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Waarom circulair? 

• Earth overshoot day op 29 juli 2019:
de dag waarop wereldwijd alle grondstoffen op aarde voor 
de rest van het jaar al gebruikt zijn. Op dit moment is 1,75 
keer de aarde nodig om alle grondstoffen te kunnen leveren. 

• Donut economy: het economische systeem moet onder een 
ecologisch plafond blijven en boven 
een sociaal/moreel minimum. 

Definitie van circulair
• Er bestaan 114 definities over 

Circulariteit; 
• 80% over recycling 
• 50% vermindering 
• 50% economische 

welvaart 
• 10% duurzame 

ontwikkeling  
• Verdeling van definities in categorieën: 

• Holistisch circulair 
(ecologisch en economisch, net als de Donut 
economy)

• Toegespitst op grondstoffen 
(zoals bij Circle Economy). 

Circulair is meer dan techniek
• Technisch inhoudelijk

• Proces en samenwerking 
• Verdienmodel 

• Financieel model
• Ontwerp 

Circulair voor zowel een
gebouw als bij gebied begint

1. Met een ambitie
2. En bijbehorende doelstellingen 
3. Veel is mogelijk per onderwerp 

(zie uitgebreide samenvatting per onderwerp)  
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Re-Think door Noor Huitema (Copper8)

Re-Value door Liesbeth Bijvoet (Antea Group)

Re-Measure door Mantijn van Leeuwen (Nibe)

Re-Collaboration door Quirin Niessen en Maaike 
Broekhuijs (Kirkman Company)

Re-Design door Mark Oldengarm (BNA), Arend van de 
Beek (Lagemaat) en Menno Rubens  (Cezeped)

Re-Sure door Fanauw Hoppe (AT Lawyers) 

Re-Govern door Gerard Roemers (Metabolic)

Re-Fund door Jim Teunizen (Alba Concepts) 
Fund

Andere kijk op 
businessmodellen 
Circulaire 
verdienmodellen
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Re-Think Masterclass
Inhoud

Hoe ga je om met circulair aanbesteden en circulair inkopen
• Eerste deel schetst de context en circulair aanbesteden in grote lijnen. 
• Tweede deel gaat in op circulair inkopen in 8 stappen. 
• Deze publicatie is te downloaden via deze link. 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• Dit betekent dat alles wat we inkopen ‘niet-virgin’ of ‘fossiel’ zijn, maar 
‘biobased’, ‘hergebruikt’ of ‘gerecycled’. 

Barriéres: 
• Bij circulariteit wens je meer dan de wet eist. Dit maakt het juridisch lasting. 

Kansen:
• Het gesprek aangaan doet de gemeente in tenders nauwelijks. Dit is een 

groeipotentieel. 

Circulair aanbesteden en inkopen in relatie tot andere thema’s:
• Niet alleen een as-a-service model bepaalt dat een product circulair is. Andere 

punten zijn ook van belang: denk aan technisch inhoudelijk (materiaalgebruik, 
flexibiliteit), process en samenwerking, verdienmodel, 
samenwerkingsovereenkomsten. 

• Dit onderwerp heeft een overlap met de thema’s ‘Re-Design’ en ‘Re-Sure’. 

Korte samenvatting andere kijk op vastgoed – circulair aanbesteden en inkopen 

Noor Huitema 
Co-founder van Copper8 

Noor is als Civiel Technicus al jaren 
betrokken bij maatschappelijke 
vastgoedontwikkelingen waarbij 
duurzaamheid een belangrijk rol 
speelt. Haar technische kennis wordt 
verrijkt met haar grote interesse voor 
de zachtere elementen die bij deze 
ontwikkelingen komen kijken.

Website: https://www.copper8.com/ 

https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2019/02/E-book-Circulair-Inkopen-in-8-stappen-Copper8.pdf
https://www.copper8.com/


Re-Think Masterclass
Conclusie 

CIRCULAIR AANBESTEDEN
Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.  
• Stel hierbij het systeem centraal, niet het product. 

• Voorbeeld: je hebt goede mobiliteit nodig, in plaats van een auto. 
• Kan de markt daar goed antwoord op geven? Daarvoor is een dialoog 

een mooi medium.
• Beide betrokken partijen moeten geloven in toekomstige waarde.  

CIRCULAIR INKOPEN
De acht stappen van circulair inkopen:
Intern 
1. Waarom en wat 

• Denk aan: klimaatneutraal, circulair, 
social return 

• Breng een focus aan bij de 
waarom en wat. Sommige 
behoeften kunnen worden 
weggelaten. 

