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Aanleiding

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies
Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Op 18
oktober 2018 is tijdens de MRA Duurzaamheidstop de ambitie vastgesteld om 10%
circulair in te kopen in 2022, 50% in 2025 en 100% in 2030. Deze handreiking biedt
een aantal uitgangspunten om die ambitie te vertalen naar een aanbestedingstraject.
Om invulling te geven aan deze ambitie heeft de
MRA een Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap opgesteld. Hierin is onder meer een
10-stappenplan geschetst om de juiste randvoorwaarden voor circulair inkopen binnen de diverse
publieke opdrachtgevers te creëren.
Om vervolgens binnen een specifiek project succesvol circulair in te kopen, is ook een bepaalde
aanpak nodig. Deze handreiking formuleert een
aantal uitgangspunten, die toegepast kunnen
worden om een inkooptraject klimaatneutraal en
circulair in te kunnen kopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen van een inkooptraject:
• Voorbereiding
• Aanbesteding
• Contracteren en contractmanagement
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Leidende principes voor een succesvolle
circulaire aanbesteding

Voor het realiseren van (hoge) circulaire ambities in
projecten is het belangrijk dat het reguliere inkoopinstrumentarium op orde is. Wanneer dat het
geval is, kan inkoop een serieuze bijdrage leveren
aan de grote opgaven waar we als maatschappij
voor staan – onder andere op klimaat en circulaire
economie. Een goede relatie met marktpartijen is
hiervoor essentieel, net als de bereidheid om
kritisch te kijken naar de eigen werkwijze en bestaande specificaties. Ook is het van belang dat een
projectteam de circulaire ambities gezamenlijk doorleeft, hiervoor intern draagvlak creëert en zorgt voor
het vasthouden van de ingezette lijn.
Dit document bevat per fase van een inkooptraject
een aantal leidende principes. Deze principes
kunnen afhankelijk van de behoefte en de context
van een inkooptraject worden toegepast en zullen
de kans op succes ten aanzien van circulaire ambities aanzienlijk vergroten.
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Inhoud, Proces
& Financiën
De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is een grote en complexe
opgave. Daarbij moeten we van ons lineaire systeem, waarin we een zo efficiënt
mogelijke productie van zo veel mogelijk producten nastreven en geld wordt verdiend als gevolg van waardeverlies, aanpassen naar een circulair systeem, waarin
waardebehoud centraal staat. Dat vraagt niet alleen technisch andere producten,
maar ook een andere samenwerking tussen partijen en andere financiële prikkels.

De begrippen circulaire economie en circulariteit
zijn voor velen nog steeds relatief nieuw. Daarnaast
is het complex: zo zijn er vele verschillende definities (al meer dan honderd) en is circulariteit nog
lastig eenduidig te meten. De ervaring is dan ook
dat circulariteit binnen een inkooptraject bijna altijd
maatwerk is, afhankelijk van het product en de
context waarin een product zich bevindt.
Copper8 ziet dat voor een circulaire economie
veranderingen nodig zijn op drie aspecten: technisch-inhoudelijk (I), procesmatig (P) en financieel
(F). Alleen wanneer aan al deze drie onderwerpen
voldoende aandacht wordt besteed, kunnen we
daadwerkelijk toewerken naar een circulaire economie. De benodigde veranderingen op deze drie
thema’s zijn hieronder toegelicht.
Technisch-inhoudelijk (I)
Technisch-inhoudelijk vraagt in een circulaire
economie om een ander ontwerp van producten, en
andere materiaalkeuzes. Daarmee zorgen we voor
minder nieuw materiaalverbruik en sluiten we
kringlopen.
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Technischinhoudelijk

