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VERSLAG
25 SEPTEMBER 2018
ACTIEDAG #GDCA
te KORTRIJK
foto: GDCA storytelling

PLENAIRE SESSIE
Een actiedag vol positieve impact!
Welkomstwoord door Sébastien Lefebvre, aankoopdirecteur bij de Stad Kortrijk. Deze stad is zich aan het
ontpoppen tot één van Vlaanderens meest innovatieve en duurzame steden. Er wordt sterk geïnvesteerd in
duurzame stadsontwikkelingsprojecten wat Kortrijk een volledig nieuwe look & imago geeft. Binnen de #GDCA
is Kortrijk gekend als ‘best practice’ door het project ‘light-as-a-service’ van de stadsbibliotheek. Maar al snel
volgen de andere circulaire projecten waar o.a. ook Turn Too (Architectenbureau Thomas Rau) bij betrokken is.
Ook Hangar K is één van de paradepaardjes waarbij Kortrijk een élan wil uitbouwen als innovatieve en business
gedreven stad in de volledige regio tot en met Rijsel.
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Hangar K: Circulaire inrichting @ HANGAR K
te Kortrijk
Piet Verhoeve, manager van Hangar K, brengt ons het verhaal van de innovatieve incubator voor startende
ondernemingen. Als werkruimte overstijgt Hangar K zichzelf, het biedt inspirerende en modulair ingerichte
werkplekken aan waarvan de bestemming permanent kan wijzigen in functie van de behoefte van de
gebruikers van het gebouw. En dit alleen maakt het al een circulair verhaal: alle materialen en technieken
die werden toegepast voor de inrichting van de incubator zijn gericht op het eenvoudig demonteren en
hergebruiken van de materialen. Enkele principes van de circulaire inrichting van het gebouw:
• Gebruik van natuurlijke (niet-toxische) materialen met maximaal inzetbaarheid van hernieuwbare
grondstoffen (natuurlijke vezels zoals hout, vilt, etc.) of materialen die 100% herbruikbaar en recycleerbaar
zijn (glas, hout, etc.)
• Moduleerbare concepten met multiple toepassingen (werkplek, vergaderruimte, eetruimte, opleidingsruimte, etc.
• Minder materiaal maar materiaal dat multifunctioneel inzetbaar is
• Mogelijkheid tot het creëren van verschillende zones met uniforme en eenvoudig demonteerbare
materialen
• Hergebruik van het afval van de inrichting door samenwerking met Coderdojo (wanden die door kinderen
gebruikt worden voor robotica-toepassingen)

foto: keynote (hangar k)
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#VAN INSPIRATIE NAAR ACTIE
Vandaag gaan we officieel van start met het tweede jaar van de #GDCA. Tijd dus voor
een nieuw élan. Het eerste jaar hebben we vooral gefocust op inspiratie. Logisch,
iedereen startte op 8 juni 2017 met het volle engagement om circulair aan te kopen,
wetende dat de #GDCA hen zou meenemen in een traject van inspiratie, leren en
netwerking. Een jaar inspiratie heeft geleid tot het indienen van meer dan 100
circulaire aankoopprojecten. Nu gaan we over naar actie. We zetten alles in op het
begeleiden van de concrete aankoopprojecten en we verleggen de focus van inspiratie en theorie naar actie en praktijk. Tijdens de plenaire sessies zal vooral worden
ingegaan worden op praktijkvoorbeelden en verhalen uit het #GDCA-netwerk, en de
circulaire aankoop teams staan volledig in het teken van het ‘samenwerken’ aan
concrete dossiers en het doorlopen van het circulaire aankoopproces (strategieën,
markt, bestekken, gunning, contractmanagement, etc.) voor specifieke productgroepen.

Onze vaste onderdelen zoals ‘Een overzicht van de realisaties en nieuwe uitdagingen
binnen de #GDCA’, ‘#GDCA-story-telling’ en ‘Facilitator Pitch’ blijven op het programma.
Deze onderdelen zijn gericht op interactie met de deelnemers en op het delen van de
ervaringen, de verhalen en de realisaties van aankopers en facilitatoren.

