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INSPIRATIEDAG
23 MEI 2018
SAMENWERKING
IN DE KETEN

Dialoog en samenwerking is een must voor
het bouwen van circulaire ketens
SPECIAL EDITION
Deze vierde Inspiratiedag is een ‘special edition’. Eigenlijk is het een beetje het voorprogramma van de Buyer
Meets Supplier: het event waar circulaire aankopers en circulaire aanbieders elkaar kunnen ontmoeten.

Welkom in het Herman Teirlinck Gebouw van
de Vlaamse overheid
Dit keer zijn we te gast in één van de meest duurzame gebouwen van de Vlaamse overheid: het Herman
Teirlinck Gebouw op de site van ‘Tour & Taxi’. Met dank aan de Vlaamse overheid en aan Bart Zoete (Teamhoofd, Team Ondersteuning Beleid en Aankoop, Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten), die de
ambities van Vlaanderen om circulair aan te kopen ziet als een grote kans om aankopen ‘anders’ te gaan
invullen, gericht op meer samenwerking en dialoog. Bart zegt dat er een grote rol is weggelegd voor de
overheid als grote aankoper van goederen, diensten en werken. De overheid moet durven ‘out of the box’
denken, andere vragen stellen aan de markt, ketenpartners betrekken en bestekken ontwerpen die de ketensamenwerking stimuleren. Dit vraagt om een innovatieve mindset: ‘de overgang naar een circulair model is een
disruptie, er zijn weinig geïntegreerde cases bij de gevestigde marktpartijen op dit moment’.
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Bart bespreekt de case van de raamovereenkomst voor circulair meubilair waarbij
het grote doel is om het gebruik van nieuwe grondstoffen tot een minimum te
beperken. En circulair aankopen gaat veel verder dan enkel het vervaardigen of
inkopen van meubilair. Er moet nagedacht worden over onderhouden, herverdelen,
herstellen, refurbishen, herbestemmen en recycleren – en ook over logistiek, databeheer en financiering. Dit kan onmogelijk zonder samenwerking tussen kantoormeubelleveranciers, facilitaire dienstverleners, verhuisbedrijven, financiële dienstverleners, afvalverwerkers, …

Het programma: van ‘inspiratie’
naar ‘actie en samenwerking’
Het thema van vandaag is de start van dialoog en samenwerking tussen alle actoren
in de circulaire keten. Circulair aankopen is een verhaal van waardecreatie over de
volledige levenscyclus van een product en doorheen die levenscyclus worden vele partijen
betrokken. Hoe kunnen we nu als aankoper de samenwerking aangaan met die verschillende partijen? En hoe werken de partijen onderling samen?

Een ander centraal thema is het ‘indienen van het circulair aankoopproject’. In juni
worden aankopers verzocht om hun circulaire aankoopprojecten in te dienen. Vandaag
wordt ook de ‘tweede open call circulair aankopen’ toegelicht waarbij circulaire aankopers subsidies kunnen verkrijgen om hun project concreet te realiseren.

Op het programma staan ook vaste onderdelen zoals ‘Wat hebben we al gerealiseerd
binnen deze Green Deal?’ en ‘Wat kunnen jullie de komende maanden verwachten?’.
Tijdens de ‘#GDCA-story-telling’ en ‘Facilitator Pitch’ delen we opnieuw de ervaringen,
de verhalen en de realisaties van aankopers en facilitatoren.

Wil jij ook je leerervaring, je project of je dienstverlening delen op
één van de volgende Inspiratiedagen? Laat het weten aan
Dimitri@vlaanderen-circulair.be
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PLENAIRE SESSIE
Traditioneel beginnen we elke Inspiratiedag (I-dag) met een overzicht van de realisaties
van de voorbije maanden. Ondertussen hebben we al enkele stappen van het traject
doorlopen en dit begeleidingstraject richt zich volledig op het ondersteunen van de
deelnemers bij de implementatie van minstens 2 circulaire aankoopprojecten.
De begeleiding is gebaseerd op volgende #GDCA-pijlers 1) de inspiratiedagen; 2) het
online leerplatform; 3) de Circulaire Aankoop Teams en 4) het bouwen van een
‘community’: een netwerk van aankopers en facilitatoren die pionieren in circulair
aankopen.

