INSPIRATIEDAG
5 OKTOBER
INSPIREREN =
OVERTUIGEN

Circulaire aankopers en faciliterende organisaties inspireren en ondersteunen. Dat was hét thema van de eerste Inspiratiedag Circulair
Aankopen die meteen de aftrap vormde van een reeks van acht
inspiratiedagen, verspreid over de volgende twee jaar.
En het was meteen een succes! Meer dan honderd deelnemers waren
present in het Huis van de Sport te Berchem, waar ze werden verwelkomd door onze gastheer, de Provincie Antwerpen.

Officieel gestart op 8 juni 2017, wil de Green Deal Circulair Aankopen aankopende en faciliterende
organisaties aanzetten om aan de slag te gaan met circulair aankopen, binnen hun sector en/of expertisedomein.
Er zijn twee type deelnemers: aankopers en facilitatoren.
Van facilitatoren verwachten we dat zij al tegen het einde van 2017 een concreet uitgewerkt projectvoorstel
indienen en een duidelijk engagement tonen om hun expertise in te zetten om waarde te creëren binnen
het netwerk van de Green Deal Circulair Aankopen.
Aankopers hebben zich geëngageerd om twee circulaire aankoopprojecten op te zetten en tot een goed
einde te brengen binnen de volgende vierentwintig maanden.

PLENAIRE SESSIE
Een leertraject voor alle deelnemers
Circulair aankopen is eigenlijk een beetje nieuw voor iedereen. Dus is er veel behoefte
aan inspiratie en informatie, workshops, instrumenten en ondersteuning. In ruil voor hun
engagement, mogen alle deelnemende partijen dan ook rekenen op een uniek leertraject,
waarin zowel inspiratie, opleiding, samenwerking als netwerking aan bod komen.
Concreet biedt de Green Deal Circulair Aankopen alle deelnemers:
• Acht inspiratiedagen tijdens dewelke deelnemers elkaar inspireren met inzichten
en voorbeelden uit binnen- en buitenland, kennis uitwisselen, samenwerken en
connecteren.
• Circulaire Aankoop Teams (CATs) die samenkomen tijdens de inspiratiedagen
en waarbinnen aankopers en facilitatoren kunnen werken rond concrete thema’s
en projecten.
• Opleidingen en kennisopbouw. Via het online leerplatform krijgt elke deelnemer
toegang tot opleidingsmodules, informatie en kennis over onderzoeken, instrumenten,
best practices en veel meer.
• Marktontmoetingen voor prioritaire productcategorieën.
• Netwerken en samenwerken: behalve via inspiratiedagen, kunnen deelnemers nog
op tal van andere manieren elkaar vinden, ontmoeten en, wie weet, samenwerken.
Wat verwachten we van elke deelnemer?
Dé focus van de Green Deal Circulair Aankopen? Nieuwe circulaire aankoopprojecten of
projecten ter ondersteuning van circulair aankopen. Nog voor het einde van 2017 zullen
de deelnemers melden welke projecten ze wensen op te starten. Het begeleidingsteam
#GDCA zal een template ontwikkelen om iedereen te ondersteunen bij de ontwikkeling
van een projectvoorstel.
Vlaanderen Circulair voorziet ook financiële ondersteuning en heeft net een open call
gelanceerd waarbij het tot 50% van de projecten kan co-financieren. Meer dan twintig
projecten maken kans om subsidies te ontvangen.

Benieuwd naar het resultaat? Wees er dan zeker bij op de volgende inspiratiedag op 7 december, want dan maken we de geselecteerde projecten bekend.

STAP VOOR STAP DOOR HET CIRCULAIRE AANKOOPPROCES
Hoe pak je nu een circulair aankoopproject aan?
Wel, het leertraject neemt je de eerste twaalf maanden stap voor stap mee doorheen
best practices in circulair aankopen.

Hoe bepaal je circulaire aankoopambities? Wat met de aankoopbehoeften van onze klanten?

Hoe matuur is de markt? Hoe creëren we samenwerking in de keten?

Hoe vertaal je al die eisen en wensen in een concreet bestek?
Alles start pas als we het contract ondertekenen: hoe werken we samen met oog op
co-creatie van waarde doorheen het volledige aankoopproject?

