Leefomgeving bezig om een monitoringssystematiek
op te zetten, waarbij zowel de transitiedynamiek
als de effecten op het gebied van circulaire
economie gemeten kunnen worden (PBL, 2018).
Deze effectmonitoring moet laten zien of de
reductiedoelstelling in het Rijksbrede Programma
voor het gebruik van abiotische grondstoffen op
koers ligt (halvering in 2030, volledig circulair in
2050). Het raamwerk maakt onderscheid tussen
vier soorten indicatoren (horizontaal), gericht op het
transitieproces en de impact daarvan:

•• Dashboard: bredere set dashboard-indicatoren
voor een meer genuanceerd inzicht.
•• Productspecifiek: indicatoren specifiek van
belang voor een product of dienst.
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NAAR INTEGRALE EFFECTMONITORING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS
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•• Op inkoopniveau moet de inkoper in staat
gesteld worden om verschillende opties te
vergelijken en de meest duurzame te selecteren.
•• Op organisatieniveau moet het totale effect van
de inkoop naar voren komen om voortgang in
het behalen van beleidsdoelen inzichtelijk te
maken.

be

De focus van dit project ligt op integrale
effectmonitoring met een focus op CO2-reductie
en grondstoffenverbruik. Belangrijk hierbij
is twee doelen omtrent effectmonitoring te
onderscheiden:

D
IN

De piramidestructuur van het PBL is het
uitgangspunt voor onze analyse. Daarbij
is het inkoopproces productspecifiek,
geven dashboardindicatoren een beeld op
organisatieniveau en zijn kernindicatoren geschikt
om te verantwoorden aan de politiek.

PRODUCTSPECIFIEK
dynamiek

acties

(bv. aantal patenten)

prestatie

(bv. opstellen criteria) (bv. 10% circulair inkopen)

effect

(bv. CO2-reductie)

HOOFDSTUK 05

Figure 7: De driehoek laat zien dat de focus van dit onderzoek zich richt op effectmonitoring op verschillende niveaus.
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Een ander belangrijk punt van aandacht is dat
inkoop zich focust op de voorkant van het
circulaire proces: de aanschaf. Op dit moment kan
er een schatting gemaakt worden van de effecten,
maar deze moet worden bijgesteld tijdens het
daadwerkelijke gebruik en het hoogwaardig
hergebruik na afloop van het gebruik.
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HOOFDSTUK 04

STAND VAN ZAKEN
EFFECTMONITORING

HOOFD STUK 0 4

HOOFDSTUK 01

LEESWIJZER SYSTEEMSCHETS
In de systeemschets maken we onderscheid tussen drie aspecten: de indicatoren die gemeten worden,
de tools en databases die nodig zijn om deze indicatoren te meten, en de actoren die deze systemen
daadwerkelijk gaan gebruiken. Deze drie aspecten zijn gevat in drie iconen, die in de rest van dit
document als leidraad dienen.

Indicatoren

HOE WIL JE DIT METEN?

Tools & Databases

WIE GAAT HET METEN?

Organisatie & Beleid

HOOFDSTUK 03

WAT WIL JE METEN?

HOOFDSTUK 04

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit twee delen:

HOOFDSTUK 05

A. Een systeemschets van het MVI-systeem,
waarin de interacties en datastromen in
het inkoop- en verantwoordingsproces
tussen verschillende actoren, tools en
databases in kaart worden gebracht.
Dit is MVI breed, aangezien een
inkoopsystematiek niet uniek is voor
klimaatneutraal en circulair inkopen.

HOOFDSTUK 02

Om de stand van zaken rond effectmonitoring in
beeld te krijgen, hebben we het ‘MVI-systeem’ zo
holistisch mogelijk benaderd en in kaart gebracht.
Daarbij hebben we gekeken naar de drie niveaus
van productspecifiek, organisatie en beleid. Deze
holistische blik op het MVI-systeem stelt ons in
staat om te bepalen waar uitdagingen liggen om
integrale effectmonitoring mogelijk te maken.
Deze uitdagingen dienen als uitgangspunten om
de focus voor de komende jaren te bepalen op
weg naar een eenduidige effectmonitoring van
klimaatneutraal en circulair inkopen.

B. Een analyse van bestaande tools, waarbij
deze analyse is gedaan op basis van
indicatoren en tools voor klimaatneutraal
en circulair inkopen.
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4B. ANALYSE BESTAANDE TOOLS

DE ACTOREN IN HET MVI-SYSTEEM

MARKTPARTIJ

Verantwoordelijk voor het leveren van de uitgevraagde product of dienst.

INKOPER

Verantwoordelijk voor het opstellen van de uitvraag, en selecteren van de
beste aanbesteding o.b.v. de criteria.

CONTRACTMANAGER

Verantwoordelijk voor het opstellen van het contract, levering en
administratie in contractdatabase.

FACILITY MANAGER

Verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en afhandeling einde contract.

EINDGEBRUIKER

Verantwoordelijk voor de interne gebruiker van het product of de dienst.

ROLLEN VERANTWOORDING & STRATEGIE

Om goede interventies op te kunnen stellen
naar een integrale effectmonitoring, hebben
we de analyse gericht op drie vragen:
1. Wat is de interactie tussen de actoren?

CATEGORIEMANAGERS

Verantwoordelijk voor het opstellen van strategie en plannen per groep
producten of diensten.

POLITIEK

Verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en doelstellingen.

SECRETARIS GENERAAL

Verantwoordelijk voor het vertalen van politieke doelen in prioriteiten die
opdracht worden voor de gehele organisatie

BELEIDSMEDEWERKER

Verantwoordelijk voor het vertalen van beleid en rapporteren van voortgang
richting politiek.

3. Waar zijn cruciale interacties die de
dynamiek in het systeem bepalen?
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2. Hoe gebruiken de actoren de
verschillende tools en databases?

HOOFDSTUK 06

Verantwoordelijk voor het bepalen, verdelen en vrijgeven van budget voor inkoop.

HOOFDSTUK 05

BUDGETHOUDER

HOOFDSTUK 04

Verantwoordelijk voor het verstrekken van de opdracht tot inkoop.

HOOFDSTUK 03

OPDRACHTGEVER

De verschillende actoren in het MVIsysteem zijn cruciaal: zij zijn immers
diegene die met inkoop aan de slag gaan.
We hebben de actoren in het proces
gedefinieerd, welke allen hun eigen rol
spelen en op andere momenten in het
inkoopproces en de verantwoording hun rol
spelen. We hebben onderscheid gemaakt
tussen de actoren die een rol spelen bij
elk individueel inkoopproces, en de rollen
die overkoepelend met verantwoording en
strategie te maken hebben.

HOOFDSTUK 02

ROLLEN INKOOPPROCES

HOOFDSTUK 01

4A. SYSTEEMSCHETS

HOOFDSTUK 01

4A. SYSTEEMSCHETS

4B. ANALYSE BESTAANDE TOOLS

HET INKOOPPROCES, TOOLS EN ACTOREN

INKOPER

INITIATIEFASE

EINDGEBRUIKER

AANBESTEDINGSFASE

SPECIFICEREN

CRITERIATOOL

(Bijv. MVI Criteriatool)

SELECTIETOOL

(Bijv. DuboCalc)

UITVOERINGSFASE

CONTRACTEREN

BESTELLEN

BEWAKEN

NAZORG

CONTRACTEN DATABASE

EFFECTDATABASE

HOOFDSTUK 06

TENDER DATABASE

(bijv. TenderNed)

SELECTEREN

FACILITY MANAGER

Figure 8: Het Inkoopproces
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HOOFDSTUK 05

INKOOPVOORBEREIDING

CONTRACTMANAGER

HOOFDSTUK 04

OPDRACHTGEVER

Interactie met tools en databases
De actoren maken gebruik van tools en
databases om aanbestedingen uit te vragen,
zoals TenderNed of Negomatrix. Ook maken ze
gebruik van tools om de beste aanbesteding
te selecteren, en van een contractdatabase
om de daadwerkelijke producten of services te
registreren. Al deze systemen zijn van cruciaal
belang om effecten te kunnen meten, zowel
van de geschatte impact (bij selectie) als de
daadwerkelijke impact (levensduur, hoogwaardig
hergebruik).

HOOFDSTUK 03

MARKTPARTIJ

Interactie met markt en gebruiker
De actoren in het MVI-systeem interacteren
met elkaar op verschillende momenten tijdens
het inkoopproces. Een goed inkoopproces met
een goede samenwerking (zowel intern bij de
opdrachtgever als tussen de opdrachtgever
en de markt) is daarbij van belang om hoge
duurzaamheidsambities te kunnen realiseren.
Daarbij gaat het niet alleen om de prestatie bij
gunning, maar ook de prestaties tijdens het
gebruik en de afspraken voor het einde vand e
levensduur.

HOOFDSTUK 02

Inkoopproces van voorbereiding tot nazorg
Het inkoopproces is het proces van het
identificeren van de behoefte voor een bepaald
product (of dienst) tot en met het bewaken en
evalueren van de inkoop. De inkoper kan bij het
opstellen van de aanbesteding gebruikmaken van
MVI-criteria, zodat factoren rond milieu- en sociale
factoren meewegen bij de gunning.
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4B. ANALYSE BESTAANDE TOOLS

SYSTEEMSCHETS MVI
LEGENDA

POLITIEK

SECRETARIS GENERAAL

Actoren
Tools en databases

Rapportage

Bestaande interacties

Beleidssturing

Soms gecombineerd

Strategie

Rapportage

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

Invullen verwachte prestatie

BELEIDSMEDEWERKER

ZELFEVALUATIETOOL

Aanvraag nieuwe inkoop
Opdrachtverlening

Contract opstellen, data en levering

INKOPER

MARKTPARTIJ

Opstellen
uitvraag
Aanleveren data
Winnaar

CONTRACTMANAGER

Vergelijken

Overdracht dossier

FACILITEITSMANAGER

Invoeren
contract

Afvoer

CRITERIATOOL

(Bijv. MVI Criteriatool)

TENDER DATABASE

Data inschrijvingen

(bijv. TenderNed)

SELECTIETOOL

CONTRACTEN DATABASE

(Bijv. DuboCalc)

Einde contract

EFFECTDATABASES

LEGENDA

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Gebruik

Actoren

EINDGEBRUIKER

Behoeftes

BEWAKEN

NAZORG

Tools en databases
Bestaande interacties
Bestaande datastromen

INKOOPVOORBEREIDING

SPECIFICEREN

SELECTEREN

CONTRACTEREN

BESTELLEN

mpact en gebruik
streerd
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ERKER
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Conversiefactoren

HOOFDSTUK 05

Criteria

Overdragen
inkoopdossier
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OPDRACHTGEVER

Bestaande datastromen

HOOFDSTUK 03

BUDGETHOUDER

HOOFDSTUK 02

age

4A. SYSTEEMSCHETS

4B. ANALYSE BESTAANDE TOOLS

HET HUIDIGE MVI-SYSTEEM IN KAART
Wisselwerking tussen inkoopproces en
organisatie- en beleidsniveau
Om inzicht te creëren over de voortgang van
de gestelde doelen (bijv. CO2-reductie en
materiaalverbruik) is het van belang dat we weten
wat het effect is van alle inkoop van (de)centrale
overheden. Daarvoor is data noodzakelijk van
de effecten van inkoop, en moet deze op een
integrale manier geaggregeerd worden om inzicht
te krijgen in het totale effect.
Voorbeeld van aanbestedingsplatform (TenderNed)

HOOFDSTUK 03
HOOFDSTUK 04

Vanuit de politiek en het beleid geeft
inkoopstrategie en -beleid richting aan
het inkoopproces. Aandachtspunten voor
productgroepen of categorieën geven inzicht
in aandachtspunten tijdens de inkoop. De
wisselwerking tussen het inkoopproces en beleid
en politiek is weergegeven in de bovenste helft
van de systeemschets.

HOOFDSTUK 02

Het MVI-systeem is in kaart gebracht om de
interacties te zien tussen de verschillende
actoren, tools en databases. Dit is gedaan op de
niveaus van het inkoopproces (de grijze vlakken),
de aggregatie richting organisatieniveau en
uiteindelijk de rapportage naar en sturing vanuit
de politiek. In sommige kleinere overheden zullen
rollen gecombineerd worden of niet alle systemen
in gebruik zijn. Deze manier van het inzichtelijk
maken van het MVI-systeem geeft een ‘praatplaat’
dat als uitgangspunt dient om de blinde vlekken
en uitdagingen in het systeem te identificeren.

HOOFDSTUK 01
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HOOFDSTUK 05

Voorbeeld van een selectietool (CO2-prestatieladder)

HOOFDSTUK 06
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BESTAANDE METHODEN EN TOOLS
PRODUCTGROEP

METHODE

COMPLEXITEIT

CO2 prestatieladder

Verduurzamen van organisatie en maatschappelijk verantwoord inkopen d.m.v.
prestatieladder

Alle

Prestatieladder

Medium

Ecochain

Combinatie van verschillende LCA's op bedrijfs- en ketenniveau voor een
holistisch beeld van de impact

Alle

LCA

Hoog

GPR Gebouw

LCA-tool om prestatie van gebouwen te bepalen (inclusief MPG en EPG).

Gebouw

LCA

Hoog

DuboCalc

Uitgebreide LCA-tool waarmee milieuimpact van GWW aanbestedingen berekend
kan worden

GWW

LCA

Hoog

Modint EcoTool

LCA-based tool om de milieu-impact van textielproducten (indicatief) te bepalen

Textiel

LCA

Medium

DuboMat

Vereenvoudigde versie van DuboCalc om milieu-impact in de GWW te bepalen

GWW

Dashboard

Medium

LCC-CO2

Tool die levenscycluskosten (Life cycle cost) en CO2 uitstoot berekend en
vergelijkt tussen producten

Alle

Dashboard

Hoog

Resource
Identification Tool

Uitgebreid framework om de circulariteit en eerlijkheid van producten te
evalueren

Alle

Dashboard

Hoog

MVI zelfevaluatietool

Inzicht in prestaties en vorderingen op het gebied van MVI voor aanbestedende
diensten

Alle

Dashboard

Laag

Webtool ISO 20400

Helpt bedrijven en (semi-)publieke organisaties te ondersteunen bij het
implementeren van de richtlijn ISO 20400

Alle

Dashboard

Laag

Circular IQ

Online platform voor gunning op materiaalgebruik, circulair ontwerp en bedrijfsvoering

Alle

Dashboard

Medium

Optimal SCANS

Online tool om circulariteit van producten én bedrijfsvoering te vergelijken

Alle

Dashboard

Medium

GSES System

Combinatie van ISO normen en systematieken, waaronder ISO-normen voor
duurzaam inkopen, CO2-reductie en circulaire bedrijfsvoering

Alle

Dashboard

Medium

PRP e-Procurement

E-procurement tool voor prestatiegericht circulair inkopen, vergelijken en
circulair beheren

Alle

Dashboard

Medium

RIVM effectmethodiek

Methodiek voor meten van effect voor circulair, biobased en milieuvriendelijk
inkopen

Alle

Dashboard

Medium
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BESCHRIJVING

HOOFDSTUK 02

TOOL

HOOFDSTUK 01

4B. ANALYSE BESTAANDE TOOLS

4A. SYSTEEMSCHETS

ANALYSE BESTAANDE TOOLS EFFECTMONITORING

•• Is de tool specifiek voor een productgroep ontwikkeld?
•• Welke methodiek is er gebruikt (Life Cycle Analysis (LCA), een dashboard met indicatoren,
prestatieladder)?
•• Is de tool gericht op product-, keten- of organisatieniveau?
Overzicht van het dashboard van DuboMat

•• Is de tool gericht op criteria, selectie of uitvoer in het inkoopproces?
•• Zijn de indicatoren gericht op middelen, acties, prestaties of effect?
•• Op welke thema’s zijn er indicatoren opgesteld volgens de 7 pilaren van de Circulaire Economie?

Daarnaast hebben we een analyse van de clusters uitgevoerd, om inzichtelijk te krijgen wat de impact,
complexiteit en beschikbare data is voor elk cluster.
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HOOFDSTUK 06

•• Wat zijn de inputs (data) en outputs (indicatoren) van de tools?

HOOFDSTUK 05

•• Is de tool makkelijk toe te passen of heel complex?

HOOFDSTUK 04

Overzicht van het dashboard van LCC-CO2 tool

Om de voor- en nadelen en de blinde vlekken in de monitoring inzichtelijk te krijgen, hebben we de
bestaande tools in kaart gebracht. Voor de analyse van de bestaande tools en systematieken hebben we
gekeken naar de volgende aspecten:

HOOFDSTUK 03

Effectmonitoring is een onderwerp waar al veel gebeurd. Er zijn verschillende systemen in gebruik,
elk voor hun eigen doelgroep en doel. We hebben een overzicht van de bestaande systemen en
initiatieven op de verschillende niveaus, waarbij we hebben gekeken naar product-, keten-, en
organisatiegerichte systematieken. Deze analyse is uitgevoerd om voort te bouwen op de basis
die er al is, en verbeterpunten te identificeren. Uiteindelijk is harmonisatie van de indicatoren en
aansluiting van deze systemen bij nationale en Europese frameworks voor effect wenselijk. Voor
deze analyse is voortgeborduurd op de analyse Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
(RIVM, 2017) en de analyse van het Utrecht Sustainability Institute (2017).
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Analyse bestaande tools
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BESTAANDE METHODEN EN TOOLS

Ecochain

LCA

GPR Gebouw

LCA

DuboCalc

LCA

Modint EcoTool

LCA

DuboMat

Dashboard

LCC-CO2

Dashboard

Resourse
Identification Tool

Dashboard

MVI zelfevaluatietool

Dashboard

Webtool ISO 20400

Dashboard

Circular IQ

Dashboard

Optimal SCANS

Dashboard

GSES System

Dashboard

PRP e-Procurement

Dashboard

RIVM
effectmethodiek

Criteria

Organisatie

Criteria

Selectie

Uitvoer

Middel

Actie

Prestatie

Effect

Tools gebaseerd op Life Cycle Analysis
(LCA) zijn de enige tools die gericht zijn
op het meten van effect.
Deze tools zijn echter vaak niet in
staat de effecten te aggregeren zodat
inzicht ontstaat over het totale effect op
organisatieniveau.

