
DE BILT VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE 

29 november 2016 - 1e bijeenkomst ‘Circulair inkopen’ 

 

Gemeente De Bilt vraagt aandacht voor circulaire economie. Er worden daarom drie 

bijeenkomsten georganiseerd. Biltse bedrijven delen hier hun ambities en wat zij al 

doen. In de eerste bijeenkomst wordt circulaire economie bekeken, vanuit het 

perspectief van de inkoper. 

 

RIVM koopt circulair in 

Kunnen inkopers van Biltse bedrijven ervoor zorgen, dat producenten de producten of 

materialen aan het einde van de gebruiksfase, weer in een nieuwe cyclus kunnen zetten? 

Mevrouw Van Dooren, hoofd bedrijfsbureau RIVM, denkt van wel. Ze licht dit aan de hand van 

de nieuwbouwplannen van het RIVM toe. Inkopers kunnen de materialen huren in plaats van 

kopen. Zo kun je al vloerbedekking en bedrijfskleding tot en met chemicaliën huren. Meubels en 

kantoorartikelen worden onderling vaak direct uitgewisseld in plaats van ingekocht. Hier is zelfs 

een speciale “rijks marktplaats” voor opgericht. Inkopers van het RIVM maken afspraken over 

circulair werken in de contracten die ze afsluiten met producenten en leveranciers. Zo kwam 

haar ter oren dat ze mogelijk voor niets op de huidige locatie recyclen, omdat het afval 

uiteindelijk alsnog allemaal op 1 stapel terecht zou komen. Dit wilde ze tot op het laatste 

reageerbuisje onderzocht hebben. De inkopers blijken contractueel te hebben vastgelegd, dat 

de producent het afval gescheiden ophaalt en duurzaam verwerkt. Vervolgens heeft ze het 

bedrijf gevraagd te bewijzen dat deze afspraken met het RIVM worden nagekomen. Gelukkig 

worden deze afspraken nagekomen. Ze weet nu zeker dat het afval goed wordt gerecycled.  

 

RIVM wil een neutrale footprint  

Stap voor stap voert het RIVM haar duurzaamheids- en gezondheidsambities uit. Het is daarbij 

opvallend hoe betrokken de eigen medewerkers hierbij zijn. Nicole van Overbeek, 

Transitiemanager RIVM, vertelt over de leenfietsen, fitness, het labhoppen, de workshops en 

leer- werktrajecten. De medewerkers willen meedenken over circulair werken. Het RIVM 

faciliteert deze wens en zo groeit het enthousiasme voor circulair werken. Mensen dragen zelf 

ideeën aan en doen onderzoek voor grote en kleine oplossingen. Van Overbeek is ervan 

overtuigd dat het RIVM hierdoor meer bereikt op het gebied van circulair werken.   

 

Omdenken 

Je kunt ook op een andere manier je opdracht aan producenten formuleren om ervoor te zorgen 

dat je circulair inkoopt. Cees Haaksman, directeur Agterberg, geeft als voorbeeld dat je geen 

gebruiksgoederen meer inkoopt. Zo koop je voor een gebouw geen lampen, maar licht per m2 

in. Hierdoor gaat iedereen ineens ‘omdenken’ en heb je waarschijnlijk niet alleen de meest 

duurzame, maar ook voordeligste oplossing. In een ander voorbeeld worden alle onderdelen 

(tot en met de spijker in het hout) voorzien van een nummer, zodat ze aan het einde van de 

gebruiksfase gevonden kunnen worden, om weer in een nieuwe cyclus terecht te kunnen 

komen. 

Aan het RIVM wordt gevraagd of de nieuwbouw, in het kader van het energie-akkoord in Parijs, 

niet beter energie leverancier in plaats van gebruiker zou moeten zijn. Van Overbeek vertelt dat 

de doelstelling nu eerst is gesteld op energie arm gebruiken, maar vindt het zeker een 

interessant voorstel. 

 

Van denken naar … DOEN 

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt gediscussieerd over wat ons te doen 

staat. Zo spreken we af dat de inkopers aan tafel, welkom zijn bij de inkopers van het RIVM om 

te leren van elkaar. Het RIVM geeft daarnaast aan het belangrijk te vinden om (circulair) 

kennisleverancier te zijn voor maatschappelijke organisaties, social enterprises en start-ups. 

Zodat ze kennis terug brengt in de maatschappij t.b.v. maatschappelijk nut. Hierbij mag 

natuurlijk geen sprake zijn van een winstoogmerk. Op dit moment wordt om die reden ook 

samengewerkt met Utrecht Inc.  

 

 

Er wordt uitgekeken naar de volgende bijeenkomst. Ook deze bijeenkomst wordt door Samen 

voor De Bilt georganiseerd, in opdracht van gemeente De Bilt. 