Stuk voor stuk vragen waarop we samen het antwoord zullen zoeken.
En ja, we weten dat sommige aankopers al gestart zijn met hun aankoopproject en misschien sneller willen gaan. Dat is geen probleem. De inspiratiedagen bieden ‘inspiratie’ en
‘kansen tot samenwerken’, binnen ieders thema en op eigen tempo. De diversiteit van
thema’s, aankoopmaturiteit en kennis van circulair aankopen zien we net als dé grote
kracht van deze Green Deal Circulair Aankopen.
Meer weten over het traject?
Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

INSTRUMENTEN
Circulair aankopen staat nog in de kinderschoenen maar toch zijn er heel wat instrumenten beschikbaar op de markt. Die wind waait voorlopig vooral uit Nederland.
In de Green Deal Circulair Aankopen gaan we ernaar op zoek en analyseren we de toepassingsmogelijkheden voor aankopers. Binnen welk deel van het aankoopproces bieden
ze ondersteuning? Hoe gebruiksvriendelijk zijn deze instrumenten? Kunnen aankopers
ze gratis gebruiken of hangt er een kostenplaatje aan vast?
Véronique Van Hoof van VITO is volop bezig met dit onderzoek, maar lichtte al een tipje
van de sluier op. Nog voor het einde van 2017 maken we de finale resultaten bekend op
het online leerplatform.
Meer weten over tools en instrumenten?
Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

INSPIREREN = MOTIVEREN
Aankopers weten maar al te goed hoe moeilijk het is om behoeften van klanten in vraag
te stellen, zelfs met het oog op de duurzame of circulaire impact. Circulair aankopen
is een groot veranderingstraject binnen de organisatie. En aankopers zijn niet per sé
veranderingsmanagers. Toch is een van de belangrijkste vaardigheden van een circulaire
aankoper de creatie van commitment en draagvlak. Maar hoe begin je eraan?
Wij vroegen het aan Peter Perceval, een coach die professionals
helpt om hun verhaal op een overtuigende en motiverende
manier te brengen. En dat hebben we nu net nodig aan de
startlijn van een circulair aankooptraject.
Starten met circulair aankopen duwt ons, aankopers, immers
in een andere rol: die van leider. Leiders inspireren anderen,
overtuigen collega’s, klanten en de markt om mee te stappen in
een positief verhaal met toekomst, een transitie naar een circu-

laire economie. Dat doe je niet door top down beslissingen door te duwen of plots alles
anders te gaan doen, maar door mensen stap voor stap mee te nemen in je verhaal,
zegt Peter.
Meer weten over de stappen?
Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

HET ONLINE LEERPLATFORM: ‘ONE-STOP’?
Tijdens de inspiratiedag kregen alle aanwezigen een demo van het eerste en dus
unieke online leerplatform circulair aankopen. Dit platform is het ‘one-stop-platform’
voor alles wat gebeurt binnen de Green Deal Circulair Ondernemen: informatie, opleidingen, verslagen, instrumenten, cases en projecten,... je kunt het er allemaal vinden.
Tijdens de demo van het systeem werdt snel duidelijk hoe gebruiksvriendelijk het leerplatform is. Een visuele bibliotheek geeft toegang tot opleidingsmodules, informatie uit
de inspiratiedagen, project templates,...
Alle deelnemers krijgen eind oktober een persoonlijke uitnodiging om in te loggen op
het platform. Het aantal gebruikers is momenteel beperkt tot 300. Er worden voorlopig
twee accounts toegewezen aan ‘aankopende organisaties’ en één account aan ‘faciliterende’
organisaties.
Meer weten over het online leerplatform?
Ga naar je persoonlijke log-in en ontdek het zelf!

NETWERKLUNCH
De middag bood een extra lange pauze zodat
de deelnemers de kans kregen om te netwerken.
Stel je voor, meer dan honderd mensen, actief
in erg uiteenlopende sectoren met elk hun eigen
focus op het vlak van circulair aankopen.
De uitdaging? Mensen laten connecteren, elkaar
laten vinden. En dat lukte wonderwel door deelnemers te verzamelen rond thema’s en stellingen.

BREAK-OUTS
Op deze eerste inspiratiedag stond ‘inspireren’ centraal. Dus gingen we op zoek naar
collega’s en experten uit Vlaanderen en Nederland om inspirerende voorbeelden en
leerverhalen te brengen rond circulair aankopen.
Het werden uiteindelijk zes sessies, telkens gericht op een specifieke sector zoals textiel,
bouw, voeding, ICT, kantoor en… circulaire en innovatieve overheidsopdrachten.

Een kort overzicht:

WORKSHOP KANTOOR
Het facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid bereidt zijn eerste circulaire koffiebar voor.
De ambities zijn niet gering; zoals het functioneel specifiëren van de behoeftes met het
oog op maximaal gebruik van materialen die demonteerbaar en herbruikbaar zijn.
En aan grote uitdagingen geen gebrek: de vele spelers die betrokken moeten worden in
dit dossier (koffie, inrichting, meubilair,…) en de structuren die nodig zijn om optimale
afstemming tussen deze actoren mogelijk te maken.
Meer weten? Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