BOEK ALVAST IN JE AGENDA: DATA VOLGENDE ACTIEDAGEN!
Om aankopers te helpen keuzes te maken met een pure circulaire focus heeft #GDCA
het initiatief genomen zelf een instrument te ontwikkelen. De #GDCA-tool kan ingezet
worden om per aankoopproject circulaire aankoopstrategieën te kiezen én streefwaarden te bepalen die in de loop van het project kunnen opgevolgd worden via
indicatoren. Een eerste toelichting volgt later in het programma.
De data én thema’s voor de komende actiedagen zijn ondertussen gekend.

ACTIEDAG #1

ACTIEDAG #2

ACTIEDAG #3

ACTIEDAG #4

25 september 2018

4 december 2018

14 maart 2018

11 juni 2018

Doelstellingen en
strategieën

Het circulaire
bestek

Gunnen van het
circulaire bestek

Meten van de circulaire impact tijdens de uitvoering

Noteer alvast de data in jullie agenda. Meer informatie volgt op Eloomi.
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#FOCUS OP DOELSTELLINGEN EN
STRATEGIEËN
De focus vandaag is volledig gericht op de mogelijke aankoopstrategieën die binnen
elk circulaire aankoopproject gekozen kunnen worden. Circulair aankopen wordt pas
concreet als we heel goed kunnen bepalen welke prioriteiten we voorop stellen en
welke doelstellingen en strategieën we uiteindelijk willen realiseren. Als tool gebruiken
we de #GDCA-doelstellingen en -strategieënkaart.

A

B

Totale hoeveelheid
materialen reduceren

C

Niet-hernieuwbare
virgin input reduceren

D

E

Potentieel hergebruik
van product of component maximaliseren

Gebruiksduur
verlengen

Potentieel hergebruik van
materiaal maximaliseren –
recycleerbaarheid

A
1

Intern delen

B
1

Inzicht in aandeel recycled,
biobased en virgin materialen

C
1

Garanties oprekken

D
1

Design for Disassembly

E
1

Design for recycling

A
2

Huren of peer to peer delen

B
2

Aandeel recycled content
verhogen

C
2

Contractuele afspraken
onderhoud en herstel

D
2

Modulair ontwerp

E
2

Inzicht in materialen

A
3

Hergebruik, refurbishing of
upgraden

B
3

Aandeel biobased content
verhogen

C
3

Upgradebare producten

D
3

Gestandaardiseerd ontwerp

E
3

Contractuele afspraken
terugname en recyclage

A
4

Minimaal gebruik van
materiaal in ontwerp

C
4

Ontwerpen voor lange
levensduur

D
4

Inzicht in samenstelling en
verbindingen

E
4

Verminderen van toxiciteit

A
5

Minder afval

C
5

Repareerbaarheid en
onderhoudbaarheid

D
5

Contractuele afspraken
terugname en hergebruik

E
5

Biologisch afbreekbaar/composteerbaar

C
6

Modulair/veranderingsgericht ontwerp

D
6

Circulaire verdienmodellen
stimuleren

E
6

Circulaire verdienmodellen
stimuleren

C
7

Contractueel stimuleren van
gebruiksduurverlenging

C
8

Advies over gebruiksoptimalisatie door leverancier

DOELSTELLINGEN EN STRATEGIEËN VOOR

CIRCULAIRE AANKOPERS

Het is nu de bedoeling dat elke aankoper voor zijn/haar eigen circulaire aankoopproject keuzes maakt op vlak van circulaire doelstellingen en strategieën.

Op die manier wordt het mogelijk om:
•

De huidige situatie te bepalen (optioneel)

•

De ambitie te definiëren via streefwaarden per gekozen strategie

•

De circulaire afspraken in kaart te brengen die werden gemaakt tijdens het circulaire contract

•

De circulaire realiteit te meten tijdens de uitvoering van het contract
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Op 25 september staat de volledige actiedag dan ook in het teken van het bepalen
van circulaire doelstellingen en strategieën. In de CAT’s wordt gewerkt aan de volgende
outcome:

#IMPACT
Welke potentiële
circulaire impact
heeft jouw
productgroep?