• Aandringen op kwaliteit/waarde, in plaats van kosten. 
2. Interne samenwerking 

• Hoe borg je kwaliteit en besluitvorming?
• Hoe verdeel je de risico’s bij partnerschappen? 
• Waar wordt de inkoper op afgerekend? 
• Belang en invloed diagram: de juiste persoon op het juiste moment 

aan tafel. 
3. Vraagstelling 

• Stel bij het eisen duidelijke kaders waarbinnen dit moet gebeuren 
en zet mogelijkheden voor afwijking vast. 

• Zet de behoefte, in plaats van de oplossing in de markt. 
• Zet de functionaliteit centraal, in plaats van het (eind)product of de 

oplossing. 

Extern 
5. Externe samenwerking 

• Schrijf op hoe jullie de kosten verdelen, risico’s dekken, etc. 
• Omschrijf de keten achter de keten. Hoe zorg je dat iedereen deze 

visie mee draagt. 
• Stel de relevante vragen 

5. Aanbestedingsbeginselen 
• Samenwerking binnen de juridische kaders (dialoogfase voor loslaten 

innovatie) 
• Keuze voor verschillende procedures op basis van samenwerking 
• Zorg voor contact met partijen
• PPS wordt DBM-contracten

6. Eisen en criteria 
• Probeer eisen in verhouding te plaatsen en niet binair. 
• Verhouding prijs kwaliteit (met emvi grootste innovatieve producten 

maakbaar) 
• Verschil potentiële circulariteit vs. gerealiseerde circulariteit. 

7. Borgen van vertrouwen in overeenkomst 
• Procesafspraken en niet alleen productafspraken. 

8. Contractmanagement 
• Zorgen dat prestaties worden gerealiseerd. 
• Tendermanagement in het begin ten opzichte van het 

aanbestedings/contractmanagement. 
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Re-Value Masterclass
In deze masterclass behandelen we de volgende punten:

Hoe ga je om met circulaire gebiedsontwikkeling en de verschillende 
belangen: 
• Eerste deel schetst de relevantie. Waarom moeten we toewerken naar 

circulaire gebiedsontwikkeling? En wat is circulaire gebiedsontwikkeling? 
• Het tweede gedeelte gaat in op een specifieke case. 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• Dit betekent dat vanaf 2023 de overheid voor 100% circulair inkoopt. 

Barriéres: 
• Denken op de lange termijn op de voorkant is lastig. Men wordt namelijk op 

investeringsbudgetten afgerekend. 

Kansen:
• Bepaal je ambitie en stel haalbare doelen 
• Doe het samen en zoek je partners uit 
• Wees flexibel 
• Borg circulariteit: wie is er na 20 jaar verantwoordelijk? 

Circulaire gebiedsontwikkeling in relatie tot andere thema’s:
• Dit onderwerp heeft een overlap met het thema’: Re-Collaborate’. Dit thema 

gaat in op lange termijn samenwerking en hoe je organisaties meeneemt in 
een transitie.  

Liesbeth Bijvoet 
Projectmanager Ruimtelijke 
Ontwikkeling bij Antea Group 

Liesbeth is een allround ervaren 
projectmanager in stedelijk en landelijk 
gebied. Zij richt zich vooral op de 
haalbaarheidsfase van 
binnenstedelijke (her) 
ontwikkelingsprojecten. 
Opdrachtgevers komen zowel uit de 
private – als publieke sector. 

Website: https://www.anteagroup.nl/ 

https://www.anteagroup.com/


Re-Value Masterclass
CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING  
Gebiedsontwikkeling is het ploeteren met posities, partijen, programma’s, 
processen, participatie en poen:
• (her)ontwikkelen van een gebied door verbinden van: 

• Functies 
• Disciplines 
• Partijen
• Belangen 
• Geldstromen 

Integraal proces. 

Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen 
waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk 
verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken 
centraal staat. 

Bij circulaire economie kan je de zeven R-en strategieën toepassen: 
1. Rethink – heroverweeg oplossingen op elk systeemniveau door 

alternatieven te verkennen en problemen te herformuleren 
2. Reduce – minder materiaalgebruik door slim ontwerpen, ingrepen 

uitstellen en werk realiseren met lange levensduur 
3. Repair – producten worden onderhouden en gerepareerd met oog op 

hergebruik in dezelfde functie 
4. Reuse – vrijkomende producten worden in dezelfde functie hergebruikt 
5. Remanufacture – onderdelen van afgedankte producten worden gebruikt 

om nieuwe producten te maken 
6. Recycle – producten komen als materiaal weer terug in de 

productieketen 
7. Recover – materialen worden verbrand om energie op te wekken 

Deze strategieën kan je toepassen in de zeven karakteristieken van de circulaire 
economie: 
• Materialen energie 
• Biodiversiteit maatschappij en cultuur 
• Gezondheid en welzijn veerkrachtige economie 
• Meer dan alleen financieel 

