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Samenvatting
Deze handreiking is opgesteld door Copper81 in opdracht van de Gemeente en de Provincie Utrecht
en gaat specifiek in op de kracht van circulair opdrachtgeverschap. Een circulair aanbestedingsproces
wordt beschreven aan de hand van 8 stappen waarbij het project Circulair Cultuurcluster Berlijnplein
nader wordt toegelicht. Ondanks dat het project nog niet (fysiek) gerealiseerd is, is er wel al een groot
aantal inzichten en ervaringen opgedaan met een andere aanpak dan standaard om tot een
vernieuwende circulaire ontwikkeling te komen. Vanuit de gemeente Utrecht en het Circulair
Consultatie Team (CCT), een samenwerking tussen Cirkelstad en de Provincie Utrecht, is
aangegeven deze lessen heel interessant te vinden om verder te verspreiden.
Het circulaire aanbestedingsproces in 8 stappen is geen lineair, maar juist een cyclisch proces: het
eerste project geeft inzichten voor het tweede project. Het delen van kennis en ervaring die opgedaan
wordt in projecten is dan ook heel belangrijk. De methodiek houdt rekening met zowel
organisatorische- als project specifieke onderdelen.
● Organisatiebrede onderdelen kunnen eenmalig worden geïmplementeerd en wanneer nodig
worden aangescherpt (b.v. samenvoegen van budgetten of het loslaten van technische eisen).
● Projectspecifieke onderdelen moeten per aanbestedingstraject opnieuw worden doorlopen.
De aanpak is getoetst in de praktijk. Zo is deze aanpak door Copper8 al in meer dan veertig
aanbestedingstrajecten gehanteerd. Dit betreft verschillende aanbestedingsprocedures: meervoudig
onderhands, openbaar, niet-openbaar, concurrentiegerichte dialoog, het innovatiepartnerschap,
concessieovereenkomst en de mededingingsprocedure met onderhandeling. De 8 stappen
behandelen zowel de stappen die in een (Europese) aanbesteding moeten worden doorlopen, als ook
de voorbereidingsfase en nazorg (contractmanagement).
Deze methodiek houdt rekening met de specifieke context en omstandigheden en geeft daarmee de
mogelijkheid voor ‘gestandaardiseerd maatwerk’.

Figuur 1 | de 8 stappen van circulair
inkopen (Copper8)
1

Impact gedreven adviesbureau; www.copper8.com
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In onderstaande tabel worden de belangrijkste onderdelen van elke stap toegelicht die in deze
handreiking per hoofdstuk zijn uitgewerkt en geconcretiseerd voor het Circulaire Cultuurcluster
Berlijnplein.
Stap
1. Waarom en wat?
Specifiek maken van je ambitie
om spraakverwarring te
voorkomen
2. Interne consequenties
Weten wie betrokken moeten
worden en hoe je hen kan
enthousiasmeren
3. Vraagstelling
Met de juiste vraag
leveranciers op de juiste
manier uitdagen tot
circulariteit, met ruimte voor
creatieve oplossingen
4.

Multidisciplinaire
samenwerking
Borgen dat de belangrijkste
ketenpartners worden
betrokken in de oplossing
5. Aanbestedingsprocedure
Weten welke voor- en nadelen
de bestaande procedures
hebben voor een circulair
inkoopproject
6. Meten en beoordelen
van circulariteit
Met de juiste tools
aanbiedingen zo objectief
mogelijk vergelijken

Toelichting
Theoretische basis en circulariteitsstrategieën
Ambitiebepaling voor het circulair aanbesteden/inkopen van
de betreffende productgroep

Toepassingsgebied
Organisatiebreed

-

Opbouw van een circulaire business case (aan de hand van de
ambities bepaald in stap 1)
Belang van draagvlak in de organisatie
Hoe organiseer je draagvlak en met wie?
Organisatiebreed
Het verschil tussen functionele en technische vragen
Het belang van een functionele vraag om open te staan voor
circulaire oplossingen van de markt
Projectspecifiek
Bepalen van de (functionele) vraag voor de betreffende
productgroep
Het belang van samenwerking tussen opdrachtgever en nemer / tussen marktpartijen onderling
Welke marktpartijen heb je nodig voor het aanbieden van een
zo circulair mogelijke oplossing voor jouw productgroep?
Hoe organiseer je de benodigde samenwerking?
Inzicht in de aanbestedingsbeginselen en raakvlakken met
circulair inkopen
Circulaire succesfactoren van aanbestedingsprocedures
Voor- en nadelen van verschillende procedures