Proces

Financieel

Een circulaire economie vraagt verandering
op technisch-inhoudelijke, procesmatige en
financiële aspecten (Copper8, 2013)
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Denk daarbij aan de volgende zaken:
• Hergebruiken van bestaande producten,
onderdelenen materialen
• Ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe producten met minder materialen, met behoud van
functie;
• Ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe producten met zoveel mogelijk hergebruikte of biobased materialen;
• Ontwerpen en ontwikkelen van producten voor
eenvoudig onderhoud en toekomstig hergebruik, waarbij onderdelen losmaakbaar zijn op
basis van hun functie en levensduur.
Proces (P)
Het realiseren van een circulaire economie valt of
staat bij goede procesafspraken. Daarmee zorgen
we dat de verantwoordelijkheid voor het functioneren van producten zo veel mogelijk blijft liggen bij
de producent en leverancier. Denk daarbij aan de
volgende zaken:
• Maken van goede afspraken over kwaliteitsbehoud tijdens de levensduur (lees: goed onderhoud);
• Maken van afspraken over hergebruik aan het
einde van de levensduur, inclusief eventuele
retourname om hoogwaardig hergebruik te
borgen;
• Afsluiten van lange-termijnovereenkomsten,
waarin het voor producenten en leveranciers
loont om producten van een hoge kwaliteit te
leveren.
Financieel (F)
Tot slot is het van belang om de duurzaamheidsprestaties ook financieel te borgen. Daarmee
hebben producenten en leveranciers ook een
financiële prikkel om daadwerkelijk waardebehoud
te stimuleren. Denk daarbij aan:
• Toepassen van alternatieve verdienmodellen,
zoals koop-terugkoop of pay-per-use, waarmee
er wordt gestuurd op het optimaliseren van de
functionaliteit in plaats van het produceren van
zo veel mogelijk producten;
• Ontwikkelen van een financieel model, waarbij
de (financiële) winst van langer productbehoud
wordt verdeeld tussen opdrachtgever en
leverancier, en er op langere termijn een
win-win-situatie ontstaat;
• Opnemen van een bonusmodel voor het
realiseren van circulaire- of duurzaamheidsprestaties tijdens de contractduur, met bijvoorbeeld
een financiële bonus of contractverlenging.
• Kosten en baten van investeringen af te zetten
over een langere periode en hierin ook gebruik,
onderhoud en eventuele verwerking mee te
nemen (TCO-benadering).
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Voorbereidingsfase
In de voorbereidingsfase wordt het voorbereidingswerk van een inkoopproces
gedaan. Daarin wordt onder meer de scope bepaald, het programma van eisen
vastgesteld en de ambitie geformuleerd. Door hier circulariteit op de juiste manier		
in mee te nemen, leg je de basis voor een aanbesteding waarin hier veel winst op
gerealiseerd kan worden.
Maak circulariteit specifiek voor je product of
dienst
Binnen veel markten is circulariteit nog steeds een
relatief nieuw begrip. Maak circulariteit daarom zo
concreet mogelijk, waarbij je aangeeft welke
(circulaire) keuzes jij al gemaakt hebt, en waar je
marktpartijen op uitdaagt. Een handig hulpmiddel is
de zogenaamde R-ladder, die als maat gebruikt kan
worden voor de verschillende niveaus van circulariteit. Daarbij is de context belangrijk: heb je al een
product (of gebouw) waarbij je je kan richten op
levensduurverlenging, of moet je iets nieuws
inkopen (of realiseren?)
Koop je bijvoorbeeld kantoormeubilair in, spits je
aanbesteding dan toe op hergebruik van bestaand
meubilair en preventief onderhoud alvorens je
overgaat tot het inkopen van nieuw meubilair: er is
immers al veel meubilair beschikbaar in de markt.
Bij een nieuw aan te leggen fietspad, dat er nu nog
niet is, ligt een focus op het minimaliseren van de
milieukosten bijvoorbeeld meer voor de hand.
Stel als projectteam een heldere en realistische
ambitie op
Voorafgaand aan de aanbesteding is het belangrijk
om als projectteam gezamenlijk de behoeftes en
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ambities voor het project op te stellen. Wat wil je
bereiken met je circulaire uitvraag? Maak hierin een
integrale afweging over de uit te vragen thema’s en
de invulling hiervan. Zorg dat hiervoor voldoende
tijd en budget beschikbaar is en haak de juiste
disciplines aan, ook de disciplines die pas in een
latere fase in beeld komen zoals contractmanagement.
Benoem specifiek welke vormen van circulariteit je
in je project belangrijk vindt en hoe deze zich ten
opzichte van elkaar verhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Hoogwaardig hergebruik van bestaande
producten, onderdelen en materialen;
• Toepassen van gerecycled of biobased
materiaal;
• Toepassen van lokale reststromen, om regionale
ketens te sluiten en lokale bedrijvigheid te
stimuleren.
Stel hiervoor een ambitiedocument op waarin je de
vormen van circulariteit en hun onderlinge relatie
toelicht. Dit document kun je vervolgens gebruiken
om intern en extern te communiceren, daarmee te
toetsen aan de markt en fungeert als startpunt voor
je leidraad.
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Voorbeeld: ambitie fietspad
Er moet een nieuw fietspad gerealiseerd
worden: het gaat om een lengte van zo’n 2
kilometer, op een nu nog braakliggend terrein.
Daarbij is €X,- beschikbaar als maximum
budget. Binnen deze scope en dit budget
willen we de volgende ambities realiseren:
• Een zo laag mogelijke milieu-impact
(uitgedrukt in MKI) voor de productie en
realisatie, om de milieu-impact te
minimaliseren
• Een zo hoog mogelijk percentage
hergebruikt materiaal, om te laten zien wat
er mogelijk is op dit vlak
• Een positieve bijdrage aan de lokale
biodiversiteit in de bermen van het
fietspad