DE CASE 
Een woningcorporatie in Zwolle. In een wijk worden 180 sociale huurwoningen 
gesloopt. Hier komen 230 sociale huurwoningen en 250 koopwoningen voor 
terug. Net als de toevoeging van commerciële voorzieningen en een half 
verdiepte openbare parkeergarage. De resterende ruimte wordt zo 
hoogwaardig mogelijk ingericht. 

Welke partijen zijn betrokken? 
Woningcorporatie Gemeente Waterschap 
Ontwikkelaar Belegger Aannemer 
Bewoner Gebruiker 

Waar zijn eigen belangen en waar zijn gedeelde belangen? 

Wat betekenen de circulaire maatregelen voor grondexploitatie? 
Alle zaken die met sloop/bouwrijp/woonrijp te maken hebben. 

Wat betekenen de circulaire maatregelen voor gebouwexploitatie?
Opbrengsten uit verkoop of huur. Onderhoudscontracten worden afgesloten als 
deze financieel aantrekkelijk zijn. 

Wat betekenen de circulaire maatregelen voor beheer en onderhoud? 
 hoe minder, hoe goedkoper. Daarnaast kunnen materialen worden verkocht. 
Parkmanagement vraagt wel organiserend vermogen. 
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Re-Measure Masterclass

Hoe ga je om met het meten van circulariteit? Deze masterclass heeft drie 
onderwerpen behandeld: 
• Eerste deel gaat in op het initiatief CB’23 en het actieteam meten van 

circulariteit in de bouw. 
• Tweede deel geeft inzicht in de waardering van grondstoffen. 
• Het derde deel geeft een sneak preview watde effecten zijn van CO2 

beprijzing op gebiedsontwikkeling. 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• Het is daarom belangrijk om te kunnen meten wanneer iets circulair is. 
• Platform CB’23 werkt toe naar een uniforme meetmethode voor het 

meten van circulariteit in de bouw. 

Barriéres: 
• We werken momenteel nog toe naar geharmoniseerde afspraken om 

indicatoren te bepalen en voorlopig niet te wegen. 

Kansen:
• Naast meten van circulariteit, komen een aantal andere actieteams: (1) 

circulair ontwerpen en bouwen, (2) informatie en data, (3) waardecreatie en 
financiering en (4) borging. 

Meten van circulariteit in relatie tot andere thema’s:
• Dit onderwerp heeft een overlap met de thema ‘Re-Think. Het meten en 

beoordelen van circulariteit is een onderdeel van circulair inkopen en 
aanbesteden.  

• Ook heeft dit onderwerp overlap met circulair contracteren. Meten van 
circulariteit komt terug in een contract.  

Korte samenvatting andere kijk op vastgoed – meten van circulariteit 

Mantijn van Leeuwen 
Directeur Nibe 

Mantijn van Leeuwen studeerde 
Chemische Technologie aan de TU 
Delft en Bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, daarna is hij 
gepromoveerd in de Chemische 
Technologie aan de TU Delft. Mantijn is 
binnen het NIBE senior adviseur op 
gebied van strategie en beleid van 
duurzaamheid van bouwproducten en 
vervult daarnaast sinds 1 januari 2016 
de functie van algemeen directeur.

Website: https://www.nibe.org/ 

https://www.nibe.org/


Re-Measure Masterclass
PLATFORM CB’23 
Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar 
verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het 
streven is voor 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen voor 
circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met 
de Bouwcampus en NEN invulling te geven aan dit initiatief. Het initiatief loopt 
4 jaar (2019 – 2023) en deelname is gratis. Momenteel zijn er 100 deelnemers. 
Eerste jaar is afgerond en versie 1.0 van de volgende leidraden zijn 
gepubliceerd: 
• Circulair bouwen framework 
• Circulair bouwen meetmethode 
• Circulair bouwen paspoort 

De masterclass gaat in op ‘actieteam meetmethode’. Het doel van dit 
actieteam is:
Meer duidelijkheid scheppen met geharmoniseerde kernmethode. 
- Één set van kernindicatoren en definities 
- Aanvullende indicatoren mogelijk 
- Kernmethode past in verschillende instrumenten 

Kerndoelen circulair bouwen: 
- Beschermen materiaalvoorraden  meten met (1) kwantificatie 

materiaalstromen, (2) ontwerpprincipes gericht op adaptiviteit en (3) 
rekenmethode voor losmaakbaarheid. 