Organisatiebreed

-

Organisatiebreed
en projectspecifiek

-

7. Borging
Borgen dat de circulaire
oplossingen ook daadwerkelijk
gerealiseerd gaan worden

-

8. Contractmanagement
Door het juiste gedrag de juiste
samenwerkingsmodus
bereiken

-

-

Het verschil tussen meten en beoordelen, en het belang van
beiden in de circulaire economie
In lijn met de bepaalde ambities (stap 1): hoe meet je de
circulariteit van de inschrijvingen?
Toepassen verschillende meetmethodieken op de betreffende
productgroepen
Financiële borging aan de hand van circulaire verdienmodellen
en bonus/malus
Juridische borging aan de hand van raamovereenkomsten,
vastleggen prestaties en blijvend stimuleren van
doorontwikkeling
Hoe trek je de circulaire principes door in het
contractmanagement?

Organisatiebreed
en projectspecifiek

Organisatiebreed
en projectspecifiek

Organisatiebreed

Organisatiebreed
en projectspecifiek

Organisatiebreed
en projectspecifiek

Tabel 1 | overzicht van belangrijkste onderdelen per stap

Een methodiek die met het vraagstuk mee beweegt: toepasbaar op
verschillende aanbestedingen en productgroepen
Alle productgroepen waarbij producten worden ingekocht of gebruikt (in het geval van het leveren van
diensten waarbij een product centraal staat) kunnen middels deze methodiek circulair worden
ingekocht.
Voor diensten waarbij het inzetten van producten niet centraal staat, is de link naar circulariteit
moeilijker te leggen. Desondanks kan deze methodiek nog steeds gebruikt worden; de methodiek
ondersteunt immers een innovatiegerichte uitvraag (o.a. door middel van functioneel specificeren en
afstemming met de markt).
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Inleiding
Introductie
Nederland heeft hoge ambities op het gebied van circulaire economie. We werken toe naar een
‘volledig’ circulaire economie in 2050, en willen in 2030 ons primair materiaalverbruik met 50% hebben
verminderd. Daarnaast hebben we in het Klimaatakkoord afgesproken om onze CO2-uitstoot in 2050
met 95% terug te brengen, en in 2030 reeds met 49%. Deze twee ambities betekenen veel voor de
manier waarop we in Nederland bouwen.

De rol van Inkoop
Projecten worden natuurlijk niet ‘zomaar’ circulair, het is van belang dat er een duidelijke vraag wordt
gesteld door de opdrachtgever, zodat marktpartijen invulling gaan geven aan deze ambities. Inkoop
lijkt wat dat betreft geen spannend onderwerp: het gaat traditioneel gezien (ook in de bouw) vooral om
het behalen van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Het wordt pas interessant wanneer je met je
koopkracht invloed gaat uitoefenen om de circulaire bouweconomie aan te jagen. De Engelse term
voor koopkracht, purchasing power, geeft dit goed weer: de vraag die jij stelt kan invloed hebben op
(her)gebruik van grondstoffen, circulair ontwerpen en een kans bieden aan technische ontwikkelingen.
In die zin is inkopen dé manier om te bouwen aan een circulaire wereld.
Hoe meer circulaire vragen er op de markt komen, hoe meer adviseurs, aannemers en
toeleveranciers zich gaan richten op circulaire ontwikkelingen. Het creëren van vraag kan de transitie
naar een circulaire bouweconomie helpen versnellen.
Gelukkig hebben verschillende organisaties de afgelopen jaren laten zien dat het ‘circulair inkopen’
van bouwprojecten gewoon kan. Publieke overheden zoals de Rijksoverheid, Provincies, Gemeentes,
Waterschappen en ook zeker de gemeente Utrecht hebben in verschillende projecten ervaring
opgedaan met circulair inkopen; en ook private bedrijven zijn betrokken bij de vraagontwikkeling ten
aanzien van circulair bouwen.

Definitie van circulair bouwen
In deze handreiking wordt met de definitie van circulair bouwen gewerkt die voortkomt uit de
Transitieagenda Circulaire Bouweconomie:
Definitie Circulair bouwen
Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en
infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en
ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn
van mens en dier. Hier en daar, nu en later.
Figuur 2 | Definitie Circulair Bouwen (Bron: Transitieteam Circulaire Bouweconomie, 2018)

Bovenstaande definitie betekent dus dat er, naast de materialencomponent, vanzelfsprekend ook
rekening wordt gehouden met andere natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water in circulaire
bouwprojecten.