Zorg voor voldoende draagvlak binnen je
organisatie
Voor veel producten of diensten geldt dat circulair
inkopen valt of staat bij voldoende draagvlak
binnen je interne organisatie. In sommige gevallen
zullen gebruikers (aangepaste) circulaire producten
(anders) moeten gebruiken en kan het daarmee
impact hebben op de dagelijkse werkzaamheden.
Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van hergebruikt kantoormeubilair, levensduurverlenging van
ICT-hardware of een aangepast menu in het bedrijfsrestaurant.
Communiceer daarom duidelijk naar je interne
gebruikers waarom je kiest voor circulaire oplossingen en wat de impact kan zijn op hun werkzaamheden. Wees hierin eerlijk in wat het oplevert maar
ook wat eventuele nadelen kunnen zijn en waarom
hiervoor is gekozen.
Organiseer een marktconsultatie m.b.t.
circulariteit
Wanneer je ambitie en projectdoelstellingen helder
en vastgesteld zijn binnen je organisatie is het
belangrijk om deze te toetsen bij de markt. Binnen
veel sectoren geldt nog steeds dat circulariteit een
relatief nieuw onderwerp is, waarbij je als opdrachtgever ook een rol hebt om de markt mee te nemen.
Tijdig met de markt in gesprek gaan over mogelijkheden, kansen en risico’s maakt de kans op een
succesvolle aanbesteding aanzienlijk groter. Daarbij
kan het zijn dat de circulaire ambitie naar aanleiding
van een marktconsultatie dient te worden bijgesteld.
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Aanbestedingsfase
In de aanbestedingsfase vindt de daadwerkelijke selectie van partijen plaats. Om de
circulaire ambities daar zo goed mogelijk terug te laten komen, is het belangrijk om
marktpartijen hierop uit te dagen én hen voldoende ruimte te geven om hun product
of productieproces aan te passen op basis van deze ambitie.
Stel je vraag zo functioneel mogelijk
Bij een inkoopproces is er vaak een functionele
behoefte: een energiezuinig en comfortabel gebouw of aantal zitplekken. Om onnodig energie- en
materiaalverbruik te voorkomen en de innovatiekracht van de markt te benutten, wordt een vraag zo
functioneel mogelijk gespecificeerd. Onderdeel
daarvan is dat er kritisch naar alle van toepassing
zijnde eisen en specificaties wordt gekeken, en
alleen voor dat project relevante eisen van toepassing worden verklaard. Functioneel specificeren
dient echter geen dogma te worden. Specificeer
daarom functioneel waar het kan, en technisch waar
het moet!

Pas dialoog toe in je procedure
Het heeft in veel gevallen meerwaarde om met de
markt in dialoog te treden gedurende je procedure.
Door met je inschrijver in dialoog te treden krijg je
vaak een goede indruk van het kennis- en ambitieniveau van je inschrijver. Zorg ook dat je gedurende
de aanbesteding in dialoog treedt met de personen
die je opdracht in de praktijk gaan uitvoeren. Wees
alert op jouw eigen houding in deze dialoog en
voorkom een monoloog (pure toelichting op de
aanbesteding vanuit de opdrachtgever). En besef:
actie is reactie. Oftewel: kwetsbaarheid en openheid uitstralen geeft de grootste kans om dat ook
terug te krijgen.