Wat hebben we de voorbije weken
gerealiseerd?
1. INSPIRATIEDAGEN EN LEERPLATFORM
Ondertussen zijn we aan de 4e editie van de inspiratiedagen, telkens met 100 deelnemers die samenkomen voor inspiratie, samenwerken en netwerken. Zoals jullie weten
heeft de #GDCA continu verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van een uniek leerplatform rond circulair aankopen. Elke deelnemer heeft toegang tot online leren, een
kennisbibliotheek, de project canvas, informatie over projecten en deelnemers, tools en
kan alle informatie over deze inspiratiedagen permanent terugvinden. Toegang tot de
meest recente kennis en informatie over circulair aankopen dus.

2. PROJECT CANVAS
Naast de inspiratiedagen en het leerplatform willen we deelnemers helpen bij het opstarten en implementeren van minstens 2 circulaire aankoopprojecten. Hiervoor is een
project canvas ontwikkeld die alle projecten registreert en opvolgt. Vandaag worden
aankopers opgeroepen om hun circulaire aankoopprojecten in te dienen tegen juni
2018. De lijsten met reeds ingediende projecten van aankopers en facilitatoren is terug
te vinden op het leerplatform. Ondertussen is de stand van zaken: 33 aankoop /
62 faciliterende projecten. Deze projecten even consulteren kan zeker en vast leiden
tot inspiratie en misschien ook tot samenwerking? Jullie kunnen de projecten vinden
via de online module ‘projecten en contacten GDCA’

3. OPEN CALL CIRCULAIR AANKOPEN 2018
Er is een nieuwe open call gelanceerd waarop deelnemers van de #GDCA kunnen op
intekenen. Voor circulair aankopen zijn er middelen voor ‘experimenteer, demonstratieen disseminatieprojecten’ over circulair aankopen op voorwaarde dat de projecten in
lijn liggen met de definitie en doelstellingen van circulair aankopen. Projecten moeten
ingediend worden tegen 29 juni en er worden subsidies voorzien van max. 20.000€
per project met max. 50 % subsidiëring.
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Hoe begin je aan ‘samenwerking in
de keten’
Samenwerking in de keten is essentieel om te komen tot een circulaire waardepropositie en om volgende doelstellingen te realiseren:
• focussen op een circulair ontwerp
• ontwikkelen van circulaire contractvormen
• verlengen van de functionele levensduur
• inzetten op (hoogwaardig) waardebehoud op het einde gebruik
• ….

Om samenwerking te realiseren in de keten zijn er 4 essentiële stappen:

STAP 1 - BRENG DE KETEN IN KAART
Wat zijn de stappen doorheen de volledige levenscyclus van een product , nl. van
ontwerp tot einde gebruik? Gezien er in elke fase van de levenscyclus waarde wordt
gecreëerd (of verminderd) noemen we dit de (waarde)keten van een product.

STAP 2 – MAPPING VAN DE KETENACTOREN
Per stap in de keten spelen specifieke actoren een (hoofd)rol. Wie zijn die actoren?

STAP 3 – ENGAGEMENT VAN DE MEEST RELEVANTE ACTOREN
Welke actoren hebben een grote impact op de circulaire waardecreatie? En welke
actoren hebben een grote invloed op de keten? Actoren die een grote invloed hebben
op de totale keten én ook kunnen bijdragen tot de circulaire waardecreatie zijn
sleutelactoren.
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STAP 4- CREËER PARTNERSCHAPPEN
Eens de belangrijke actoren gedefinieerd zijn in de circulaire keten is het van belang
initiatief te nemen om met hen in dialoog te gaan. Hier is een taak weggelegd voor
aankopers. Neem het initiatief om deze actoren te betrekken om samen na te gaan
hoe én circulaire impact én economische impact kan gecreëerd worden. Tips om
deze partnerschappen te creëren zijn:

begin er
vroeg aan

zie
het actief
betrekken en
managen van
ketenactoren
als een deel
van het
proces

pro-actief
zijn, niet
wachten maar
initiatief
nemen

keten
samenwerking
denk op
lange
termijn

elk project
is anders dus
ook elke aanpak voor
samenwerking in de
keten

Meer info en visuals in de plenaire PowerPoint van de
Inspiratiedag 23 mei.
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Het indienen van circulaire
aankoopprojecten
Vandaag zijn er meer dan 100 aankopers ingestapt in de #GDCA. Elke aankoper heeft
zich geëngageerd om 2 circulaire aankoopprojecten op te starten. Het eerste deel van
het #GDCA-leertraject was vooral gericht op het inspireren van de deelnemers: via de
inspiratiedagen en het online leerplatform was het voor iedereen mogelijk om een
basiskennis circulair aankopen te verwerven, inspiratie te krijgen via de kennisbibliotheek en de circulaire aankooptools en de andere deelnemers te leren kennen
via de circulaire aankoop teams en social media.

Nu is het tijd om van inspiratie over te gaan tot actie! Aankopers wordt gevraagd hun
circulaire aankoopprojecten in te dienen tegen 1 juni. We geven tijdens deze inspiratiedag alvast enkele succesfactoren mee om een goed circulair aankoopproject te kiezen.

HOE DIEN IK MIJN CIRCULAIR AANKOOPPROJECT NU IN?
Vandaag doen we opnieuw een oproep aan alle aankopers om hun project uiterlijk
voor 1 juni te registreren in de #GDCA project canvas (online leerplatform module
‘project canvas’)

Extra begeleiding
Deelnemers die nood hebben aan extra begeleiding bij de indiening van
het project kunnen beroep doen op 30’ gratis coaching door het
#GDCA-begeleidingsteam.
Informatie en inschrijven bij:
Dimitri@vlaanderen-circulair.be;
veerle.l@vlaanderen-circulair.be;
mieke@theglobalpicture.be.
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Hoe kies ik een circulair
aankoopproject?
Als aankoper hebben we vele prioriteiten op de agenda. We zoeken een evenwicht
tussen de verwachtingen van de (interne) klanten, de mogelijkheden op de markt, de
business case en kost-efficiëntie van mogelijke alternatieven. Dit moet gebeuren in een
context van risicomanagement doorheen de (vaak globale) supply chains. Deelnemers
van de #GDCA hebben nu als extra dimensie dat zij hun aankoopprojecten zullen
inzetten als instrument om duurzame en circulaire impact te creëren.

HOE KIEZEN WE NU DIE AANKOOPPROJECTEN DIE MEEST IN
AANMERKING KOMEN OM EEN PILOOTPROJECT TE WORDEN
BINNEN DE #GDCA?
Wij stellen een eenvoudig kader voor met 6 belangrijke vragen die elk op zich kunnen
beoordeeld worden.

VRAAG 1 – IS ER DRAAGVLAK?
Bij de keuze van dit specifieke project is het van belang om de (interne) stakeholders
mee te hebben. Ondersteunen klanten, management en aankopers dat er circulaire
eisen zulen worden meegenomen binnen dit aankoopproject? Of is de kans op
weerstand tijdens de uitvoering van het project groot?

Gezien de opstart en uitvoering van een circulair aankoopproject nu net die samenwerking met de vele (interne en externe) partners vraagt is DRAAGVLAK een belangrijke
succesfactor.
Stel je dus de vraag:
• Heb je de belangrijkste (interne) stakeholders mee zoals klanten, management,
aankopers?
• Is de kans op weerstand tijdens de opstart en uitvoering van het project klein?
Geef een score van 1 tot 10
1: Geen draagvlak
5: Het draagvlak is minimaal
10: Het project is door de ganse organisatie gedragen
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VRAAG 2 – IS DE MARKT ER KLAAR VOOR?
Bij het kiezen van een geschikt circulair aankoopproject is het van groot belang om
(voldoende) aanbieders op de markt te hebben. Het stellen van een circulaire vraag
zonder concreet aanbod is eigenlijk meer innovatief aankopen en vergt nog een heel
andere aanpak.
Om de kansen tot slagen te vergroten kan je je de volgende vragen stellen:
• Zijn er voor deze concrete circulaire vraag reeds >3 circulaire aanbieders op
de markt?
• Is er op zijn minst 1 aanbieder?
Geef een score van 1 tot 10
1: Geen enkele aanbieder op de markt (= innovatief aankopen of precommercieel
aankopen)
5: Er zijn enkele aanbieders, maar het is nog beperkt
10: Er zijn meer dan voldoende circulaire aanbieders op deze markt