#STRATEGIE
Welke doelstellingen en
strategieën streef
jij na in je
productgroep?

#BEHOEFTE
Hoe vinden we
een win-win
tussen behoefte
klant en circulaire
doelstellingen?

#GDCA-nieuws
#PROJECTEN OPEN CALL
De projecten van de Open Call Circulair Aankopen zijn toegekend!
In totaal zijn er 6 projecten ingediend waarvan volgende 4 zijn goedgekeurd:

KU LEUVEN

Circulaire labojassen voor studenten

GROEP VAN ROEY

ProReMat: Procurement of Recycled and Reused
construction Materials

OCMW TEMSE

Groen Witgoed

THE GLOBAL PICTURE

3C-Platform

#GDCA-tool
Vanaf nu is de #GDCA-tool beschikbaar voor elke deelnemer binnen de Green Deal.
Het doel van dit instrument is de aankoper strategisch ondersteunen: voor elk circulair aankoopproject is het mogelijk circulaire doelstellingen en strategieën te kiezen.
De tool inspireert door het stellen van de juiste vragen binnen de gekozen strategieën
en maakt het mogelijk om streefwaarden voorop te stellen en die te toetsen aan de
gemaakte afspraken in je circulaire contract.
Het invullen van deze vragen helpt je om inzicht te krijgen in je voortgang richting
meer circulariteit in je aankoopprojecten. Maar je kan de vragen ook gebruiken als
hulpmiddel bij het opstellen van je criteria voor beoordeling.
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Elke deelnemer heeft een uitnodiging gekregen om een wachtwoord aan te maken en
kan vanaf nu inloggen op https://gdca.circular-iq.com. De ingediende aankoopprojecten via eloomi worden rechtstreeks ge-upload in de tool. Van elke deelnemer
wordt verwacht om aan de slag te gaan met de tool en nu reeds keuzes te maken op
vlak van doelstellingen en strategieën. Hieronder vind je het stappenplan voor de
creatie van een project en het kiezen van de doelstellingen en strategieën.

Voor meer informatie: zie tutorial op de homepage.

Nieuwe Webinar rond Total Cost of Ownership
Deze Webinar gaat door op 14 oktober van 15u-16u. Alle deelnemers
ontvangen een uitnodiging via een ‘gotowebinar’ link waar ze via
eloomi kunnen op intekenen.

Juridische Q&A
Alle deelnemers met juridische vragen of uitdagingen kunnen voortaan terecht op de
juridische Q&A op het leerplatform van de Green Deal. Op deze manier ontstaat er een
kennisuitwisseling tussen de deelnemers van de GDCA rond de juridische issues op vlak
van circulair aankopen. Juridisch experten zullen de vragen eveneens periodiek beantwoorden.
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#GDCA - Pilootcase – Bepaal de
gewenste impact van je circulaire
aankoopproject
(CHRISTIANE KLEWAIS, AANKOOPCOÖRDINATOR ZORG LEUVEN)
OCMW Leuven en het Zorgbedrijf Leuven hebben ingetekend op de vorige call van de
Green Deal Circulair Aankopen met als doel de uitwerking van volgende 2 projecten:
1.

Circulair aankopen van werkkledij en textiel voor het zorgbedrijf

2.

Circulair aankopen van reproductiemachines voor het OCMW Leuven

Christiane Klewais licht het traject van beide projecten toe. De belangrijkste stappen in
haar traject waren:
1.

Creëer draagvlak en een gemeenschappelijke visie op circulair aankopen. Alle
belangrijke stakeholders werden betrokken bij het project (aankopers, experten,
terugkoppeling management, etc.) en er werd gewerkt aan een gemeenschappelijke taal en visie op vlak van circulair aankopen.