Tools die breed naar verschillende
niveaus en fases kijken, zijn over het
algemeen gericht op acties en prestaties,
niet op effectmeting.

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

HOOFDSTUK 07

37

HOOFDSTUK 06

Prestatieladder

Keten

HOOFDSTUK 05

CO2 prestatieladder

Product

HOOFDSTUK 04

Methode

TRANSITIEPROCES VS EFFECT

HOOFDSTUK 03

Tool

FASE

HOOFDSTUK 02

NIVEAU
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4A. SYSTEEMSCHETS
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4B. ANALYSE BESTAANDE TOOLS

4A. SYSTEEMSCHETS

BESTAANDE METHODEN EN TOOLS

Prestatieladder

Ecochain

LCA

GPR Gebouw

LCA

DuboCalc

LCA

Modint EcoTool

LCA

DuboMat

Dashboard

LCC-CO2

Dashboard

Resourse
Identification Tool

Dashboard

MVI zelfevaluatietool

Dashboard

Webtool ISO 20400

Dashboard

Circular IQ

Dashboard

Dashboardtools nemen een brede
blik op circulariteit mee, maar dit zijn
actie- of prestatiegerichte vragenlijsten,
geen inzicht in de effecten op bijv.
biodiversiteit, watergebruik of sociale
voorwaarden.
Veel tools richten zich op energie,
materialen en uitstoot (CO2-reductie), het
integreren van sociaal-maatschappelijke
en economische indicatoren wordt nog
weinig toegepast.
BILLIJKHEID

ZEVEN
KARAKTERISTIEKEN

Dashboard

PRP e-Procurement

Dashboard

RIVM
effectmethodiek

Criteria

E
TI

GSES System

De focus van de geanalyseerde
tools ligt op klimaatneutraal en
circulair inkopen. In deze analyse is
echter ook bekeken welke andere
aspecten worden meegenomen en
waar ze nog blinde vlekken hebben.
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Dashboard
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Optimal SCANS
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van een Circulaire
Economie

HOOFDSTUK 05

CO2 prestatieladder

Circulaire
strategiën

HOOFDSTUK 04

Methode

HOOFDSTUK 03

Tool

De circulariteit van producten
(hoogwaardig hergebruik) en materialen
(recycling) wordt nog bijna niet
meegenomen in effectmeting.
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INDICATOREN - 7 PILAREN
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ANALYSE VAN CLUSTERS PRODUCTGROEPEN

DATA

3. Kantoorfaciliteiten en
diensten

4. Grond-, weg- en
waterbouw (GWW)
-

5. Kantoorgebouwen
220. 000.000

6. Transport en vervoer

80. 000.000

225. 000.000

135. 000.000

Grote productgroepen
(mln euro)

Datacenter & ICThardware: 130

Electriciteit: 44
Gas: 35

Catering: 32
Kantoorinrichting: 50
Bedrijfskleding: 22

Specifieke tools

-

-

Modint (textiel)

DuboMat, DuboCalc

GPR Gebouw, GPR
Bouwbesluit, OneClick
LCA, MRPI MPG

-

Niet-specfieke tools

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Methode

Schaduwprijs

Schaduwprijs

Schaduwprijs

LCA, Schaduwprijs

LCA, Schaduwprijs

Schaduwprijs

Databases

-

CO2-emissiefactoren

-

Nationale
Miliedudatabase en
DuboCalc database

Nationale
Milieudatabase & NIBE
Milieuclassificaties

CO2-emissiefactoren

Databeschikbaarheid

Laag

Hoog

Laag

Hoog

Hoog

Middel

CO2 impact (kg CO2/kg
product)

-

7.00

-

0.26

1.77

2.01

Materiaalverbruik (kg
materiaal/kg product)

0.2

3.3

-

-

Specifieke impact

E-waste, hoog
elektriciteitsverbruik

CO2-emissie, NOX,
verbruik van fossiele
brandstoffen

Verschillend, maar
hoge impact in
productieproces

Veel materiaalgebruik,
impact op watergebruik
en transport zorgt voor
CO2-emissies

Dienstauto’s: 40
Post: 84

0.8
Veel impact op
materiaalgebruik,
energieverbruik

Lokale emissies and
gebruik van fossiele
brandstoffen, luchtvaart
hoge CO2-uitstoot

Dit is een analyse van de inkoop door de Rijksoverheid, decentrale overheden zijn hier niet in meegenomen. De grootte van de productgroepen zijn gebaseerd
op de Quickscan Rijksinkopen (CE Delft, 2018). De CO2- en materiaalimpact zijn landelijke gemiddeldes voor deze categoriën gebaseerd op de Kilmaatmonitor
(CBS, 2017) en de Material Flow Monitor (CBS, 2016). Ondanks de samenstelling van de clusters zal verschillen, geeft dit indicatief inzicht in de impact. Extra
onderzoek naar waar de grootste winst op klimaatneutraal en circulair inkoop behaald kan worden is noodzakelijk.
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290. 000.000

HOOFDSTUK 05

Uitgave per cluster
(mln euro)

HOOFDSTUK 04

IMPACT

2. Energie

HOOFDSTUK 03

TOOLS

1. Automatisering &
telecommunicatie

HOOFDSTUK 02

CLUSTER

CONCLUSIE CLUSTERANALYSE
2. ENERGIE

3. GWW

Impact:
Complexiteit:
Geschikt voor pilot:

Impact:
Complexiteit:
Geschikt voor pilot:

Impact:
Complexiteit:
Geschikt voor pilot:

Conclusie:
Veel verschillende producten, lastige impactmeting
en effecten (herkomst materialen, effect op sociale
factoren).

Conclusie:
Veel impact als cluster en relatief eenvoudig beginpunt
voor effectmeting.

Conclusie:
Al goede basis van methodes en veel impact,
uitbreiden naar circulariteit.

4. KANTOORFACILITEITEN

5. KANTOOR GEBOUWEN

6. TRANSPORT EN VERVOER

Impact:
Complexiteit:
Geschikt voor pilot:

Impact:
Complexiteit:
Geschikt voor pilot:

Impact:
Complexiteit:
Geschikt voor pilot:

Conclusie:
Veel verschillende producten/diensten in dit cluster,
maar individuele groepen zeer geschikt voor pilots.

Conclusie:
Al goede basis van methodes, uitbreiden naar
circulariteit. Relatief veel data beschikbaar, gebruik
van maken.

Conclusie:
Veel impact als cluster en relatief eenvoudig beginpunt
voor effectmeting.

HOOFDSTUK 03
HOOFDSTUK 04
HOOFDSTUK 05
HOOFDSTUK 07
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CONCLUSIE: INTEGRALE EFFECTMONITORING IS NOG NIET MOGELIJK
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acties

(bv.opstellen criteria)

•• Aggregatie van effecten zodat de totale impact
op organisatieniveau inzichtelijk wordt is nog
niet mogelijk

•• Beschikbaarheid van data noodzakelijk voor
effectmeting verschilt per productgroep en
cluster.
•• Circulaire strategieën (recycle, reuse, refurbish)
en vermeden inkoop zijn lastig te bepalen en is
nog lastig te combineren met LCA-methodieken.
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effect

(bv.CO2-reductie)

HOOFDSTUK 06

•• Tools voor effectmeting zijn voor verschillende
productgroepen in ontwikkeling.

prestatie

(bv.10% circulair inkopen)

Modint

HOOFDSTUK 05

dynamiek

p
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DuboCalc

ink
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PRODUCTSPECIFIEK

EcoChain
RIT

HOOFDSTUK 04

FF

CO2-prestatieladder
LCC-CO2
CircularIQ

(bv. aantal patenten)
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DASHBOARD

EN

OR

•• Voor CO2-emissie, en in mindere mate
grondstoffenverbruik kunnen we voor
sommige productgroepen al goed effectmeting
uitvoeren.

MVO Circular inkopen
MVI-ZET
Webtool ISO20400

or

•• De informatie die beschikbaar is voor
effectmonitoring verschilt per productgroep.

AT
IC

•• Voor CO2-emissies is het eenvoudiger
om de effecten te aggregeren dan voor
grondstofverbruik.

KERN

D
IN

•• Voor bepaalde productgroepen zijn er tools die
deze inzichten kunnen geven (voorbeeld: GWW),
voor andere productgroepen is dit nog erg lastig
(voorbeeld: catering).

d
lei

In de afgelopen periode is beleid op MVI op
veel plekken omgezet naar actieplannen. Om
de effecten van die actieplannen te meten, is
een eenduidige methodiek nodig die de effecten
vanuit productgroepen kan aggregeren naar een
organisatieniveau.
Voor de ontwikkeling van integrale
effectmonitoring zijn de volgende conclusies
belangrijk om mee te nemen:

PBL
MVI Actieplan

be

Uit de analyse blijkt dat de bestaande
effectmonitoring nog onvoldoende eenduidig
is. De verschillende methodieken op producten organisatieniveau hebben nog te weinig
samenhang.

HOOFDSTUK 02

Integrale effectmonitoring en impactmeting
op organisatieniveau is nog niet mogelijk

HOOFDSTUK 01

HOOFDSTUK 02

HOOFDSTUK 03

HOOFDSTUK 04

HOOFDSTUK 06

HOOFDSTUK 07
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HOOFDSTUK 05

UITDAGINGEN
MVI-SYSTEEM

HOOF D STUK 0 5

HOOFDSTUK 01

SECRETARIS GENERAAL
Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

Prioritisering van aandacht
en middelen om impact te
behalen lastig

Beleidssturing

De uitdagingen
in het
LEGENDA
systeem zijn
Actoren
weergegeven
Tools en databases
met
de interacties
Bestaande
uitroeptekens.
Bestaande datastromen

POLITIEK
Niet op effect,
beperkt op prestatie

Rapportage

BUDGETHOUDER

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

Invullen verwachte prestatie

BELEIDSMEDEWERKER
Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd

ZELFEVALUATIETOOL

Behaalde effecten op organisatieschaal
niet inzichtelijk/te meten

Aanvraag nieuwe inkoop
Opdrachtverlening

Contract opstellen, data en levering
Niet een partij:
gelaagd/keten

Inkoper niet ondersteund
om hoger dan minimumeisen
toe te passen

MARKTPARTIJ

Opstellen
uitvraag
Aanleveren data
Winnaar

Actoren

Criteria

Overdracht dossier

CONTRACTMANAGER

Vergelijken

(Bijv. MVI Criteriatool)
Data inschrijvingen

Invoeren
contract

Selectie niet o.b.v.
circulariteit, verschil in
inzicht productgroepen

CRITERIATOOL

TENDER DATABASE

Mist in veel
gevallen nog

SELECTIETOOL

Alleen voor
sommige clusters

FACILITEITSMANAGER
Meestal geen
end of life plan

CONTRACTEN DATABASE

(Bijv. DuboCalc)

(bijv. TenderNed)

Geleverde data aan de
voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of lastig
te valideren

Overdragen
inkoopdossier

Afvoer

Einde contract
Geen terugname
door leverancier

Conversiefactoren

EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Gebruik

EINDGEBRUIKER

Behoeftes

BEWAKEN

NAZORG

Tools en databases
Bestaande interacties
Bestaande datastromen

INKOOPVOORBEREIDING

SPECIFICEREN

SELECTEREN

CONTRACTEREN

BESTELLEN
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HOOFDSTUK 07

ERKER

HOOFDSTUK 06

LEGENDA

INKOPER

HOOFDSTUK 05

Op prestatie,
niet effect

Gebruik van keurmerken: lastig te
valideren

Wanneer dezelfde persoon:
niet genoeg tijd voor contracten

HOOFDSTUK 04

OPDRACHTGEVER

Rapportage

HOOFDSTUK 03

Soms gecombineerd

Geen rapportage effect
Strategie

HOOFDSTUK 02

ge

UITDAGINGEN

HOOFDSTUK 01

UITDAGINGEN IN HET MVI-SYSTEEM

•• De situatie: hoe is het systeem nu ingericht?
•• De knelpunten: waar zitten nog uitdagingen
richting effectmonitoring?

Tools & Databases

WIE GAAT HET METEN?

Organisatie & Beleid

De 6 uitdagingen in het MVI-systeem:
van aandacht en middelen om impact te behalen is
1 Prioritisering
onduidelijk (80/20 regel) .
gaan we meten: Tools en databases zijn nog niet breed beschikbaar
2 Hoe
om te selecteren op effect voor klimaatneutraal en circulair inkopen.
en geleverde data door marktpartijen is te beperkt om
3 Uitgevraagde
effectmeting mogelijk te maken.
is beperkt inzicht in daadwerkelijk gebruik en hergebruik van de
4 Erproduct/dienst
van effecten op organisatieschaal is nog niet mogelijk:
5 Aggregatie
voortgang van CO -reductie en vermindering grondstoffen gebruik nog
niet te meten.

2

gaan we meten: Er is een consensus over een eenduidig duurzaam
6 Wat
en circulair indicatorenraamwerk voor effectmeting.
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HOOFDSTUK 06

•• De gevolgen: waar leiden deze knelpunten toe?

HOE WIL JE DIT METEN?

HOOFDSTUK 05

Wij hebben de zes belangrijkste uitdagingen
geïdentificeerd: deze hebben de komende jaren
aandacht nodig. Deze uitdagingen omvatten vaak
meerdere aspecten, en worden op de volgende
pagina’s verder geïllustreerd. Voor elk van deze
uitdagingen schetsen we:

Indicatoren

HOOFDSTUK 04

De uitdagingen liggen op verschillende plekken
in het systeem: zowel in de indicatoren en
databases, als in de interactie tussen de
actoren en de verschillende databases. In de
systeemschetsen zijn de uitdagingen aangegeven
met rode uitroeptekens.

WAT WIL JE METEN?

HOOFDSTUK 03

Op basis van de analyse van het MVI-systeem
en de verschillende instrumenten die worden
gebruikt, wordt helder waar nog uitdagingen
liggen. Deze uitdagingen dienen als uitgangspunt
om te bepalen wat er de komende jaren nodig
is om te komen tot een meer eenduidige
effectmonitoring op klimaat- en circulaire
prestaties vanuit inkoop.

HOOFDSTUK 02

UITDAGINGEN

BUDGETHOUDER

Strategie

Niet op effect,
beperkt op prestatie
effect,

Niet op
beperkt
opeffect
prestatie
Geen
rapportage

om te sturen op basis van effect.
Doelstellingen
zijn generiek en kijken
Beleidssturing
naar
het
systeem
als geheel.
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER

Rapportage

Categorieplan
en
2.
Knelpunten:

Rapportage

3. Gevolg:
Op prestatie,
Vergelijken
Criteria
• Er is onvoldoende
inzicht hoe impact
niet effect
kan worden behaald (sturen op
Selectie niet o.b.v.
Opstellen
circulariteit, verschil in
CRITERIATOOL
innovatie,
focus op producten).
uitvraag
Wanneer dezelfde
persoon:
inzicht productgroepen
(Bijv. MVI Criteriatool)
•
Er
is
onvoldoende
sturing
op
het
niet genoeg tijd voor contracten
Data
inschrijvingen
TENDER DATABASE behalen van effect.
SELECTIETOOL

LEGENDA

Op
Actoren
niet effect
Tools en databases

Bestaande interacties
Opstellen
Bestaande datastromen
uitvraag

TENDER DATABASE

(bijv. TenderNed)

CRITERIATOOL

(Bijv. MVI Criteriatool)
Data inschrijvingen

CONTRACTMANAGER
EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Selectie niet o.b.v.