Doe een voorselectie op visie en ambitie
Wanneer er een voorselectie plaatsvindt voor het
gunnen van een opdracht, is het uitvragen van een
duurzaamheidsvisie hier een belangrijk onderdeel in.
In deze duurzaamheidsvisie worden marktpartijen
uitgedaagd om te laten zien hoe hun organisatie (of
op dat moment samenwerkingsverband) kijkt naar het
realiseren van duurzame principes, en dit reeds doet
vanuit haar eigen bedrijfsvoering. Vraag hierbij
expliciet naar verifieerbare prestatie informatie waaruit
blijkt dat de visie ook in de praktijk wordt gebracht.
Toets de visie en ambitie vervolgens op heldere, van
te voren bepaalde, beoordelingsaspecten.

Beperk het aantal gunningcriteria
Zorg dat inschrijvers zich kunnen onderscheiden op
de criteria die je in de gunningfase uitvraagt. Er zijn
veel verschillende criteria te verzinnen om een
duurzame leverancier te selecteren of een duurzaam
product in te kopen. Door veel criteria op te stellen
en uit te vragen verklein je het onderscheidend
vermogen. Kies daarom voor focus en beperk het
aantal gunningcriteria. Neem, waar mogelijk, zoveel
mogelijk op in eisen. Hierin is het belangrijk om
deze eisen te toetsen in de markt zodat je geen
goede partijen uitsluit.
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Criteria
• Doel: het bepalen wie de beste
aanbieders zijn voor jouw vraag
• Meetlat: Goed-Beter-Best (Kwantitatief
of kwalitatief)
• Voorbeeld: Circulaire Bedrijfsvoering
Eisen
• Doel: een minimaal basisniveau stellen
• Meetlat: Ja/Nee (objectief) + evt. bewijs
• Voorbeeld: Technische ervaringseis

Geef voldoende gewicht aan circulariteit in
relatie tot prijs
Een belangrijke succesfactor voor goede circulaire
oplossingen en inschrijvingen uit de markt is dat het
voldoende gewicht krijgt in relatie tot prijs. Bij het
toepassen van een sterkere weging voor kwaliteit
kunnen te hoge prijzen worden ondervangen door
het hanteren van een plafondprijs. Van de kwaliteitsaspecten wordt minimaal de helft besteed aan
duurzaamheidsaspecten. Immers: duurzaamheidsambities zijn vaak lastig en niet eenduidig in prijs uit
te drukken, en om deze ambities te realiseren, is er
dus een sterkere weging van kwaliteit nodig. Vanuit
de wetenschap dat er voldoende innovaties beschikbaar zijn, maar dat de toepassing hiervan
projectspecifiek is, zal er binnen het onderdeel ‘kwaliteit’ meer gevraagd worden naar Plannen van
Aanpak. Heldere KPI’s – die mee kunnen worden
genomen in contractvorming – zijn daar een belangrijk onderdeel van.
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Criteria: marktpartijen uitdagen
met ambities 'Meetlat': GoedBeter-Best

