
Kennissessie 
circulair 
inkopen



Introductie Flux Partners | Anies

Circulair inkopen | Hilde

Circulair tenderen | Janneke

Casus Gemeente Amsterdam de 

koffiefabriek | Valerie

Pauze 

Pitch RE:BORN | Carolien

Agenda



Kennismaking



Flux Partners 
Duurzaamheid 
& Circulaire 
Economie

Maakt van uw duurzame 
ambities werkelijkheid 



Duurzaamheid & Circulaire economie 

Inkoop en aanbesteden

Tendermanagement

Projectmanagement

Omgevingsmanagement



Circulair | Klimaatneutraal | Milieuvriendelijk



Grond, 
Weg & 
Waterbouw 
(GWW)

Energie

Burgerlijke-
en utiliteits-
Bouw
(B&U)



Ons doel: een klimaatneutrale en circulaire 
bouweconomie

Door het meetbaar maken van 
milieueffecten, circulariteit en andere 
duurzaamheidambities

Monitoren van prestaties

Onze aanpak



Onze 
Meerwaarde 

Duurzaamheid & 
Circulaire economie 

Interdisciplinair 
en in gehele keten

Opdrachtgevers
• Inkoop & Aanbesteden 

Opdrachtnemers
• Tendermanagement 



Flux Partners 
Duurzaamheid 
& Circulaire 
Economie

Circulair inkopen en 
aanbesteden



2030 
GHG –55%

2030

50% circulair

2050
100% circulair

2030
GHG -100%

2030
50% circulair

2050
100% circulair

2030
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2050
100% circulair

2030
GHG –55%

2030
GHG -55%

SDG





Our commitments toward Net Zero

Net Zero

Value chain

2040

-50%

Reduction in 
Supply Chain

2030

-38%

Reduction of 
emissions

2020
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2021 landfill ban on blades

2030 50% circular blades

2050 100% circular blades
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Transitiepaden aanpak

Aandachtspunten:

Vertaling  van beleid → ontwerpkeuzes

Belang van monitoring



MKI (€)

Referentie Aanbieding Uitvoering 1 Uitvoering 2 Oplevering



Referentie Aanbieding Uitvoering 1   Uitvoering 2   Oplevering

Referentie Aanbieding Uitvoering 1   Uitvoering 2   Oplevering

Massa (ton)

CO2eq (ton)

Prijs (€)

Referentie Aanbieding Uitvoering 1   Uitvoering 2   Oplevering
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Flux Partners 
Duurzaamheid 
& Circulaire 
Economie

Circulair tenderen



Rijksvastgoedbedrijf

• Renovatie Surinameweg

Onderwijs

• UvA REC-P

Gemeenten

Politie

Brandweer

Renovatie

• Wat doen we met de bestaande materialen?

• Hoe brengen we circulaire materialen in?

Nieuwbouw

• Hoe brengen we circulaire materialen in?

Markt
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Voorbeeldcasus 
Renovatie Surinameweg 
Haarlem

Hoge ambities, 

gericht op de 

toekomst



Ambities 
Rijksvastgoedbedrijf 
Circulair bouwen

Basisniveau
• Maximale MPG score

• Eisen toepassing hergebruikte en biobased
materialen

Plusniveau
• Meerwaarde te leveren in gunningscriteria

• Ambitieuze set eisen in ontwikkeling

Koploperniveau
• Schaalbaarheid naar de toekomst

• Bijvoorbeeld: Project Kantoor vol Aval 
(KAVA)&nieuwbouw de Monarch 4 
(hoogbouw in hout)



Uitvraag Renovatie 
Surinameweg 4

Kwaliteit ontwerp

Duurzaamheid, circulariteit en 
onderhoudbaarheid

Samenwerking en 
kwaliteitsborging

Verificatie

Contract: 

Concurrentie gerichtte
dialoog

Design & Build + UAV-gc



Aspecten
De wijze van hergebruik van vrijkomende bouw- en 
installatiematerialen op een zo hoog mogelijk 
kwaliteitsniveau;