SPECIFICEREN
SELECTEREN
circulariteit,
verschil in

inzicht productgroepen

SELECTIETOOL

(Bijv. DuboCalc)

CONTRACTEN DATABASE

CONTRACTEREN

Gebruik

EINDGEBRUIKER
Invoeren
contract

BESTELLEN
Mist in veel

gevallen nog

BEWAKEN

Geen terugname
FACILITEITSMANAGER
door leverancier
Behoeftes

Meestal geen

NAZORG
end of life plan

CONTRACTEN DATABASE
45

Afvoer

Einde contract

Overdracht dossier

Conversiefactoren

Vergelijken

INKOOPVOORBEREIDING

Meestal geen
end of life plan

Afvoer

Einde contract
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ERKER

Criteria

sommige clusters

Mist in veel
gevallen nog

FACILITEITSMANAGER

HOOFDSTUK 06

INKOPER

Geleverde data aan de
voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of lastig
prestatie,
te valideren

Overdragen
Alleen voor
inkoopdossier

Overdracht dossier

Invoeren
contract

(Bijv. DuboCalc)

(bijv. TenderNed)

Bestaande datastromen

HOOFDSTUK 05

Inkoper niet ondersteund
om hoger dan minimumeisenAanleveren data
Winnaar
toe te passen

Bestaande interacties

HOOFDSTUK 04

valideren

databases

Bestaande datastromen

Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd

CONTRACTMANAGER

inkoopdossier

Tools en
Bestaande interacties

Rapportage

Daadwerkelijke impact en gebruik

ZELFEVALUATIETOOL

INKOPER

Actoren

Tools en databases

BELEIDSMEDEWERKER
ZELFEVALUATIETOOL
wordt niet geregistreerd

materiaalstromen en bijkomende effect
Behaaldethema’s.
effecten op organisatieschaal
op milieu, klimaat en andere
Categorieplan en
niet inzichtelijk/te meten
Aanvraag nieuwe inkoop• Verkenningen van potentiële effecten
inkoopstrategie
Invullen verwachte prestatie
OPDRACHTGEVER
Opdrachtverlening
van het inkopen van duurzame
innovaties ontbreken. Een voorbeeld:
Contract opstellen, data en levering
wat zou het effect zijn als de overheid
Behaalde effecten
op organisatieschaal
telefoongebruik
als dienst
gaat persoon:
Wanneeraf
dezelfde
Niet een partij:
Inkoper niet ondersteund
niet
genoeg telefoons
tijd voor contracten
niet inzichtelijk/te
meten
gelaagd/keten
nemen,
in
plaats
van
mobiele
Aanvraag nieuwe inkoop
om hoger dan minimumeisen
als product?
toe te passen
Overdragen

Opdrachtverlening
MARKTPARTIJ

Actoren

Rapportage

BELEIDSMEDEWERKER

Geen rapportage effect

Budget
Invullen
• inkoopstrategie
Onvoldoende inzicht
inverwachte
de grotteprestatie
van
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER

LEGENDALEGENDA

POLITIEK
POLITIEK

HOOFDSTUK 03

Strategie

Soms gecombineerd

1. Situatie:
Prioritisering van aandacht
en middelen
Mindset en scope soms niet
• Het is nog niet mogelijk voor beleid
Beleidssturing
gericht op MVI en effectmetingom impact te behalen lastig

Prioritisering van aandacht
en middelen om impact te
behalen lastig

HOOFDSTUK 02

SECRETARIS GENERAAL

van keurct opstellen, data Gebruik
en levering
merken: lastig te

age

HOOFDSTUK 01

1. BELEIDSPRIORITERING OM IMPACT TE BEHALEN IS ONDUIDELIJK

HOOFDSTUK 01

2. TOOLS EN DATABASES ZIJN NOG NIET BREED BESCHIKBAAR

OPDRACHTGEVER

Mindset
en scope soms
niet
Aanvraag
nieuwe
gericht op MVI en effectmeting

ZELFEVALUATIETOOL

SECRETARIS GENERAAL
van aandacht
Behaalde effectenPrioritisering
op organisatieschaal
en middelen om impact te
niet inzichtelijk/tebehalen
meten
lastig

inkoop

Beleidssturing

Opdrachtverlening

POLITIEK
Niet op effect,
beperkt op prestatie

Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd
LEGENDA

Actoren
Tools en databases

Rapportage

Bestaande interacties
Bestaande datastromen

Geen rapportage effect
Strategie

1. Situatie:
• ErBELEIDSMEDEWERKER
zijn volop ontwikkelingen rondom
tools en databases, maar deze zijn nog
toegankelijk
niet voor
Invullen verwachte prestatie
Daadwerkelijke
impact enen
gebruik
Wanneer
dezelfde persoon:ZELFEVALUATIETOOL onvoldoende
wordt niet geregistreerd
alle productgroepen
beschikbaar.

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER

Budget

Inkoper niet ondersteund
om hoger dan minimumeisen
Aanvraag nieuwe inkoop
toe te passen
OPDRACHTGEVER
Opdrachtverlening

Categorieplan en
inkoopstrategie

Rapportage

HOOFDSTUK 03

BUDGETHOUDER
Contract opstellen, data en levering
Soms gecombineerd

Invullen verwachte prestatie

HOOFDSTUK 02

Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

niet genoeg tijd voor contracten

Behaalde effecten op organisatieschaal
niet inzichtelijk/te meten

2. Knelpunten:
Overdracht dossier
• De criteria bij inkoop zijn vaak gericht
op prestaties, niet op effect.
Contract opstellen, data en levering
• Voor veel producten zijn de
Op prestatie,
conversiefactoren niet beschikbaar (van
Wanneer dezelfde persoon:
Niet een partij:
Vergelijken
Criteria
Invoeren
Inkoper
niet ondersteund
niet genoeg tijd voor contracten
kg. product naar effect op CO2, water,
niet
effect
gelaagd/keten
contract
om hoger dan minimumeisen
landgebruik).
Meestal geen
Selectie niet o.b.v.
toe te passen
Overdracht dossier
Overdragen
Opstellen
• Er zijn er veel verschillende
INKOPER
CONTRACTMANAGER
FACILITEITSMANAGER
MARKTPARTIJ
Mist
in
veel
inkoopdossier
end of life plan
circulariteit,
verschil
in
CRITERIATOOL
uitvraag
conversiefactoren beschikbaar
en
er
gevallen
nog
inzicht productgroepen
(Bijv.
MVI Criteriatool)
Op prestatie,
Vergelijken
Criteria
is gebrek
aan gezamenlijke afspraken
Invoeren
Gebruik van keurniet effect
contract
merken: lastig te
hierover
(zoals
wel gedaan
is ingeen
de
Meestal
Selectie niet o.b.v.
Aanleveren
data
Data inschrijvingen
valideren
Afvoer
Opstellen
Mist in veel
Green
Deal emissiefactoren).
end of life plan
circulariteit, verschil in
CRITERIATOOL
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
CONTRACTEN
DATABASE
uitvraag
gevallen nog
inzicht productgroepen
(Bijv. MVI Criteriatool)
Winnaar
• Doordat tools vaak gericht zijn op één
(Bijv. DuboCalc)
(bijv. TenderNed)
Aanleveren data
Data inschrijvingen
MVI-thema, is inzicht in potentiële
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
CONTRACTEN DATABASE
Einde contract
Winnaar
negatieve neveneffecten op andere
Conversiefactoren
Alleen
voor
(Bijv.
DuboCalc)
(bijv.
TenderNed)
Geleverde data aan de
thema’s lastig in te schatten.
Geen terugname
sommige clusters

CONTRACTMANAGER

HOOFDSTUK 04

INKOPER

Overdragen
inkoopdossier

HOOFDSTUK 05

age

Alleen voor
sommige clusters

Conversiefactoren

EFFECTDATABASES

door leverancier

Gebruik
3. Gevolgen:
(Bijv.
CO2-emissiefactoren.nl)
Gebruik
Behoeftes
(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
EINDGEBRUIKER
•
Hierdoor
kan de inkoper lastig
Actoren
selecteren op basis van effecten
Tools en databases
•
De markt wordt niet afgerekend op het
Bestaande interacties
INKOOPVOORBEREIDING
SPECIFICEREN
SELECTEREN
CONTRACTEREN
BESTELLENdaadwerkelijke
BEWAKEN
NAZORG
effect op mens
en milieu
Bestaande datastromen
van
de
aangeboden
product
of dienst.
INKOOPVOORBEREIDING
SPECIFICEREN
SELECTEREN
CONTRACTEREN
BESTELLEN
BEWAKEN
EFFECTDATABASES
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Behoeftes

NAZORG

HOOFDSTUK 07

ERKER

Geleverde data aan de
voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of lastig
te valideren

HOOFDSTUK 06

voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of
lastig
LEGENDA
te valideren

Prioritisering van aandacht en middelen
om impact te behalen lastig

SECRETARIS GENERAAL

Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting
Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

Strategie

Budget

inkoopstrategie

Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

Invullen verwachte prestatie

Invullen verwachte prestatie

Aanvraag nieuwe inkoop

Op prestatie,
niet effect

Gebruik van keurmerken: lastig te
Gebruik
van keurvalideren

Aanleveren data
Winnaar

Aanleveren data

LEGENDA
Actoren
Tools en databases

(bijv. TenderNed)

Geleverde data aan de
voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of lastig
te validerenINKOOPVOORBEREIDING

INKOPER

Vergelijken

CONTRACTMANAGER
aan productgegevens kan leveren.
Overdragen
CONTRACTMANAGER
inkoopdossier
• De afweging tussen
flexibiliteit (zodat

FACILITEITSMANAGER
Overdracht dossier

Invoeren
elke leverancier haar innovatie
kwijt
contract
Meestal geen
Selectie niet o.b.v. kan) en uniformiteit en validatie van
Vergelijken
InvoerenAfvoer
Mist in veel
end of life contract
plan
circulariteit, verschil in
gegevens (zodat eerlijke
vergelijking
inzicht productgroepen Selectie niet o.b.v. gevallen nog
(Bijv. MVI Criteriatool)
mogelijk is) is lastig.
Mist in veel
circulariteit, verschil in
Data inschrijvingen CRITERIATOOL
•
Geen
consensus
over protocol
voorDATABASE gevallen
SELECTIETOOL
CONTRACTEN
nogcontract
Einde
inzicht
productgroepen
(Bijv. MVI Criteriatool)
(Bijv. DuboCalc)
aanleveren gegevens.

Op prestatie,
Criteria
niet effect
CRITERIATOOL

Alleen voor
TENDER DATABASE

sommige clusters

Data
inschrijvingen
Conversiefactoren

3. Gevolgen:
• Voor veelGebruik
productcategorieën wordt er
EINDGEBRUIKER
Conversiefactoren onvoldoende data aangeleverd
om te
vergelijken op basis van MVI criteria.
EFFECTDATABASES
• Beperkte mogelijkheid om effect Gebruik
(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
CONTRACTEREN
BESTELLEN
BEWAKEN
te berekenen van verschillende
inschrijvingen van de markt.

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Alleen voor
sommige clusters
SPECIFICEREN

SELECTEREN

Bestaande interacties

Geen terugname

SELECTIETOOL

EFFECTDATABASES (Bijv. DuboCalc)

(bijv. TenderNed)

Meestal geen
end of life plan

CONTRACTEN
DATABASE
door leverancier
Behoeftes

NAZORG
EINDGEBRUIKER

Behoeftes

Bestaande datastromen

INKOOPVOORBEREIDING

SPECIFICEREN

SELECTEREN

BESTELLEN

BEWAKEN
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NAZORG
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CONTRACTEREN

HOOFDSTUK 06

Geleverde data aan de
Winnaar
voorkant is
beperkt,
ontbreekt en/of lastig
te valideren

Opstellen
TENDERuitvraag
DATABASE

Criteria

• Onvoldoende inzicht in Overdracht
wat de markt
dossier

Overdragen
inkoopdossier

HOOFDSTUK 05

Opstellen
uitvraag

2. Knelpunten:
niet genoeg tijd voor
contracten

INKOPER

toe te passen

MARKTPARTIJ

merken: lastig te
valideren

Wanneer dezelfde persoon:
Wanneer dezelfde persoon:
niet genoeg tijd voor contracten

Inkoper niet ondersteund
niet ondersteund
om hogerInkoper
dan minimumeisen
om hoger dan minimumeisen
toe te passen

MARKTPARTIJ

Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd

HOOFDSTUK 04

Niet een partij:

Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd

• Er is geen eenduidig protocol voor
het aanleveren van productgegevens
om geschat effect gedegen te kunnen
berekenen en vergelijken.

Contract
opstellen,
data en levering
Contract
opstellen,
data en levering

Niet
een partij:
gelaagd/keten
gelaagd/keten

ZELFEVALUATIETOOL

ZELFEVALUATIETOOL

niet inzichtelijk/te meten

Aanvraag nieuwe inkoop

Bestaande datastromen
BELEIDSMEDEWERKER

BELEIDSMEDEWERKER

Behaalde effecten op organisatieschaal
Behaalde effecten opniet
organisatieschaal
inzichtelijk/te
meten
1. Situatie:

OPDRACHTGEVEROpdrachtverlening
Opdrachtverlening
OPDRACHTGEVER

Bestaande interacties

Rapportage

Rapportage

Rapportage

Actoren
Tools en databases

Niet op effect,
Rapportage
Geen rapportage
effect
beperkt op prestatie

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Geen rapportage effect
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Categorieplan en

LEGENDA

HOOFDSTUK 03

Soms
gecombineerd
Soms
gecombineerd

BUDGETHOUDER

Beleidssturing

Strategie

BUDGETHOUDER

Prioritisering van
aandacht
Beleidssturing
en middelen om impact te
behalen lastig

Niet op effect,

POLITIEKbeperkt op prestatie

HOOFDSTUK 02

ERKER

HOOFDSTUK 01

age

3. UITGEVRAAGDE EN GELEVERDE DATA TE BEPERKT VOOR EFFECTMETING
POLITIEK

HOOFDSTUK 01

4. BEPERKT INZICHT IN DAADWERKELIJK GEBRUIK EN HERGEBRUIK
LEGENDA

POLITIEK
Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

BUDGETHOUDER

SECRETARIS Beleidssturing
GENERAAL

Prioritisering van aandacht
Geen
rapportage
effect
en
middelen
om impact
te
behalen lastig

Strategie
Mindset en
scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

OPDRACHTGEVER

Tools en databases

Rapportage

Niet op effect,

POLITIEK

LEGENDA
Bestaande
interacties

BestaandeActoren
datastromen

Rapportage

Rapportage
beperkt op prestatie
1. Situatie:
Beleidssturing
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
BELEIDSMEDEWERKER
• Er is onvoldoende inzicht in de
Geen rapportage effect
prestaties
vanende ingekochte
Categorieplan
Strategie
Rapportage
inkoopstrategie
Invullen
producten
en diensen
en er verwachte
is geen prestatie
Daadwerkelijke
impact en gebruik
BUDGETHOUDER
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
BELEIDSMEDEWERKER
ZELFEVALUATIETOOL
wordt niet geregistreerd
koppeling tussen het meten van het
(geschatte) effect vanCategorieplan
inkoop
en en effecten op organisatieschaal
Behaalde
Budget
inkoopstrategie
Invullen verwachte prestatie
Daadwerkelijke impact en gebruik
het daadwerkelijk gebruik en
ZELFEVALUATIETOOL
nieteinde
inzichtelijk/te meten
wordt niet geregistreerd
Aanvraag nieuwe inkoop
levensduur (end of life).
Opdrachtverlening

Tools en databases
Bestaande interacties
Bestaande datastromen

Behaalde effecten op organisatieschaal
niet inzichtelijk/te meten

Aanvraag nieuwe inkoop

(bijv. TenderNed)

Alleen voor

Conversiefactoren

(Bijv. DuboCalc)

Geen terugname

Bestaande datastromen
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HOOFDSTUK 07

ERKER

HOOFDSTUK 06

Geen terugname
door leverancier
3. Gevolgen:
Conversiefactoren
Alleen voor
sommige clusters
Geleverde data aan de
door leverancier
EFFECTDATABASES
• Dit leidt er toe dat er geensommige
inzichtclusters
is
voorkant is beperkt,
EFFECTDATABASES Gebruik
Behoeftes
(Bijv.
CO2-emissiefactoren.nl)
ontbreekt en/of lastig
in daadwerkelijk gebruik en einde
Gebruik
Behoeftes
EINDGEBRUIKER
(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
te valideren
EINDGEBRUIKER
levensduur van producten.
• Zodoende geen inzicht in het
daadwerkelijk effect van MVI.
Bestaande interacties
INKOOPVOORBEREIDING
SPECIFICEREN
SELECTEREN
CONTRACTEREN
BESTELLEN BESTELLEN
BEWAKEN BEWAKEN
NAZORG NAZORG
INKOOPVOORBEREIDING
SPECIFICEREN
SELECTEREN
CONTRACTEREN

HOOFDSTUK 05

age

Winnaar

Geleverde data aan de
voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of lastig
teLEGENDA
valideren
Actoren
Tools en databases

HOOFDSTUK 04

2. Knelpunten:
Opdrachtverlening
• Onduidelijk
of kiezen voor
Wanneer
dezelfde persoon:
inschrijving met de laagste
impact
opstellen, data en levering
Inkoper nietContract
ondersteund
niet genoeg tijd voor contracten
of kiezen voor meest belovende
om hoger dan minimumeisen
Wanneer dezelfde persoon:
Niet een partij:
verbetering van het product/dienst
toe te passen
Overdracht dossier
Inkoper niet ondersteund
Overdragen
niet genoeg tijd voor contracten
gelaagd/keten
tijdens
de
contractfase
meer
effect
om hoger dan minimumeisen
INKOPER inkoopdossier
CONTRACTMANAGER
FACILITEITSMANAGER
MARKTPARTIJ
toe te passen
heeft.
Dat laatste zorgt mogelijk voor
Overdracht dossier
Overdragen
INKOPER inkoopdossier
CONTRACTMANAGER
FACILITEITSMANAGER
MARKTPARTIJ
meer effect
in de markt,
maar vraagt
Op prestatie,
Vergelijken
Criteria
Invoeren
niet effect
meer van het contractmanagement.
contract
Op prestatie,
Vergelijken
Criteria
Invoeren
Meestal geen
Gebruik van keurSelectie niet o.b.v.
Afvoer
• Soms onvoldoende
ruimte voor
niet effect
Opstellen
contract
Mist in veel
merken: lastig te
end of life plan
circulariteit, verschil in
CRITERIATOOL
Meestal geen
Selectie
niet
o.b.v.
uitvraag
gedegen
contractbeheer
(in
bijv.
valideren
Afvoer
gevallen
nog
inzicht
productgroepen
Opstellen
(Bijv. MVI Criteriatool)
Mist in veel
end of life plan
circulariteit, verschil in
CRITERIATOOL
contractendatabase).
uitvraag
gevallen
nog
inzicht
productgroepen
Aanleveren data
Data inschrijvingen (Bijv. MVI Criteriatool)
• Geen rapportage
op einde levensduur
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
CONTRACTEN DATABASE
Einde contract
Aanleveren data
Data inschrijvingen
Winnaar
en (her)gebruik.
(Bijv. DuboCalc)
(bijv. TenderNed)
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
CONTRACTEN DATABASE
Einde contract
Contract opstellen,
data en levering
OPDRACHTGEVER