VRAAG 3 – HEB JE IMPACT?
De ultieme doelstelling van dit circulaire aankoopproject is impact creëren op de
markt. De circulaire economie is vraaggestuurd en zal enkel door voldoende circulaire
vragen écht op gang getrokken worden. Bij de keuze van jouw circulaire aankoopproject kan je je dus afvragen: is dit het ideale project om markten in beweging te krijgen?
In reeds dynamische circulaire markten zal de grootte van het aankooproject eeen
rol spelen (hoe groter, hoe meer impact), in prille markten kan een klein symbolisch
pilootproject reeds een grote stimulans geven.
Stel je dus volgende vragen:
• Is de markt matuur? Stel je dan de vraag of het aankooproject voldoende groot
is om impact te hebben op de markt.
• Is het een nieuwe of prille markt? Wat is het ideale pilootproject om de markt
in beweging te krijgen?
Geef een score van 1 tot 10
1: Geen impact mogelijk met het specifieke aankoopproject
5: Het project heeft impact, maar niet voldoende om de markt in beweging te krijgen
10: Dit circulaire aankoopproject heeft grote impact op de marktdynamiek in de sector

VRAAG 4 – IS DIT EEN POTENTIËLE BEST PRACTICE?
Circulair aankopen is nieuw voor de meeste aankopers. We moeten dus nog aantonen
dat het kan en dat het de transitie naar een circulaire economie ondersteunt. Daarvoor
gaan we best op zoek naar die projecten die de grootste kans hebben om te slagen,
meer nog, naar deze die een ‘best practice’ kunnen worden. Een voorbeeldproject
waarmee we anderen kunnen inspireren en aanzetten om ook tot actie over te gaan.
De grote kracht van best practices is tevens ook dat zij draagvlak creëren binnen de
organisatie om verder en van start te gaan met de volgende circulaire aankoopprojecten.
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Bij het kiezen van je circulaire aankoopproject, stel je de vraag:
• Heeft dit project het potentieel om een best practice te worden binnen een
specifieke sector of aankoopcategorie?
• Raakt deze aankoop iedereen in de organisatie? (bv. Textiel, werkplek,
catering, etc.)
• Heeft het project een ‘symbolische’ waarde?
• In welke mate kan het slagen in dit project inspirerend zijn voor andere circulaire
aankoopprojecten?
Geef een score van 1 tot 10
1: Dit project heeft geen kans om een best practice te worden
5: Het project heeft mogelijks potentieel om een best practice te worden
10: Het slagen in dit circulaire aankoopproject zal leiden tot een sectorbrede best
practice en anderen aanzetten om zelf tot actie over te gaan

VRAAG 5 – IS ER EEN BUSINESS CASE?
Als circulair aankopen zou leiden tot hogere kosten over de gebruiksduur van de
producten en/of diensten of bouwprojecten, is de kans groot dat dit niet structureel
wordt meegenomen doorheen de aankooporganisatie. Circulair = duurder is dus niet
de boodschap die we willen geven. Integendeel: waar zitten die circulaire aankoopprojecten waarbij we kunnen aantonen dat circulair = kostenbesparing over de volledige gebruiksduur en eventueel zelfs kan leiden tot inkomsten bij de einde gebruiksfase? Het aankopen van minder (virgin) materialen, het verlengen van de levensduur
en het hoog-en/of laagwaardig hergebruik van producten, materalen en componenten
zou uiteindelijk moeten leiden tot een positieve business case, niet? Zeker bij die eerste
circulaire aankoopprojecten is de business case een ‘must’. Op basis van die eerste
successen zal immers beslist worden om circulair aankopen mee te nemen als
‘uitgangspunt’ bij elk aankoopproject.