- Beschermen bestaande waarde 
- Beschermen milieu --> meten met indicator MPG of MKI score. 
Indicatoren dragen direct bij aan bovenstaande doelen over de hele 
levenscyclus van materiaal. 
Er zijn 4 aanbieders van instrumenten voor bouw, 1 aanbieder voor GWW

Nb: gezondheid is niet meegenomen, want deze is in een andere norm 
opgenomen. 

De volgende actieteams gaan in 2020 aan de slag: 
- Circulair bouwen en ontwerpen - Informatie en data 
- Meten van circulariteit - Borging 
- Waardecreatie en financiering 

Eerst is de focus op geharmoniseerde afspraken om indicatoren te bepalen. En 
voorlopig niet te wegen. 

Belangrijk om een goed juridisch contract te maken. Met dit contract kan je de 
mogelijke oplossingen keuren. 

Meer weten?
• Leidraden platform 31: www.platformcb23.nl/leidraden 
• LCA framework voor bouwproducten: www.milieudatabase.nl 
• Transitieagenda: 

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-4-transitiea
genda-bouw 

WAARDERING VAN GRONDSTOFFEN 
Nederland werkt met de MPG: milieukosten van materialen. 
Hoe kan je je MPG verbeteren? WEARTHY biedt tools om circulariteit te waarden 
en optimaliseren. 
Op Europees niveau verkenning naar inprijzing CO2 in grondstoffen en 
producten: 
1. Interne CO2 beprijzing: contract gunnen op totaalprijs, inc. CO2
2. Externe beprijzing met daadwerkelijke CO2 uitstoot belasten met accijns, 

heffing of belasting. De vervuiler betaalt. 
Is heel kansrijk als CO2 een substantiële prijs krijgt. 

Interne CO2 beprijzing door provincies: en gemeenten. Dit is een gezamenlijk 
programma met experimenten in duurzame aanbesteding en maatschappelijk 
verantwoord inkopen. 

http://www.platformcb23.nl/leidraden
http://www.milieudatabase.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-4-transitieagenda-bouw
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-4-transitieagenda-bouw
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Re-Fund Masterclass

Hoe ga je om met circulair financieren en wat zijn mogelijke  
financieringsmodellen? 
Deze masterclass behandelt mogelijke circulaire business- en verdienmodellen in 
de bouw en de dilemma’s die hierbij komen kijken. 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• Er zijn verschillende circulaire business- en verdienmodellen die 
uitgevraagd kunnen worden bij gronduitgifte. 

Barriéres: 
• Het is lastig om circulaire business- en verdienmodellen toe te passen in een 

lineair systeem. Hierbij zijn: (1) schaal, (2) restwaarde berekenen en (3) 
restwaarde kapitaliseren lastige punten. 

Kansen:
• Gemeenten kunnen een voortrekkersrol pakken bij het toepassen van 

circulaire business- en verdienmodellen. Dit kunnen zij doen door:
• Verdienmodellen noemen bij de KPI’s van de gronduitgifte. 
• Deze uitgifte kan zowel voor woning, utiliteit als openbare ruimte 

worden gebruikt. 
• Marktplaatsen en urban miners kunnen een sleutelrol spelen in 

hergebruik van materialen. 

Financieren van circulariteit in relatie tot andere thema’s:
• Dit onderwerp heeft een overlap met de thema ‘Re-Sure’: circulair 

contracteren. Zo is het belangrijk om eigenaarschap en financiering af te 
spreken in contracten. 

• Daarnaast is dit onderwerp direct gelinkt aan meten van circulariteit: 
mogelijke KPI’s bij uitgiften en restwaarde van secundair materiaal berekenen. 

Korte samenvatting andere kijk op financiering – circulaire business- en verdienmodellen  

Jim Teunizen 
Directeur Alba Concepts 

Jim is directeur en eigenaar van de 
duurzame onderneming Alba Concepts, 
die zich richt op advisering, management 
en projectontwikkeling. Jim opgeleid als 
ingenieur aan de TU Eindhoven en heeft 
vervolgens de postdoctorale opleiding 
ADMS afgerond. Tevens heeft hij rechten 
gestudeerd aan de UvT. De mix van 
techniek, financiën, juridische aspecten en 
duurzaamheid vormt vandaag de dag 
nog steeds de ‘groene’ draad in zijn 
projecten.