HOOFDSTUK 03

Budget
Soms gecombineerd

Niet op effect,
beperkt op prestatie

Actoren

HOOFDSTUK 02

Prioritisering van aandacht en middelen
om impact te behalen lastig

Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

Soms gecombineerd

MARKTPARTIJ
MARKTPARTIJ

Rapportage

BELEIDSMEDEWERKER
Daadwerkelijke impact en gebruik

ZELFEVALUATIETOOL

Invullen verwachte prestatie

Behaalde effecten op organisatieschaal
ZELFEVALUATIETOOL
niet inzichtelijk/te meten

Bestaande datastromen

INKOOPVOORBEREIDING

Wanneer dezelfde persoon:

Wanneer dezelfde persoon:
niet genoeg tijd voor contracten
niet genoeg tijd voor contracten

INKOPER
INKOPER

Overdragen
Overdragen
inkoopdossier
inkoopdossier

Overdracht dossier
Overdracht dossier

Alleen voor
sommige clusters

Alleen voor
sommige clusters
SPECIFICEREN

SPECIFICEREN

FACILITEITSMANAGER
FACILITEITSMANAGER

CONTRACTMANAGER
CONTRACTMANAGER

Invoeren
contract
Mist in veel
gevallen nog

Invoeren
Meestal geen
contract
Mist in veel
gevallen nog

CONTRACTEN DATABASE

SELECTIETOOL

(Bijv. DuboCalc)

EFFECTDATABASES

EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
SELECTEREN
CONTRACTEREN

SELECTEREN
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Afvoer

Meestal geen
end of life plan

Einde contract

CONTRACTEN DATABASE
Geen terugname

Conversiefactoren

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
Conversiefactoren

end of life plan

door leverancier

Gebruik

EINDGEBRUIKER

BESTELLEN

Geen terugname
door leverancier

Behoeftes

Gebruik
EINDGEBRUIKER
BESTELLEN
BEWAKEN
NAZORG

CONTRACTEREN

Einde contract

BEWAKEN

Behoeftes

NAZORG
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HOOFDSTUK 07

INKOOPVOORBEREIDING

Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd

Behaalde effecten op organisatieschaal
niet inzichtelijk/te meten

Toolsontbreekt
en databases
en/of lastig
Bestaande
interacties
te valideren

wordt niet geregistreerd

HOOFDSTUK 06

ERKER

Actoren
voorkant is beperkt,

Bestaande datastromen

HOOFDSTUK 05

age

voorkant is beperkt,
ontbreekt en/of lastig
LEGENDA
Geleverde data te
aan
de
valideren

TENDER DATABASE

(bijv. TenderNed)

Bestaande interacties
BELEIDSMEDEWERKER

Geen rapportage effect

3. Gevolgen:
Op prestatie,
Vergelijken
Criteria
Gebruik van keurOp prestatie,
niet effect Criteria
Vergelijken
Gebruik van keur- merken: lastig• teHierdoor is onvoldoende inzicht in het
niet effect
Selectie niet o.b.v.
effect van MVI over de hele organisatie.
merken: lastig te valideren
Opstellen
circulariteit,
verschil
CRITERIATOOL
Selectie
niet ino.b.v.
valideren
Opstellen
• Er is onvoldoende mogelijkheid
omuitvraag
inzicht
productgroepen
(Bijv. MVI Criteriatool)
circulariteit,
verschil in
CRITERIATOOL
te sturen opAanleveren
het effectdata
van uitvraag
MVI per
inzicht productgroepen
(Bijv.
MVI
Criteriatool)
Data
inschrijvingen
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
productcategorie.
Winnaar
(Bijv. DuboCalc)
(bijv. TenderNed)
Aanleveren data
Data inschrijvingen
Winnaar Geleverde data aan de

Tools en databases

HOOFDSTUK 04

Aanvraag nieuwe inkoop
2. Knelpunten:
OPDRACHTGEVER
Opdrachtverlening
nieuwe inkoop
• MVI Zelfevaluatie tool vraagt
naarAanvraag
de
OPDRACHTGEVER
Opdrachtverlening
prestaties van de inkoper, niet naar
het
Contract
geschatte
effect.opstellen, data en levering
Contract opstellen, data en levering
• Effectmeting slechts beschikbaar voor
Niet een partij:
een selectie van de productcategorieën.
Inkoper niet
ondersteund
Inkoper niet ondersteund
gelaagd/keten
hogerom
dan
minimumeisen
• Meenemen van criteria om
bij uitvraag
hoger
dan minimumeisen
toe
te
passen
toe
te
wordt niet gewogen of opgeslagen. passen

Actoren

Rapportage

Beleidssturing
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER

Categorieplan en
inkoopstrategie

LEGENDA

POLITIEK

Prioritisering van aandacht
Geen rapportage effect
en middelen om impact te
Niet op effect,
behalen lastig
Rapportagebeperkt op prestatie

Categorieplan en
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
inkoopstrategie
Invullen verwachte prestatie

Rapportage

HOOFDSTUK 03

Niet een partij:
gelaagd/keten

Beleidssturing

SECRETARIS GENERAAL

Strategie
Mindset en scope soms niet
1. Situatie:
BUDGETHOUDER
gericht op MVI en effectmeting
• Aggregatie van inkoopgegevens
gebeurt momenteel alleen op prestatie
Strategie
(het meenemen
van circulaire
BUDGETHOUDER
Budget
criteria in gunning) en nog niet op de
daadwerkelijke behaalde effecten van de
Budget
aanbesteding.

Niet op effect,
beperkt op prestatie

HOOFDSTUK 02

Prioritisering van aandacht en middelen
om impact te behalen lastig

LEGENDA

HOOFDSTUK 01

5. AGGREGATIE VAN EFFECTEN OP ORGANISATIENIVEAU IS NOG NIET
POLITIEK
MOGELIJK

Prioritisering van aandacht en middelen
om impact te behalen lastig

Strategie

SECRETARIS GENERAAL

Soms gecombineerd

Budget
OPDRACHTGEVER

inkoopstrategie

Opdrachtverlening

MARKTPARTIJ

Invullen verwachte prestatie

Aanleveren data
Winnaar
Aanleveren data

Actoren

Wanneer dezelfde persoon:
niet genoeg tijd voor contracten
Overdragen

INKOPER
Wanneerinkoopdossier
dezelfde persoon:

Bestaande interacties
Bestaande datastromen

CONTRACTMANAGER

FACILITEITSMANAGER

2. Knelpunten:
• Verschil
in inzicht
in elementen die
Vergelijken
Criteria
Invoeren
Overdracht
dossier
Overdragen
niet effect
om circulariteit
mee te
INKOPER inkoopdossier
CONTRACTMANAGER van belang zijn contract
FACILITEITSMANAGER
Meestal geen
Selectie niet o.b.v.
Afvoer
nemen in de
berekening.
Opstellen
Mist in veel
end of life plan
circulariteit, verschil in
CRITERIATOOL
Op prestatie,
Vergelijken
Criteria
Invoeren
uitvraag
•
Hoewel
voor
alle
productgroepen
gevallen nog
inzicht productgroepen
niet effect
(Bijv. MVI Criteriatool)
contract
indicatoren beschikbaarMeestal
zijn, zijn
deze Afvoer
geen
Selectie niet o.b.v.
Opstellen
Data
inschrijvingen
Mist
invoor
veel uniform toegepast
end ofof
lifeontsloten
plan
circulariteit, verschil in
CRITERIATOOL
niet
uitvraag DATABASE
TENDER
SELECTIETOOL
Einde contract
gevallen nog CONTRACTEN DATABASE
inzicht productgroepen
(Bijv. MVI Criteriatool)
in een specifieke tool.
(Bijv. DuboCalc)
(bijv. TenderNed)
Data inschrijvingen
• ErCONTRACTEN
is geen basisset
indicatoren en
Geen terugname
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
DATABASE
Einde contract
Conversiefactoren
Alleen voor
productgroepspecifieke aanvullingen
(Bijv. DuboCalc)
door leverancier
(bijv. TenderNed)
sommige clusters
daarop.
Geen terugname
EFFECTDATABASES
Conversiefactoren
Alleen voor
sommige clusters

ontbreekt en/of lastig
te valideren

Tools en databases

1. Situatie:
• Er is geen consensus over een
eenduidig indicatorenraamwerk
waardoor selectie op basis van geschat
effect onvoldoende
mogelijk
is.
Overdracht
dossier

INKOOPVOORBEREIDING
INKOOPVOORBEREIDING

niet genoeg tijd voor contracten

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

SPECIFICEREN
SPECIFICEREN

SELECTEREN
SELECTEREN

Gebruik

Gebruik

CONTRACTEREN
CONTRACTEREN

Behoeftes
door leverancier

EINDGEBRUIKER

3. Gevolgen: Dit leidt er toeBehoeftes
dat de inkoper
EINDGEBRUIKER
onvoldoende
de mogelijkheid heeft om
te selecteren op basis van het geschatte
BESTELLEN
BEWAKEN
NAZORG
effect van de aangeboden
producten.

BESTELLEN

BEWAKEN

NAZORG
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Winnaar
Geleverde data
aan de
voorkant is beperkt,
ontbreekt
en/of lastig
Geleverde
data aan de
voorkant is beperkt,
te valideren

Daadwerkelijke impact en gebruik
wordt niet geregistreerd

ZELFEVALUATIETOOL

HOOFDSTUK 05

Gebruik van keurmerken: lastig te
valideren

BELEIDSMEDEWERKER

Behaalde effecten op organisatieschaal
niet inzichtelijk/te meten

Inkoper niet ondersteund
om hoger dan minimumeisen
Op prestatie,
toe te passen

gelaagd/keten

Bestaande interacties

Bestaande
Daadwerkelijke impact en
gebruikdatastromen
wordt niet geregistreerd

niet inzichtelijk/te meten

Aanvraag nieuwe inkoop

Opdrachtverlening
Inkoper
niet ondersteund
om hoger dan minimumeisen
Contract opstellen,
en levering
toe tedata
passen

Tools en databases

Rapportage

HOOFDSTUK 04

OPDRACHTGEVER

MARKTPARTIJ
Niet een partij:

LEGENDA

Aanvraag nieuwe inkoop Categorieplan en

Actoren
BELEIDSMEDEWERKER

ZELFEVALUATIETOOL

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Behaalde effecten op organisatieschaal

LEGENDA

POLITIEK

Geen rapportage effect
Rapportage

Contract opstellen, data en levering

Niet een partij:
gelaagd/keten

Gebruik van keurmerken: lastig te
valideren

Beleidssturing

Invullen verwachte prestatie

Bestaande interacties

Bestaande datastromen

Niet op effect,
beperkt op prestatie

behalen lastig

Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

BUDGETHOUDER

Rapportage

Prioritisering van aandacht
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
en middelen om impact te

Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

Strategie

Geen rapportage effect

Tools en databases

Rapportage

HOOFDSTUK 03

Soms gecombineerd

BUDGETHOUDER

Beleidssturing

Actoren

HOOFDSTUK 02

Mindset en scope soms niet
gericht op MVI en effectmeting

Niet op effect,
beperkt op prestatie

HOOFDSTUK 01

age

POLITIEK
6. GEEN CONSENSUS OVER EENDUIDIG INDICATORENRAAMWERK

HOOFDSTUK 01

HOOFDSTUK 02

HOOFDSTUK 03

HOOFDSTUK 04

HOOFDSTUK 05

HOOFDSTUK 06

HOOFDSTUK 07
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NAAR INTEGRALE
EFFECTMONITORING

HOOF D STUK 0 6

HOOFDSTUK 01

GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

Inzicht in grootste impact maakt beleidssturing op effect mogelijk

2

Hoe gaan we meten: Ontwikkelen van protocol voor tools en
effectdatabases voor productgroepen met hoge impact.

3

Aansluiten bij en voorschrijven van aangeleverde informatie van
marktpartijen bij aanbesteding.

4

Inrichting van contract- en facilteitsmanagement zodat daadwerkelijk
gebruik en end of life (circulariteit) inzichtelijk wordt.

5

Inzicht in totale CO2- en materiaalimpact van een organisatie door het
opzetten van een effectendashboard, zodat inzicht en sturing op effect
mogelijk wordt

6

Wat gaan we meten: Een circulair indicatorenraamwerk: meenemen van
milieu-, en circulaire effecten voor impactmeting MVI .

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit twee delen:
A. De gewenste systeemveranderingen in het MVI-systeem, waarmee de uitdagingen eerder
geschetst worden opgelost. Dit is MVI breed, aangezien dit systeem niet specifiek is voor
klimaatneutraal en circulair inkopen.

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

HOOFDSTUK 07
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HOOFDSTUK 06

B. Een voorstel voor een indicatorenraamwerk, met effectindicatoren en een rekenmethodiek om
effectmeting mogelijk te maken.

HOOFDSTUK 05

Deze gewenste systeemveranderingen dienen als
uitgangspunten voor de routekaart in hoofdstuk 7.

1

HOOFDSTUK 04

We leggen hierbij extra de focus op het
indicatorenraamwerk, aangezien het opstellen
van klimaatneutrale- en circulaire indicatoren
noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in het effect
van MVI.

De 6 gewenste systeemveranderingen:

HOOFDSTUK 03

De situatie die daardoor ontstaat geven we weer
in de systeemschets, waarin nieuwe interacties
en datastromen zijn weergegeven in groen. Een
centrale rol speelt het MVI-effectendashboard,
waar zowel de aggregatie van product- naar
organisatieniveau plaatsvindt, als het vergelijken
van het geschatte en het daadwerkelijke effect.

HOOFDSTUK 02

Naar integrale effectmonitoring
Op verschillende plekken in het systeem zijn er
nog uitdagingen om tot integrale effectmonitoring
te komen. Voor de geïdentificeerde uitdagingen
worden in dit hoofdstuk de gewenste
systeemveranderingen geschetst om tot integrale
effectmonitoring te komen.

HOOFDSTUK 01

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

SYSTEEMSCHETS INTEGRALE EFFECTMONITORING
Inkoper

Contract-/
faciliteitsmanager

SCHATTING

DAADWERKELIJK

De gewenste
systeemveranderingen
(interacties en
datastromen) zijn
weergegeven in groen.

Aggregatie totale effecten

Effectsturing
beleid

Strategie

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Categorieplan en
inkoopstrategie

Budget

OPDRACHTGEVER

Aggregatie per categorie

Aggregatie totale effect MVI

Invullen geschatte effect
& criteria uitvraag

MVI EFFECTENDASHBOARD

Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life

Contract & bill
of materials

Opleverdossier:
contract, pakbon,
garantie, bill of
materials

CRITERIATOOL

TENDER DATABASE

Data inschrijvingen

(bijv. TenderNed)

SELECTIETOOL

Invullen daadwerkelijk
gebruik en einde levensduur

CONTRACTEN DATABASE

(Bijv. DuboCalc)

FACILITEITSMANAGER

Afvoer

Einde contract

Conversiefactoren

Actoren

EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Tools en databases

Gebruik

EINDGEBRUIKER

Behoeftes

BEWAKEN

NAZORG

Gegevens over terugname

INKOOPVOORBEREIDING

SPECIFICEREN

SELECTEREN

CONTRACTEREN

BESTELLEN

egatie totale effect MVI

werkelijk gebruik & end of life
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Nieuwe interacties
en datastromen

Vergelijken

Overdracht dossier

HOOFDSTUK 06

WERKER

CONTRACTMANAGER

(Bijv. MVI Criteriatool)

LEGENDA

Bestaande datastromen

Overdragen
inkoopdossier

HOOFDSTUK 05

INKOPER

Opstellen
uitvraag

Bestaande interacties

Nieuwe interacties
en datastromen

BELEIDSMEDEWERKER

Opdrachtverlening

Criteria

apportage totale
ffect MVI

Bestaande interacties

Aanvraag nieuwe inkoop

MARKTPARTIJ

Aanleveren data

Tools en databases
Bestaande datastromen

Rapportage per categorie

Contract opstellen, data en levering

Winnaar

Actoren

Rapportage totale
effect MVI

HOOFDSTUK 04

Soms gecombineerd

Effectsturing beleid

BUDGETHOUDER

LEGENDA

POLITIEK

SECRETARIS GENERAAL

HOOFDSTUK 03

Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)

HOOFDSTUK 02

K

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

HOOFDSTUK 01

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

1. CREËREN INZICHT IN IMPACT PRODUCTGROEPEN
Contract-/
faciliteitsmanager

SCHATTING

DAADWERKELIJK

Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)

Soms gecombineerd

Bestaande interacties

effect MVI

Bestaande datastromen

Nieuwe interacties
Nieuwe
en datastromen

interacties
en datastromen

Strategie

Aggregatie totale effect MVI

• Door
studies
naar welke
Categorieplan
en te verrichten
Invullen geschatte
effect
inkoopstrategie
uitvraag
productgroepen
de& criteria
grootste
impact
Invullen geschatte
effect
hebben,
wordt inzichtelijk waar de
& criteria uitvraag
meeste winst te behalen is. Zo blijft
Aanvraag nieuwe inkoopeffectmeting op organisatieniveau
Opdrachtverlening
realistisch en efficiënt.