Denk goed na over volgende vragen bij de selectie van je eerste circulair
aankoopprojecten:
• Is er een evidente business case in het aankoopproject?
• Kan je via alternatieve kostencalculatiesystemen zoals TCO of LCC de business
case aantonen?
• Kan je via circulaire contractvormen de business case aantonen?
• Is deze circulaire aankoopcase een win-win voor alle partijen (aankoper en
de markt)
Geef een score van 1 tot 10
1: Dit project heeft geen positieve business case: circulair aankopen is in dit geval
duurder.
5: Het project is neutraal op vlak van kost over de gebruiksduur.
10: Dit circulaire aankoopproject heeft een positieve business case: kiezen voor circulair
aankopen leidt in dit project tot aanzienlijke efficiëntiewinsten en kostreducties
over de gebruiks- en einde gebruiksduur.
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VRAAG 6 – KUNNEN WE DIT OPSCHALEN?
We zijn volop aan het experimenteren met circulair aankopen en op zoek naar die
methodes, processen, samenwerkingsvormen, clausules die leiden tot positieve circulaire impact. Idealiter kiezen we voor die projecten waarbij we de geïnvesteerde tijd
en middelen kunnen valoriseren door alle inzichten, systemen, leerervaringen mee te
nemen naar andere aankoopprojecten. Nu betalen we het leergeld, maar bij volgende
projecten zouden we al sneller moeten kunnen werken door de opgedane kennis en
de ontwikkelde methode. Daarom is het belangrijk te kiezen voor projecten die niet té
specifiek zijn of éénmalig zijn.

Is het mogelijk om na afloop van dit specifieke aankoopproject:
• De processen en systemen op te schalen naar de volledige aankooporganisatie?
• De inzichten te integreren in het aankoopmanagement van de organisatie?
• De ontwikkelde tools of instrumenten te gebruiken voor andere projecten?
Geef een score van 1 tot 10
1: Dit project is zo specifiek dat opschaling van de aanpak geen evidentie is.
5: Het project kan deels inzichten opleveren voor andere aankoopprojecten, maar zal
niet leiden tot methodes en systemen die schaalbaar zijn.
10: Dit circulaire aankoopproject is het pilootproject waarbij we processen, systemen
en clausules kunnen ontwikkkelen die kunnen dienen voor de volledige aankoopcategorie.

Wat is je totaalscore?
Maak een inschatting van het potentiële succes van je circulaire aankoopproject aan de hand van de score op de 6 vragen.
Beoordeel het resultaat:
> 42 punten :

dit circulaire aankoopproject heeft grote kans tot slagen!

> 30 punten :
		

dit circulaire aankoopproject is relevant, maar er zijn toch veel
risico’s aan verbonden

< 30 punten :
dit aankoopproject is minder geschikt als eerste circulaire
		aankoopproject

Meer info op het leerplatform: online trainingsmodule: hoe kies ik
het ideale circulaire aankoopproject.
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KEYNOTE – Hoe creëer je
samenwerking in de circulaire
keten?
Barbara Van Offenbeeck, Senior Consultant Circulaire economie, Ministerie van
Infrastructuur en Ecologie, RWS, Nederland
Barbara breng een verhaal over succesvolle circulaire aankoopcases door de overheid
in Nederland en zoomt telkens in op de cruciale rol van de samenwerking in de keten.

CIRCULAIR TEXTIEL
Dit is een productgroep waarbij zowel op Europees als nationaal niveau wordt ingezet
op samenwerking in de circulaire keten:
Op Europees niveau wordt sterk geïnvesteerd in studies en rapporten over de markt
van circulaire werkkledij in de EU en wordt volop ingezet op de ontwikkeling van
aankoopcriteria voor het circulair aankopen van werkkledij. De EU speelt ook haar
stimulerende rol om alle actoren in de keten aan te zetten om circulair aan te kopen
en circulaire oplossingen aan te bieden.
Ook op nationaal niveau wordt er in Nederland samengewerkt door bijv. de textielconvenant, de transitie agenda’s, de Green deals, de initiatieven op vlak van categoriemanagement en het opbouwen van een kennisnetwerk voor aankopers .