Circulaire economie is meer dan techniek
De transitie naar een circulaire (bouw)economie is meer dan een technische opgave. Praktijkervaring
laat keer op keer zien dat een goede samenwerking tussen partijen (o.a. opdrachtgeveropdrachtnemer, maar ook opdrachtnemende disciplines onderling) wellicht wel de belangrijkste basis
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biedt voor een circulair project. Ook is een andere manier van financiële sturing nodig om te komen tot
de circulaire ambities. De verschuivingen op techniek, proces en financiën wordt gevat in het TOFmodel en vormt onderdeel van elke circulaire aanbesteding.

Figuur 3: Een circulaire economie vraagt verandering op drie aspecten (Copper8, 2008)

Circulair Cultuurcluster Berlijnplein
Sinds een aantal jaar werkt een team van gemotiveerde mensen aan de voorbereiding van de
ontwikkeling van Cultuurcluster Berlijnplein. Een culturele nieuwbouwontwikkeling van 9.200 m2 BVO
en inrichting van het bijbehorende terrein. In het cultuurcluster komen ruimtes voor
publieksprogramma en werk- en ontwikkelplekken zoals een presentatiestudio, muziek-, dans- en
theaterstudio’s, ateliers, kantoren, expositieruimtes, horeca e.d. De gebouwen en het terrein faciliteren
creativiteit, innovatie en ontmoeting. Het cultuurcluster wordt circulair en energieneutraal gebouwd en
geëxploiteerd en is flexibel in opzet waardoor het kan meebewegen met de veranderende behoeftes.
Een ontwikkeling die zowel vernieuwend is voor de gemeente Utrecht als de potentie heeft om
vernieuwend voor heel Nederland te zijn. Deze vernieuwing zit zowel in het proces dat doorlopen
wordt (o.a. een functionele uitvraag met ambities centraal en in dialoog met marktpartijen), de
technische aspecten waar hoog op ingezet wordt (o.a. hoogstaande ambities op energie en circulair
bouwen) en de financiële methodieken die toegepast worden (o.a. de circulaire business case).

Leeswijzer
Stapsgewijs word je in deze handreiking meegenomen in een circulair inkoopproces. Per stap wordt
daarbij ingegaan op tips en de wijze waarop de stap is doorlopen en geconcretiseerd voor het
Cultuurcluster Berlijnplein. Doel is dat hiermee de start naar een OPEN leeromgeving kan worden
gezet en we versnellen in de schaalsprong voor circulaire bouwprojecten in Utrecht en Nederland.
De stappen zijn als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bepalen ambitie
Creëren intern draagvlak
Formuleren vraagstelling
Samenwerken met de markt
Vormgeven aanbestedingsprocedure
Meten & beoordelen van circulariteit
Borgen van circulariteit
Contractmanagement
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Stap 1:
Ambitiebepaling
Onderzoek toont aan dat er maar liefst 114 definities zijn van de circulaire economie2. Met zoveel
definities in omloop is het lastig om een inkoopproces in te gaan – want wanneer is jouw gebouw
circulair? En heb jij wel hetzelfde beeld als de potentiële opdrachtnemers? Hoe kun je objectief
bepalen wie de meest circulaire Inschrijving heeft gedaan?

Belang van ambitiebepaling
Voordat je start aan jouw inkoopproces is het van belang om na te denken over de ambities van jouw
project of jouw organisatie. Wellicht heb je al bestaand beleid op duurzaamheid of circulariteit dat kan
dienen als basis; omgekeerd kan het ook zo zijn dat een (gerealiseerd) project het beleid van een
organisatie kan versterken.
Ambities zijn van belang om te benoemen omdat het dan duidelijk is voor jouw eigen organisatie,
maar ook voor de markt, wat je wilt bereiken met het project. Dit voorkomt discussies in de
voorbereiding van het project én bij de beoordeling (zie stap 6). Immers zijn er verschillende
verschijningsvormen van circulaire gebouwen – zo zijn de gebouwen op het Hof van Cartesius en
kleedkamer De Nieuwe Lunet op Sportpark Lunetten grotendeels gerealiseerd met hergebruikte
materialen en is restaurant The Green House een modulair pand dat volledig demontabel is. Alle drie
de projecten dragen bij aan de circulaire bouweconomie, binnen de scope van dat specifieke project;
maar als je deze drie projecten met elkaar moet gaan vergelijken op hun circulariteit wordt het, door
het (nog) ontbreken van één eenduidige definitie3 en meetmethodiek, erg lastig.
Door vooraf ambities te bepalen en een heldere prioritering van circulaire strategieën op te stellen
geef je richting, en daarmee kunnen Inschrijvingen ook beter vergeleken worden.

