PERSBERICHT
18 publieke en private organisaties starten met Green Deal Circulair Inkopen
Amsterdam, 12 november – Tijdens de Innovatie-estafette hebben 18 inkopende organisaties de
Green Deal Circulair Inkopen getekend met de r ijksoverheid. Zij hebben besloten om gezamenlijk
de krachten te bundelen en op ontdekking te gaan/of: de uitdaging aan te gaan. Niet alleen door
kennis te ontwikkelen en te delen, maar ook door gezamenlijk duidelijke doelen te stellen en
concrete afspraken te maken over circulair inkopen. De Green Deal is een init iatief van MVO
Nederland, NEVI, Circle Economy en PIA NOo.
Impuls circulair inkopen
De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelij ker. Recent onderzoek van
o.a. TNO toont aan dat er jaarlijks tenminste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen
worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Chief Procurement Officers (CPOs) van 18 private
en publieke organisaties nemen met de Green Deal nu het initiatief om circulair inkopen te verankeren binnen
hun inkoopactiviteiten. De eerste 18 ondertekenaars van deze Green Deal zijn Alliander, ABN AMRO, ASR, Dura
Vermeer, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amster dam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente
Utrecht, ING, Interface, Ministerie van Binnenlandse Zaken namens Rijksoverheid, Provincie Utrecht, Royal
HaskoningDHV, T BI, UMC Utrecht, Verstegen Spices & Sauces, en Waternet.
De principes van de Green Deal:


In 2014 star ten bovenstaande organisaties ieder met minimaal twee circulaire inkooptrajecten;



De initiatiefnemers stellen de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar ter bevordering van
circulair inkopen in Nederland;



Uiterlij k in 2016 zorgen de or ganisaties voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de
inkoopprocessen,- beleid en –strategie.

De meerwaarde van circulair inkopen
Vanuit inkoop ligt de nadruk op het verlagen van de totale kosten en risico’s door de verantw oordelijkheid voor
een product of dienst te verdelen over de keten. De leverancier transformeert zijn vaak kortstondige – op
verkoop gebaseerde – relatie naar een partnership waarin transparante belangen en wederzijds vertrouwen
centraal staan. En waarbij in de meeste gevallen het waardebehoud van de producten en materialen voor alle
partijen van belang zijn. Bij circulair inkopen gaat het dus om andere, innovatieve contractvormen zoals product-

service-systemen (performance based prestatiecontracten) of pay-per-use contracten. Maar ook door bij
aanschaf reeds afspraken te maken met betrekking tot hoogwaardig hergebruik aan het eind van de
gebruiksfase.
Erik van Assen, NEVI: “Circulair inkopen betekent niet alleen kostenbesparing, risicoverlaging, verduurzaming en
(keten)innovaties. Het brengt ook een nieuwe visie op het vak en w ordt door veel inkopers ervaren als een
verrijking, die de persoonlij ke uitdaging en de maatschappelijke waarde vergr oot.”

Michel Schuurman, MVO Nederland: “ Circulair ondernemen is ster k in opkomst en inkoop is een belangrijke
sleutel om die versnelling de ruimte te geven. Van elkaar en met elkaar leren is dé manier om meters te
maken. Met verschillende deskundigen bij elkaar boeken we sneller vooruitgang, dat gaan we in deze Green
Deal met de inkopende organisaties ook doen. Net als bij de ontwikkeling van de Wegwijzer Circulair Inkopen
die onlangs werd gelanceerd.”

Achtergrond circulaire economie
De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelij ker. Recent onderzoek van
o.a. TNO toont aan dat er jaarlijks tenminste €7mld te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëer d kunnen
worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Een groeiende groep koploperbedrijven vertaalt dit
macro-economisch perspectief naar circulaire bedrijfsmodellen, inclusief bijbehorend portfolio. Koplopers binnen
het bedrijfsleven en de overheid laten zien dat circulaire bedrijfsmodellen aantoonbaar leiden tot betere
prestaties. Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren
de vraag naar circulair geproduceer de goederen. Meer informatie hierover vindt u via
www.mvoneder land.nl/circulaire-economie en De Wegwijzer Circulair Inkopen.

Over NEVI, het kennisnetwer k voor inkoop en supply management…
NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al 56 jaar hét kennisnetwer k van inkoop en supply management
binnen zowel de publieke als private sector. Zij heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard
ontvangen voor haar inkoopopleidingen. NEVI maakt inkoop- en supplymanagement kennis toegankelij k voor
iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Zij or ganiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en
maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor zo’n 8.000 personen. Zij heeft een research Stichting
en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De
NEVI PMI® indiceer t maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie’.

Over MVO Neder land
MVO Nederland inspireert, verbindt en verster kt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te
zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoor d ondernemen (MVO). ‘Samen veranderen’ is het motto
van deze nationale kennis- en netwerkor ganisatie. Haar ambitie is dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd

wordt gezien als een inspirerend voor beeld van MVO en duurzaamheid. Sinds haar oprichting in 2004 is MVO
Nederland uitgegroeid tot hét star tpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.
Inmiddels hebben meer dan 2.000 bedrijven en organisaties zich als partner bij MVO Nederland aange sloten.
www.mvonederland.nl
Circle Economy katalyseert de transitie naar een circulaire economie, waarin producten niet langer ontworpen
worden om als afval te eindigen, maar de basis vormen voor waardevolle kringlopen. Geïnspireerd door de
natuur werkt Circle Economy met haar par tners aan concrete circulaire oplossingen en lever t ze de kennis en
kunde die nodig is om onze huidige lineaire waar deketens te herontwerpen tot duurzame kringlopen.
De leden van Circle Economy variëren van multinationals tot star t-ups en van overheidsorganen en
kennisinstituten tot NGO's en change agents, die elk vanuit hun eigen expertise hun steentje bijdragen aan de
systeemverandering die nodig is om de circulaire economie tot bloei te laten komen. www.circle-economy.com
PIA NOo, Expertisecentrum Aanbesteden heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te
professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. PIANOo brengt experts op inkoop- en
aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring en geeft advies en praktische tips. Verder stimuleert
het expertisecentr um de dialoog tussen opdrachtgevers bij de over heid en het bedrijfsleven. PIANOo werkt voor
en met een netwerk van ruim 3.500 inkopers en aanbesteders. www.pianoo.nl
Noot voor de redactie (niet voor publicat ie):
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
•
MVO Nederland – Michel Schuurman, m.schuurman@mvonederland.nl, 06 5424 8818
•
NEVI – Erik van Assen, e.vanassen@nevi.nl, 06 4815 8062
•
PIANOo – Take Padding, take.padding@pianoo.nl, 06 5255 1846
•
Circle Economy – Guido Braam, guido@circle-economy.com, 06 1464 6601