Barbara legt aan de hand van het circulaire aankopen bij defensie uit wat de succesfactoren zijn van een concreet circulair aankoopproject:
• Er is commitment nodig op strategisch en operationeel niveau: van directie,
opdrachtgever, inkoper en gebruiker
• Het beleid, de doelstellingen en de ambities moeten duidelijk zijn
• Er zijn transparante afspraken nodig over taken en verantwoordelijkheden
• Er dient een goede interne communicatie opgezet te worden over het volledige
project
• Het opleiden van de aankopers via bijv. een ‘in company training’ helpt!
• Het betrekken van de juiste partijen op het juiste moment is cruciaal
Volgende cases worden in detail besproken:


Case circulair textiel defensie



Tricorp Textiel



Schrijvens Textiel

Meer informatie over de case kan je vinden in de presentatie
<samenwerking creëren in de circulaire keten>
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Barbara geeft volgende aanbevelingen mee over circulair aankopen:
1. Haalbare beleidsdoelstellingen en ambities formuleren
2. Markt betrekken. Transparantie over doelen en ambities en inkoop middellange
termijn. Is het mogelijk, wat kan de markt leveren?
3. Geef zelf het goede voorbeeld
4. Circulaire vraagstelling > i.s.m. gebruiker
5. Denk goed na over de samenstelling van een kledingpakket
6. Samenwerken met andere overheden kan helpen om volume te creëren, zowel in
vraag naar producten van hergebruikte vezels als aanbod gebruikte werkkleding
t.b.v. hergebruik. Zorg wel dat de onderlinge eisen en kledingpakketten op elkaar
worden afgestemd.
7. Erken dat er meer is dan financiële voordelen
8. Werk samen met kennisinstituten en andere bedrijven die methoden ontwikkelen
om te toetsen op hergebruikte vezels

Buyer meets supplier
Het #GDCA-traject wil circulaire aankopers en leveranciers met een circulaire oplossing
bij elkaar brengen. Daarom organiseren Vlaanderen Circulair en haar partners op 23
mei 2018 in de namiddag een groots #GDCA-event BUYER MEETS SUPPLIER. Het event
gaat door na de Inspiratiedag (enkel voormiddag op 23 mei!) en richt zich dit keer niet
enkel tot aankopers maar ook tot leveranciers. Het doel van dit event is het creëren van
een uniek moment waar aankopers met een circulaire vraag en aanbieders van circulaire oplossingen elkaar ontmoeten doorheen een programma gericht op interactie en
dialoog via marktdialogen, B2B-match, circulaire markt lounge en thematische pitches
met circulaire oplossingen. Het programma staat online op http://vlaanderen-circulair.be/nl/buyer-meets-supplier

#GDCA-tool toegelicht
Dimitri Strybos, de coördinator van de #GDCA, licht de verdere ontwikkeling van de
#GDCA-tool kort toe. Op basis van de feedback die wij hebben gekregen tijdens de
vorige inspiratiedag (tijdens de circulaire aankoop teams) hebben wij de tool nog meer
op maat van de gebruiker gemaakt. Aan de hand van enkele slides legt Dimitri de ‘flow’
uit van het instrument.
Visueel wordt deze flow als volgt voorgesteld:
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Voor de flow vertrekken we van de grote onderdelen van een aankoopproces: de
voorbereiding van de aankoop – de concrete afsluiting van een aankoopcontract –
de uitvoering van het aankoopproject.
In realiteit is het aankoopproces veel complexer, maar deze tool is in de eerste
instantie een strategisch instrument die jou als aankoper dient te ondersteunen bij
het maken van strategische keuzes, het vertalen van die keuzes in concrete afspraken
met de leverancier en het zorgen dat deze afspraken ook worden nageleefd gedurende
de uitvoering van het contract. De tool brengt in kaart welke circulaire impact wordt
verwacht, effectief wordt afgesproken en uiteindelijk wordt gerealiseerd.

Dimitri legt deze flow stap voor stap in detail uit aan de hand van een concreet voorbeeld. De visuals van de tool worden gedemonstreerd. Deze tool zal binnen enkele
weken gelanceerd worden.