Circulariteitsstrategieën
Figuur 4 (zie pagina 9) bevat een aantal circulariteitsstrategieën die kunnen helpen met het bepalen
van jouw ambities. Sommige strategieën kunnen altijd toegepast worden (bijv. het gebruik van zo min
mogelijk materiaal om de functionele behoefte te vervullen, het toepassen van circulaire
ontwerpstrategieën om toekomstig hergebruik te faciliteren), andere strategieën betreffen keuzes die
je als organisatie moet maken (bijv. gebruik van hergebruikte, biobased, of recyclebare materialen).

2
3

Kircherr et al., (2017)
Interessant ontwikkeling voor definitie en meetmethode van circulair bouwen: Het Nieuwe Normaal 0.3 (Cirkelstad)
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Afwegingen strategieën
Hou er bij het bepalen van de ambities rekening mee dat de verschillende strategieën ook
consequenties hebben voor de verdere aanpak van jouw project. Bijvoorbeeld:
● Het toepassen van hergebruikte materialen of producten uit het verleden vergt een functionele
vraagstelling (zie stap 3). Je weet immers niet welke hergebruikte materialen er op het moment
van realisatie beschikbaar zijn. Ook leidt het toepassen van hergebruikte producten vaak tot (nog)
hogere arbeidskosten4 tegenover (beperkte) lagere materiaalkosten wat ongunstig kan zijn voor de
totale business case. Tot slot worden er op hergebruikte producten vaak nog geen garanties
gegeven.
● Het toepassen van biobased materialen vergt een kritische aanpak. Dat een materiaal een
biobased herkomst heeft, hoeft niet te betekenen dat deze ‘circulair’ is; immers kan het zo zijn dat
het materiaal na bewerking niet meer eenvoudig te hergebruiken of recyclen is. Naast bewerking
zijn andere kwalitatieve aspecten hier ook van belang zoals het verbouwen ervan niet concurreert
met voedsel, er geen onnodige CO2 gepaard is gegaan bij transport, en het niet ten koste gaat van
de leefomgeving van bedreigde diersoorten etc.
● Circulaire ontwerpstrategieën zijn vaak afhankelijk van de context van een project. Zo kan het voor
een woningbouwproject in een stedelijke omgeving zinvol zijn om te overdimensioneren om
toekomstige functiewijzigingen te kunnen faciliteren, maar is het in krimpregio’s juist weer handig
om volledig demontabel te ontwerpen om een tweede leven van de materialen te kunnen
faciliteren.
● Sluit bij hey uitwerken van de strategie zoveel mogelijk aan bij doelstellingen die in jouw
organisatie gesteld worden op korte-, midden- en lange termijn. Koppel de projectambitie aan
beleid en op handen zijnde landelijke- en EU-regelgeving en kaderstelling met betrekking tot o.a.
CO2 uitstoot, stikstof, UPV, ESPR e.d.

4

Gereedschapskist Circulaire Economie
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Figuur 4 | Circulariteit strategieën (Bron: Circulaire gebouwen, strategieën en praktijkvoorbeelden, 2020)

Afweging & borging
Voor elk project is het van belang om (opnieuw) te kijken naar de context van het project om te
bepalen of de ambities (nog) relevant zijn. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

● Hoelang blijft jouw project per 9S-laag van Brand staan? (zie figuur 6)
● Blijft het project altijd dezelfde functie behouden? Zo nee, welke mogelijke functie(s) kan
het in de toekomst hebben?
● Welke ontwerpstrategieën kunnen toegepast worden om eventuele functiewijzigingen te
faciliteren?
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TIPS VOOR STAP 1: Start met een heldere circulaire ambitie
Een heldere circulaire ambitie vanuit de opdrachtgever is een essentiële eerste stap naar het
selecteren van een innovatieve partij die de hoge duurzaamheidsambities doorleeft. Tijdens de
aanbesteding kan een ambitiedocument5 dat voorafgaand aan de aanbesteding is opgesteld, helpen
om richting te geven aan (interne) gesprekken en het opstellen van aanmeldings- en gunningcriteria.
•
•
•