2. Identificeer de belangrijkste impacts van de productgroep. Vooraleer strategieën te bepalen werd stap voor stap gewerkt aan het analyseren van de belangrijkste impacten van de productgroep over de levenscyclus.
3. Bepaal de belangrijkste prioriteiten in consensus: op welke duurzame en
circulaire doelstellingen zetten we in en wat is onze streefwaarde? Het resultaat:
een strategische kaart met formulering van de meest relevante productgroepen
4. Toets de behoefte en de gewenste duurzame en circulaire impact af met de
markt. Leuven heeft dit officieel aangepakt door een RFI te lanceren voor beide
productgroepen.
5. Maak een programma van eisen op en ontwikkel het bestek. In het dossier
van werkkledij en linnen werd gekozen voor een twee-staps-procedure waarbij
eerst werd geselecteerd welke leveranciers geschikt werden bevonden voor het
participeren aan de mededing procedure.

#GDCA - Storytelling
Tijdens de ‘Green Deal Storytelling’ vragen we deelnemers van de #GDCA om hun leerervaring, de successen en valkuilen en de realisaties te delen met het volledige netwerk.
Vandaag zijn volgende deelnemers aan het woord: Sabin Leus (KBC), Jasper Plaetinck
(ABconcerts), Nick Janssens (Gemeente Tervuren), Anne Lenaerts (NNOF). Een kort
verslag :
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Sabin Leus (KBC)
•

Het is nodig om een gemeenschappelijk idee en strategie te ontwikkelen binnen de
organisatie.

•

Draagvlak binnen de organisatie (zeker bij de aankopers) is zeer belangrijk bij het
ontwikkelen en implementeren van een circulaire project. Er blijkt meer draagvlak
te zijn bij de facilitaire diensten.

•

Belangrijk is om concrete projecten te ontwikkelen voor elke specifieke dienst, dit
zorgt voor draagvlak in elke dienst.

•

Er is een nood aan meer projecten en voorbeelden, daarom is de GDCA ideaal.

•

De selectie van doelstellingen en strategieën is voor elke productgroep die we circulair willen aankopen anders. Dit maakt het geen evidente oefening.

Jasper Plaetinck (ABconcerts)
•

AB heeft 1 gebouw maar jaarlijks 300.000 bezoekers

•

Drank en voeding, ICT en audio zijn de grootste aankoopcategorieën maar toch
wordt gekozen voor de herinrichting van de kantoren als pilootproject.

•

De kantoren van AB werden verbouwd door NNOF en voor 75% hergebruikt.

•

De business case is positief: er is geen enkele meerkost (integendeel) om te kiezen
voor een volledig refurbished inrichting.

Nick Janssens (Gemeente Tervuren)
•

Gemeente Tervuren wil een circulair gebouw bouwen.

•

Deze is multifunctioneel ingericht qua bruikbaarheid en opdeelbaarheid en zal
ook door meerdere organisaties worden gebruikt.

•

De bouwmaterialen werden uitgekozen in functie van hun circulariteit.

•

Voor sommige bouwmaterialen proberen we de cirkel te sluiten door bv. leem uit
de grond te gebruiken voor de productie van de bakstenen voor het gebouw.

Anne Lenaerts (NNOF)
•

Om circulaire producten te kunnen aanbieden dient NNOF ook actief te werken
aan een circulaire waardeketen, gevoed door circulaire materialen.

•

Voorbeelden van circulaire materialen zijn vanzelfsprekend het hergebruik van
bestaande materialen, componenten en producten maar ook het gebruik van
hernieuwbare grondstoffen zoals hennepgras, vilt etc.

•

Ook voor transport wordt onderzocht hoe de impact kan geminimaliseerd
worden.

•

Intern wordt sterk ingezet op het behalen van een milieumanagementsysteem
(EMAS). Op die manier garandeert NNOF dat het productieproces energie-, afval- en
waterefficiënt verloopt.