Elke stap (incl. voorbeeld en visuals) wordt toegelicht in de slides
van de plenaire sessie van de Inspiratiedag #GDCA 23/05.

#GDCA-Storytelling
Deelnemers van de #GDCA worden uitgenodigd om hun leerervaring, de successen en
valkuilen en de realisaties te delen met het volledige netwerk. Vandaag zijn volgende
deelnemers aan het woord:
• Barbara Van Offenbeeck, Ministerie van Infrastructuur en Ecologie, RWS, Nederland
• Ruben Van Daele - BOPRO
• Els Verwimp – Vlaamse Overheid
• Martijn Van Engelen – SNEW
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DIT WAREN DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN UIT DEZE
VRAGENRONDE:
SAMENWERKING IS DÉ SLEUTEL TOT SUCCES
Els Verwimp, Vlaamse Overheid
Els start haar verhaal door toe te lichten hoe een concrete samenwerking tussen
aankopende overheid en leverancier in zijn werk gaat. Het is zeker niet voldoende
om enkel duurzame criteria op te nemen in de bestekken, er moet ook actief gewerkt
worden met de leverancier om de wensen uit het bestek te realiseren. In de samenwerking met haar leverancier van kantoorartikelen blijkt dat dit nu net de basis is
van het succes: het is de leverancier die best kan inschatten hoe de invulling van de
duurzaamheidseisen uit het bestek kan gebeuren, en wij zorgen dan voor een correcte
communicatie rond de duurzame producten naar de klanten toe. Communicatie en
samenwerking met zowel klant als leverancier is dus van groot belang. Naast succesverhalen heeft Vlaanderen ook soms grote uitdagingen met circulaire bestekken. Els
licht toe hoe er in hun eerste bestek rond recycleerbare of bio-afbreekbare bekers toch
enkele uitdagingen bleken op vlak van reële recyclage bij einde gebruik. Het gaat dus
niet enkel om de materialen op zich maar er zijn ook partijen nodig (in dit geval met
een systeem voor inzameling en verwerking) die zekerheid konden bieden dat de materialen effectief gerecycleerd werden. Els eindigt met de boodschap dat een circulaire
aankoopstrategie een sterke boost kan geven aan circulair aankopen. Vlaanderen is nu
volop bezig om de nogal ‘high-level’ strategie rond duurzaam en circulair aankopen
heel concreet toe te passen binnen enkele productgroepen, bijv. bij de aanbesteding
voor een nieuw kantoorgebouw (Kantoor 2023).

SAMENWERKING IN DE KETEN MOET GEREGISSEERD WORDEN
Barbara Van Offenbeeck legt de best practice uit van het hoogwaardig recycleren
van textiel via ‘Dutch Awareness’. DA is de pionier en koploper in chain management
voor de textielindustrie. Als ketenregisseur ontwikkelen zij werkkleding en corporate
wear dat is ontworpen voor hergebruik. Als regisseur in de keten zorgen zij er ook
voor dat zij samen met hun ketenpartners oplossingen aanbieden aan hun klanten die
volledig circulair zijn. Hun concept is het volgende: alle producten worden na gebruik
teruggenomen en verwerkt naar nieuwe grondstoffen en producten. Al onze materialen en producten zijn ontworpen voor hergebruik op het hoogst haalbare product- en
kwaliteitsniveau. Zij investeren in slimme systemen om de materialen in het textiel te
traceren want als ketenregisseur moet Dutch Awearness weten welke materialen er
worden gebruikt en wat hun real-time locatie is in de keten. In Nederland hebben we
hier ervaring mee daar het Staatsbosbeheer een succesvolle pilot heeft gerealiseerd
met Dutch Awareness.
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CIRCULAIRE GEBOUWEN CERTIFICEREN KAN PAS ALS WE WETEN
WAT EEN CIRCULAIR GEBOUW IS (BOPRO)
Op de vraag ‘zijn jullie de Turn Too van België antwoord Ruben Van Daele, projectmanager bij Bopro: Bopro is een dienstverlener in de bouw- en vastgoedsector. We
begeleiden onze klanten doorheen de volledige levenscyclus van hun projecten en
integreren de principes van circulair bouwen en circulaire gebouwen. We onderscheiden ons van het Nederlandse Turn Too door onze focus op deze specifieke
sectoren en de complementaire diensten die we naast het begeleiden van de integratie
van de circulaire principes in projecten aanbieden. Als Facilitator biedt Bopro trajectbegeleiding aan bij circulaire vastgoed- en bouwprojecten en dit zowel op conceptueel
niveau (co-creatie) als de concrete uitwerking ervan (project management). Daarnaast
bieden we hen de kans om circulair bouwen in de praktijk te leren kennen door middel
van het organiseren van “Academy”-sessies met interne en externe experts, aangevuld
met een bezoek aan een van onze projecten. Op de vraag of het al mogelijk is om een
gebouw te certificeren antwoord Ruben: het volledig circulair certificeren van een
gebouw is nog moeilijk maar wat wel al kan is het beoordelen van de circulariteitsgraad, uitgedrukt in een percentuele score. Dat is ook wat het Madaster beoogt in
Nederland. Madaster heeft als doel het transparant weergeven van materiaalstromen
in bouwprojecten.