Bepaal een heldere ambitie voor het project, waarin je de context van het project voldoende
meeneemt.
Ben je bewust van de consequenties van je ambitie.
Zorg dat de ambitie wordt vastgehouden in het gehele inkooptraject; toets deze met marktpartijen
(stap 4) en zorg dat de selectie- en gunningscriteria in lijn zijn met de ambitie (stap 6).
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Aanpak Ambitiebepaling Cultuurcluster Berlijnplein
De circulaire vraagstelling en ambitiebepaling voor het Cultuurcluster is in nauwe samenwerking met
de Gemeente Utrecht tot stand gekomen. Door middel van kennisdeelsessies en een analyse van
documenten die in eerdere fasen in het project zijn opgesteld, is voor circulair bouwen een
verdiepingsslag gemaakt. Voor het opstellen van een circulaire strategie voor het Cultuurcluster zijn
zowel de circulaire ambitie van de Gemeente Utrecht (“volledig circulair in 2050”) als de definitie
vanuit het Transitieteam (zie figuur 1) als uitgangspunt gehanteerd. De circulaire strategie heeft ervoor
gezorgd dat er een gemeenschappelijke taal is ontstaan met betrekking tot circulair bouwen voor dit
project.
In de circulaire strategie is een vijftal principes uitgewerkt met voor ieder principe eigen prestatie
indicatoren. Hoofddoel van deze circulaire bouwprincipes is om de totale ingebedde milieu-impact van
materialen te verminderen, en het gebruik van (humane) toxische stoffen– stoffen die tijdens hun
levensduur giftig zijn voor mensen – te vermijden.
De vijf circulaire principes voor dit project luiden als volgt, zie figuur 5 voor de visualisatie:
I. Toepassen van duurzame (gebruikte) materialen;
II. Toepassen van materialen met minimale grondstof- en energieverbruik in realisatie- en
gebruiksfase;
III. Ontwerp toekomstbestendig (gebruiksscenario).
IV. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud (gebruiksscenario);
V. Ontwerp voor meerdere levenscycli (toekomstscenario).

I. Toepassen van duurzame (gebruikte) materialen
Circulair
materiaalgebruik

II. Toepassen van materialen met minimaal grondstof- en
energieverbruik in realisatie- en gebruiksfase

Circulaire principes
voor Cultuurcluster
Berlijnplein
III. Ontwerp toekomstbestendig (gebruikscenario)
Circulair ontwerp

IV. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud (gebruikscenario)
V. Ontwerp voor meerdere levenscycli (toekomstscenario)

Figuur 5 | Vijftal circulaire principes voor de ontwikkeling van Cultuurcluster Berlijnplein

Concretiseren circulaire ambities
Nadat in het projectteam overeenstemming en begrip is ontstaan over de project specifieke circulaire
ambitie, zijn deze geconcretiseerd naar prestatie-indicatoren. Op deze manier wordt circulair bouwen
zowel kwalitatief als kwantitatief meetbaar. Dit is nodig om tijdens het vervolgproces te kunnen sturen
op prestaties met betrekking tot circulair bouwen. Daarbij zijn de vijf circulaire principes uit figuur 5
geconcretiseerd.
5

Kijk voor de thema’s van circulair bouwen naar Het Nieuwe Normaal 0.3 door Cirkelstad
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Voor het gebouw zijn de circulariteitsambities, toekomstbestendigheid en daarmee samenhangend
adaptiviteit uitgangspunten voor het technisch ontwerp van gebouw en alle installaties. Het gebouw en
de installaties moeten in staat zijn om zoveel mogelijk functiewijzigingen (binnen een bepaalde
bandbreedte) op te vangen, rekening houden met eventuele inkrimping of uitbreiding.
I. Toepassen van duurzame (gebruikte) materialen
Het Cultuurcluster dient op zo’n manier gebouwd te worden dat op productniveau zo min mogelijk
primaire materialen toegepast worden. Alle producten dienen ofwel hergebruikt te zijn, te zijn
opgebouwd uit grotendeels hergebruikte/gerecyclede materialen of te bestaan uit hernieuwbare
materialen. Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om esthetische- en kwalitatief hoogwaardige
materialen. Het is dus wel toegestaan om producten toe te passen die uit deels gerecycled en deels
nieuwe grondstoffen bestaan. Op detailniveau is het toegestaan om primaire materialen toe te passen
(zoals rubbers en dergelijken).
● Gebruikte materialen. Minimaal hergebruik percentage van 10% van het totale volume (m³) per Slaag (zie figuur 5). Deze 10% is van toepassing op minimaal twee verschillende S-lagen (dus totaal
minimaal 20% totaal), door: hergebruikte producten/ componenten, gerecyclede materialen en
biobased materialen.
● Relatie met bezoeker. De ontwikkeling bevat minimaal 5 zichtbare voorbeelden waarin
(her)gebruikte materialen of hernieuwbare materialen zijn toegepast. Het verhaal van de
materialen laten we zien op de locatie. Deze verhalen gaan zo onderdeel vormen van de identiteit
van het terrein en inspireren de bezoeker om circulariteit en cultuur te laten spreken en over te
spreken.

