
Direct aan de slag met
Circulair Inkopen
Woensdag 3 februari – Week van de Circulaire Economie

Host: Marcella van Room – Haanstra (PIANOo)
Spreker: Sara Rademaker (Circulair.Support)
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Camera uit Microfoon 

op mute

Technische problemen 

of vragen in de chat



datesProgramma

• Kennismaken (polls)

• Introductie circulaire economie & circulair inkopen

• Circulair inkopen in 8 stappen 

• Vragen

• Beschikbare ondersteuning (digitaal)

• Afronding & vragen
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Kennismaken 
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Kennismaken



Introductie circulaire economie & circulair inkopen



dates
Nederland Circulair



Modellen Circulaire economie
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MVI, beleidsthema’s 

Bron: Nationaal plan maatschappelijk verantwoord inkopen 2021-2025



Definitie Circulair Inkopen

Wat betekent ‘circulair inkopen’ voor 
jouw organisatie? 

Maak onderscheid tussen definitie van 
het concept en definitie voor een 
specifiek product

Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat de producten of materialen aan het einde van 

de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. 

Cruciaal hierbij is waardebehoud van producten en materialen: waardevernietiging

door 'downcycling' (bijvoorbeeld A4 papier wordt toiletpapier) moet zoveel mogelijk worden 

voorkomen.

Bron: website PIANOo



Acties voor bepalen van kaders circulair inkopen

1. Bepaal beleidsdoelstellingen circulaire economie 
voor de organisatie

2. Vertaal doelen naar eigen bedrijfsvoering en inkoop

3. Maak een definitie wat circulair inkopen voor jouw 
organisatie betekent, en wat je in de samenwerking 
met jouw leveranciers/opdrachtnemers verwacht



Bron: Circular Business: Collaborate and Circulate 

Technisch-
inhoudelijk

Financieel

(verdienmodel)

Proces

(samenwerken)

Circulair inkopen in 8 stappen



8 stappen van circulair inkopen

Stap 1. Circulair inkopen, waarom en wat?
Stap 2. Interne organisatie en draagvlak

Stap 3. Vraagstelling
Stap 4. Samenwerking
Stap 5. Aanbestedingsprocedure
Stap 6. Meten en beoordelen van circulariteit

Stap 7. Circulariteit borgen
Stap 8. Hoe manage je een circulair contract?



8 stappen van circulair inkopen
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Circulair inkopen waarom en wat? 

1



Pilot project kiezen



Bron: Simon Sinek

What’s your why?

Co2 reductie

Afval 
verminderen

Besparingen 
realiseren

Innovatie 
stimuleren

Onafhankelijk 
blijven 

(grondstoffen)

Minder 
primaire 

grondstoffen 
gebruiken

Banen 
creëren



Acties voor het bepalen van de ambitie project:

1. Sluit aan bij ambitie van de organisatie (als die er is)
2. Organiseer een ambitieweb sessie voor je project: 

https://www.pianoo.nl/nl/handreiking-aan-de-slag-
met-het-ambitieweb

https://www.pianoo.nl/nl/handreiking-aan-de-slag-met-het-ambitieweb
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Interne organisatie en draagvlak 

2



Bestuurlijke 
opdracht: 100% 

duurzaam 
inkopen! 

Inkoper 
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Inkoper 
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Acties voor het creëren van draagvlak: 

1. Maak een stakeholderanalyse
Benoem de verschillende afdelingen / belanghebbenden bij 
jullie inkoopproces. Bepaal vervolgens hun belang(en). Geef 
waar mogelijk aan waar deze tegenstrijdig kunnen gaan zijn, of 
elkaar juist versterken.

2. Breng de consequenties van de keuzes voor 
duurzame/circulaire oplossing in beeld
Moeten er standaard eisen losgelaten worden, kost iets meer 
tijd of geld, vergt het iets anders van beheer, of van de 
medewerkers van de eigen organisatie? 
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Vraagstelling 

3



Where is the biggest impact?

25

Een paar goede vragen ☺

1 Heb ik het echt nodig? 

2 Moet het nieuw, of kan ik iets bestaands hergebruiken? 

3 Moet ik per se …. hebben, of kan ik om de meest 
circulaire/duurzame variant vragen met de kwaliteit 
functioneel omschreven?

4 Hoe zorg ik dat het product zo lang mogelijk mee gaat, 
en wie is daarvoor verantwoordelijk?

5 Wat gebeurt er met het product als ik het niet meer 
nodig heb, en wie is daarvoor verantwoordelijk? Bron: WE Adviseurs



Where is the biggest impact?
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Waar zit de meeste impact?

Functioneel specificeren!

Mate waarin  

specificaties vastliggen

Duurzaamheidswinst

Fse 6:

Nazorg
Voorbereiding

Fase 1:

Specificeren

Fase 2:

Selecteren

Fase 3:

Contracteren

Fase 4:

Bestellen

Fase 5:

Bewaken

Fase 6:

Nazorg
Gebruiksfase



Where is the biggest impact?
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…of??

Het echte werk begint ná gunning!