Facilitator Pitch
FINANCIERING EN AS A SERVICE MODELLEN VOOR ICT,
DIGITALE OPLOSSINGEN, KANTOORMEUBILAIR, LIGHTING
KORTOM ASSET BASED FINANCING
Hilde Janssens – Econocom
Econocom heeft jarenlange ervaring in het brengen van customized financieringsoplossingen. Wij begeleiden u graag bij de implementatie - voor uzelf of voor uw eindklanten - van nieuwe business modellen waarbij gebruik, as-a-service en asset lifecycle
management voorop staan.
Meer info via hilde.janssens@econocom.com – www.econocom.be

TOOLBOX CIRCULAIR AANKOPEN BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN
Anja Palmaerts – APeXPRO
Een visueel hulpmiddel met verwijzingen naar de wetgeving, mogelijke sjablonen en
contactpersonen die gebruikt/gecontacteerd kunnen worden binnen de organisatie.
Op maat gemaakt van de organisatie die het aanvraagt. Het helpt tot efficiënt en snel
bestekken schrijven.
Meer informatie Anja Palmaerts, anja@apexpro.be
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VOEDSELVERSPILLING EN KOSTEN VERMINDEREN BIJ
GROOTKEUKENS
Joris Depouillon - FoodWIN
Grootkeukens moeten gemiddeld tussen 20 en 40% van al het voedsel dat ze aankopen
weggooien. Dat is niet leuk en kost geld. FoodWIN ondersteunt lokale zorginstellingen,
grootkeukens, scholen en bedrijfskantines om voedselverspilling te verminderen en
kosten te besparen. FoodWIN helpt organisaties om (1) zelf te meten hoeveel voedsel
verloren gaat, (2) best-practices te leren kennen en zelf een ambitieus actieplan op te
stellen, (3) begeleiden van implementatie en impactmeting.
Meer info? jasmien@foodwin.org of joris@foodwin.org
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GREEN DEAL
CIRCULAIR
AANKOPEN

Volgende Inspiratiedag Green Deal Circulair Aankopen
Dinsdag 25 september 2018 van 9u30 tot 16u. KORTRIJK. Meer informatie volgt.

PARTNERS
De Green Deal Circulair Aankopen ging van start op 8 juni 2017 en is een samenwerking van Vlaanderen Circulair,
The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu.

PARTNER INSPIRATIEDAG
Onze hartelijk dank aan de Universiteit Antwerpen, deelnemer aan de Green Deal
Circulair Aankopen, die de locatie van deze vierde Inspiratiedag ter beschikking stelt
en de praktische organisatie ondersteunt.

Deze publicatie wordt
gefinancieerd door OVAM.

Dimitri Strybos
Vlaanderen Circulair / OVAM
dimitri@vlaanderen-circulair.be
015 284 231
www.vlaanderen-circulair.be

www.commotie.be

SAVE THE DATE!