MVI EFFECTENDASHBOARD

MVI EFFECTENDASHBOARD

Contract opstellen, data en levering

Opdrachtverlening

Gewenste systeemverandering:
• Door hotspotanalyses kunnen politiek
en beleidsmedewerkers middelen
Overdragen effect
effectief alloceren om maximaal
INKOPER inkoopdossier
te sorteren middels inkoop.
Criteria

Opstellen
uitvraag

CONTRACTMANAGER

Vergelijken

Data inschrijvingen

Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life

Overdracht dossier

Contract & bill FACILITEITSMANAGER
of materials

Opleverdossier:
contract, pakbon,
garantie, bill of
materials

CRITERIATOOL

SELECTIETOOL
CONTRACTMANAGER
(Bijv. DuboCalc)

Invullen daadwerkelijk
gebruik & end of life

Overdracht dossier

CONTRACTEN DATABASE

Afvoer

FACILITEITSMANAGER

Einde contract

Conversiefactoren

LEGENDA

Criteria

Vergelijken

EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Actoren
Tools en databases

Opstellen
uitvraag

Bestaande interacties

INKOOPVOORBEREIDING
(Bijv.
MVI Criteriatool)

SPECIFICEREN

SELECTEREN

CONTRACTEREN

BESTELLEN

BEWAKEN

Afvoer

NAZORG

Data inschrijvingen
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Bestaande datastromen

Eventueel terugname door marktpartij

CRITERIATOOL

Opleverdossier:
Invullen daadwerkelijk
Gebruik
Behoeftes
contract, pakbon,EINDGEBRUIKER
gebruik & end of life
garantie, bill of
materials

HOOFDSTUK 06

TENDER DATABASE
INKOPER
(bijv. TenderNed)
inkoopdossier

MVI

Contract & bill
of materials

(Bijv. MVI Criteriatool)

Overdragen

Aanleveren data

Invullen daadwerkelijk
gebruik
& endeffect
of life
Aggregatie
totale

HOOFDSTUK 05

MARKTPARTIJ
Contract opstellen, data en levering

Winnaar

Bestaande datastromen

HOOFDSTUK 04

Categorieplan en
inkoopstrategie

Aanvraag nieuwe inkoop

ERKER

beleid

HOOFDSTUK 03

Budget

Actoren

POLITIEK
Tools en databases
Effectsturing
Rapportage totaleActoren
Tools en databases
Bestaande interacties
beleid
effect MVI
Effectsturing
Rapportage
totale

Rapportage per categorie
Rapportage per categorie
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER Aggregatie per categorie
BELEIDSMEDEWERKER
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
BELEIDSMEDEWERKER
Oplossing:
Aggregatie per categorie

BUDGETHOUDER

OPDRACHTGEVER

ge

LEGENDA

Knelpunt:
SECRETARIS GENERAAL
• Het is nog niet mogelijk voor beleid
beleid
om teEffectsturing
sturen op basis
van effect.
Effectsturing beleid
Doelstellingen zijn generiek en kijken
naar het systeem als geheel.

Aggregatie totale effecten

Strategie

LEGENDA

POLITIEK

HOOFDSTUK 02

Inkoper

HOOFDSTUK 01

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

2. ONTWIKKELEN VAN PROTOCOL VOOR TOOLS EN EFFECTDATABASES
POLITIEK
Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)
Aggregatie totale effecten

Contract-/
faciliteitsmanager

Inkoper

DAADWERKELIJK

Strategie

BUDGETHOUDER

Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
SECRETARIS GENERAAL

Aggregatie totale effecten

Budget

BUDGETHOUDER

OPDRACHTGEVER
Budget

Strategie

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER

Aanvraag nieuwe inkoop
Opdrachtverlening

Invullen geschatte effect
& criteria uitvraag

Categorieplan en
inkoopstrategie

Actoren

Aggregatie totale effect MVI

Tools en databases
Rapportage totale
gebruik & end of life
Bestaande interacties
effect MVI Invullen daadwerkelijk

MVI EFFECTENDASHBOARD
Rapportage per categorie

Bestaande datastromen
Nieuwe interacties
en datastromen

BELEIDSMEDEWERKER

Aggregatie per categorie

Aggregatie totale effect MVI

MVI EFFECTENDASHBOARD

Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life

Contract & bill
of materials

Opstellen
uitvraag

CONTRACTMANAGER

(Bijv. MVI Criteriatool)

TENDER DATABASE

(bijv. TenderNed)

TENDER DATABASE

Data
inschrijvingen
CRITERIATOOL

SELECTIETOOL

(Bijv. MVI Criteriatool)

(bijv. TenderNed)

contract, •pakbon,
gebruik
end of life
Ontwikkelen
van &randvoorwaarden
voor
garantie, bill of
Afvoer
tools
en
effectdatabases
voor
selectie
materials

CONTRACTEN
DATABASE
van productgroepen
met hoge impact.

(Bijv. DuboCalc)

Data inschrijvingen

SELECTIETOOL

CONTRACTEN DATABASE

(Bijv. DuboCalc)
Conversiefactoren
Conversiefactoren

EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
EFFECTDATABASES

LEGENDA

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Gebruik

Eventueel terugname door marktpartij
Eventueel terugname door marktpartij

SPECIFICEREN
SPECIFICEREN

SELECTERENCONTRACTEREN
CONTRACTEREN
SELECTEREN
BESTELLEN

ERKER
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Einde contract

Gewenste systeemverandering:
• De inkoper kan selecteren op basis van
effecten.
Gebruik
EINDGEBRUIKER
• De markt wordt afgerekend
op het
Behoeftes
EINDGEBRUIKER
daadwerkelijke effect op mens en milieu
van de aangeboden product of dienst.

BESTELLEN
BEWAKEN

Einde contract

BEWAKEN
NAZORG

Behoeftes

NAZORG
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INKOOPVOORBEREIDING
INKOOPVOORBEREIDING

FACILITEITSMANAGER

garantie, bill of
Oplossing: Invullenmaterials
Opleverdossier:
daadwerkelijk

HOOFDSTUK 06

Winnaar

Overdragen
inkoopdossier

Vergelijken
Criteria CRITERIATOOL

Opstellen
uitvraag

Aanleveren data

Vergelijken

Knelpunt:
Contract & bill
• Er zijn volop
ontwikkelingen rondom
of materialsOverdracht dossier
tools
en
databases,
maar methodes
CONTRACTMANAGER
FACILITEITSMANA
voor effectmeting zijn voor nog
onvoldoende productgroepen
Opleverdossier:
Invullen daadwerkelijk
Overdracht dossier
beschikbaar.
contract, pakbon,
gebruik & end of life

HOOFDSTUK 05

Winnaar

Overdragen
inkoopdossier

INKOPER
INKOPER

Aanleveren data

Bestaande datastromen

BELEIDSMEDEWERKER
LEGENDA

Aanvraag nieuwe inkoop

Criteria

MARKTPARTIJ

Bestaande interacties

Effectsturing
beleid

Opdrachtverlening

Contract opstellen, data en levering

MARKTPARTIJ

Tools en databases

POLITIEK

Contract opstellen, data en levering

OPDRACHTGEVER

Actoren

Aggregatie per categorie

HOOFDSTUK 04

Soms gecombineerd

Invullen geschatte effect
& criteria uitvraag
Effectsturing beleid

Categorieplan en
inkoopstrategie

Rapportage per categorie

HOOFDSTUK 03

Soms gecombineerd

SCHATTING

Rapportage totale
effect MVI

Effectsturing
beleid

Effectsturing beleid

HOOFDSTUK 02

ge

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

3. OPSTELLEN EENDUIDIGE REGELS VOOR INFORMATIEVOORZIENING
Contract-/

Inkoper
faciliteitsmanager
Aanpassen
inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)
SCHATTING

POLITIEK

DAADWERKELIJK

Aggregatie totale effecten

Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)

SECRETARIS GENERAAL

Soms gecombineerd

BUDGETHOUDER

Budget
BUDGETHOUDER

Strategie

Strategie

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Effectsturing beleid

Categorieplan en
inkoopstrategie

Opdrachtverlening

Criteria
Vergelijken

Bestaande interacties

Overdracht dossier

FACILITEITSMA

FACILITEITSMANAGER

EFFECTDATABASES

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Eventueel terugname door marktpartij

INKOOPVOORBEREIDING
SPECIFICEREN
Eventueel terugname door
marktpartij

INKOOPVOORBEREIDING

Gebruik

EFFECTDATABASES

SELECTEREN

SPECIFICEREN

CONTRACTEREN

SELECTEREN
56

BESTELLEN

CONTRACTEREN

Behoeftes

EINDGEBRUIKER
Gebruik

EINDGEBRUIKER

BEWAKEN

Behoeftes

NAZORG

BESTELLEN

BEWAKEN

NAZORG

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
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Bestaande datastromen

Contract & bill
of materials

Vergelijken

(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Actoren
Tools en databases

Oplossing:
• Uniformeren van manieren waarop
data moet worden aangeleverd, waar
Contract & bill
nodig gespecificeerd per productgroep.
of materials
Daarbij de mogelijkheid creëren om
informatie snel en eenduidig via
Overdragen aanbestedingsplatformen uit te vragen
Overdracht dossier
CONTRACTMANAGER
inkoopdossier
bij inschrijving
van partijen.
CONTRACTMANAGER

HOOFDSTUK 06

LEGENDA

Aggregatie totale effect MVI

Nieuwe interacties
en daadwerkelijk
datastromen
Invullen
gebruik & end of life

Invullen daadwerkelijk
Opleverdossier:
InvullenOpleverdossier:
daadwerkelijk
Gewenste systeemverandering:
contract,
gebruik & end of life
contract, pakbon,
gebruik
& end ofpakbon,
life
• Door meer en gedetailleerdere
data
garantie, bill of
Afvoer
garantie, bill of
Opstellen
Opstellen
CRITERIATOOL
wordt
effectmeting
mogelijk
voor
de
materials
CRITERIATOOL
uitvraag
materials
uitvraag
(Bijv. MVI Criteriatool)
inkoper.
(Bijv. MVI Criteriatool)
Data inschrijvingen
• Door naar de juiste informatie
te vragen,
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
CONTRACTEN
DATABASE
Einde contract
Data inschrijvingen
(Bijv. DuboCalc)
(bijv. TenderNed)
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
CONTRACTEN DATABASE
worden marktpartijen gestimuleerd om
(Bijv. DuboCalc)
(bijv. TenderNed)
te blijven innoveren op het gebied van
Conversiefactoren
duurzame en circulaire aspecten.
Conversiefactoren
Criteria

Winnaar

Bestaande datastromen

HOOFDSTUK 05

Overdragen
INKOPER
INKOPER inkoopdossier

MARKTPARTIJ
MARKTPARTIJ

Aanleveren data

BELEIDSMEDEWERKER
Bestaande interacties

HOOFDSTUK 04

Aanvraag nieuwe inkoop
Aanvraag nieuwe inkoop

Tools en databases

Rapportage totale

effect MVI
Aggregatie perbeleid
categorie

het aanleveren van productgegevens
Aggregatie totale effect MVI
om geschat effect gedegen te kunnen
Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life
MVI EFFECTENDASHBOARD
berekenen en vergelijken.

Invullen geschatte effect
& criteria uitvraag

Contract opstellen, data en levering

Aanleveren data

Effectsturing

Rapportage totale
effect MVI

Actoren

Rapportage per categorie

MVI EFFECTENDASHBOARD

OPDRACHTGEVER
Opdrachtverlening
Contract opstellen,
data en levering

Winnaar

LEGENDA

POLITIEK

Knelpunt:
Rapportage
per categorie
Categorieplan en
Invullen geschatte effect
• Er is geen
eenduidig protocol
voor
inkoopstrategie
& criteria uitvraag Aggregatie
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
BELEIDSMEDEWERKER
per categorie

Budget

OPDRACHTGEVER

Effectsturing
beleid

HOOFDSTUK 03

Aggregatie totale effecten

Soms gecombineerd

Effectsturing beleid

HOOFDSTUK 02

ERKER

HOOFDSTUK 01

ge

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

HOOFDSTUK 01

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

4. CREËREN INZICHT IN DAADWERKELIJKE EFFECTEN TIJDENS GEBRUIK
Contract-/
faciliteitsmanager

SCHATTING

DAADWERKELIJK
Inkoper

Contract-/
faciliteitsmanager

DAADWERKELIJK
SCHATTING
Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)

Aggregatie totale effecten

Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)

Budget

OPDRACHTGEVER

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Strategie

Categorieplan
en
Invullen geschatte effect
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
Knelpunt: inkoopstrategie
& criteria uitvraag

• Er is onvoldoendeCategorieplan
inzicht in het
en areaal
Invullen geschatte effect
inkoopstrategie
en er is geen koppeling
tussen het & criteria uitvraag
meten
Aanvraag nieuwe
inkoopvan het (geschatte) effect van
inkoop
en het daadwerkelijk gebruik en
Opdrachtverlening
Aanvraag
nieuwe
inkoop
levensduur
(end
of life).

OPDRACHTGEVER

Aggregatie per categorie

Effectsturing
beleid

Rapportage per categorie

Aggregatie totale effect MVI

Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life

MVI EFFECTENDASHBOARD

Aggregatie totale effect MVI

MVI EFFECTENDASHBOARD

Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life

Contract & bill
of materials

Opdrachtverlening

Contract & bill
of materials

CONTRACTMANAGER

EFFECTDATABASES
EFFECTDATABASES
(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

Tools en databases
Bestaande interacties

Opleverdossier:
Opleverdossier:
contract,
pakbon,
contract,bill
pakbon,
garantie,
of
garantie, bill of
materials

FACILITEITSMANAGER

Invullen daadwerkelijk
Invullen
gebruik
& daadwerkelijk
end of life
gebruik & end of life

Afvoer

Afvoer

materials

CONTRACTEN
DATABASE
CONTRACTEN
DATABASE

Gebruik
Gebruik

Eventueel terugname door marktpartij

EINDGEBRUIKER
EINDGEBRUIKER

Einde
contract
Einde contract

Behoeftes
Behoeftes

Eventueel terugname door marktpartij

INKOOPVOORBEREIDING

INKOOPVOORBEREIDING

SPECIFICEREN

SPECIFICEREN

SELECTEREN

SELECTEREN

ERKER
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CONTRACTEREN

CONTRACTEREN

BESTELLEN

BESTELLEN

BEWAKEN

BEWAKEN

NAZORG

NAZORG
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Bestaande datastromen

FACILITEITSMANAGER

Overdracht dossier

HOOFDSTUK 06

Opstellen systeemverandering:
CRITERIATOOL
Gewenste
CRITERIATOOL
uitvraag
(Bijv. MVI Criteriatool)
(Bijv.
MVI Criteriatool)
• Inzicht is in daadwerkelijk
gebruik
en
Aanleveren data Aanleveren data
Data
inschrijvingen
hergebruik
van
producten.
Data inschrijvingen
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
TENDER DATABASE
SELECTIETOOL
Winnaar
Winnaar
(bijv. TenderNed)
• Contracten faciliteitsmanagers krijgen(Bijv. DuboCalc)
(Bijv. DuboCalc)
(bijv. TenderNed)
middelen om producten opnieuw
aan te
Conversiefactoren
Conversiefactoren
bieden en de levensduur te verlengen.

