
De meerwaarde van circulair inkopen
Inzet op een circulaire economie levert Nederland jaarlijks tenminste 
7 miljard euro op en creëert ruim 50.000 banen. Een sleutel voor 
het aanjagen hiervan ligt bij inkopers van bedrijven en overheid. 
Zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde 
producten. In deze Green Deal willen koplopers in het bedrijfsleven 
en de overheid laten zien dat bedrijfsmodellen gebaseerd op 
herbruikbaarheid van producten en materialen leiden tot betere 
prestaties. Resultaat: minder grondstoffenverspilling, kennis over 
de circulaire economie, kostenbesparing, energiebesparing en beter 
herbruikbare en recyclebare producten.

Successen
Samenwerking tussen producent en inkoper ligt aan de basis van 
het succes van circulair inkopen. Deze Green Deal is sterk actiegericht. Niet te veel theoretische 
discussie, vooral gewoon doen. Daardoor worden uiteindelijk 64 pilots uitgevoerd. Zo is 
Defensie bezig met een pilot waarbij het afgedankte uniformen niet verbrandt, maar via een 
sociale werkplaats sorteert en vervezelt. De vezels van oude uniformen zijn grondstof voor 
nieuw textiel. De pilots zullen een schat aan kennis en informatie opleveren. Zoals innovatieve 
contractvormen en de beste manier om afspraken te maken over hoogwaardig hergebruik aan 
het eind van de gebruiksfase van een product.

Green Deal 
Circulair Inkopen

 bouw voedsel energie mobiliteit biodiversiteit biobased grondstoffen klimaat water
 economy

Wie? 32 publieke en private  

inkopende organisaties, ondersteund 

door MVO Nederland, NEVI, Kirkman 

Company, PIANOo en RVO.nl.  

(Zie ook gdci.nl.)

Wat? In deze Green Deal starten  

32 publieke en private partijen twee 

pilots met circulair inkopen om 

te leren en te delen met inkopend 

Nederland. Uiterlijk in 2016 willen ze 

circulair inkopen, waar mogelijk en 

relevant, aantoonbaar geïntegreerd 

hebben in hun inkoopprocessen, 

-beleid en -strategie.



Lessen 
• Werk samen en maak goede afspraken in de keten met producenten, leveranciers en 

eventueel afvalverwerkers. Zorg voor garanties dat ingekochte producten niet alleen 
100 procent recyclebaar zijn, maar ook daadwerkelijk worden gerecycled.

• Leren met zo’n grote en gevarieerde groep is een complex proces. Professionele 
ondersteuning bij het kennismanagement in de vorm van coördinatie en tooling is 
essentieel.

• Het verdienmodel van producenten verandert. In plaats van direct en eenmalig geld 
verdienen worden inkomsten bijvoorbeeld via een leasecontract over een langere 
periode uitgesmeerd. Deelnemers zijn samen met financiële dienstverleners op zoek 
naar een oplossing voor dit soort risico’s.

• Kennis en inzicht bij zowel producenten als inkopers is vaak nog onvoldoende.  
Zowel overheid als deelnemers besteden daar via kennisdeling tijd en aandacht aan.

• Bovenstaande maakt dat het niet eenvoudig is een circulaire economie op te bouwen. 
Samenwerking tussen private en publieke bedrijven en producenten en afnemers is 
daarvoor essentieel. Tegelijk blijkt dat geen probleem te zijn als je er gewoon  
aan begint!

 
   Meer lezen?
  Ga naar de website over de Green Deal Circulair Inkopen en pilots:
 www.gdci.nl 

 Of lees de nieuwe online wegwijzer circulair inkopen:
 www.mvonederland.nl/nieuws/nieuw-online-wegwijzer-circulair-inkopen

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven 
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

   “Een sleutel voor het aanjagen van de 
circulaire economie ligt bij inkopers. Uniek is dat een groot 
aantal publieke en private inkopers nu actief de 
samenwerking met de rest van de keten aangaat.”
–  Joan Prummel, categoriemanager Afval en Grondstoffen,  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

http://www.gdci.nl
http://www.mvonederland.nl/nieuws/nieuw-online-wegwijzer-circulair-inkopen