5

Figuur 6 | Het 9S model ter uitbreiding van het 6S model van Brand (1994)
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II. Toepassen van materialen met minimaal grondstof- en energieverbruik in realisatie- en
gebruiksfase.
De milieu-impact van de toegepaste producten blijft 20% onder de maximale schaduwkosten zoals is
vastgelegd in Bouwbesluit middels MPG. Ook dienen materialen die toxische stoffen bevatten waar
gebruikers en bezoekers in direct contact mee staan te allen tijde te worden uitgesloten.
● Milieubelasting (MPG). Voor de gehele ontwikkeling zal gewerkt worden met een MPGberekening. Dat betekent een maximale milieubelasting (schaduwkosten) per m2 BVO op
gebouwniveau van € 0,80.
● Toxiciteit. Het minimaliseren en/of uitsluiten van het gebruik van toxische materialen zoals vlam
vertragers, weekmakers, isocyanaat (plastificeerders) als formaldehyde. Dit om het gebruik van
gezonde, emissiearme materialen te bevorderen en te voorkomen dat materialen met schadelijke
stoffen worden toegepast. En hiermee blootstelling aan gevaarlijke materialen te voorkomen.
III. Ontwerp toekomstbestendig: flexibiliteit en adaptiviteit in gebruiksfase
De strategie voor het adaptieve vermogen van de gebouwen bestaat voornamelijk uit het opzetten van
een sterke basis in de constructie. De opzet van de constructie moet zoveel mogelijk vrijheid bieden
aan het invullen van de ruimtes. De binnen- en buitenruimtes zijn eenvoudig aan te passen aan de
behoefte van verschillende gebruikers, zodat met beperkte inspanning en zonder vernietiging van
grondstoffen voor steeds andere doelgroepen verhuurbaar te maken is.
● Gebouwflexibiliteit. Met behulp van de rekentool Gebouwflexibiliteit (Gebouwflex 4.0) is een
berekening van het adaptieve vermogen van de verschillende S-lagen (Structure, Skin, Services
en Space Plan). In zijn totaliteit dient het gebouw te voldoen aan de minimale eis van klasse 4 (Erg
Flexibel). Hierbij wordt een duidelijke relatie gelegd tussen het circulaire concept en het ruimtelijk
functioneel plan.
IV. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud: ontwerp robuust
Door in het ontwerpproces goede keuzes te maken in materialisatie en ontwerp, kan er bezuinigd
worden op beheer en onderhoud in de gebruiksfase. Deze manier van rekenen en ontwerpen, ook wel
Total Cost of Ownership (TCO) of Total Cost of Usage (TCU), staat centraal in de gehele ontwikkeling.
Er dienen maatregelen getroffen te worden ter bescherming van blootgestelde gebouwonderdelen om
vervangingsfrequentie te minimaliseren.
● Levensduur en onderhoud. Er dient een toelichting en motivatie op keuzes in het
materiaalgebruik op basis van de verwachte levensduur gegeven te worden. Hierbij wordt
levensduur en onderhoud aan elkaar verbonden. Doel is om langere cycli met een aantal
onderhoudsmomenten te kunnen vergelijken met kortere cycli en vervanging. Als eis wordt gesteld
het opstellen van een Plan van Aanpak waarin:
▪ Onderbouwing van de afwegingen tussen het circulaire concept en onderhoud;
▪ Potentiële doorontwikkeling circulariteit van gebouw tijdens de exploitatie (kansen pakken om
het gebouw steeds circulairder te maken);
▪ Samenwerking met plein genoten (huurders) op het gebied van circulaire kansen;
▪ Onderbouwing van de waardes die in de circulaire businesscase zijn opgegeven voor de LCC
en LCV (exploitatie)
V. Ontwerp voor meerdere levenscycli: demontabiliteit en losmaakbaarheid
Door modulaire oplossingen en slimme onderlinge verbindingen tussen bijvoorbeeld binnenwanden,
gevelonderdelen en installaties of zelfs een heel gebouw(volume) wordt de kans op hoogwaardig
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hergebruik vergroot. Ook voor laagwaardig hergebruik dient slim omgegaan te worden met
verbindingen en materiaalkeuzes.
● Registreren. 100% registratie van alle producten in een materialenpaspoort van zowel het gebouw
als het gebied. Dit paspoort registreert, ordent, bewaart en ontsluit data waarmee afval- en
grondstoffenstromen op elke schaal kunnen worden gemonitord en restwaarde kan worden
beschermd. Registratie conform CB’23. Hier dienen per product o.a. mee te worden genomen:
▪ Uniek ID-nummer gebaseerd op een standaard (bijv. NL-SfB);
▪ Product omschrijving (zelfsprekend);
▪ Afmetingen product (lengte, breedte, hoogte in mm);
▪ Locatie product in object (uniek ID-nummer gekoppeld aan 2D/3D tekening);
▪ Hoeveelheden (optimaal in m³ én kg);
▪ Herkomst van het materiaal (nieuw/hergebruik/biobased);
▪ De te verwachten functionele levensduur (gebaseerd op onderhoud en vervangingsmomenten);
▪ Milieu-impact (MKI) score met bronvermelding (bijv. NMD/EPD).
● Losmaakbaarheidsindex (LMI). Borgen van toekomstige circulariteit door toepassen van
producten en materialen die demontabel zijn en op een hoogwaardige manier hergebruikt kunnen
worden (type verbinding, toegankelijkheid van de verbinding, doorkruising en vorminsluiting). Het is
belangrijk dat in ieder geval de S-lagen (zie figuur 3) losmaakbaar met elkaar verbonden zijn. In de
verbinding van elementen binnen één S-laag geldt het volgende: hoe korter de levensduur van een
S-laag, hoe hoger de losmaakbaarheid, bereikbaarheid en gemak van losmaakbaarheid van de
aan elkaar verbonden (bouw)elementen. Producten worden zoveel mogelijk losmaakbaar
aangebracht in het gebouw om een tweede levenscyclus te stimuleren. Het wordt uitgedrukt in de
losmaakbaarheidsindex (LMI). Op gebouwniveau dient een LMI van ten minste 0,6 te worden
behaald. (Handleiding ‘Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid versie 2’).
● Toekomstscenario. Nieuw in te brengen producten zijn zo veel mogelijk ontworpen om
hergebruikt of gerecycled te worden op einde levensduur. Per productgroep verschilt de
tijdsspanne voor het toekomstscenario. Van de toegepaste materialen wordt in de toekomst (einde
technische/functionele levensduur) bij sloop in massa (kg) minimaal 90% hergebruikt dan wel
gerecycled;
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Stap 2: Intern
draagvlak en
eigenaarschap op
uitgangspunten
In stap 2 is het van belang dat de interne organisatie een gedragen beeld heeft bij het project,
bijvoorbeeld dat zij allemaal achter de ambities staan en er ook mee aan de slag gaan die in stap 1
zijn bepaald. Het kan daarbij helpen om in deze stap een ‘business case’ te maken voor het project,
waarbij ook rekening wordt gehouden met de kosten én baten van circulair bouwen.