Actoren

Overdracht dossier

CONTRACTMANAGER

Opstellen
uitvraag

LEGENDA

Nieuwe interacties
en datastromen

HOOFDSTUK 05

MARKTPARTIJ

en datastromen
Bestaande
datastromen

BELEIDSMEDEWERKER

Aggregatie per categorie

Oplossing:
Contract opstellen,
data en levering

MARKTPARTIJ

Nieuwe interacties
Bestaande
interacties

BELEIDSMEDEWERKER

Contract opstellen, data en levering

• Ruimte creëren voor
contractmanagement en het gebruik
Overdragen
van contractdatabases, en aanpassen
INKOPER
inkoopdossier
Overdragen
van contractmanagement
zodat
INKOPER inkoopdossier
daadwerkelijk gebruik en end of life data
Criteria
Vergelijken
gelogd kan worden.
Vergelijken
Criteria

Bestaande
datastromen
Tools
en databases

Rapportage totale
effect MVI

HOOFDSTUK 04

Soms gecombineerd

Budget

Effectsturing beleid

Strategie

BUDGETHOUDER

Rapportage per categorie

Bestaande interacties

Actoren

HOOFDSTUK 03

BUDGETHOUDER

Actoren
Tools en databases
LEGENDA

Effectsturing
Rapportage totale
POLITIEK
beleid
effect MVI

SECRETARIS GENERAAL
Effectsturing beleid

Aggregatie totale effecten

LEGENDA

POLITIEK

SECRETARIS GENERAAL

HOOFDSTUK 02

ge

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

HOOFDSTUK 01

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

5. OPZETTEN VAN EEN EFFECTENDASHBOARD VOOR AGGREGATIE EFFECTEN
SCHATTING

HOOFDSTUK 02

Inkoper
Contract-/
faciliteitsmanager

Contract-/
faciliteitsmanager
DAADWERKELIJK

DAADWERKELIJK

Knelpunt:

Aanpassen inkoopstrategie
(noodzaak inkoop, effectsturing)

gebeurt momenteel alleen op prestatie

Aggregatie totale(het
effecten
meenemen van circulaire

Soms gecombineerd

BUDGETHOUDER

Strategie

Effectsturing beleid

Strategie

CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER

Effectsturing
Rapportage per categoriebeleid
Aggregatie per categorie

Rapportage per categorie

Categorieplan en
Invullen geschatteAggregatie
effect
CATEGORIE/PORTFOLIO/DIENSTMANAGER
per categorie

Rapportage totale
Actoren
effect MVI

beleid

Tools en databases
Bestaande interacties

Tools en databases

Rapportage totale
effect MVI

Bestaande datastromen

Bestaande interacties

Nieuwe interacties

en datastromen
BELEIDSMEDEWERKER Bestaande datastromen

Nieuwe interacties

MVI
en datastromen
BELEIDSMEDEWERKERAggregatie totale effect

Budget
Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life
inkoopstrategie
& criteria uitvraag
Oplossing:
MVI EFFECTENDASHBOARD
Aggregatie totale effect MVI
• Inzicht in totale CO2- en materiaalimpact
Categorieplan en
Invullen geschatte effect
vanBudget
een organisatie door het opzetten
Invullen daadwerkelijk gebruik & end of life
inkoopstrategie
& criteria uitvraag
MVI EFFECTENDASHBOARD
Aanvraag nieuwe inkoop
van een effectendashboard, zodat
Opdrachtverlening
inzicht en sturing op effectOPDRACHTGEVER
mogelijk
Contract & bill
wordt.
Aanvraag nieuwe inkoop

OPDRACHTGEVER

Contract opstellen, data en levering

of materials

Opdrachtverlening

INKOPER
Criteria

INKOPER
Opstellen

MARKTPARTIJ

uitvraag

Criteria

Aanleveren data

Aanleveren data

Actoren Winnaar
Tools en databases
Bestaande interacties

Opleverdossier:

CONTRACTMANAGER

(Bijv. MVI Criteriatool)
Data inschrijvingen

(Bijv. DuboCalc)

(Bijv. MVI Criteriatool)
Data inschrijvingen

Conversiefactoren

EFFECTDATABASES

SELECTIETOOL
(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)

(Bijv. DuboCalc)

(bijv. TenderNed)

FACILITEITSMANAGER

Invullen daadwerkelijk
gebruik & end of life

Overdracht
dossier
contract,
pakbon,

FACILITEITSMANAGER
Afvoer

garantie, bill of
materials

Opleverdossier:
contract, pakbon,
garantie, bill of
materials

SELECTIETOOL

CRITERIATOOL

Overdracht dossier

Invullen daadwerkelijk
gebruik & end of life
CONTRACTEN DATABASE

CONTRACTEN
DATABASE
Gebruik

Einde contract

Afvoer

EindeBehoeftes
contract

EINDGEBRUIKER

Eventueel terugname door marktpartij

Conversiefactoren

INKOOPVOORBEREIDING

EFFECTDATABASES
SPECIFICEREN
SELECTEREN
(Bijv. CO2-emissiefactoren.nl)
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CONTRACTEREN
Gebruik

BESTELLEN

BEWAKEN

EINDGEBRUIKER

Behoeftes

NAZORG
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Bestaande datastromen

Vergelijken

(bijv. TenderNed)

TENDER DATABASE

CONTRACTMANAGER

HOOFDSTUK 06

LEGENDA

Overdragen
inkoopdossier

Overdragen
inkoopdossier
CRITERIATOOL

Vergelijken

TENDER DATABASE

Winnaar
Opstellen
uitvraag

Contract & bill
of materials

HOOFDSTUK 05

Gewenste systeemverandering:
• Inzicht in het effect
vanopstellen,
MVI over
Contract
datade
en levering
hele organisatie.
MARKTPARTIJ
• Mogelijkheid om te sturen op het effect
van MVI per productcategorie en op
verschillende effecten.

HOOFDSTUK 04

ge

Effectsturing beleid

Actoren

LEGENDA

HOOFDSTUK 03

POLITIEK
Effectsturing

criteria in gunning) en nog niet op de
daadwerkelijke behaalde effecten van
BUDGETHOUDER
de aanbesteding.

LEGENDA

POLITIEK

SECRETARIS GENERAAL

Aanpassen inkoopstrategie
• Aggregatie van inkoopgegevens
(noodzaak inkoop, effectsturing) Aggregatie totale effecten

UITGANGSPUNTEN INDICATOREN
Een van de uitdagingen is om toe te werken
naar een set indicatoren waarin niet alleen CO2emissies, maar ook circulaire en andere milieuindicatoren zijn opgenomen. Uiteindelijk zullen
hier ook sociale en economische indicatoren aan
toegevoegd moeten worden, maar voor dit project
ligt de focus op klimaatneutraal en circulair
inkopen.

Het raamwerk is zo opgesteld dat het zo veel
mogelijk aansluit bij bestaande methodes en
ontwikkelingen, zowel op productniveau als op
(inter)nationaal niveau bij het PBL en de Europese
commissie. Bij het opstellen van het raamwerk
zijn vijf uitgangspunten toegepast:
•• Het raamwerk schetst een manier van denken
voor integrale effectmonitoring, maar is nog niet
operationeel toepasbaar
•• Het raamwerk moet geschikt zijn voor de twee
doelen van effectmeting: selectie van de beste
aanbieding en impactmeting over de gehele
organisatie

HOOFDSTUK 04

Het doel is om een raamwerk op te stellen dat
op alle productgroepen toepasbaar is. Zo is
het uiteindelijk mogelijk de impact van MVI te
bepalen over de breedte van de productgroepen.
Bij bepaalde productgroepen kunnen specifieke
indicatoren zwaarder wegen (zoals toepassing
van toxische stoffen bij producten in een
natuurlijke omgeving).

HOOFDSTUK 03

Uitgangspunten raamwerk

HOOFDSTUK 02

Een voorstel voor een indicatorenraamwerk

HOOFDSTUK 01

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

•• Het moet toepasbaar zijn voor de 46
productgroepen, die elk veel verschillende
producten bevatten

HOOFDSTUK 05

•• Het moet toepasbaar zijn voor verschillende (de)
centrale overheden
Effectmeting van inkoop is uitdagend omdat
idealiter LCA-gebaseerde effecten voor elk
product gealloceerd worden, maar dat is in de
realiteit niet mogelijk

HOOFDSTUK 06

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN
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Baseline indicatoren

CO2-emissie
6A. Grondstoffenverbruik
GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN
Andere: watergebruik, landgebruik,
kritieke materialen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
LEVENSDUUR IMPACT
Gewogen gemiddelde
impact

EFFECTINDICATOREN

Compositie

Materiaalcompositie

Massa/Aantal

Baseline indicatoren

R-Factor
EoL-Factor

Gebruiksfase indicatoren

Output circulariteit

End of life plan

•• Hoeveel producten zijn er?
•• Wat is de massa van deze producten?
•• Wat voor type product is het (energielabel, type
voertuig)?

Daarnaast is de materiaalcompositie (‘bill of
materials’) van groot belang voor het bepalen van
de effecten.

Energieverbruik
Waterverbruik
Reparatie (o.a. materiaal)

LEVENSDUUR IMPACT
DePRODUCTINDICATOREN
effectindicatoren
zijn
(VERWACHT)

Rethink/Reduce

LEVENSDUUR IMPACTDesign voor recycling
End of life plan

Output circulariteit

Lorem ipsum dolor sit amet

Gewogen gemiddelde
impact

gebaseerd
op ipsum
LCA-data
De circulariteitsindicatoren zijn opgesplitst in twee
Lorem
dolor sit amet
Massa/Aantal
Massa/aantal
en conversiefactoren. Hier
zijn de kernindicatoren
factoren: input
en output. Met input bedoelen we
Type product
Producteigenschappen
ipsum
CO2-emissies en grondstoffenverbruik,
maar
of
de
producten
tijdens inkoop alLorem
herbruikt
zijn:dolor
is sit amet
R-Factor
Verwachte levensduur
Loremeffecten
ipsum dolor
kunnen erVerwachte
naar levensduur
wens en complexiteit
aan sit amet
er waardebehoud door de inkoop. Hier sluiten we
Compositie
Materiaalcompositie
toegevoegd wordt. Ons voorstel:
aan bij de R-ladder
EoL-Factor van circulaire strategieën die
LEVENSDUUR IMPACT
Lorem ipsum dolor sit amet
het PBL ook gebruikt.
PER JAAR
Gebruiksfase impact
•• Kritieke materialen.
Daarnaast kijken we naar output: als de producent
•• Water- en landgebruik .
LEVENSDUUR IMPACT
eigenaarschap
houdt over het product
beloofd
Loremof
ipsum
dolor sit amet
CIRCULARITEITSINDICATOREN
•• Gebruik
van niet-hernieuwbare energie.
(VERWACHT)
het
product
terug
te
nemen,
kan
de
impact
Reuse/Repair/Refurbish
•• Toxiciteit.
hiermee gedisconteerd worden.
/Repurpose
Input circulairiteit
Recyling

Rethink/Reduce
Daarnaast worden hier ook
de effecten van het
gebruik van het product ofDesign
dienst
voor meegenomen.
recycling
of life plantijdens
Output
circulariteit
Denk
hierbij
aan transport,Endverbruik
operatie (water, energie), en bijv. grondstofverbruik
tijdens operatie.

Verwachte levensduur

Lorem ipsum dolor sit amet

LEVENSDUUR IMPACT
PER JAAR

Lorem ipsum dolor sit amet

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN
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HOOFDSTUK 06

Uitbreiding van de effectindicatoren naar sociale
factoren is ook mogelijk in dit systeem, maar hier
is nog aanvullend onderzoek voor nodig.

LEVENSD
PE

HOOFDSTUK 05

•• Wat is de verwachte levensduur?

kritieke materialen

HOOFDSTUK 04

Design voor recycling
Hierbij kijken we naar producteigenschappen:

Eo

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet,
LEVENSD
CIRCULARITEITSINDICATOREN
(VE
consectetuer
adipiscing
elit,
consectetuer
adipiscing
elit,
CO -emissie
Reuse/Repair/Refurbish
sed diam nonummy nibh
sed diam nonummy nibh
Grondstoffenverbruik
/Repurpose
Input circulairiteit
Lorem ipsum
dolor sit amet
Andere: watergebruik,
landgebruik,
Verwac
Recyling

Provided by supplier

Rethink/Reduce

R

GEWOGEN IMPACTGebrui

HOOFDSTUK 03

Gebruiksfase impact

DeCIRCULARITEITSINDICATOREN
eerste categorie indicatoren zijn de
productindicatoren. Dit zijn
indicatoren die de
Reuse/Repair/Refurbish
leverende
marktpartij
aandraagt,
en dus belangrijk
/Repurpose
Input circulairiteit
Recyling
zijn om te valideren.

BASELINE IMPACT

2

Provided by supplier

Producteigenschappen

Massa/aantal
Type product
Verwachte levensduur

Materiaalcompositie

Ma

HOOFDSTUK 02

PRODUCTINDICATOREN

Energieverbruik
Waterverbruik
Reparatie (o.a. materiaal)

Verwachte levensduur

Compositie

VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK
Gebruiksfase indicatoren

Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet,
PRODUCTINDICATOREN
consectetuer adipiscing elit,
consectetuer
adipiscing elit,
Massa/aantal
Type
product
Producteigenschappen
sed 6B.
diam
nonummyINDICATORENRAAMWERK
nibh
sed diam nonummy nibh
VOORSTEL

HOOFDSTUK 01

EFFECTINDICATOREN

HOOFDSTUK 01

6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

AANPAK EFFECTBEREKENING
REFURBISHED BANK

)

IMPACT: Materialen (kg)

REFURBISHED BANK

Schuim

Textiel

KANTOORMEUBILAIR
KANTOORMEUBILAIR
Andere metalen
Rubber
IMPACT:
Materialen (kg)

Staal

IMPACT: KANTOORMEUBILAIR
Materialen (kg)

IMPACT: Materialen (kg)
Staal
Plastic
Hout
Textiel
Schuim
Schuim
Staal
Andere
metalen
Plastic
Rubber
Hout
Staal

Plastic

Hout

Textiel

Andere
metalen
Textiel
Schuim

Rubber
Schuim

Andere metalen

Andere metalen

Plastic

REFURBISHED BANK
REFURBISHED
BANK
REFURBISHED
BANKSchuim
Hout
Textiel
IMPACT:
Materialen
(kg) Andere metalen

Rubber

IMPACT:
MaterialenBANK
(kg)
REFURBISHED

IMPACT: Materialen (kg)
Staal
Hout
Textiel
Staal PlasticPlastic
Hout

Rubber

Rubber

Staal

Plastic

Hout

Schuim
Textiel Andere metalen
Schuim RubberAndere metalen

Textiel

Schuim

HOOFDSTUK 02

R

Andere metalen

Rubber

Rubber

LEVENSDUUR
IMPACT

LEVENSDUUR

LEVENSDUUR
IMPACT

BASELINE
IMPACT
BASELINE
IMPACT

HOOFDSTUK 03

LEVENSDUUR
IMPACT
IMPACT

LEVENSDUUR
IMPACT

LEVENSDUUR
IMPACT
LEVENSDUUR
IMPACT

GEWOGEN
GEWOGEN IMPACT
IMPACT

2

2

2

2

2

2

2

2

2

verstrekt door leverancier

Gewogen Impact

448

SOM

189

291

LEVENSDUUR189
IMPACT
SOM

291

5.3

6.7

PER KG

2.8

4.3

PER KG

4.3

Gewogen Impact

Materiaalcompositie
verstrekt door leverancier

PER JAAR

Gerecyclede
materialen,
61
verstrekt door leverancier

2.8

Gewogen Impact

LEVENSDUUR IMPACT
PER JAAR
OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN
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353

Materiaalcompositie
Gerecyclede materialen,
verstrekt door leverancier
verstrekt
door leverancier
Beschikbaar
in
eigen database

