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De circulair inkopen klepel hangt blijkbaar in het Oosten? 
Wat een imposante week was dit! Onze innovatie gericht inkopen aanpak raakt nu echt in een 

versnelling, met deze week een respectabel aantal mijlpalen. 

Maandag is de Rapid Circular Contracting (RCC) aanbesteding voor de Malderburchtstraat 

renovatie in Nijmegen gepubliceerd. 

Dinsdag vond de druk bezochte marktontmoeting plaats in Zwolle, rond onze eerste Rapid 

Impact Contracting (RIC) aanbesteding voor de "warme en koude dranken" van de provincie 

Overijssel. De selectiedocumenten zijn inmiddels afgelopen donderdag gepubliceerd. We 

zoeken de 5 meest geschikte coalities voor het 2e deel van het traject. Uniek aan deze aanpak is 

dat we Sustainable Development Goals (SDG's) van de United Nations benutten als speerpunten 

om partijen zich mee te laten profileren. 

En dan vrijdag. We hebben 3 domeinen tegelijk gepresenteerd in Leeuwarden bij de 

VeiligheidsRegio Fryslân (VRF). In deze marktinformatiedag stonden printing faciliteiten, afval 

beheer en het beheer van de buitenruimte centraal. In een Rapid Circular Contracting proces 

nodigen we partijen uit om zich te profileren als meest geschikte (coalitie van) partner(s). Na 
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gunning volgt in een RCC de "dans" waarin opdrachtgever en opdrachtnemer samen het ontwerp 

en de uitwerking daarvan ter hand nemen. In dit geval start die dans met een 

gemeenschappelijke sessie waarin alle 3 partijen elkaar gaan uitleggen waarom zij geselecteerd 

zijn, om vervolgens gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijkheden om synergie te 

ontwikkelen. De kansen daaruit worden vervolgens meegenomen in de uitwerking per domein. 

Ook na de implementatie blijven alle nieuwe partijen alert op circulaire of maatschappelijke 

meerwaarde mogelijkheden en zullen met een grote regelmaat de hoofden bijeen steken om 

nieuwe oplossingen bij de kop te pakken. 

De stand-stil periode van de vorige RCC bij de VRF zit er op, dus we konden vrijdag bekend 

maken dat de combinatie Maas - Peeze de warme en koude dranken aanbesteding heeft 

gewonnen. Zij waren uitgenodigd om de aanwezigen voor de 3 nieuwe RCC's te inspireren met 

hun ervaringen tot nu toe en dat lukte vol verve. Wat een positieve energie gutste er door de 

zaal. Wat niet wegneemt dat een groot deel van de zaal nog de nodige vragen had en heeft en 

zal tegenkomen op hun weg naar een aantrekkelijk en realistisch en toekomstgericht aanbod, 

maar het gros van de aanwezigen liep te stralen bij de gedachte dat ze nu eens echt op hun 

vakmanschap, innovatievermogen en samenwerking skills worden uitgedaagd. 

Al met al dus een onvoorstelbaar gave week vol mijlpalen rondom onze RCC en nieuwe zus, de 

RIC. Tijdens de #RVO-#PIANOo #Leernetwerk bijeenkomst die wij vanuit #KplusV mogen hosten 

over de samenwerking Markt - Overheid bij het inkopen van CO2 arme en/of circulaire 

oplossingen kwam vorige week wederom naar voren hoe stroef dat in de praktijk nog altijd gaat 

en dat de #HoeDan? voor velen lastig is te beantwoorden. Je hoort wel steeds vaker over de dat 

bestuurders en beleidsmakers de circulair klok hebben horen luiden, maar de inkoop 

medewerkers en interne opdrachtgevers weten nog lang niet altijd waar de klepel precies hangt. 

Onderweg uit het hoge Noorden realiseerde ik mij dat die klepel blijkbaar ergens in het Oosten 

van het land hangt. En dat kan niet alleen met mijn Achterhoekse tongval te maken hebben. 

Kom op mensen in het Zuiden en Westen van Nederland. Trek je stoute schoenen aan en verleid 

je collega's en bestuurders om ook eens echt op innovatie gerichtheid te gaan inkopen! Op 7 

november tijdens de Circulaire Beurs - Meet the Market in de Fokker Terminal in Den Haag 
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zullen een groot aantal deskundigen zich ook weer graag van hun beste kant laten zien rondom 

circulair inkopen en het aanbieden van circulaire oplossingen. #Cirkelstad mag daar een deel 

van het programma invullen en pakt daar de circulaire bouw en facilitaire aspecten van op. 

Inclusief een heuse dating sessie samen met de Groene Groeiers van VNO-NCW. Dus wanneer 

jullie aan die kant van het land je niet de circulaire inkoop kaas van het brood willen laten eten, 

dan meld je je daar voor aan en gaan we proberen die klepel een stuk centraler in het land te 

rollen! 

Wat die Oost Nederlandse klepel betreft, vanaf 8 oktober 2018 starten we vanuit Circles met de 

Circulair Inkopen monitoring tool, vergezeld door Masterclasses over hoe gemeenten een begin 

kunnen maken of hun voorsprong uitbouwen voor Gelderse gemeenten, ondersteund door de 

provincie Gelderland. Maar dit instrument doet het ook buiten de provinciegrenzen! 
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