Website: https://albaconcepts.nl/ 

https://albaconcepts.nl/


Re-Fund Masterclass
CIRCULAIRE PRINCIPES BIJ BUSINESS- EN VERDIENMODELLEN 
De leidende circulaire principes die Alba Concepts hanteert bij het opstellen 
van deze modellen is: (1) restwaarde en (2) losmaakbaarheid. Een moeilijker 
principe is ‘toxiciteit’. Dit begint meer plaats te krijgen bij de Dutch Green 
Building Council, maar hierover is vooralsnog niet een helder standpunt 
ingenomen. 

Jim is ingegaan op circulaire business- en verdienmodellen in de bouw. De 
volgende businessmodellen komen voor in de bouw: 
• Product as a service 
• Deelplatform of shared economy 
• Gedeeld eigendom 
• Open beprijzing 
• Licentie 
 
De volgende verdienmodellen komen voor in de bouw:
• Operational en financial lease
• Pay-per-use 
• Verlengde garantie en terugkoopregeling  
• Verhuur 

Deze business- en verdienmodellen zijn gebaseerd op de twee circulaire 
principes, als hierboven vermeld. Om te bepalen welke business- en 
verdienmodel past bij de bouwopgave, is het belangrijk: (1) een heldere 
ambitie voor ogen te hebben en (2) een model passend bij de situatie te 
schetsen. Zo zijn er tijdens de mastertrack een aantal voorbeelden genoemd 
van situaties en toegepaste business- en verdienmodellen. 

DILEMMA’S BIJ TOEPASSEN VAN BUSINESS- EN VERDIENMODELLEN
Er zijn een aantal dilemma’s die voorkomen bij het toepassen van deze 

modellen. Een aantal zijn behandeld in de masterclass:
Schaal – er is een bepaalde schaal van toepasbaarheid nodig om een business- 
of verdienmodel rendabel te maken. Als de schaal te klein is, dan is het niet 
toepasbaar binnen het huidige systeem. Hierbij reken je met een fatsoenlijk 
rendement en niet met ‘rijk rekenen’ ten aanzien van huidige 
financieringsmodellen. 

Restwaarde berekenen – de restwaarde berekenen van materialen die over een 
tijd vrijkomen is lastig. Wie verifieert deze restwaarde? En wie gaat deze 
restwaarde garanderen en valideren? Accountmanagers zijn hier nog niet zo 
happig op. Er wordt hiermee gepionierd, waarbij het risico ligt bij de partij die de 
innovatie wil doorvoeren. Banken nemen dit risico vooralsnog niet. 

Een voorbeeld is metaal. Metalen zijn vaak tot 100% te recyclen. Daarnaast zijn 
metalen eindige grondstoffen. Er zijn modellen om te voorspellen wat metalen 
waard zijn in de toekomst. Bij deze voorspellingen moet je de volgende 
invloeden op de kosten meenemen: (1) macro-economische ontwikkelingen, (2) 
bewerking en vervaardiging van metalen en (3) mogelijke dagwaarden van 
metalen. 

Verdienmodellen kapitaliseren in grondwaarde – er ligt een grote kans bij het 
kapitaliseren van circulaire verdienmodellen in de grondwaarde. Echter is dit nog 
moeilijk te integreren, omdat het rationeel nog niet onderbouwd is deze stap te 
maken. 

KANSEN VOOR FINANCIERING
De betrouwbaarheid van data over restwaarden en losmaakbaarheid zijn 
belangrijk. Daarnaast kunnen marktplaatsen en urban miners van grondstoffen 
een sleutelrol gaan spelen. Hierbij is standaard maatvoering van belang. 
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Wat zijn mogelijke lange termijn samenwerkingen ingericht worden bij de transitie 
naar circulair bouwen? 
• Deze masterclass behandelt de mogelijke variabelen die invloed hebben op je 

samenwerking en een stappenplan om je juiste partner te kiezen. 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• Dit vraagt op een andere manier te kijken naar publiek-private samenwerking. 
• Een grote uitdaging is hierbij: hoe kies je je partners en welke vorm van 

samenwerking kies je
• De manier van samenwerking is context afhankelijk. 

Barriéres: 
• Om een succesvolle, duurzame relatie op te bouwen, is (1) vertrouwen en (2) gedeeld 

overstijgend doel essentieel. Als dit mist, is de kans van slagen aanzienlijk lager. 

Kansen:
• Er zijn vele vormen van samenwerking, die verschillen van totale uitbesteding van 

activiteiten tot volledig zelf doen.
• Als gezamenlijke en individuele belangen en kernwaarden op één lijn zitten, is de kans 

op een duurzame samenwerking groot.  
• Meet je impact en evalueer je samenwerking om inzicht te krijgen in het success 

ervan. 