•

Wij zetten met NNOF in op de verschillende doelstellingen (en strategieën) van de
#GDCA.
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#GDCA FACILITATOR PITCH
Tijdens de ‘Facilitator Pitch’ krijgen facilitatoren 90’ tijd om hun dienstverlening te delen met de deelnemers van de #GDCA.Volgende facilitatoren gaven een pitch:
•

Sven Wuyts (factor 4)

•

Sebastiaan Kennes (Arbeid & Milieu)

De slides van alle presentaties zijn beschikbaar onder de module
‘’Actiedag 25 september” op het leerplatform van Eloomi.

foto: Sven Wuyts (facilitator pitch)
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CIRCULAIRE AANKOOP
TEAMS
De focus van de Actiedag lag op de ‘Voorbereiding van het aankoopproject’ en het
bepalen van de doelstellingen en de strategieën per productgroep.
Elk circulair aankoopteam (CAT) is een projectgroep waar aankopers binnen eenzelfde
productgroep een jaar lang (4 actiedagen) kunnen samenwerken aan het voorbereiden,
ontwikkelen en uitvoeren van hun circulaire aankoopprojecten. In totaal werden 10
CAT’s aangeboden waarvan de volgende 9 zijn doorgegaan.

CAT

FACILITATOR

1.

BOUW

Veerle Labeeuw (Vlaanderen Circulair)

2.

CATERING

Joris Foodwin (Foodwin)

3.

ICT

Charlotte Dewilde (BBL)

4.

PAPIER & KANTOORMATERIAAL

Kathleen Bosteels (Responsible Office)

5.

KANTOORMEUBILAIR

Kris Van Pethegem (Fedustria)

6.

VERLICHTING

#GDCA-team (Dimitri Strybos)

7.

WERKKLEDIJ

Jo Van Landeghem (Creamoda)

8.

VERPAKKING

Yolan Gielen (Vlaanderen Circulair)

9.

INTERVISIEGROEP - DIVERSE
PRODUCTGROEPEN

#GDCA-team (Mieke Pieters)

We verwachten volgende OUTCOMES van de CAT’s:
1. OUTCOME 1 - CAT’s SAMENSTELLEN PER PRODUCTGROEP/THEMA
a. Alle deelnemers maken deel uit van een project-CAT rond hun specifieke aan
		 koopproject. Ze hebben dus een vaste groep ‘Peers’ waarin ze hun aankoop
		 project stap voor stap mee kunnen uitwerken in het komende jaar.
b. Per CAT neemt een facilitator de regierol op (voor de komende 4 Actiedagen).
2.OUTCOME 2 - DOELSTELLINGEN EN STRATEGIEËN BEPALEN VOOR DE CAT
a. Vanuit elke CAT worden de doelstellingen en strategieën (#GDCA-kaart)
		 bepaald op CAT-niveau.
b. Elke deelnemer heeft de doelstellingen en strategieën voor zijn eigen
		 project(en).
c. bepaald en is klaar om dit in te voeren in de #GDCA-tool.
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3. OUTCOME 3 - BEHOEFTE IN VRAAG STELLEN MET OOG OP CIRCULAIRE
IMPACT
a. Binnen elke CAT wordt een dialoog op gang gebracht om de behoeften van
		 het aankoopproject in vraag te stellen met oog op optimale circulaire impact.
4. OUTCOME 4 – ELKE CAT BESPREEKT DE OPPORTUNITEIT VAN EEN
MARKTDIALOOG
a. De facilitatoren lichten het concept van een marktdialoog toe aan hun CAT.
b. De deelnemers van de CAT bespreken de meerwaarde van deze marktdialoog
		 en maken onderlinge afspraken over wie al dan niet mee organiseert.

De resultaten van de CAT’s worden gepubliceerd op de module
‘Actiedag 25 september’ op het leerplatform in de 2e week van oktober.
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GREEN DEAL
CIRCULAIR
AANKOPEN

SAVE THE DATE!
Volgende Inspiratiedag Green Deal Circulair Aankopen

Dinsdag 4 december 2018 van 9u30 tot 16u. (BNP Paribas Fortis Brussel)
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 stad Kortrijk, deelnemer aan de Green Deal Circulair Aankopen, die de locatie van deze eerste Actiedag 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

