QUICKVIEW PRP - PRE RETURNABLE PROCUREMENT CIRCULAR E-PROCUREMENT
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IN HET
KORT

De online tool PRP® maakt circulair aankopen concreet door eisen en criteria voorop
te stellen die tot meer circulair resultaat leiden.

2
FOCUS

De keuze van criteria en eisen die
leiden tot hogere circulaire resultaten
over de gehele levenscyclus van het
product.

3 DATA IN
DATA

Het is de leverancier die alle data, en het nodige bewijs
voor verificatie moet aanleveren. Hoe dieper de analyse (van
‘product niveau’ naar ‘materiaalniveau’ en naar ‘grondstofniveau’), hoe uitgebreider de data en de verificatie wordt.
Het is mogelijk de data te importeren uit andere systemen.

WERKWIJZE

Voor elke stap in de levenscyclus worden data ingevoerd
en dat op product-, materiaal- en grondstofniveau. Het is
de leverancier die alle data dient aan te leveren, inclusief
de verificatie.
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PRIJS

Een licentie bestaat uit een vast deel:
3.600 euro/jaar voor een onbeperkt
aantal trajecten, en een variabel
deel van 10 euro/maand/gelijktijdige
gebruiker.

REFERENTIES

Ondertussen zijn meer dan dertig
aankooptrajecten uit de private
en publieke sector gerealiseerd
of lopende.

PROCES

Dit instrument kan ondersteunen in verschillende fases van het aankoopproces, gaande van de voorbereiding van het aankoopdossier tot de formele
ondersteuning bij de gunning van een opdracht en de analyse van impact
binnen de gebruiksduur van een product en de keten daarna.

COMPLEXITEIT

Het instrument is eenvoudig tot uitdagend voor aankopers door de vele
keuzemogelijkheden. Daarom is bij een licentie een online introductie training
inbegrepen. De tool helpt aankopers inzicht te krijgen in de eigen circulaire
intentie en hoe matuur de markt is.

GEBRUIKSGEMAK

Het is een online instrument met een intuïtieve en visuele interface. Het
instrument is dus eenvoudig te gebruiken maar de gevraagde data kunnen
complex zijn en vergen afhankelijk van het kennisniveau soms begeleiding.

CONTACT
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5 DATA OUT
RESULTAAT

PRP® geeft een overzicht van alle aankooptrajecten en ondersteunt de aankoper bij het contractbeheer en gebruiksfase. Verder genereert PRP® de
scores van alle inschrijvers, duidt de hoogste circulaire intentie bij leveranciers aan en genereert
automatisch een materialen-en/of grondstoffenpaspoort.

BETROUWBAARHEID

De vergelijking van de producten gebeurt op
basis van de door de aankoper gekozen criteria
en de ingevulde geverifieerde data, waarbij de
meest circulaire leverancier de hoogste feitelijke
score krijgt. PRP® kent geen waardeoordeel of
puntensysteem.
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PRP is geschikt voor aankopers,
leveranciers en producenten bij de
circulaire aankoop en/of ontwikkeling van producten, projecten, diensten, werken en bijbehorende processen.
®
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VOOR WIE?

PRP

Pre Returnable Procurement circular e-procurement

Wat doet deze tool?
PRP® is een online aankooptool die aankopers met en zonder circulaire kennis helpt om circulair aankopen
concreet te maken, met eisen en criteria die aantoonbaar tot een meer circulair resultaat leiden. De methode
maakt het mogelijk om zowel de circulaire intentie (mindset) als het circulair resultaat te meten

Hoe kan deze tool jou helpen?
De functionaliteiten worden aangeboden in verschillende modules in functie van de noden van de aankoper
en de fases van het aankoopproces. De aankoper kan zelf kiezen hoe ver hij/zij gaat in het gebruik van de
functionaliteiten van de tool. PRP® heeft als doel inzicht te geven doorheen het volledige aankooptraject:
de herkomst, samenstelling en de levering van producten, tot de onderhouds- en schoonmaakvoorschriften
en finaal het zo circulair mogelijk inzetten van de afvalstromen. Daarnaast zorgt de tool ervoor dat aankopers
een aankoopdossier online kunnen voorbereiden. Hier kunnen documenten zoals contracten, tekeningen,
bestekken, onderzoeken,... geüpload en ter beschikking gesteld worden van de inschrijvers (leveranciers). Naast
de voorbereiding van het aankoopdossier geeft PRP® ondersteuning met selectiecriteria voor de leveranciers
met de hoogste circulaire intentie.