HOOFDSTUK 06

PER KG

verstrekt door leverancier

HOOFDSTUK 05

SOM

Beschikbaar in
eigen database

Verstrekt door leverancier

Verstrekt door leverancier

2

2

Verstrekt door leverancier

2

HOOFDSTUK 04

2

Verstrekt door leverancier

2

Verstrekt door leverancier

De aanpak van dit indicatorenraamwerk
De gewogen impact neemt de productindicatoren
Als laatste wordt de levensduur impact bepaald:
Gewogen
Impact
LEVENSDUUR
IMPACT
BASELINE is
IMPACT
GEWOGEN
IMPACT
Gewogen
Impact over de hele
Refurbished
Bank
Kantoormeubilair:
bankstel
gebaseerd op eenKantoormeubilair:
of meerdere
baseline
mee: wat is de samenstelling
Refurbished
Bank
van het ingekochte
zowel de
impact
levensduur (geschikt
bankstel
MATERIAL
COMPOSITIE
IMPACT
IMPACT
MATERIAL
IMPACT
MASSA MASSAvan elke
IMPACT
schattingenMATERIAL
om MATERIAL
de impact
productgroep.
product
en zijn COMPOSITIE
materialen
in het product
voor hetMassa/Aantal
alloceren
op
organisatieniveau)
als
Massa/Aantal
Gew.
Gew. Gew.
impact
Bijv.
Massa
Recycled
Materialen
% CO
COMaterialen
Gew.
Gew.
Gew.
impact
Bijv.
Massa
Recycled
Bijv. Bijv.
kg de%kg
Deze
impact
behelst
CO
-emissie
en
het
gerecycled?
Op
basis
van
deze
‘bill
of
materials’
de
impact
per
levensjaar
(geschikt
voor
het
Gewogen Impact
impact Bank
impact
Refurbished
materialen
landgebruik
(%)
Kantoormeubilair: bankstel
landgebruik
2(kg) (kg)
impact
impact
materialen
landgebruik
(%)(%)
(%)
(kg) (kg)landgebruik
R-Factor
CO
(kg)
(kg) IMPACT
)
(%)
LEVENSDUUR
IMPACT
LEVENSDUUR IMPACT
BASELINE
IMPACT
IMPACT
GEWOGEN
CO
(kg)
(kg)een (km
(km
)
(%)
Refurbished
(km )(km )
grondstoffenverbruik,
en naar GEWOGEN
keuze toegevoegde
kan voor de impact van ieder
materiaal
vergelijken R-Factor
van producten).
Refurbished
Bank
IMPACT
ATERIAL
MASSA Bank
IMPACT
Staal
25 37
172
250
Staal COMPOSITIE
18
90
2
12
18
...
... MATERIAL
EoL-Factor
Staal
25
37
172
250
Staal
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90
2
12
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...
...
Massa/Aantal
LCA-data. Deze baseline impact is gebaseerd
gewogen impact bepaald worden per kilogram
EoL-Factor
Plastic
20 30
37
50
Plastic
14
0
14
26
35
...
...
Gew.26
Gew. impact
Massa
Recycled
Materialen
Bijv.
kg
%
CO
Plastic
20 30
37
50
Plastic
14
0Gew.
14
35
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...
op
LCA-data
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schatting
van
product.
Dit
wordt
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impactImpact
per
Gebruiksfase
impact
Gewogen
Impact
impact
impact
Refurbished
Bank
Refurbished
Bank
materialen
Kantoormeubilair:
bankstel
landgebruik
(%)
(%)
Hout
10 15
6
63
Hout
55
50
28
17
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...
(kg)
(kg)
landgebruik
...
Gebruiksfase impact
Hout
10 15
6
63
Hout
55
50
28
17
172
...
R-Factor
...
(km )
(kg)
de samenstelling
van
producten
kg product te vermenigvuldigen
met het massa en
(km ) 44in deze
Textiel
5
75(%)
1CO (kg)11
10
Textiel
5
7
39
...
...
IMPACT
75 COMPOSITIE
1
11
10
MATERIAL Textiel
IMPACT Textiel
MATERIAL 5
IMPACT LEVENSDUUR
5 COMPOSITIE
7IMPACT
44
39
...
...
MATERIAL
MASSA
LEVENSDUUR
productgroep.
Ook
Op deze
beperkte
het aantal
van IMPACT
de aanbesteding.
Kantoormeubilair:
Schuim manier
290 kan via
0 2 een
2 relatief
5 18
(VERWACHT)
Schuim
4
6 ... afkomstig
22
10 uit de... Staal
...
Massa/Aantal
Massa/Aantal
aal
25 Kantoormeubilair:
37
172
250de impact
18
1211
...
Bankstel
EoL-Factor
Schuim
2
0
2
11
5
(VERWACHT)
Schuim Andere 4
6
22
10
...
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Andere
Bankstel
1.5
2
64
27
5Massa 50
3de impacts
106
Gew.Bijv.
Gew.
Bijv.
Gew. 45
Gew.... Gew. impact
Bijv.
Massa
Recycled
Recycled
keten
productie
(energie,
materialen)
zijn... Gew. impact
set Andere
baseline
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van de
Materialen
kg en% deAndere
COmetalen
metalen
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20 30
37 metalen (%)501.5 2
64
27
Plastic
14landgebruik
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5 0
4535 impact ...
...
...
impact
impact
materialen metalen
landgebruik
(%) 50 0 14 31gerelateerd
(%) 261066 impact worden
(kg)
landgebruik
Verwachte
levensduur
Rubber
1.5 (kg)
2(%)
9
9
Rubber
1 producten
6
...
...
hierin
meegenomen.
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aanmaterialen
Daarna
wordt
de Gebruiksfase
circulariteit
van het product
R-Factor
R-Factor
2
2
2
impact
BASELINE IMPACTRubber
Verwachte
CO
CO
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(km
)
(kg)
(kg)
(kmlevensduur
)
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(%)
1.5
2
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1
0
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...
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15 IMPACT
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55
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effect.
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het
een
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LEVENSDUUR IMPACT
SOM
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25
1721839SOM
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90
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12 Textiel
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...75 18
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2 29110
12
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5
1
LEVENSDUUR
SOM
per kg37
xtiel Staal
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7materiaal
44
...
353
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De
baseline
impact
indicatoren
zijn 448
hetzelfde
refurbished
product
EoL-Factor
PER KG
2.8
4.3EoL-Factor
PER KG
6.7
LEVENSDUUR IMPACT
PER JAAR
PER KG
5.3
6.7
alle
zodat
impactmeting
van
productie
lager.
Voor
de
verschillende
2
2
30
371410PER KG
50...
Materiaalcompositie
Plastic
0
14...
26 Schuim
35 Plastic
14
0 112.8
14 4.3 5
26
35
materialen,
... 0 Gerecyclede
...
(VERWACHT)
huim Plastic 4 voor
6 20
22productgroepen,
...
verstrekt door leverancier
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Gewogen Impact
Beschikbaar in
Materiaalcompositie
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op
organisatie
of landelijk
niveau
wordtAndere
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Gebruiksfase impact
Gebruiksfase impact
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database
dere
1.5
2
64
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verstrekt
door
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5
50
3
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verstrekt
door
leverancier
Gewogen
Impact
...
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Hout15
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28...
17 metalen 172 Hout
55
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172
...
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etalen Hout
eigen database
gemaakt.
recycle) kan een aflopende factor tussen 0
Verwachte levensduur
bber Textiel 1.5
2 Textiel
1
1
...
...
75
1...
11 Rubber
10 Textiel
75 6
1 6
11
10
5
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44 5 9
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... 0 5
geselecteerd. Als een
product IMPACT
LEVENSDUUR IMPACT en 1 worden ...
LEVENSDUUR
hoogwaardiger
wordt
hergebruikt,
zal
die factor
Schuim
2...
11
5 Schuim
2
0
2(VERWACHT)
11
5
(VERWACHT)
Schuim
4
6
22 2
100
...
...
LEVENSDUUR IMPACT
SOM
189
291
SOM
353
448
dichter
bij
0
liggen.
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onderzoek
is
nodig
Andere
Andere
Andere
PER JAAR
1.5
2
64 5
27
50
3...
106
45 metalen
5
50
3
106
45
...
...
metalen
metalen
PER KG
2.8
4.3
PER KG
5.3
6.7
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Verwachte
levensduur
Verwachte levensduur
Rubber
1.5
9 1
90
Rubber2
1...
6
6 Rubber
1
0
1
6
6
...
...
combineren.
Materiaalcompositie
Gerecyclede materialen,
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6B. VOORSTEL INDICATORENRAAMWERK

6A. GEWENSTE SYSTEEMVERANDERINGEN

AANPAK EFFECTBEREKENING
REFURBISHED BANK
REFURBISHED
BANK
REFURBISHED
BANK
IMPACT: Materialen
(kg)
IMPACT: Materialen (kg)

IMPACT: Materialen (kg)

Plastic

Hout

Staal
Textiel

Staal

Plastic
Schuim HoutAndereTextiel
metalen

Plastic

Hout

Textiel
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TOORMEUBILAIR
REFURBISHED BANK
KANTOORMEUBILAIR
KANTOORMEUBILAIR
IMPACT: Materialen (kg)
CT: Materialen (kg)
Schuim

Schuim
Rubber

Andere metalen

Andere metalen

Rubber

Rubber

Staal

Staal

Plastic

Plastic

Hout

Hout

Textiel

Textiel

Schuim

Schuim

Andere metalen

Andere metalen

Rubber

Rubber

Refurbished Bank

Kantoormeubilair: bankstel

BASELINE IMPACT GEWOGEN IMPACT
MATERIAL

MASSA

Refurbished
Bank

Staal COMPOSITIE
25
MASSA

172
IMPACT

37

250

37

...
IMPACT

50

...

Textiel

5

Staal
Staal
Kantoormeubilair:

25Schuim
37
18

Plastic
Plastic

Andere
20metalen
30
14
Rubber

7

904172 6
1.5
0 37 2
1.5

2

44

222 250
1464
9

Hout IMPACT
Hout
BASELINE

10
55

15

50 6

50kg CO2 per kg
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Producteigenschappen

EFFECTINDICATOREN
Baseline indicatoren
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CO2-emissie

kg CO2-eq/kg

Aantal meubilair

aantal

Grondstoffenverbruik

kg materiaal/kg
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/ verzuring

m3 / m2 / kg PO4-eq
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%

Andere metalen

%

Plastic

%

Textiel

%

Hout

%

Paper

%

Anders

%

%

Waardebehoud (R-ladder)

Reuse/Repair/
Refurbish/nvt

End of life plan

Eigenaarschap/
Terugnamegarantie

Gebruiksfase indicatoren
Energieverbruik

Energielabel or
kWh/jaar

Waterverbruik

m3/jaar

Onderhoudskosten
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In deze studie hebben we gekeken naar
een tweetal productcategorieën om zo
inzichtelijk te maken dat bijvoorbeeld voor
een product als kantoormeubilair andere
indicatoren nodig zijn dan voor een dienst
als catering.
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Staal

Recycling

HOOFDSTUK 05

Massa per item

CIRCULARITEITSINDICATOREN
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PRODUCTINDICATOREN
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VOORBEELDINDICATOREN: CATERING
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PRODUCTINDICATOREN
Producteigenschappen
kg/persoon

Gem. energie per portie

Joule/kg

Organisch

%

Warme maaltijden

%
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Gem. portiegrootte

Compositie

Groeten

%

Peulvruchten

%

Vruchten, noten en zaden

%

Melk en (gefermenteerde)
melkdranken

%

Granen en graanproducten

%

Vlees en vleesproducten

%

Vis en schaaldieren

%

Elektriciteitsconsumptie

%

Ei en eiproducten

%

Gasconsumptie

%

Vetten en olien

%

Waterconsumptie

%

Suiker en zoetwaren

%

EFFECTINDICATOREN
Baseline indicatoren

CIRCULARITEITSINDICATOREN
Lokale inkoop

%

CO2-emissie

kg CO2-eq/kg
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%

Grondstoffenverbruik

kg materiaal/kg
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Andere: landverbruik / waterverbruik
/ verzuring

m3 / m2 / kg PO4-eq

Gem. plasticafvalproductie
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Gem. papierafvalproductie

kg/jaar/persoon

Gem. andere afvalproductie

kg/jaar/persoon

Gebruiksfase indicatoren
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%

HOOFDSTUK 04

Aardappelen

ONTWERPVOORWAARDEN VOOR MVI TOOLS

•• Impact te aggregeren naar organisatieniveau.
•• Gegevens te valideren.
•• Aan te sluiten op systemen en databases die
worden gebruikt in het inkoopproces.

√√ Aansluiten bij en opstellen van uitgebreide criteriadocumenten met ‘spelregels’ voor aanleveren
data door marktpartijen.
√√ Effecten baseren op de compositie van materialen (‘bill of materials’).
√√ Omzetten van productinformatie naar effect in een tool, niet door de marktpartij.
√√ Meenemen circulaire strategieën (recycle, reuse, refurbish) in weging effecten.

Checklist ontwikkeling MVI Tools ‘totaalbeeld impact’:
√√ Opstellen LCA-baseline impacts voor alle productcategorieën (voor beperkt aantal producten per
categorie).
√√ Opstellen referentiewaardes voor effect per productcategorie voor bepaling impactreductie op
organisatieniveau.
√√ Stimuleren van marktpartijen om eigenaarschap en/of terugname vast te leggen in contract.
√√ Opnemen van mogelijkheden in tool om doel van aanbesteding te vervullen met minder aantal
producten of diensten.

HOOFDSTUK 05
HOOFDSTUK 06

Daarom hebben we randvoorwaarden
opgesteld voor MVI-tools en methodes, wat
als ontwerpvoorwaarden kan gaan dienen voor
nieuwe tools in het MVI-systeem. Dit hebben we
opgedeeld in ontwerpvoorwaarden die wat ons
betreft ‘no regret’ zijn, en voorwaarden die een
totaalbeeld geven van de impact en circulariteit
stimuleren, maar meer werk en middelen vereisen
om uit te voeren.

√√ Opstellen van te meten indicatoren voor alle 46 productcategorieën.

HOOFDSTUK 04

•• Dezelfde indicatoren te meten.

√√ Consensus over een set basisindicatoren geschikt voor alle productcategorieën.

HOOFDSTUK 03

Uiteindelijk zal de markt een groot deel van de
tools en methodieken voor het selecteren en
meten van impact gaan ontwikkelen. Door de
grote verschillen in eigenschappen tussen de
productgroepen (soorten impact, product vs.
dienst, verscheidenheid aan producten binnen
productgroep) is een one-size-fits-all tool ook
onwenselijk. Het is echter wel wenselijk om te
zorgen dat alle methodes zo zijn ontworpen dat ze
in staat zijn om:

Checklist ontwikkeling MVI Tools ‘no regret’:

HOOFDSTUK 02

EEN SET ONTWERPVOORWAARDEN
VOOR MVI TOOLS
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ROUTEKAART

HOOF D STUK 0 7

HOOFDSTUK 01

ROUTEKAART
De 6 gewenste systeemveranderingen:
Inzicht in grootste impact maakt beleidssturing op effect mogelijk

2

Ontwikkelen van protocol voor tools en effectdatabases voor selectie
voor productgroepen met hoge impact.

3

Aansluiten bij en voorschrijven van aangeleverde informatie van
marktpartijen bij aanbesteding.

4

Inrichting van contract- en facilteitsmanagement zodat daadwerkelijk
gebruik en end of life (circulariteit) inzichtelijk wordt.

5

Inzicht in totale CO2- en materiaalimpact van een organisatie door het
opzetten van een effectendashboard, zodat inzicht en sturing op effect
mogelijk wordt

6

Een circulair indicatorenraamwerk: meenemen van milieu-, en circulaire
effecten voor impactmeting MVI.

HOOFDSTUK 04

1

HOOFDSTUK 03
HOOFDSTUK 05

Voor de zes gewenste systeemveranderingen
hebben wij samen met het leernetwerk
mijlpalen gedefinieerd voor 2023. Hier kan
naartoe gewerkt worden door te werken aan
tussentijdse producten. Denk hierbij aan
studies, het opzetten van pilots en het doen van
specifieke beleidsvoorstellen. Op de volgende
pagina hebben wij deze mijlpalen en de daarmee
samenhangende tussentijdse producten op een
tijdlijn geplaatst. In de pagina’s hierna wordt in
meer detail ingegaan op de afzonderlijke mijlpalen
en worden ook betrokken partijen benoemd en
de verwachte en gewenste uitkomsten van de
verschillende onderdelen beschreven.

HOOFDSTUK 02

Naar integrale effectmonitoring
Wij hebben een aantal belangrijke uitdagingen
gevonden om te komen tot integrale
effectmonitoring, deze zijn toegelicht in hoofdstuk
5. Om deze te overkomen hebben we een aantal
benodigde systeemveranderingen voorgesteld
in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk presenteren we
een routekaart voor de komende periode met
activiteiten om de gewenste veranderingen te
realiseren.

HOOFDSTUK 06
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ROUTEKAART INTEGRALE EFFECTMONITORING
2019
Handleiding: Effectmonitoring
voor Dummies

Opstellen: basisprotocol/
ontwerpvoorwaarden voor
effectdatabase

Pilot: Opstellen
baseline impacts

2

3

Beleidsvoorstel: Middelen voor contracten facilitymanagement voor MVI
Onderzoek: Stand van zaken
huidige systematiek contract- en
faciliteitsmanagement

Ontwikkeling Pilot API: Koppeling tussen
contractendatabase en inkoopinformatie

6

Studie naar de
basisset indicatoren
Studie: Operationaliseren
van waardebehoud in
effectmonitoring

Pilot: Doorontwikkelen bestaande
effectendatabases
Standaardprotocol selectietool(s) + effectendatabase
opgesteld en breed gedragen
Beleidsvoorstel: Marktprikkels voor aanleveren gegevens voor MVI
Eenduidige methodiek voor aanleveren
gegevens van leveranciers per
productcategorie
Pilot API: Link contractdatabase en
inkoopgegevens van belangrijkste en
meest impactvolle en meetbare
productcategorieën
Uitdragen: Beste wijze voor
inrichting contractdatabase

Onderzoek: Ontwerpvoorwaarden voor ideale
contractdatabase voor effectmonitoring bij MVI
Scholingsprogramma voor contracten faciliteitsmanagement voor MVI

Pilot: MVI Effectendashboard 1.0

Ontwikkeling: MVI
Effectendashboard 2.0

Onderzoek: Effectmonitoring
toegankelijk maken voor Rijk
en decentrale overheid

Studie integratie vermeden inkoop
binnen effectmonitoring
Studie: Productspeciﬁeke
indicatoren
Pilot: Effectmonitoring voor 3-5

API 2.0: Werkbare koppeling
tussen contracten en effect
Aggregeren van inkoopdata via
selectietool en contractdatabase naar
geschat en daadwerkelijk effect van MVI.
Met als uitkomst:
Werkend MVI Effectendashboard

Duurzaam en circulair
indicatorenraamwerk opgesteld, breed
gedragen en geoperationaliseerd

productcategorieën

Tussentijdse producten

Mijlpalen
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Contract- en faciliteitsmanagement
ingericht om inzicht te verkrijgen in
areaal, spullen en het ver- en gebruik
en ‘end of life’

HOOFDSTUK 06

5

Sturing op effect opnemen in de
doelstellingen van het rijk

HOOFDSTUK 05

4

Haalbaarheidsstudie: Wat
kan de markt aanleveren
aan gegevens

Pilot: Aanleveren
productgegevens met prikkels
vanuit rijk/decentrale overheid

2023

HOOFDSTUK 04

Opstellen Protocol versie 1.0 voor
aanleveren gegevens

Pilot: Doorontwikkelen
bestaande selectietools

2022
Doelstellingen formuleren
(aanscherpen minimale
eisen) op basis van effect

Hotspot analyse: Kansen MVI voor effect op
CO2 materiaalreductie
Wat is haalbaar? Wat zijn minimale eisen?