Circulair inkopen is multidisciplinair
Ongeacht of je in een organisatie werkt waarbij het realiseren van vastgoed de kerntaak is of niet, het
circulair realiseren van projecten vergt een andere aanpak dan traditionele projecten. Zoals ook in de
latere stappen zal terugkomen, is een op samenwerking gerichte aanpak met marktpartijen te
adviseren, echter vereist deze op samenwerking gerichte aanpak met externe partijen ook dat intern
de ‘neuzen dezelfde kant op staan’.
Start daarom met het identificeren van de belangrijkste spilfiguren in jouw organisatie: wie heb je
allemaal nodig om jouw circulaire ambities te realiseren? Denk hierbij onder andere aan de volgende
disciplines:
● Huisvesting en/of facilitaire zaken
● Asset manager
● Financiën
● Strategie/ duurzaamheid
● Contractmanagement
● Gebruikers
● Inkoop
Zorg dat deze disciplines het eens zijn met de ambitie (stap 1) maar ook met de beoogde aanpak
(stappen 3 t/m 5). Informeer en betrek ze regelmatig gedurende het proces, zodat je draagvlak
behoudt voor het project.

Maak een circulaire business case
Houd rekening met de financiële consequenties van een circulair project. Maak vooraf een
businesscase en geef daarin ruimte voor de kostenbesparingen op lange termijn (TCO en TCU) en
eventuele baten als gevolg van een geslaagd circulair project. De financiële gevolgen van een circulair
project zijn afhankelijk van de ambitie zoals bepaald in stap 1. Hier vatten we een aantal richtlijnen
(niet limitatief) voor de business case samen:
1. Lagere inkoopbehoefte: een aspect dat vaak vergeten wordt, maar wel een positieve invloed kan
hebben op de business case, is het verlagen van de inkoopbehoefte als gevolg van de circulaire
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2.

3.

4.

5.

