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Circulair Aankoop Team: Total Cost of Ownership (TCO)
INSPIRERENDE CASE

LEERPUNTEN CASE

DE LIJN heeft rechtszaak rond aankoop nieuwe trams. Twee leveranciers, Spanjaard
gewonnen tegen Bombardier. Media: heeft er een zaak van gemaakt dat de lokale
supplier niet gewonnen heeft. Rechtszaak ging om TCO: Bombardier heeft
aangeklaagd dat de methode van berekening niet transparant genoeg was. Daarom
waren ze niet akkoord met de TCO berekening. Groot procesrisico bij zo weinig
puntenverschil. Moeilijke rechtszaak: DE LIJN heeft eigen methode ontwikkeld en
moet nu bewijzen dat berekeningen van leveranciers bepaalde scores opleveren die
een gunning sterk beïnvloeden.

Welke drie leerpunten halen jullie uit de case?
1.
2.

TCO is een model, maar niemand kan exact zeggen wat het model is. Verschilt per produktgroep,
functionele behoefte
Circulair aankopen moet economisch gezond zijn!

3.

UITDAGINGEN

UITDAGING #1

UITDAGING #2

Welke uitdagingen bracht de groep
naar voor?

Welke uitdaging selecteerde de groep als nummer 1?

Welke uitdaging selecteerde de groep als nummer 2?

Wat zit in een universele circulaire TCO tool?

1. Wat zijn de kosten van een goed tijdens

gebruik en eventueel winst aan het einde
van de gebruiksduur

ANALYSE #1

ANALYSE #2

Lijst hebben van alle elementen die
2. circulair zijn om de TCO te kunnen
berekenen. Wat andere elementen
meenemen in een circulaire TCO dan in
een lineaire tCO (herstelling, terugname,)

Welke analysepunten (waarom, knelpunten) komen naar voor
in de groep rond uitdaging #1?

Welke analysepunten (waarom, knelpunten) komen naar voor
in de groep rond uitdaging #2?

1.

1.

3. Werkkledij: moeilijkheid om levensduur te

2.

TCO wordt geïmpacteerd door einde gebruik: indien
recyclage mogelijk: premie
Levensduur is één van de belangrijkste parameters
kipei: begin je met de klant en zijn behoeften of vertrek je
vanuit eindprodukt en specificaties mbt energie,
duurzaamheid, etc.

3.

bepalen (afhankelijk van gebruik – sterk
vervuilend/schade). Hoe langer de
levensduur, hoe lager de TCO

4. Grenzen van het functioneel specifiëren:
bv light as a service: Om circulair te zijn
moet dat licht opgewekt worden met
groene energie.

5. Nood aan tools. Roadmap om TCO te

bepalen. meenemen van aspect transport
in TCO, externaliteiten meenemen in TCO
(bv groene, grijze en zwart energie). Nood
aan een berekeningswijze van circulaire
TCO via een “universele” tool

3.

2.

OPLOSSINGEN #1

OPLOSSINGEN #2

Wat zijn de oplossingen voor uitdaging #1 die door de groep
worden voorgesteld?

Wat zijn de oplossingen voor uitdaging #2 die door de groep
worden voorgesteld?

1.

What’s in it for me? Alle partijen moeten er iets aan hebben

1.

2.

Functioneel specifiëren & circulaire eisen formuleren

2.

3.

Green deal ontwikkelt een universele TCO tool met
drivers voor circulaire impact.

3.
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