De wijze waarop voor nieuw ingebrachte materialen 
en de vaste inrichting zo min mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van primaire grondstoffen

Bewijsstukken
Sloopplan

Afwegingsmatrix hergebruik

Onderbouwing nieuw ingebrachte materialen en 
vaste inrichting

Circulariteit



Onze strategie

Hoog op de 10R 
ladder inzetten

Volume

Hergebruik materiaal 

Inbreng nieuw 
materiaal



Refuse & Reduce – volumestudie heeft impact

OntwerpBestaande situatie

Volumestudie RVB





…Naar nieuw



Rethink

Geen nieuwe fundering

Houten constructie, losmaakbaar

Geen aanvullende stijgpunten



Refuse,
Geen verlaagde plafonds



Re-use
Installaties gedeeltelijk hergebruikt

Metalen plafondplaten als afwerking kernen hergebruikt



Wat werkte tegen

Beeldkwaliteit hoger gewaardeerd 

dan duurzaamheid

Stedenbouwkundig plan en eisen 

aanpassen



Voorbeeldcasus 
Renovatie UvA REC-P

Praktische 
aanpak



We bouwen circulair, natuurinclusief

en klimaatbestendig;

Aardgasloos & Paris-proof voor of in 

2030;

Koploper zijn op het gebied van 

duurzaamheid en circulariteit. Beleid 

is gericht op verduurzamen op 

natuurlijke momenten;

Maximaal hergebruik van grondstoffen 

en producten;

Creëren van levensduurverlenging.

34

Ambities UvA



Uitvraag UvA REC-P

Het maximaliseren van het 
hergebruik van grondstoffen en 
producten:

Toepassen van vrijkomende 
materialen in de renovatie

Toepassen van de vrijkomende 
materialen bij andere projecten
Toepassen van circulaire 
materialen uit andere projecten 
in de renovatie

Contract: 

Bestek

UAV



Eindbestemming zo dicht mogelijk bij de UvA

1.REC-P

2.UvA & HvA

3.Heijmans en partners

4.Algemene marktplaats

5.Hoogwaardige recycling

✓ Minder vervoer van materiaal

✓ Kortere opslag

✓ Zekerheid van toepassing

Onze strategie



Onze aanpak 

Binnen het bestek 

Aan tafel met de uitvoerder

Buiten het bestek 
Brainstorm sessies met kennisdragers duurzaamheid

Toepasbaarheid checken door techneuten

Ideeën box op Heijmans kantoor

Circulaire kansen
Brainstorm sessies met kennisdragers duurzaamheid

Initiatieven van Heijmans zelf



Wat werkte tegen

Veel vastgelegd in bestek

Minder vrijheid & toepassingskennis

Kansen minimaal kostenneutraal

Beeldkwaliteit hoog, mag er niet verouderd uit zien 

Bijvoorbeeld toiletten niet ingezet voor hergebruik in bestek

Aanbod en vraag niet altijd zichtbaar 

Circulariteit is nog niet goed meetbaar in deze uitvraag



Risico’s voor uitvoering

Reviseren & hergebruik soms kostenverhogend
Bijvoorbeeld radiatoren: schoonspoelen, drogen, afdoppen, opslaan

Keuring, certificering kostbaar of niet mogelijk  

Koppelingen, onderdelen en accessoires niet meer te verkrijgen

X



Kennissessie 
circulair 
inkopen



Naam, bedrijf, functie en

ervaring met circulair inkopen

1 minuut

Kennismaking



Ons doel: een klimaatneutrale en circulaire 
bouweconomie door de publieke sector en 
private partijen te ondersteunen in hun 
duurzame transitie.  

Dit doen wij door het concreet en meetbaar
maken van milieueffecten, circulariteit en 
andere duurzaamheidambities op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Tot slot ondersteunen wij het monitoren van 
prestaties en kunnen op basis daarvan 
bijsturen.


