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Welke telefoon is meer circulair?
Jij mag het zeggen!



Definitie circulaire economie
Wat is jouw definitie van een circulaire economie?

Opdracht: 

Schrijf deze definitie op in één zin



Sample title goes here
Sample subtitle goes here
Circulaire economie: een containerbegrip?



Een model voor circulaire economie
Hoe werkt een circulaire economie?

• Biologische cyclus: 
producten die in de biosfeer 
weer afbreekbaar zijn

• Technische cyclus: 
producten die niet in de 
biosfeer afbreekbaar zijn

• Het doorlopen van korte 
cycli betekent meer 
hoogwaardig hergebruik

Bron: Ellen MacArthur Foundation (2012), Towards a circular economy



Wat is een circulaire economie, circulariteit, …?
Verschillende definities op verschillende schaalniveaus

Circulaire economie (systeem)

“De circulaire economie is een economisch systeem, waarin het gebruik en verbruik van 
materialen wordt geminimaliseerd en waardebehoud wordt gemaximaliseerd. 

Door de functionele levensduur te optimaliseren en te borgen dat producten, componenten en 
materialen in verschillende hoog- en laagwaardige cycli kunnen en zullen worden hergebruikt, 
wordt waardevernietiging voorkomen.”

Circulair inkopen (proces)

“In een circulair inkoopproces borgt de inkoper dat de producent de benodigde producten of 
materialen aan het einde van de levensduur of gebruiksfase weer optimaal in een nieuwe cyclus 
kan (laten) inzetten.”

Circulariteit (product)

Specifieke definitie per productgroep en context



Lineair vs circulair
Inkoop leidt (nu nog) vaak tot afval

Input Output Gebruik

Input Output Gebruik

Lineair systeem

Circulair systeem



Circulaire economie is meer dan techniek
Samenspel tussen inhoud, proces & financiën

Om een circulaire economie te realiseren, is een 
verandering nodig op drie aspecten:

• Technisch-inhoudelijk worden andere 
materialen gebruikt en worden producten 
ontworpen voor hoogwaardig hergebruik

• Procesmatig is er een lange-termijn 
samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer(s)

• Financieel worden circulaire prestaties op lange 
termijn geborgd binnen een haalbare business 
case voor beide partijen

Procesmatig 
(samenwerking)

Technisch-
inhoudelijk

Financieel  
(verdienmodel)

Bron: Copper8 (2012)



Circulair inkopen in 8 stappen
Handvatten voor een circulaire aanbesteding

Acht stappen

1) Waarom en wat van circulair inkopen

2) Interne consequenties

3) Vraagstelling 

4) Multidisciplinaire samenwerking

5) Aanbestedingsprocedure

6) Meten & beoordelen van circulariteit

7) Borging

8) Contractmanagement

Bron: Copper8 (2018) Circulair Inkopen in 8 stappen



Stap 1: Waarom en wat
Wat wil je circulair gaan inkopen?
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Bron: Copper8 (2018) Circulair Inkopen in 8 stappen

Keuze op basis van complexiteit en levensduur

• Complexiteit: een hoog complex product is lastiger 
circulair te maken, bij een laag complex product zijn 
cycli eenvoudiger te sluiten

• Levensduur: bij een product met een lange levensduur 
is het lastig om circulaire principes te borgen, bij een 
korte levensduur gaat dat eenvoudiger.

Optimale keuze voor pilot: middelgrote complexiteit, 
middellange levensduur



Gunningcriteria bij afvalinkoop
Wat gebeurt er al bij scholen?

• Op basis van welke criteria worden 
afvalcontracten momenteel gegund?

• Wat werkt wel?

• Wat werkt niet?



Quizzzzz
Winnaar ontvangt een van de laatste exemplaren!

Voor hoeveel % weegt prijs in de meeste 
circulaire aanbestedingen?



Stap 6: Meten & beoordelen van circulariteit
Het gunnen van de beste aanbieding

• Er zijn twee manieren om marktpartijen uit te dagen:

• Eisen: het stellen van bepaalde minimum normen

• Criteria: het uitdagen van marktpartijen op onderscheidend vermogen

• Twee manieren om onderscheidend vermogen te bepalen: meten of beoordelen
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Meten Beoordelen

“Hoe lang is iets?” “Hoe ziet iets er uit?”

Kwantitatief Kwalitatief

Duidelijke meetlat Geen duidelijke meetlat

Objectief Deels subjectief



Stap 6: Meten & beoordelen van circulariteit
Hoe kan je de mate van circulariteit bepalen?
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Meten Beoordelen

Hoeveel is nu hergebruikt?
• Productniveau (100 vs. 0)
• Componentniveau (in %)
• Materiaalniveau (in %) 

Processen voor hergebruik
• CO2 in productie
• CO2 in logistiek

Hoeveel materiaal kun je hergebruiken in de 
toekomst?
Wat is de gegarandeerde levensduur?

Faciliteert het ontwerp hergebruik?
• ‘Design for disassembly’
• Modulair
• Flexibel

In hoeverre er financiele ‘borging’ is van het 
toekomstig hergebruik

In hoeverre er procesmatige ‘borging’ is van het 
toekomstig hergebruik

verleden
=> nu

Gerealiseerde
circulariteit

Nu => 
toekomst

Potentiële
circulariteit



Stap 7: Borging
Het borgen van circulaire prestaties in een overeenkomst

Belangrijke vragen om in een traject te bespreken:

• Hoe kan de aanbieder ook de gebruikers en circulair gedrag
meenemen?

• Zijn er, bij goede prestaties, mogelijkheden voor verlenging 
van de overeenkomst?

• Op welke manier kan restwaarde van producten geborgd 
worden?

7



Stap 8: Contractmanagement
Zorgen dat prestaties ook worden gerealiseerd

• Contractmanagement heeft in de praktijk vaak 
minder prioriteit

• Grootste potentiële winst zit vaak in goed 
contractmanagement

• Borg daarom dat de contractmanager wordt 
meegenomen bij het inkoopproces en mee 
besluit over te stellen KPI’s
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“Circulair contractmanagement 

verschilt niet veel van 

professioneel contractmanagement”



Afronding
Wat neem je mee?



“Mensen die niet willen zoeken een reden, 
mensen die wel willen zoeken een

mogelijkheid”