WORKSHOP TEXTIEL
Circulaire werkkledij blijft een grote uitdaging voor aankopers. Dat is ook het geval voor
VAYAMUNDO, een keten van vakantieclubs in België en Frankrijk, die een heel diverse
behoefte heeft op het vlak van werkkledij.
Op hun verlanglijst staat zowel specifieke kledij voor keuken-, schoonmaak- en technisch
personeel als kledij voor bedienden en managers. Welke speler in de markt kan dergelijk
breed gamma kledij circulair én duurzaam aanbieden?
Dat is de vraag waarop Gino Vermeersch, aankoper én MVO-manager van VAYAMUNDO
een antwoord probeert te vinden. Eén speler kan het alvast niet, noch in Vlaanderen,
noch in Nederland. Dus soms liggen de antwoorden niet voor de hand en moet de aankoper het initiatief nemen om samenwerking in de sector te creëren.
Meer weten? Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

WORKSHOP VOEDING
Circulair aankopen van voeding, stimuleren van korte ketens, verminderen van afval in
de voedselketen,... het zijn stuk voor stuk uitdagingen waar Gent en Garde volop mee
aan de slag gaat.
Gent neemt het eigen aankoopbeleid onder de loep (bijvoorbeeld de aankoop van meer
dan 5.000 schoolmaaltijden) maar wil terzelfdertijd de burger sensibiliseren en betrekken
bij de transitie naar een meer circulaire en duurzame voedingsketen.
Toch zijn er grote uitdagingen: een aanbod van duurzame schoolmaaltijden met de
nadruk op meer lokaal, meer seizoensgebonden, minder afval, veggie, fair trade en bio
blijft spannend gezien het beperkte budget per maaltijd.
Hoe kunnen we het anders bekijken? Afval is ook een kost en minder vlees is goedkoper,
of niet? Lekker eten kan bijdragen tot minder afval, maar lokaal is niet altijd gezond.
Gent denkt samen met experten na over de uitdagingen in de voedselketen en botst
daarbij soms op moeilijke keuzes.
Meer weten? Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

WORKSHOP OVERHEIDSOPDRACHTEN
Voor de zomer werd de nieuwe wetgeving overheidssopdrachten van kracht in
België. Een opportuniteit of een drempel voor circulair aankopen? We leren het van
Alexander Lemmens, jurist overheidsopdrachten bij de Vlaamse Overheid.
Er zijn zeker kansen: duurzaam aankopen zit steeds meer verweven in de wetgeving
overheidsopdrachten. Concepten zoals totale kost en levenscycluskost worden zelfs
gestimuleerd. Dit is een grote stap vooruit voor circulair aankopen binnen de overheid.
Uitdaging hier is dat, ondanks de mogelijkheden die de wetgever biedt, er toch nog onvoldoende betrouwbare en objectieve methodes zijn om deze kosten in kaart te brengen.
De flexibiliteit in procedures nam toe en het gebruik van onderhandelingsprocedures is
versoepeld. Dit betekent meer ruimte voor co-creatie tussen markt en aankoper en meer
kans om functionele behoeften te omschrijven en ‘achteraf’ te onderhandelen over concrete oplossingen. Leasen versus kopen is ook een belangrijk dilemma van de circulaire
aankoper. Wat zijn daar nu de voordelen en aandachtspunten van?
Meer weten? Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

WORKSHOP BOUW
Uit welke materialen bestaat het gebouw? En hoe kunnen we deze inventaris op
efficiënte en betrouwbare manier opmaken met oog op de identificatie en het gebruik
van materialen over verschillende gebruiksfases van de gebouwen heen?
Dat is dé vraag van de circulaire aankoper of projectverantwoordelijke van circulaire
bouwprojecten. Hoe kan je van bij het ontwerp materialen selecteren die een lage
milieu-impact hebben, of beter nog, ervan uitgaan dat alle materialen een tweede leven
moeten krijgen in een ander project ver in de toekomst? Moeten we bouwmaterialen
kopen of leasen? En wat is hier de grote uitdaging? Wie beslist over circulariteit in een
gebouw: de architect, de aannemer, de aankoper of de gebruiker?
Meer weten? Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

WORKSHOP ICT
Het was heel moeilijk om circulaire aankoopprojecten te vinden binnen de productgroep
ICT. We vroegen aan SNEW, expert in ICT-refurbishment, hoe dat komt en waarom nog
steeds gekozen wordt voor ‘nieuw’ in plaats van ‘refurbished’.
Het grote voordeel van ICT is de hergebruiks- en recyclagewaarde van de toestellen en de
materialen. Maar kringlopen sluiten op vlak van ICT vergt écht een samenwerking tussen
producent en aankoper. En door het centraal stellen van functionele behoeften: wat willen
we precies doen met onze devices? Hoe kunnen we product/dienstcombinaties opzetten
die focussen op minimaal materialengebruik en maximale softwareondersteuning?
Meer weten? Log in op het online leerplatform en ga naar ‘Inspiratiedag 5 oktober 2017’.

www.commotie.be

SAVE THE DATE!

Tweede Inspiratiedag Green Deal Circulair Aankopen
Donderdag 7 december 2017, UGent.
Meer informatie volgt begin november.

www.vlaanderen-circulair.be

@vlaanderencirculair

@CirculFlanders

info@vlaanderen-circulair.be

