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Green Deal Circulair Inkopen 2.0 - 
Van pilot naar opschaling

Betrokken partijen
 - 2 faciliterende partners
 - 12 kennispartners
 - 31 inkopende deelnemers
 - Rijksoverheid

Alle betrokken partijen worden genoemd in Bijlage 1.

Omschrijving initiatief
Het doel van de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 is om als ‘lerend netwerk’ een bijdrage te leveren aan 
het versnellen en realiseren van een circulaire economie in Nederland. Bij circulair inkopen gaat het om 
de borging van hoogwaardig hergebruik van producten, componenten en materialen aan het eind van 
de gebruiksfase. Daar zijn nieuwe contractvormen voor nodig waarbij de zorg voor waardebehoud van 
grondstoffen en materialen zo veel mogelijk bij alle partners in de keten is belegd. 

Zoals de naam van de Green Deal al aangeeft willen partijen circulair inkopen opschalen. Nu de kansen 
steeds duidelijker worden is het belangrijk dat ook de marktvraag naar circulaire producten tot wasdom 
komt. Partijen willen door circulair diensten en producten in te kopen, de circulaire economie aanjagen en 
barrières slechten. 

Resultaten
De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 streeft naar het versnellen en realiseren van een circulaire economie 
door:
 - het opdoen van praktische ervaring met circulair inkopen als ‘hefboominstrument’;
 - het verkrijgen van inzicht op basis van deze inkooptrajecten in vraagstukken en oplossingen rondom 

circulair inkopen, de opschaling daarvan en andere knelpunten;
 - delen en ontsluiten van de inzichten en ervaringen met betrekking tot succes- en faalfactoren voor 

circulair inkopen;
 - informatie- en gegevensuitwisseling tussen partijen onderling of met anderen. De uitwisseling binnen 

deze Green Deal vindt plaats binnen de relevante wettelijke kaders; daarbij wordt geen concurrentie- of 
privacygevoelige informatie uitgewisseld.

Einddatum: 31 december 2020.
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Inzet en acties partijen 
 - Partijen ondersteunen de implementatie van de circulaire inkooptrajecten van de inkopende 

deelnemers door het delen van hun kennis en ervaring.
 - Partijen delen kennis van en inzichten in circulair inkopen.
 - Partijen spannen zich in om (bestuurlijk) draagvlak voor circulair inkopen te creëren binnen hun eigen 

organisaties.
 - Partijen onderzoeken hoe verdere samenwerking op het vlak van MVI vorm kan worden gegeven.
 - Elke inkopende deelnemer start tijdens de looptijd van deze Green Deal minimaal twee circulaire 

inkooptrajecten of houdt zich bezig met het opschalen van een eerder gedane pilot met circulair 
inkopen.

 - Uiterlijk in 2020 zorgen de inkopende deelnemers op basis van de door hen opgedane kennis voor 
aantoonbare integratie van circulair inkopen in hun inkoopprocessen, -beleid en -strategie.

 - Inkopende deelnemers zullen circulair inkopen zoveel mogelijk uitdragen via hun eigen 
communicatiekanalen.

 - Inkopende deelnemers nemen actief deel en dragen bij aan de door het projectteam georganiseerde 
activiteiten.

 - Inkopende deelnemers zijn bereid een jaarlijkse financiële bijdrage van maximaal € 1.500 beschikbaar 
te stellen voor de activiteiten die door het projectteam worden georganiseerd.

 - Faciliterende partners wijzen vanuit hun organisaties leden voor het projectteam aan. 
 - Faciliterende partners organiseren en faciliteren via het projectteam de onderlinge kennisuitwisseling.
 - Faciliterende partners ontwikkelen en concretiseren relevante werkmethoden, inkoopinstrumenten en 

instrumenten voor kennisoverdracht voor circulair inkopen. 
 - Faciliterende partners stimuleren samenwerking tussen partijen en andere geïnteresseerde publieke en 

private organisaties. 
 - Faciliterende partners nodigen actief andere relevante organisaties uit om als nieuwe partij toe te 

treden tot deze Green Deal.
 - Faciliterende partners dragen zorg voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen binnen hun 

eigen organisaties.
 - Kennispartners begeleiden ieder ten minste één themagerichte werkgroep.
 - Kennispartners delen proactief hun kennis en inzichten over circulair inkopen en met name over de 

problematiek rondom het opschalen van circulair.
 - Kennispartners nemen actief deel aan discussies over en verrichten onderzoek naar vraagstukken 

knelpunten en oplossingen.
 - Kennispartners dragen bij aan de ontwikkeling en concretisering van werkmethoden en instrumenten 

voor circulair inkopen.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid zet zich in om circulaire inkooptrajecten op te starten en op te schalen en maakt de 

opgedane kennis publiek toegankelijk.
 - De Rijksoverheid spant zich in om eventuele belemmeringen voor circulair inkopen, in bijvoorbeeld 

wet- en regelgeving, weg te nemen en werkt actief aan mogelijke oplossingen als onderdeel van het 
Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

 - De Rijksoverheid deelt de opgedane kennis en inzichten over circulair inkopen met vergelijkbare 
buitenlandse lerende netwerken en brengt kennis en inzicht uit die netwerken in.

 - Bij de Rijksoverheid worden vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van EZK, 
Rijkswaterstaat van IenW en het Rijksvastgoedbedrijf van BZK leden voor het projectteam aangewezen.
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Bijlage 1 Alle betrokken partijen
Faciliterende partners
 - MVO Nederland
 - Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement

Kennispartners
 - C2C ExpoLAB
 - PHI Factory 
 - Copper8 
 - Circular IQ 
 - Rendemint 
 - Humanagement 
 - Turntoo 
 - Emeritor Procurement Services
 - KplusV
 - Katholieke Universiteit Brabant
 - Antea Nederland 
 - Corvers Procurement Services / E-Procurement Services 

Inkopende deelnemers
 - Provincie Utrecht 
 - Hogeschool Leiden
 - Nederlandse Spoorwegen
 - Gemeente Wageningen
 - Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 - Provincie Zuid-Holland
 - De Nederlandsche Bank 
 - Canon Nederland 
 - ABNAMRO Bank 
 - Landal GreenParks 
 - Interface Europe 
 - G.P. Groot 
 - Pon Services
 - Stichting Waternet
 - Gispen Nederland 
 - ProRail
 - TBI Holdings 
 - Provincie Noord-Holland 
 - Coöperatieve Rabobank 
 - HaskoningDHV Nederland
 - Provincie Noord-Brabant
 - Gemeente Rotterdam 
 - Gemeente Den Haag 
 - Gemeente Utrecht 
 - Philadelphia Zorg 
 - 706
 - Enexis, 
 - Roelofs Groep
 - Alliander
 - VITAM 
 - Desko
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Rijksoverheid
 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ)
 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)


