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Wat heb jij het laatst gekocht?











Duurzaam inkopen



Duurzaam aanbesteden

Jaarlijkse ranking duurzaam aanbesteden:
• duurzaam uitvoeren van een opdracht b.v. lage CO2 emissie materieel, reductie transport
• duurzaam resultaat b.v. middels MKI of CO2-beprijzing, energielabel



De Nederlandse overheid is met haar inkoop 
verantwoordelijk voor 18% van de CO2-voetafdruk en 23% 

van het grondstoffengebruik binnen Nederland. 
De inkoop van energie levert de grootste bijdrage aan de 

CO2-voetafdruk. Gevolgt door inkopen van transport, bouw 
en machinerie.

In de bouwopdrachten van de overheden is het meeste 
grondstoffengebruik. 

(RIVM, Metabolic en Purfacts, 2021).







Innovatiegericht 
duurzaam inkopen



Startup in Residence
Energie-innovatie:

de provincie & partners 
als eerste klant
van innovatieve 
oplossingen voor
7 energievraagstukken
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7 vraagstukken

• Renovatiepakketten die de energievraag verminderen, geschikt voor woningen uit de jaren ’70 
en ’80, die praktisch uitvoerbaar én betaalbaar zijn voor huurders en woningeigenaren.

• Een duurzame relatief hoge warmtevoorziening voor bestaande woningen waarbij lage 
temperatuur verwarming onvoldoende is, of voor woningen die niet ingrijpend kunnen worden 
gerenoveerd.

• Oplossingen voor opslag en/of buffering om energie (elektriciteit of warmte) op een ander 
moment te kunnen gebruiken dan wanneer het beschikbaar is. 

• Oplossingen om sportvelden te benutten voor het opwekken van energie.
• Oplossingen voor de verduurzaming van woningen met cultuurhistorische waarde en 

monumentale gebouwen met een hoog rendement, tegen een betaalbare prijs. 
• Oplossingen om voorzieningen zoals gemalen, verlichting en telecommasten in het buitengebied 

zelfvoorzienend, duurzaam en toekomstbestendig te maken.
• Wildcard: andere innovatieve oplossingen passend bij onze uitdagingen in de energietransitie. 



Vraagstuk: “Renovatie ‘70-’80 woningen”



Vraagstukken: 
“Opslag/buffering van energie”
“Duurzame relatief hoge verwarming”



Vraagstukken: 
“Verduurzaming monumentale panden”
“Duurzame relatief hoge verwarming”



Vraagstuk: “Koele velden en warme douches”



in dialoog
businesscase opstellen

beschrijven eerste versie product

businesscase praktijktest 1e klant

oplossing uitwerken 
tot prototype

en testen in de praktijk

vraagstuk opgelost?
oplossing wordt 

afgenomen

inschrijvingen

25KEuro per partij 100KEuro per test

inkoop-
vraagstuk

53 16 11



Cooll

Cooll uit Enschede 
test bij deltaWonen



Gekleurde zonnepanelen van Soluxa 
aan de gevel van het Provinciehuis



Aardwarmte van Quooste-Van Gelder
voor de monumentale boerderij 
op de Universiteit Twente



De bouw van een collectorveld in Zwolle





Wat leren we hiervan

• Opdrachtgeverschap & ondernemerschap
• Investeer in het leren kennen van elkaars bijdragen 

en belangen

• Bij innovatiegericht duurzaam inkopen: extra ruimte 
nodig voor tijd, geld, risico’s



Innovatiegericht en duurzaam inkopen
De markttransformatie curve

De ‘Inceptie’ fase wordt 
gekenmerkt door beginnend 

bewustzijn van problemen, en 
gefragmenteerde pilot projecten

De ‘Competitie’ fase wordt 
gekenmerkt  door concurrentie op 
duurzaamheid door koplopers en 

de creatie van marktprikkels

De ‘Kritieke massa’ fase wordt 
gekenmerkt door samenwerking 

en creatie van de juiste 
voorwaarden voor verandering

De ‘Institutionalisering’ fase wordt 
gekenmerkt door 

institutionalisering van de nieuwe 
normaal

InstitutionaliseringKritieke massaCompetitie Inceptie
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subsidies voor innovaties innovatiegericht  duurzaam inkopen

proactieve normontwikkeling over inkooptrajecten
truepricing in inkoop (b.v.  MKI, CO2)

niet-duurzame oplossingen 
worden niet  meer ingekocht



Wat is een ideale ‘duurzame’ inkoper

Is duidelijk over wat bedoeld 
wordt met duurzaamheid. 
Heeft heldere voorspelbare 
ambities.
Draagt een gedeelde visie vanuit 
samenwerkende partijen.

Lange termijn 
visie

Dit geeft sturing en zekerheid 
aan ontwikkelaars/leveranciers. 
Investeringsbereidheid neemt 
toe.
Stimuleert innovatie.

Beseft dat hogere normen nodig 
zijn om doelstellingen te 
behalen. Met alleen bestaande 
oplossingen lukt het niet.

Proactieve 
normontwikkeling

Doet dit stap voor stap leert en 
deelt ervaringen. 

Dit vereenvoudigt het toepassen 
van de oplossingen. Stimuleert 
innovatie.

Voor opdrachtgever over 
(on)mogelijkheden van de markt.

Ruimte en tijd 
voor dialoog

Voor de opdrachtnemer (hele 
keten) over behoeften van 
opdrachtgevers.

Doorlopend contact en open 
houding van alle betrokkenen.

Zorgt dat functionele behoeften 
en kwaliteit leidend zijn en dat 
techniek en (reken)instrumenten 
volgen.

Bron: Copper8 maart 2022, in opdracht van RWS; aangevuld met ervaringen Overijssel



Instrumenten duurzaam inkopen
(milieu, grondstoffen)



R-ladder



MKI
indicatoren
Vanaf juli 2022



MKI
in de keten



Samenvattend

1. Duurzaam inkopen begint met duurzaam opdrachtgeverschap
2. Zorg voor een lange termijn visie
3. Wees nieuwsgiering, open, ken de markt
4. Duurzaam innoveren doe je samen: investeer in (echt) goed begrip 

van elkaars bijdragen en belangen
5. True pricing: achterhaal de echte prijs en betaal die, beloon 

duurzame oplossingen



Samenvattend: praktisch

1. Benut de R-ladder, begin bovenaan
2. Focus op wat bij jouw inkoop het meeste verschil maakt
3. Beperk transport, stuur aan op zero-emissie materieel, let op goede 

energielabels
4. Neem een innovatieparagraaf op in jouw uitvragen: voor ruimte voor 

duurzame ontwikkelingen
5. Gebruik een rekenmodel voor True Pricing, zoals MKI/CO2-kosten



Meer informatie:
Janine Swaak
E: j.swaak@overijssel.nl
T: 0622925459