Eis: garanderen minimum
basisniveau 'Meetlat': Ja/Nee

Beoordeel inschrijvingen óók kwalitatief
Aangezien circulariteit voor veel partijen nieuw is, is
het raadzaam om niet zozeer te focussen op reeds
gerealiseerde duurzaamheidsprestaties maar vooral
te gunnen op dat wat inschrijvers gedurende de
uitvoering van het project, de contractfase, gaan
realiseren. Vraag daarbij Plannen van Aanpak uit
waarin kwalitatief wordt beschreven hoe de inschrijver een bijdrage gaat leveren aan de projectdoelstellingen. Hoe gaat de inschrijver duurzaamheidsprestaties verbeteren? Hoe wordt er bijvoorbeeld
gedurende het project minder primair materiaal
toegepast? En hoe wordt toekomstige circulariteit
geborgd?
Beoordeel deze plannen door leden van een
beoordelingscommissie individueel te laten scoren
op vooraf bepaalde beoordelingsaspecten. Ga
vervolgens als commissie met elkaar in gesprek om
consensus te bereiken over de gegeven scores.
Daarmee ontstaat beter begrip voor elkaars standpunten, en wordt een goed beargumenteerde
totaalscore gegeven.
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Contracteren en
contractmanagement
Wanneer een partij geselecteerd is, begint het ‘echte’ werk in feite pas. Dan gaan
immers de leveringen (of realisatie) plaatsvinden, waar de circulaire principes in de
praktijk moeten worden gebracht. In deze fase is het belangrijk om de toezeggingen
uit de inschrijffase te borgen, en circulariteit als onderdeel van het contractmanagement mee te nemen.
Vraag concrete prestatieafspraken (KPI’s) uit
Het is belangrijk om heldere duurzaamheidsprestaties (KPI’s) uit te vragen en deze op te nemen in het
contract. Hiermee worden inschrijvers gedwongen
om concreet te worden en zich te committeren aan
het uitvoeren van hun plannen van aanpak. Daarmee wordt ondervangen dat een inschrijving een
(te) veelbelovende papieren exercitie wordt.
Organiseer een concretiseringsfase na voorlopige
gunning
Ga na het beoordelen van de plannen van aanpak
niet direct over tot definitieve gunning maar gun
voorlopig en organiseer een ‘concretiseringsfase’
met de inschrijver. Tijdens deze fase kunnen de
opgestelde prestatieafspraken (KPI’s) verder worden
geconcretiseerd. Maak hierin duidelijke prestatieafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Deze KPI’s worden opgenomen in het contract en
zijn zo SMART mogelijk geformuleerd. Wanneer
opdrachtgever en de inschrijver het eens zijn over
de KPI’s en gemaakte afspraken over beloningen
kan er definitief gegund worden.

Algemene uitgangspunten voor het inkoopproces

Koppel een beloning aan het behalen van de
afgesproken duurzaamheidsprestaties
Bij het vaststellen van KPI’s met de inschrijver kan er
op verschillende manieren een beloning worden
gekoppeld aan het behalen van een of meerdere
KPI’s:
• Bij elke behaalde KPI wordt een bonus uitgekeerd die gezamenlijk tijdens de concretiseringfase wordt bepaald.
• Bij het niet behalen van een KPI krijgt de
inschrijver een boete (malus).
• Een deel van de opdrachtsom wordt afhankelijk
gemaakt van het behalen van de afgesproken
KPI’s, bijvoorbeeld 5%.
• Het behalen van de KPI’s is een voorwaarde
voor eventuele verlenging van het contract.
In sommige gevallen is het lastig om tijdens de
concretiseringsfase concrete KPI’s te formuleren,
bijvoorbeeld wanneer er eerst nog een nulmeting
gedaan moet worden. In dat geval kunnen er proces
afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld dat
inschrijver en opdrachtgever binnen een jaar na
gunning een aantal KPI’s verder concretiseren.
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Voorbeeld-KPI’s

Meetmethode

Voor 80% van de nieuw te leveren producten wordt een minimale prestatie
t.a.v. circulariteit afgesproken.

Percentage producten

In 2025 bevat het te leveren product tenminste 25% niet-primair materiaal.

Percentage materiaal (materialenpaspoort)

O.b.v. een nulmeting in 2021 wordt begin 2022 het gewenste niveau van
circulariteit vastgesteld.

Ja/Nee

Zorg voor voldoende capaciteit en de juiste
competenties tijdens contractmanagement
Bij het doen van een circulaire uitvraag waarin
plannen van aanpak worden uitgevraagd die
gedurende de contractperiode worden uitgevoerd,
is goed contractmanagement essentieel. Zorg er
daarom voor dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor contractmanagement. Daarnaast is het
van belang dat de contractmanager de juiste
competenties bezit om een innovatief traject te
managen met een focus op een goede relatie
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Zorg voor een continue betrokkenheid van de
mensen met en aan wie je de opdracht gunt
Wanneer je een opdracht gunt naar aanleiding van
wat meer ‘zachte’ factoren zoals klik of een enthousiaste dialoog en het gevoel hebt met de juiste
mensen aan tafel te zitten, is het van belang dat diezelfde mensen betrokken blijven bij het project.
Wanneer er na gunning sprake is van een wisseling,
bijvoorbeeld wanneer het project door een enthousiaste accountmanager wordt overgedragen aan
een projectmanager die niet is meegenomen in het
circulaire gedachtegoed, is dit een groot afbreukrisico voor je circulaire ambities. Daarnaast leert de
ervaring dat het onderhouden van een goede
relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een
positief effect heeft op de gemaakte afspraken.
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Dit is een uitgave van het MRA Bureau
Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl
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