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CIRCULAIR INKOPEN VRAAGT OM 

ONDERNEMENDE INKOPERS

“Tegen de stroom in gaan is 
de enige manier om dichter 

bij de bron te komen.” Een 
slogan die boven mijn bureau 
hangt. Ik geloof er heilig in dat 
dit de manier is om tot duur-
zame veranderingen te komen. 
Ook voor circulair inkopen. 
Dat gaat nooit met een ‘big 
bang’, maar bijna altijd in vele 
kleine stapjes naar het doel. 

Vanuit Tilburg University doen we 
samen met de Open Universiteit, NEVI 
en het Groene Brein onderzoek naar 
de rol die inkopers kunnen spelen 
in de circulaire economie: hoe zijn 
circulaire businessmodellen te vertalen 
in de inkoopstrategie, het inkoopproces 
en leveranciersrelaties? Wat moeten 
inkopers daarvoor in huis hebben?

BUITEN DE LIJNTJES
Circulair inkopen vraagt om onder-
nemende inkopers. ‘Intrapreneurs’: 
inkopers die zich proactief opstellen 
en – verantwoord – buiten de lijntjes 
durven te kleuren. Die in gesprek gaan 
met aanbieders om tot de juiste vraag te 
komen, en een circulair aanbod kunnen 
beoordelen. Dan vraag je wél wat van 
inkopers. Wie zijn nek uitsteekt, kan 
makkelijk vastlopen op de ‘leemlaag’ in 
organisaties, vooral als er nog primair 
wordt afgerekend op traditionele 

factoren zoals korte termijn besparingen. 
Die inkopers moeten we steunen.

SYSTEEMBREUK
Daarnaast bestuderen we waarom pilots 
uit de Green Deal Circulair Inkopen 
aanslaan of niet. Lang niet alle deelne-
mers zijn erin geslaagd om snel een pilot 
van de grond te krijgen. Geen gebrek aan 
commitment, maar wel de weerbarstige 
praktijk. Circulair inkopen valt in de 
categorie ‘wicked problems’: vraagstuk-
ken met rauwe randjes, die niet altijd op 
te lossen zijn volgens ‘ideale’ modellen.

Bij de circulaire economie gaat het om 
niets minder dan een systeembreuk, in 
een maatschappij die nog voornamelijk 
lineair is ingericht. Ook bij pilots die op 
het eerste oog makkelijk leken, kwam 
het aan op lastige vragen: wanneer is 
iets circulair, hoe ver gaan we in onze 
bewijsvoering? Logisch ook dat veel 
pilots gaan over secundaire processen. 
Juist daarin is ruimte om een nieuwe 
werkwijze te testen, om vervolgens de 
stap naar het primaire proces te zetten.

AAN HET BEGIN 
Stap voor stap kennis en ervaring opbou-
wen: dat is ook de kern van de GDCI. In 
een open en constructieve sfeer hebben 
de deelnemers de afgelopen tijd hun er-
varingen gedeeld. Als het eens niet lukte 
werd de ander niet bekritiseerd, maar 
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juist op weg geholpen. Dat mag je uniek 
noemen, in een wereld waarin vaak gena-
deloos wordt ‘afgerekend’ bij afwijkingen 
van het ideaalplaatje. Bijzonder aan deze
samenwerking is ook de in mijn ogen 
fascinerende groep deelnemers; van 
kleine bedrijfjes tot grote multinationals, 
universiteiten, overheidsorganisaties. 
Een combinatie die ik me in mijn wildste 
dromen niet had kunnen voorstellen.
Als deelnemers kunt u tevreden zijn. 

Vergeleken met drie jaar geleden, toen de 
Green Deal van start ging, weten we al zó-
veel meer, en zijn er al zoveel meer orga-
nisaties die in circulair inkopen toekomst 
zien. Uiteraard zijn er ook nog veel open 
vragen. Laten we daarom met zijn allen 
vooral tegen de stroom in blijven zwem-
men. Alleen zó komen we bij de bron.
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