Opstellen basis protocol/ontwerpvoorwaarden
voor selaectietool(s)
Hotspotanalyse op basis van
aanbestedingen v.h. Rijk

2021

HOOFDSTUK 03

1

2020

HOOFDSTUK 02

5 JAAR

HOOFDSTUK 01

STURING OP EFFECT MVI
TITEL
TUSSENTIJDSE
PRODUCTEN

LEIDING

PARTNERS

DEADLINE

I&W

2019 - Q4

Handleiding Effectmonitoring voor Dummies

Bewustwording belang
van effectmonitoring
en sturing op effect (vs
prestatiemonitoring en
sturing op activiteiten)

RWS/ I&W

2019 - Q2

Doelstellingen formuleren (aanscherpen minimale eisen) voor MVI op basis van effect

Sturing op effect vanuit
het rijk en door de
decentrale overheden

I&W / RWS

2022 - Q1

HOOFDSTUK 04

Inzicht in de grootste
kansen voor MVI
voor klimaatopgave
en andere sociale en
planetaire grenzen

HOOFDSTUK 03

Hotspotanalyse: Impact inkoop op CO2 en grondstoffengebruik.

HOOFDSTUK 02

Mijlpaal 1: Sturing op effect opgenomen in de doelstellingen van het rijk
Deadline: 2021

HOOFDSTUK 05
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ONTWIKKELEN VAN PROTOCOL VOOR TOOLS EN EFFECTDATABASES
TITEL
TUSSENTIJDSE
PRODUCTEN

LEIDING

PARTNERS

DEADLINE

Pilot: ‘Opstellen baseline impacts’ voor 3-5 meest impactvolle productcategorieën. Hierbij
kijken naar materialenopbouw van productcategorieën en bijbehorende impacts

Breed gedragen
(dynamische) database
die aangepast kan
worden a.d.h.v.
ontwikkelingen in de
markt, met baseline
impacts ter referentie
voor effectmonitoring

I&W / RWS /
Verschillende
kennisinstututen
(TU Delft, Wuppertal
Institute, Yale)

2019 - Q4

Opstellen basisprotocol / ontwerpvoorwaarden voor selectietool(s).

Consensus over
basisprotocol

N.t.b.

2020 - Q1

Opstellen: basisprotocol / ontwerpvoorwaarden voor effectdatabase

Consensus over
basisprotocol

N.t.b.

2020 - Q1

Pilot: Doorontwikkelen bestaande selectietools (bv DuboCalc)

Integreren
basisprotocol /
ontwerpvoorwaarden
in bestaande
selectietools

N.t.b.

2020 - Q4

Pilot: Doorontwikkelen bestaande effectendatabases (bv CO2-emmissiefactoren.nl)

Integreren
basisprotocol /
ontwerpvoorwaarden
in bestaande
effectendatabases

N.t.b.

2020 - Q4
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HOOFDSTUK 06

2019 - Q2

HOOFDSTUK 05

I&W / RWS

HOOFDSTUK 04

Selectie meest
impactvolle en
haalbaar meetbare
productcategorieën

HOOFDSTUK 03

Hotspotanalyse op basis van aanbestedingen v.h. Rijk (kijkend naar impact en haalbaarheid
van meetbaarheid).

HOOFDSTUK 02

Mijlpaal 2: Standaardprotocol selectietool(s) en effectendatabase opgesteld en breed gedragen
Deadline: 2020

HOOFDSTUK 01

Mijlpaal 3: Eenduidige methodiek voor aanleveren gegevens van leveranciers per productcategorie (bill of materials, gebruiksgegevens, massa/aantal, garanties, etc.)
Deadline: 2020
TITEL

PARTNERS

DEADLINE

I&W / RWS /
Brancheverenigingen/
PIANOo

2019 - Q3

Opstellen Protocol versie 1.0 voor aanleveren gegevens voor vijf productcategorieën
(gekozen op basis van hotspotanalyse meest impactvolle pc’s)

Consensus methodiek
en protocol aanleveren
gegevens vanuit de
markt

I&W / RWS /
marktpartijen

2019 - Q4

Pilot: Aanleveren productgegevens met prikkels vanuit rijk/decentrale overheid

Inzicht in
succesfactoren en
obstakels bij uitvragen
gegevens aan de markt

I&W / RWS /
marktpartijen

2020 - Q2

Beleidsvoorstel: Marktprikkels voor aanleveren gegevens voor MVI

Politiek draagvlak voor
nieuwe systematiek
uitvragen gegevens
aan de markt

N.t.b.

2020 - Q4

HOOFDSTUK 05

Inzicht in meest
effectieve wijze om de
markt te stimuleren
om gegevens aan te
leveren + inzicht wat nu
(nog) niet kan.

HOOFDSTUK 04

Haalbaarheidsstudie: Wat kan de markt aanleveren aan gegevens (binnen de meest
impactvolle productcategorieën) en wat hebben we nodig aan gegevens voor effectieve
effectmonitoring.

HOOFDSTUK 03

TUSSENTIJDSE
PRODUCTEN

LEIDING

HOOFDSTUK 02

AANSLUITEN BIJ EN VOORSCHRIJVEN VAN AAN TE LEVEREN
INFORMATIE VANUIT DE MARKT
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INRICHTING VAN CONTRACT- EN FACILTEITSMANAGEMEN
TITEL
TUSSENTIJDSE
PRODUCTEN

LEIDING

PARTNERS

DEADLINE

Beleidsvoorstel: Middelen voor contract- en facilitymanagement voor MVI (incl
schooling)

Kwaliteitsimpuls contractfaciliteitsmanagement

I&W

2020 - Q1

Scholingsprogramma voor contract- en faciliteitsmanagement voor MVI
(levensduurverlenging, verminderen inkoop, rapporteren op gebruik en ‘end of life’)

Kwaliteitsimpuls contractfaciliteitsmanagement

I&W / Marktpartijen

2021 - Q1

Onderzoek: Ontwerpvoorwaarden voor ideale contractdatabase voor effectmonitoring
bij MVI

Ontwerpprincipes en
-voorwaarden voor effectieve
contractmanagement

N.t.b.

2020 - Q2

Uitdragen: Beste wijze voor inrichting contractdatabase welke rekening houd met
gebruik, verbruik en ‘end of life’

Mogelijkheid voor contracten faciliteitsmanagers om
daadwerkelijk ge- en verbruik
van producten en diensten bij
te houden

N.t.b.

2021 - Q2

Pilot API: link contractdatabase en inkoopgegevens van belangrijkste en meest
impactvolle en meetbare productcategorieën (gericht op inzicht krijgen in
daadwerkelijk effect van MVI)

Inzicht in daadwerkelijk
effect van inkoop. Lessen
hoe systeem te verbeteren

I&W / RWS /
Marktpartijen

2022 - Q4

API 2.0: Werkbare koppeling tussen contracten en effect

Inzicht in daadwerkelijk
effect van inkoop. Lessen
hoe systeem te verbeteren

I&W / RWS /
Marktpartijen

2023 - Q4
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HOOFDSTUK 06

2019 - Q3

HOOFDSTUK 05

I&W / RWS /
Marktpartijen

HOOFDSTUK 04

Inzicht in haalbaarheid
ophalen gegevens voor
ver- en gebruik en end
of life + inzicht waar
informatiegaten zitten
m.b.t. de meest impactvolle
productcategorieën

HOOFDSTUK 03

Onderzoek: Stand van zaken huidige systematiek contract- en faciliteitsmanagement
(inzicht in areaal, stock en einde levensduur?).

HOOFDSTUK 02

Mijlpaal 4: Contract- en faciliteitsmanagement ingericht om inzicht te verkrijgen in areaal, spullen en het ver- en gebruik en ‘end of life’.
Deadline: 2023

HOOFDSTUK 01

OPZETTEN VAN HET MVI EFFECTENDASHBOARD
TITEL
TUSSENTIJDSE
PRODUCTEN

LEIDING

PARTNERS

DEADLINE

I&W / RWS /
Marktpartijen

2019 - Q4

Pilot: MVI Effectendashboard 1.0 waar de effecten (geschat en daadwerkelijk) met elkaar in
verband worden gebracht en inzichtelijk worden gemaakt

Werkbaar eerste
dashboard dat inzicht
biedt in effect van MVI

I&W / RWS /
Marktpartijen

2020 - Q4

Ontwikkeling: MVI Effectendashboard 2.0 waar de effecten (geschat en daadwerkelijk) met
elkaar in verband worden gebracht en inzichtelijk worden gemaakt

Werkbaar dashboard
dat inzicht biedt in
effect van MVI

I&W / RWS /
Marktpartijen

2021 - Q4

Onderzoek: Effectmonitoring toegankelijk maken voor Rijk en decentrale overheid

Toegankelijk
maken van
effectmonitoringstool
op verschillende
niveaus binnen het
rijk en decentrale
overheden

I&W / RWS /
Marktpartijen

2022 - Q4

HOOFDSTUK 04

Een link tussen
geschat effect van MVI
en daadwerkelijk effect
(over levensduur)

HOOFDSTUK 03

Ontwikkeling Pilot API: Koppeling tussen contractendatabase en inkoopinformatie

HOOFDSTUK 02

Mijlpaal 5: Aggregeren van inkoopdata via selectietool en contractdatabase naar geschat en daadwerkelijk effect van MVI. In een MVI Effectendashboard.
Deadline: 2023

HOOFDSTUK 05
HOOFDSTUK 06
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HOOFDSTUK 01

EEN CIRCULAIR INDICATORENRAAMWERK
TITEL
TUSSENTIJDSE
PRODUCTEN

LEIDING

PARTNERS

DEADLINE
2019 - Q3

Studie naar de basisset indicatoren (CO2, materiaalreductie, landgebruik, circulair ontwerp,
etc).

Basisset indicatoren
voor effectmonitoring
die breed wordt
gedragen

PBL/ RIVM/ RWS

2019- Q4

Studie integratie vermeden inkoop binnen effectmonitoring

Inzicht in wijze van
meetbaar maken
vermeden inkoop
binnen raamwerk

RWS /PBL/ RIVM/
Metabolic

2019 - Q4

Studie: Productspecifieke indicatoren.

Lijst indicatoren die
van specifiek belang
zijn voor verschillende
productcategorieën.

RIVM/PBL/ RWS

2020 - Q1

Pilot: Effectmonitoring voor 3-5 productcategorieën.

Inzicht in proces om
te komen tot schatting
effect van inkoop +
selectie op basis van
MVI

Nader te bepalen

2020 - Q3

HOOFDSTUK 05

PBL/ RWS

HOOFDSTUK 04

Integratie in raamwerk
van R-ladder, gebruik,
verbruik, recycling,
hoog- en laagwaardig
hergebruik, etc.

HOOFDSTUK 03

Studie: Operationaliseren van ‘waardebehoud’ in effectmonitoring

HOOFDSTUK 02

Mijlpaal 6: Duurzaam en circulair indicatorenraamwerk opgesteld, breed gedragen en geoperationaliseerd
Deadline: 2023

HOOFDSTUK 06
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Maak inzichtelijk waar de grootste effecten
gesorteerd kunnen worden met gerichte acties.
Dit kan door middel van een stofstroomanalyse
met doorgerekende effecten op specifieke
thema’s (bijvoorbeeldCO2, materiaalreductie, landen watergebruik).

Creëer inzicht in welke productgegevens
marktpartijen nu al aan kunnen leveren, en
stel op basis daarvan een protocol op voor
informatievoorziening ten behoeve van goede
vergelijkbaarheid (bij inschrijving) en monitoring
(tijdens het contract).

2. Waardebehoud

5. Stand van zaken contract- en
faciliteitsmanagement

3. Basisset indicatoren

Zorg er voor dat het belang van effectmonitoring
zo snel en zo breed als mogelijk gedragen wordt.
De verschuiving van prestatieafspraken naar
sturing op effect en de noodzaak voor monitoring
is hierbij essentieel.
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6. Bewustwording

HOOFDSTUK 06

Bepaal een basisset met indicatoren, die
gebruikt kunnen worden om effectberekeningen
te aggregeren.

Onderzoek de praktijk van contract- en
faciliteitsmanagement, om aanknopingspunten te
identificeren om het daadwerkelijke effect in beeld
te brengen.

HOOFDSTUK 05

Werk een eenduidig indicatorenraamwerk uit,
waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan
het waardebehoud van producten aan het einde
van de levensduur.

HOOFDSTUK 04

4. Markt

HOOFDSTUK 03

1. 80/20-studie

HOOFDSTUK 02

Het lijkt erop dat we aan het begin staan van een omwenteling bij Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen. De mogelijkheid om te gaan sturen op basis van effect, zowel op klimaat als op materiaal,
begint vorm te krijgen. Om dit goed te kunnen doen, moet volgens ons op korte termijn een aantal
stappen worden genomen. De zes belangrijkste stappen voor de korte termijn zijn hier samengevat, en
zijn de eerste tussentijdse producten onderweg naar het realiseren van de zes genoemde mijlpalen.
in de routekaart.

HOOFDSTUK 01

BELANGRIJKSTE STAPPEN VOOR DE KORTE TERMIJN

LITERATUURLIJST
•• Barendregt, E., & Gerdes, E. (2017). De waarde
van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
•• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
(2018). Duurzame ontwikkelingsdoelen: de
stand voor Nederland.
•• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
(2017). CO2-uitstoot in Nederland.
•• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
(2016). Nationale rekeningen 2016.
•• De Graaff, L. (2017). Quickscan Rijksinkopen:
productgroepen met de grootste milieu-impact.
•• Delahaye, R., & Baldé, K. (2016). De
Nederlandse economie - Circulaire economie in
Nederland. Den Haag.
•• EEA. (2016). Circular economy in Europe
Developing the knowledge base. Retrieved from
https://www.eea.europa.eu/publications/circulareconomy-in-europe
•• European Comission. (2017). Public
procurement for a circular economy.
•• European Commission (EC). (2016). EU
Resource Efficiency Scoreboard 2015. Retrieved
from http://ec.europa.eu/environment/resource_
efficiency/targets_indicators/scoreboard/pdf/EU
Resource Efficiency Scoreboard 2015.pdf
•• European Commission (EC). A monitoring
framework for the circular economy (2018). EU:
http://eur-lex.europa.eu. Retrieved from http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
•• EUROSTAT. (2015). Handbook for estimating
Raw Material Equivalents of imports and

exports and RME-based indicators on country
level – based on Eurostat’s EU RME model,
(October), 1–25. Retrieved from http://ec.europa.
eu/eurostat/documents/1798247/6874172/
Handbook-country-RME-tool---May-2015/
a5657918-cc8f-4e55-b40d-5f64ce4ae7a1
•• EUROSTAT. (2001). Economy-wide material flow
accounts and derived indicators. https://doi.
org/10.1016/j.marpolbul.2013.07.028
•• Kok, L., & Zijp, M. C. (2016). Tools voor
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
•• Ministerie van Binnenlandse Zaken. (2017).
Actieplan MVI Rijksinkoopstelsel.
•• Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (2018).
Actieplan MVI & Duurzaam opdrachtgeverschap.
•• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
(2018). Kabinetsreactie op de transitieagenda’s
circulaire economie.
•• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat &
Ministerie van Economische Zaken. (2016).
Nederland circulair in 2050. Den Haag. Retrieved
from https://www.government.nl/documents/
leaflets/2016/09/22/a-circular-economy-in-thenetherlands-by-2050

•• Potting, J., Hanemaaijer, A., Delahaye, R.,
Hoekstra, R., Ganzevles, J., & Lijzen, J. (2018).
Circulaire economie: wat we willen weten
en kunnen meten. https://doi.org/10.1128/
IAI.69.1.245-251.2001
•• Potting, J., Nierhoff, N., Francesca, M.,
Antikainen, R., Colgan, S., Hauser, A., …
Montevecchi, F. (2017). Input to the European
Commission from European EPAs about
monitoring progress of the transition towards
a circular economy in the European Union.
Retrieved from http://www.pbl.nl/sites/default/
files/cms/publicaties/PBL-2017-EPA-networkdiscussion-paper-monitoring-progress-of-thecircular-economy-in-the-EU_2772.pdf
•• Significant. (2016). Het inkoopvolume van de
Nederlandse overheid.
•• United Nations. (2014). System of
Environmental-Economic Accounting 2012
Experimental Ecosystem Accounting. Retrieved
from https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/
seeaRev/eea_final_en.pdf
•• Van De Pol-de Jongh, L. A., Keller, K., Delahaye,
R., & CBS. (2016). Material Flow Monitor Time
Series 2008-2014.

•• PIANOo. (2015). Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen 2016 - 2020
(Manifest MVI), 4(1), 27–36. https://doi.
org/10.1080/0305498780040103

•• van Driel, J. (2017). Circulair, circulairder,
circulairst: Een vergelijking van tien
veelgebruikte tools voor circulair inkopen,
(November).

•• Planbureau voor de leefomgeving (PBL).
(2018). Kan de circulaire economie een bijdrage
leveren aan de energietransitie?

•• Zijp, M. C., Kok, L., & Valk, E. De. (2018).
Het effect van Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen.

77

OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL
EN CIRCULAIR INKOPEN

COLOFON
AUTEURS:

Chandar van der Zande (Metabolic)
Jorrit Vervoordeldonk (Metabolic)
Thomas Thorin (Metabolic)

MET ONDERSTEUNING VAN:
Sybren Bosch (Copper8)
Gerard Roemers (Metabolic)

GRAFISCHE VORMGEVING:
Marta Sierra García (Metabolic)
Sunniva Underland (Metabolic)

IN OPDRACHT VAN:
Rijkswaterstaat

+31 (0) 203690977
info@metabolic.nl
www.metabolic.nl

Meteorenweg 280M
1035RN Amsterdam
The Netherlands