Hoe werkt deze tool?
De PRP® methode biedt volgende mogelijkheden ter ondersteuning van een circulair aankoopproces:
• Selectiecriteria met auto-scoring.
• Gunningscriteria met dynamische beoordelingsmethodiek.
• Audits voor circulair aankopen.
• Verificatiesysteem voor meten en vergelijken van het circulair resultaat.
Deze functionaliteiten worden aangeboden in verschillende modules, in functie van de noden van de aankoper en
van de fases in het aankoopproces. Het is dus de aankoper die per aankooptraject zelf kan kiezen welke eisen
en criteria proportioneel zijn in relatie met het niveau van circulaire ontwikkeling in de betreffende markt(sector).
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De Matrix®-module heeft 25 selectiecriteria in drie niveaus. De keuze van de set criteria is afhankelijk van welk
niveau van circulair aankopen gekozen wordt. Volgende drie niveaus worden onderscheiden:
• PRP Premium: creatie van bewustwording rond circulair aankopen.
• PRP Secundo: ondersteuning van de transitie naar circulair aankopen.
• PRP Imprimatur: begeleiding van de daadwerkelijke stap naar circulair aankopen.
De ReNtry®-module heeft 80 criteria die naar keuze ingezet kunnen worden op drie niveaus van diepgang.
De keuze van de set criteria en het niveau van diepgang is afhankelijk van welk niveau van circulair aankopen
gekozen wordt. Volgende drie niveaus worden onderscheiden:
• PRP® Items: analyse en vergelijking op het eindresultaat binnen de gekozen criteria.
• PRP® Materials: analyse en vergelijking op materiaalniveau binnen de gekozen criteria.
• PRP® Resources: analyse en vergelijking op grondstofniveau binnen de gekozen criteria.

Hoe wordt een analyse opgestart?
Dit is anders dan bij andere vergelijkbare instrumenten. Omdat de leverancier alleen op feiten gebaseerde
data mag aanleveren, treedt de leverancier meteen in contact met zijn keten om de nodige verifieerbare
informatie te achterhalen. Zo wordt, als gevolg van het aankooptraject, meteen tot diep in de keten circulaire
bewustwording gecreëerd.
Op basis van deze input vinden er metingen plaats die de circulariteit van een product bepalen. Afhankelijk
van de eisen van de aankoper én van de kwaliteit van de geleverde input kan de meting gebeuren op productniveau, materiaalniveau en grondstofniveau, telkens over de volledige levenscyclus van het product.
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Hoe wordt omgegaan met datamanagement?
PRP® verzamelt data op productniveau, materiaalniveau en/of grondstofniveau. Voor elke stap in de levenscyclus worden feitelijke data ingevoerd: vanaf het winnen van grondstoffen tot en met het daadwerkelijke
hergebruik van grondstoffen na de gebruiksfase en in alle cycli daarna. De aankoper bepaalt de diepgang
van de analyse. De leverancier levert alle data aan. Hoe dieper de analyse (van ‘product niveau’ naar ‘materiaalniveau’ en naar ‘grondstofniveau’), hoe uitgebreider de data en dus ook hoe uitgebreider verificatie wordt.
In de database van PRP® worden alle ingevoerde gegevens automatisch opgeslagen en blijven steeds beschikbaar. De data zijn eenvoudig te importeren uit andere informatie (ERP) systemen en de identificatie van
producten is leesbaar door middel van een QR-code of RFID.

Wat kost de toegang tot deze tool?
Gebruikers hoeven geen software te installeren maar kunnen de tool online raadplegen.
De licentie is gekoppeld aan het aantal gelijktijdige gebruikers en bestaat uit een vast deel en een variabel deel.
Vast deel: €3.600,00/jaar bij een onbeperkt aantal inkooptrajecten, inclusief online introductietraining van 1,5 uur.
Variabel deel: €10,00/maand/gelijktijdige gebruiker.
Training PRP® tool: €1.500,00/dagdeel voor maximaal 10 deelnemers.
Training circulair aankopen: €1.500,00/dagdeel voor maximaal 15 deelnemers.

Wie gebruikt deze tool?
PRP® is geschikt voor aankopers, leveranciers en producenten bij het circulair aankopen en/of ontwikkelen
van producten, projecten, diensten, werken en bijbehorende processen. De tool is met andere woorden
ontwikkeld voor elk aankoopproject en kan gebruikt worden in zowel de private als in de publieke sector.
De afbeelding-gestuurde interface is gebruiksvriendelijk waardoor het werken met de tool intuïtief wordt.
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Welke output krijg je als aankoper?
PRP® geeft een overzicht van alle aankooptrajecten (van leveringen tot onderhoudsvoorschriften en afvalstromen) en ondersteunt de aankoper bij het contractbeheer en gedurende de gebruiksfase. Het grote voordeel is dat de tool niet alleen de informatie voor het aankoopproces weergeeft maar ook zicht geeft op alle
informatie tijdens én na uitvoering van de aankoop. Verder genereert het instrument de scores van alle inschrijvers en duidt het de meest circulaire leveranciers aan. PRP® genereert altijd automatisch een materialenpaspoort en/of grondstoffenpaspoort op basis van de aangeleverde data.

Wat is de grootste verdienste van PRP®?
Zowel aankopers als leveranciers krijgen inzicht in het niveau van circulariteit en verbeterpunten voor hun
eigen producten, waardoor de geleverde inspanning van alle partijen altijd waardevol blijft, onafhankelijk van
het aankooptraject zelf. De online analyse verbindt letterlijk de marktpartijen met elkaar waardoor interactie
ontstaat met een hoger circulair resultaat als gevolg. De methode garandeert dat door circulair aankopen
een ander, meer circulair resultaat ontstaat.

Meer informatie en cases beschikbaar op het leerplatform!

Deze toolsteekkaart is gefinancierd door OVAM.

