Aan de slag met

Circulair Inkopen
Deze factsheet biedt een overzicht van tools en
downloads voor inkopers, facilitair medewerkers,
projectleiders, duurzaamheidscoördinators en
bestuurders die circulair willen inkopen.

Samengesteld in opdracht van

www.vangbuitenshuis.nl

Wegwijzer
Circulair Inkopen
De Wegwijzer is een online tool die strategische
en praktische hulp biedt bij een circulair
inkoopproces en de organisatie daarvan. Het is
een verzameling van beschikbare kennis, tips
en praktische voorbeelden.

KLIK OP ÉÉN VAN DE 3 HOOFDONDERWERPEN
OM DE ONLINE TOOL TE STARTEN

Interne organisatie

Hoe krijg ik de organisatie
mee?
Start online tool
Productgroepen

Welke producten kan ik
circulair inkopen?
Start online tool
Inkoopproces

Hoe realiseer ik een circulair
inkoopproces?
Start online tool

Downloads
Naast de online tool is er nog meer informatie
beschikbaar op de PIANOo website, zoals rapporten,
handreikingen en handleidingen. Onderstaand zijn
er drie relevante uitgelicht.

Handreiking Interne Organisatie
Deze publicatie deelt de uitkomsten van 4 bijeen
komsten waarin deelnemers en sprekers kennis
delen over beleid, uitvoering en inkoop.
Download PDF

Handreiking Kantoorinrichting
Deze publicatie biedt de inkoper een vogelvlucht van
de zaken die belangrijk zijn om mee te nemen in het
inkooptraject van circulaire kantoorinrichting.
Download PDF

Circulair inkopen in 8 stappen
Deze handleiding moet inkopers, beleidsadviseurs
en projectleiders helpen om zelfstandig een
circulair inkooptraject op te starten en uit te voeren.
Download PDF
Meer informatie over Circulair Inkopen
op de PIANOo website

Trainingen voor inkoopprofessionals

Kennisdeling

Zowel de overheid als commerciële partijen bieden verschillende trainingen aan met theoretische en praktische
handvatten voor inkoop professionals (en bestuurders) om circulair inkopen in de praktijk te brengen.

Als u met uw organisatie wil netwerken en samen
met andere publieke en private organisaties kennis
wil delen kunt u zich aanmelden voor de Green Deal
Circulair Inkopen 2.0.

PIANOo
Circulaire Inkoop Academie
De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden
opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop-en aanbestedingsprocessen.

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 (GDCI) is een
resultaatgericht netwerk waarin 40 publieke en
private organisaties samenwerken aan de pro
fessionalisering en opschaling van circulair
inkopen in Nederland. Deelnemers aan de GDCI
doen praktijkervaring op met circulair inkopen en
delen dit tijdens de bijeenkomsten.

Duur: 9 maanden, 8 bijeenkomsten
Meer informatie

MEER INFORMATIE
PHI Factory

NIC Academy

NEVI

Handvatten voor circulair
inkopen. Een mix van klassikaal
en online leren.

Uitleg met praktische hand
vatten voor het opstellen van
een circulair inkoopproces.

Deze training leert je circulair
inkopen binnen jouw
organisatie.

Commercieel | Duur: 8 weken

Commercieel | Duur: 1 dag

Commercieel | Duur: 1 dag

Training circulair inkopen

Meer informatie

Training circulair inkopen

Training circulair inkopen

Meer informatie

Disclaimer Rijkswaterstaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen

Meer informatie

