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Green Deal Circulair Inkopen:
Meer Waarde Voor De Hele Keten
Betrokken partijen
-----

Stichting MVO Nederland
Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement (NEVI)
Coöperatie Circle Economy (CCE)
17 publieke en private organisaties: Alliander, ABN AMRO, ASR, Dura Vermeer, Gemeente Amersfoort,
Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, ING, Interface,
Provincie Utrecht, Royal HaskoningDHV, TBI, UMC Utrecht, Verstegen Spices & Sauces, en Waternet.
-- Minister van Wonen en Rijksdienst
-- Minister van Economische Zaken
-- Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Beschrijving initiatief
Het kabinet streeft ernaar een circulaire economie te realiseren en wil de (Europese) markt voor duurzame
grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren (Regeerakkoord 2012). Deze transitie naar
een circulaire economie moet onder andere bijdragen aan de ambitie van het Groene Groei beleid van deze
regering.
De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek
van onder meer TNO toont aan dat er jaarlijks ten minste € 7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen
gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Een groeiende groep
koploperbedrijven vertaalt dit macro-economisch perspectief naar circulaire bedrijfsmodellen, inclusief
bijbehorend portfolio en laten zien dat circulaire bedrijfsmodellen aantoonbaar kan leiden tot betere
prestaties.
Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt in het inkoopproces. Hier wordt de vraag
gestimuleerd en gecreëerd naar goederen en diensten die op de principes van de circulaire economie
worden geleverd. Bij circulair inkopen gaat het vooral om de borging van condities voor hoogwaardig
hergebruik aan het eind van de gebruiksfase door hierover afspraken te maken bij de start van het
inkoopproces. Bijvoorbeeld door de dialoog aan te gaan met interne klanten en leveranciers over de te
vervullen behoeften. Of ontwerp- en productievraagstukken te bespreken. Maar ook door innovatieve
contractvormen, zoals product-service-systemen of pay-per-use-contracten. Zo maken alle ketenpartners
winst door economische, ecologische en sociale waarde in elkaars verlengde te plaatsen. Hierdoor worden
keteninnovatie en -integratie in de praktijk gebracht en ontstaat meervoudige waardecreatie.

Resultaten
Partijen willen met deze Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie
door middel van het inkoopinstrument. Concreet betekent dit dat inkopende organisaties:
-- in 2014 minimaal 2 circulaire inkooptrajecten starten
-- via de faciliterende partijen kennis en ervaring op het gebied van circulair inkopen delen en ontsluiten
-- uiterlijk in 2016 zorgen voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen, -beleid
en -strategie, gebaseerd op gebleken toegevoegde waarde, mogelijkheden en relevantie
-- instrumenten en handreikingen voor standaarden en Performance Management Indicatoren voor
circulair inkopen (door)ontwikkelen, in relatie tot professioneel inkopen
-- samenwerking tussen publieke en private partijen bevorderen
-- waar mogelijk gebruikmaken van bestaande trajecten en initiatieven
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Inzet en acties partijen
Inzet en acties van partijen gezamenlijk
-- De partijen zorgen in 2014-2015 voor kennisontwikkeling en praktijkervaring door implementatie van
circulair inkopen bij de inkopende deelnemers.
-- De partijen verzorgen in 2014-2015 kennisuitwisseling op het gebied van circulair inkopen in de vorm van
praktijkgroepen (Community’s of Practice), de ontwikkeling van voorlichting, het uitwisselen van
praktijkvoorbeelden en het delen van kennis en ervaringen met de aangedragen concrete projecten.
PIANOo, expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, start een dossier
circulair inkopen op haar website.
-- De partijen spannen zich in om circulair inkopen en de kansen die deze werkwijze biedt in brede zin
onder de aandacht van publieke en private inkopers in Nederland te brengen.
-- Partijen onderzoeken hoe verdere samenwerking vorm kan worden gegeven ná de looptijd van de Green
Deal Circulair Inkopen.
Inzet en acties faciliterende partijen
-- De partijen zorgen voor inbreng vanuit de inkopende deelnemers, verzamelen kennis en ervaringen en
stimuleren en ondersteunen de implementatie van circulair inkopen bij geïnteresseerden.
-- De partijen faciliteren de mogelijkheid tot kennisuitwisseling en -doorontwikkeling.
-- De partijen stimuleren dat inkopende organisaties aan de hand van concrete projecten opgedane
kennis van circulair inkopen zo veel mogelijk uitdragen via hun eigen communicatiekanalen en via
aanbiedingen en offertes bij leveranciers.
-- De partijen dragen bij met tijd, kennis en communicatiemiddelen, zoals eigen websites, vakbladen,
documentatie, voorlichtingsbijeenkomsten en nieuwsbrieven om circulair inkopen verder te
ontwikkelen en te implementeren.
Inzet en acties inkopende deelnemers
-- De inkopende organisaties starten in 2014 met ieder minimaal 2 circulaire inkooptrajecten. Uiterlijk in
2016 zorgen ze voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen, -beleid en
-strategie, gebaseerd op toegevoegde waarde, mogelijkheden en relevantie.
-- De inkopende organisaties doen aan onderlinge kennisuitwisseling en -doorontwikkeling door kennis en
ervaringen breed beschikbaar te stellen via de faciliterende partijen in Nederland.
-- De inkopende organisaties dragen aan de hand van de concrete projecten de opgedane kennis van
circulair inkopen zo veel mogelijk uit. Bijvoorbeeld via de websites van inkopende organisaties en
faciliterende partijen en via aanbiedingen en offertes bij leveranciers.
-- De inkopende organisaties dragen bij aan het initiatief met tijd en kennis over circulair inkopen.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid onderneemt de volgende acties om de implementatie van circulair inkopen te
bespoedigen en mogelijke belemmeringen hiervoor weg te nemen:
-- De Rijksoverheid zorgt met de faciliterende partijen voor doorontwikkeling en concretisering van
relevante werkmethoden en inkoopinstrumenten. Daarbij wordt indien mogelijk aangesloten op
lopende programma’s en onderzoeken.
-- De Rijksoverheid spant zich in om eventuele gesignaleerde belemmeringen in bijvoorbeeld wet- en
regelgeving voor circulair inkopen weg te nemen en werkt actief aan mogelijke oplossingen.
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