Samenwerking bij circulair bouwen in relatie tot andere thema’s:
• Dit onderwerp heeft een overlap met de thema ‘Re-Value. Samenwerking kan je 

versterken door het zoeken naar gedeeld belang op bepaalde thema’s. 
• Daarnaast is dit gelinkt aan re-fund en re-sure, omdat de financiële modellen en 

contracten essentieel zijn voor de samenwerking. 

Korte samenvatting andere kijk op samenwerking – lange termijn samenwerking

Quirin Niessen en Maaike Broekhuis 
Adviseurs Kirkman Company 

Quirin Niessen is een professional met ruim 
negen jaar internationale 
projectmanagement ervaring. Vanuit zijn 
specialisatie in offshoring en 
transitiemanagement heeft hij gedurende 
zijn loopbaan veel multinationals begeleid 
bij het ontwerpen, lanceren en 
optimaliseren van Shared Service 
Organisaties (SSO).

Maaike Broekhuis is een ervaren adviseur 
voor samenwerken in een publiek-privaat 
ecosysteem. Haar expertise is in circulaire 
ontwikkeling en strategisch advies. 

Website: https://kirkmancompany.com/ 

https://kirkmancompany.com/
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SAMENWERKING IN PUBLIEK-PRIVAAT ECOSYSTEEM
De theorie leert dat als je een systeemverandering teweeg wil brengen, één 
grote publieke partner een randvoorwaarde is.  De overheid heeft een grote 
inkoopkracht en hierdoor ontstaat er ruimte om te investeren in innovatie. 

De vorm en mate van samenwerking bestaat uit meerdere assen: (1) de 
sourcing variant (uitbesteden – samenwerken – zelf doen), (2) frequentie 
(eenmalig – meermaals – structureel) en (3) object (product - dienst - proces). 

Bij de sourcing as zijn er verschillende vormen mogelijk. Deze vallen binnen 
een spectrum, waarbij aan de linkerkant veel activiteiten worden uitbesteed 
en de rechterkant veel zelf wordt gedaan door de overheid. Bij uitbesteden 
zijn de volgende samenwerkingen mogelijk:
• Co-sourcing 
• Prestatiecontract 
• Privatisering en desinvestering 
Bij samenwerking (hybride vorm tussen uitbesteden en zelf doen) zijn de 
volgende samenwerkingen: 
• Strategische alliantie 
• Consortium 
• Publiek-privaat: Design Built Finance Maintain 
Bij zelf doen zijn de volgende samenwerkingen:
• Uitvoering in samenwerking met andere organisatie onderdelen 
• Meerderheidsdeelneming 
• Overname 

Andere variabelen, zoals: (1) initiëring van samenwerking, (2) eigenaar van 
grond, (3) financiering van het project en de (4) manier van uitvragen zijn 
variabelen die invloed hebben op de samenwerkingsvorm. 

KIEZEN VAN PARTNERS 
Het kiezen van de juiste partner bij het toepassen van innovatie is een uitdaging. 
Hierbij kan je het volgende stappenplan aanhouden, die ook is teruggekomen 
bij het circulair inkopen in 8 stappen:
1. Doe intern onderzoek naar de behoefte en draagvlak voor het toepassen 

van circulariteit. 
2. Formuleer je vraag en marktonderzoek/consultatie op basis van je 

behoefte. Kan de markt hierbij de vraagstelling aanscherpen? 
3. Formuleer je ontwerpstrategie richting de markt. 
4. Start met je partnerselectie. Bepaal op basis van welke gunningscriteria je 

dit doet. 
5. Stel je contractering vast. Hierbij is de balans van het afbakenen van risico’s 

en ruimte voor vernieuwing essentieel. 

VOORWAARDEN VOOR SAMENWERKING 
Een aantal belangrijke voorwaarden voor samenwerkingen zijn:
• Ken de context van jouw stakeholders en partners 
• Benoem individuele belangen alswel gedeeld belang. 
• Bespreek hoe je waarde creëert 
• Begin klein en experimenteer met wat werkt. 
• Meet je impact en evalueer de samenwerking 
• Zorg dat je elkaar kent, ook buiten de samenwerking 

SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING 
De samenwerking bij gebiedsontwikkeling is diffuser, vergeleken met 
samenwerking bij vastgoed. Zo is bij gebiedsontwikkeling facilitair niet veel in te 
brengen, behalve beleidsmatig. 