Mate waarin

specificaties vastliggen

Duurzaamheidswinst

Fse 6:

Nazorg
Voorbereiding

Fase 1:

Specificeren

Fase 2:

Selecteren

Fase 3:

Contracteren

Fase 4:

Bestellen

Fase 5:

Bewaken

Fase 6:

Nazorg
Gebruiksfase

Duurzaamheidswinst

afhankelijk van KPI’s, mate 

van functioneel specificeren & 

samenwerking met leverancier



Acties voor het formuleren van de vraagstelling:

1. Formuleer een functionele vraagstelling voor jouw 
pilotproject of inkoopopgave

2. Denk na over hoe je de samenwerking met de 
marktpartij vorm kan geven tijdens het contract 
Welke KPI’s zijn geschikt om continu verbeteren te 
stimuleren?

3. Bedenk welke eisen écht nodig zijn, en waar eventueel 
ruimte is voor de markt om alternatieven te bieden.
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Samenwerken 

4



Soorten marktconsultatie 

• Request for Information (RFI): het digitaal opvragen van 
informatie, bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst 
via TenderNed

• 1-op-1 gesprekken: individuele gesprekken met 
marktpartijen

• Plenaire marktconsultatie: een open bijeenkomst, 
waarbij marktpartijen ook elkaars bijdrage horen en     
met elkaar in gesprek kunnen gaan



Acties voor het vormgeven van samenwerking:

1. Doe een marktconsultatie ruim vóór 
publicatie
Stel de (circulaire) ambitie en de 
functionele behoefte hierbij centraal

2. Breng de keten in beeld van hetgeen 
je inkoopt
Wat is er voor nodig om dit product 
meer circulair te maken? 



32

Aanbestedingsprocedure 

5



Aandachtspunten aanbestedingsprocedure

https://www.pianoo.nl/nl/inko
opproces/fase-1-
voorbereiden/mogelijke-
aanbestedingsprocedures

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/to
pics/inkoopproces/kiezen-
procedure

Dialoog

Gunnen op 
visie

Keuze 
aanbestedings-

procedure

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-aanbestedingsprocedures
https://wegwijzer.gdci.nl/nl/topics/inkoopproces/kiezen-procedure


Acties voor het kiezen van aanbestedingsprocedure:

1. Verdiep je in de mogelijkheden bij verschillende 
procedures en aanpakken.

2. Stel je open en transparant op naar de markt
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Meten en beoordelen van circulariteit 

6



Het belang van meten

Bron: Phi Factory 2019 voor Leernetwerk PIANOo

https://magazinegdci.org/ind

ex/circulair-inkopen-hoe-

meet-je-dat

https://magazinegdci.org/index/circulair-inkopen-hoe-meet-je-dat


Aandachtspunten meten en beoordelen

Prijs 
kwaliteit?

De gewenste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Bron: PHI Factory (2017) Vooronderzoek criteria circulair 
inkopen

Eis of wens?

Welke tool?



Mogelijke eisen en criteria 

Overzicht van mogelijke eisen en criteria in relatie tot 
circulariteit. Bron: Copper8 (2018) Circulair Inkopen Academy
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Tools & Meetmethoden

Bron: handreiking inkopen met de 
milieukostenindicator, PIANOo



Acties om circulariteit meetbaar te maken:

1. Kijk naar je (project)ambities en laat deze 
terug komen bij het meten. 

2. Verdiep je in de verschillende tools en 
meetmethodes, of huur hier kennis voor in.

3. Geef marktpartijen de ruimte zich te 
onderscheiden op kwaliteit, en bepaal een 
bandbreedte voor de prijs. 
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Circulariteit borgen

7



Circulaire verdienmodellen

Bron: Copper8



Five circular revenue models
Acties om circulariteit te borgen: 

1. Denk na over scenario’s bij het einde van de 
levensduur van hetgeen je in koopt

2. Bepaal welk businessmodel de grootste kans van 
slagen heeft

3. Stel een contract op dat is gebaseerd op 
samenwerking en ontwikkeling, en waarbij een win-
win situatie ontstaat door een circulaire oplossing

4. Vraag een materialenpaspoort uit, en denk na over 
informatie management van deze data
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Hoe manage je een circulair contract? 

8



Acties om een circulair contract te managen

1. Neem de tijd voor de implementatie

2. Stel de eenzijdig, tweezijdige en ontwikkel- KPI’s op

3. Stem regelmatig af met leverancier en interne klant, waarbij de 
ambitie de rode draad vormt.

4. Monitor in hoeverre de doelstellingen van het contract worden 
gehaald, en maak hier voldoende capaciteit voor vrij

5. Blijf leren en ontwikkelen.. En deel de geleerde lessen!



Beschikbare ondersteuning & online kennis



https://wegwijzer.gdci.nl/nl/

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/


https://wegwijzer.gdci.nl/nl/e-learning-home-nl/

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/e-learning-home-nl/


https://magazinegdci.org/

https://magazinegdci.org/


Dank voor uw aandacht!

Wegwijzer en E-learning circulair inkopen

wegwijzer.gdci.nl

GDCI magazine

www.magazinegdci.org

Sara Rademaker

www.circulair.Support

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden

www.pianoo.nl

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/
http://www.magazinegdci.org/
http://www.circulair.support/
https://www.pianoo.nl/
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