SAMENWERKING BIJ VASTGOED 
Samenwerking bij vastgoed is duidelijker. Zo is een samenwerking met 
ontwikkelaars snel van de grond. 
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Hoe ga je om met het selecteren van partners en hierbij de juiste 
contractvorm kiezen? 
• Deze masterclass behandelt de volgende drie onderwerpen: (1) juridische 

aspecten bij de ontwikkeling van een circulair gebouw, (2) juridische aspecten 
bij de ontwikkeling van een circulair gebied en (3) de circulaire grond- en 
opstalexploitatie 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• Dit vraagt om circulair inkopen en contracteren en hiervoor de beste 
partij te kunnen selecteren.  

• Vraagt om samen te leren, groeien en innoveren met de markt. 

Barriéres: 
• Praktijk is weerbarstig: kosten kunnen tegenvallen, het project kan vertraging 

oplopen. Laat je hier niet door weerhouden. 
• Hogere eisen dan Bouwbesluit: is een puzzel, maar wel mogelijk. 

Kansen:
• Het start met een ambitie en heldere doelstellingen 
• Zoek het contact op met de markt door marktconsultatie en vroege 

betrokkenheid 
• Durf samenwerking aan te gaan en innovatie contract- en 

aanbestedingsmodellen toe te passen 

Circulair contracteren in relatie tot andere thema’s:
• Dit onderwerp heeft een overlap met de thema ‘Re-Think. Het meten en 

beoordelen van circulariteit is een onderdeel van circulair inkopen en 
aanbesteden.  

• Ook heeft dit onderwerp overlap met circulair contracteren. Meten van 
circulariteit komt terug in een contract.  

Fanauw Hoppe
AT Lawyers 

Fanauw wil bijdragen aan een duurzame 
leefomgeving, waarbij de planeet nu en in 
de toekomst leefbaar blijft voor natuur 
en mens. Of het nu gaat om 
warmtenetten, 
energieprestatiecontracten, circulaire 
gebouwen/infrastructuur, of 
natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. 
Hij is expert op het gebied van duurzaam, 
klimaatpositief en circulair bouwen en 
aanbesteden. 

Website: https://atosborne.nl/ 

Korte samenvatting andere kijk op wetgeving – circulaire contracten

https://atosborne.nl/
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STRATEGIE BIJ CIRCULAIR CONTRACTEREN 
1. WIE haal je WANNEER aan boord? 
Bepaal van tevoren je strategie. Hierbij organiseer je aan de voorkant: welke 
expertise je zelf bezit en welke expertise je nodig hebt. Daarnaast bepaal je in 
welke fase je expertise nodig hebt van de markt. 
2. HOE krijg je de expertise aan boord? 
In een volgende stap bepaal je welke procedure je volgt en de 
criteria/voorwaarden die je hieraan stelt. 

Als eerste: het start met een ambitie en doelstellingen. En zoek contact met de 
markt in een vroeg stadium. Samenwerking met de markt is aan te gaan in 
innovatieve contract- en aanbestedingsmodellen. 

SAMENWERKING BIJ GEBIED 
Bij gebiedsontwikkeling loop je andere fasen door, vergeleken met een 
gebouw. Hierbij zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk:
1. Gemeente ontwikkelt per kavel 
2. Gemeente ontwikkelt in regie met deelgebieden 
3. Publiek-private samenwerking van de ontwikkeling van een gebied
Hierbij zijn een aantal praktische handvatten voor circulaire 
gebiedsontwikkeling:
• Creëer een tijdelijke grondstoffenhub 
• Organiseer de bestrating circulair (raamovereenkomst) 
• Organiseer de kunstwerken circulair 
• Klimaatadaptatie, natuurinclusief en biodiversiteit vroeg meenemen in het 

ontwerpproces. 
• Aanbesteding van warmtenetten 
• Overweeg CO2-neutraal als basisnorm met CO2 compensatie 
• Handboek openbare ruimte: creëer en implementeer duurzaamheid 

SAMENWERKING CONTRACTEN BIJ GEBOUW 
Bij een gebouw zijn de fasen gericht op de realisatie van een gebouw. 

Hierbij zijn de volgende samenwerkingsvormen mogelijk:
1. Bouwen door een aannemer 
2. Bouwteam 
3. Alliantie in een publiek-private samenwerking 
4. DBFM – design – built - finance – maintain

Door een meerjarig partnership aan te gaan, kan je samen leren groeien, 
innoveren en investeren. Als marktpartijen weten dat er meerdere kavels komen, 
is de bereidwilligheid om te investeren een stuk groter. Daarnaast wordt de 
samenwerking op de lange termijn vanzelfsprekender, dan ontstaat er een 
tijdswinst. 

Tools om in te zetten:
• Marktconsultatie 
• Wegwijzer circulair inkopen 
• MVI-criteria.nl 
• Whitepaper circulair aanbesteden 

Methodes om samenwerking in te richten:
• Innovatief partnerschap – als je nog geen idee hebt wat je wil 
• Concurrentiegerichte dialoog – als je ongeveer weet wat je wil, maar nog niet 

precies 
• Best value aanpak – markt de ruimte geven om in te kleden. 

AAN DE SLAG
• Het start met een ambitie en doelstellingen (voor zowel een gebouw als een 

gebied. 
• Zoek het contact met de markt met bijvoorbeeld marktconsultatie. 
• Ontwikkel een eigen standaard voor de organisatie en houdt deze bij. 
• Omgevingswet zorgt voor een goede belangenafweging. 
• De praktijk is weerbarstig, maar laat je niet weerhouden. Veel is mogelijk. 
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Hoe ga je om met circulair ontwerpen? Deze masterclass heeft drie 
onderwerpen behandeld: 
• Mark behandelt het standpunt van de Branchevereniging Nederlandse 

Architectenbureaus (BNA)
• Menno gaat in op circulair ontwerpen en de circulaire projecten die Cezeped 

doet. 
• Arend neemt het stokje over met het voorbeeld en gaat in op de rol van de 

sloper bij een circulair gebouw. 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• Dat betekent dat gebouwen circulair ontworpen moeten worden en 
grondstoffen in een gebouw zoveel mogelijk hun waarde moeten 
behouden. 

Barriéres: 
• Productontwikkeling kent meestal een lange periode: veel tijd nodig om tot het 

eindproduct te komen. 

Kansen:
• Digitalisering van gebouwen is essentieel: daardoor weet je wat er in je 

gebouw zit. Is er van een gebouw nog geen BIM? Dan kan je deze alsnog 
maken. 

• 80% van de gebouwen kan je productmatig benaderen: deze staan er voor 
relatief korte periode. 

Circulair ontwerpen in relatie tot andere thema’s:
• Circulair ontwerpen gaat samen met het meten van circulariteit. Zo is de 

waardering van grondstoffen essentieel voor hergebruik. 
• Ook heeft dit onderwerp een relatie met samenwerking: zo krijgt de sloper en 

architect een andere rol in dit proces.

Mark Oldengarm (BNA)
Menno Rubens (Cezeped)
Arend van de Beek (Lagemaat-Heerde) 

XXX

Website: https://www.bna.nl/ 
https://www.cepezed.nl/nl/ 
https://lagemaat-heerde.nl/ 

Korte samenvatting andere kijk op ontwerp – circulair ontwerpen

https://www.bna.nl/
https://www.cepezed.nl/nl/
https://lagemaat-heerde.nl/
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MANIFEST WIJ GAAN CIRCULAIR
De BNA heeft een manifest, samen met hun leden opgesteld om circulair te 
gaan. hierbij hanteren zij de volgende vijf ontwerpprincipes:
1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur. 

Circulariteit gaat namelijk over zowel het bouwwerk als het proces. Anders 
nadenken over restwaarde leidt tot een ander verdienmodel. Daarom is 
samenwerken in teams en interdisciplinair denken essentieel. 

2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit. Biologische 
systemen zijn intrinsiek circulair en holistisch. Inspiratie uit de natuur leidt 
tot innovatieve ontwerpoplossingen. 

3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven. Dit vergt 
adaptief ontwerpen dat kan inspelen op meerdere functies en gebruikers. 

4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en 
construeren. Dit vraagt om mechanische verbindingen. Als een flexibele 
verbinding moet worden toegepast, dan moet dit het liefst met biologisch 
afbreekbaar materiaal. 

5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig 
herbruikbaar. Het is aan te raden zoveel mogelijk te kiezen voor 
niet-samengestelde materialen. 

CIRCULAIR BOUWEN 
De volgende variabelen 

XXX
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Hoe ga je om met circulair financieren? Deze masterclass heeft drie 
onderwerpen behandeld: 
• Mark behandelt 
• Menno behandelt 
• Arend behandelt 

De context (beleid): 
• In 2050 moeten we volledig circulair zijn in Nederland. 

• XXX

Barriéres: 
• XXX

Kansen:
• XXX

Circulair ontwerpen in relatie tot andere thema’s:
• XXX

Gerard Roemers (Metabolic)

XXX

Website: https://www.metabolic.com/

Korte samenvatting andere kijk op beleid – een nieuw process voor circulaire 
gebiedsontwikkeling 

https://www.metabolic.com/
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