6.

ambitie. Hierbij valt onder andere te denken aan alleen inkopen wat echt nodig is (bijvoorbeeld
ruwbouw is afbouw).
Hergebruik van materiaal6: is de ambitie gericht op het maximaliseren van het hergebruik van
bestaand materiaal, dan kan dit invloed hebben op de business case. Enerzijds kan het
kostenverhogend werken door hogere ontwerp- en realisatiekosten en het afdekken van risico’s
van het hergebruik; anderzijds zijn er gevallen bekend waarbij een lagere inkoopprijs geldt voor
het hergebruikte materiaal. Houd er wel rekening mee dat deze lagere inkoopprijs niet altijd geldt
– de prijs van deze producten of materialen is immers ook afhankelijk van marktomstandigheden
en de hoeveelheid arbeid die nodig is in het demontage- en productieproces.
Nieuw circulair materiaalgebruik: op het moment dat de ambitie juist is om nieuwe circulaire
materialen te gebruiken, heeft dit – in deze fase van de transitie – vaak een kostenverhogend
effect. Investeren in gezonde materialen gaat vaak gepaard met een prijskaartje, zeker wanneer
de leverancier in kwestie ook kiest voor certificering van zijn product. De nog beperkte schaal van
productie kan in sommige gevallen ook leiden tot een groter prijsverschil met niet-circulaire
alternatieven.
Lagere exploitatie- en onderhoudskosten: in de transitie naar een circulaire bouweconomie is het
waarschijnlijk dat jij je niet alleen richt op circulair materiaalgebruik, maar ook op ambitie zoals
energieneutraliteit en verantwoorde watercycli. Deze ambities kunnen weliswaar ook gepaard
gaan met investeringen, maar leiden óók tot lagere exploitatielasten (zie casebeschrijving).
Daarnaast kan het investeren in hoogwaardige materialen ook leiden tot lagere onderhouds- en
vervangingskosten.
Restwaarde: er wordt veel gesproken over ‘restwaarde’ van gebouwonderdelen en materialen.
Om deze restwaarde te maximaliseren is het van belang om losmaakbaar te ontwerpen en
assembleren. Er is helaas nog geen algemeen geaccepteerde methode om de restwaarde van
gebouwonderdelen en materialen te bepalen, dus zorg ervoor dat als je dit onderwerp meeneemt
je ofwel een conservatieve inschatting maakt, ofwel zelf (bijv. als eigenaar) de regie houdt over de
materialen en meer kan zeggen over de restwaarde.
Meervoudige waardecreatie: wellicht wat abstracter, maar daarmee niet onbelangrijk, zijn de
kansen met betrekking tot meervoudige waardecreatie. Sommige van deze aspecten van
‘meervoudige waarde’ zijn enigszins geaccepteerd om in euro’s uit te drukken, zoals lager
ziekteverzuim door een beter binnenklimaat; voor andere aspecten geldt dat dit nog niet
algemeen geaccepteerd is, zoals schaduwkosten van het gebruik van vervuilende materialen.
Ondanks de nog opkomende ontwikkelingen op dit vlak, willen we je zeker stimuleren om deze
aspecten mee te nemen in jouw business case.

Afweging & borging
Een op samenwerking gerichte aanpak met marktpartijen vereist dat ook dat intern de ‘neuzen
dezelfde kant op staan’. Ook is één van de succesfactoren van circulaire projecten dat partijen door
de opdrachtgever worden uitgedaagd op het realiseren van een hoge ambitie en deze ook gedurende
lange(re) tijd waar te maken (in de gebruiksfase). Daarbij is de ambitie van de opdrachtgever,
vastgelegd in het ambitiedocument, vaak het startpunt. Voor het aanjagen van circulair bouwen moet
een transitie plaatsvinden van sturen op investeringskosten naar lange termijn en meervoudige
waardecreatie. Integrale duurzaamheidsambities komen onder andere terug in restwaarde en
hoogwaardige herbruikbaarheid van materialen, welzijn van medewerkers en bezoekers in gebouwen
en omgevingen en lagere kosten door energiebesparing.

6

True pricing principles: Arbeid/ materiaal/ milieu impact/ social (richtlijnen 2, 3, 4 en 6)
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TIPS VOOR STAP 2:
Stel een divers projectteam op met verschillende disciplines en denk in waardecreatie.
•
•

Creëer draagvlak/ eigenaarschap binnen dit team voor zowel de geformuleerde ambitie (stap 1)
als het te doorlopen proces, bij voorbeeld door hier echt samen aan te werken – andere mindset,
andere samenwerking, andere waarderingsprincipes
Maak een business case waar de circulaire aspecten voldoende in terugkomen, en benut deze
business case ook voor het verkrijgen en versterken van draagvlak.
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Aanpak intern draagvlak Cultuurcluster Berlijnplein
Vanuit de gemeente is een projectteam samengesteld met daarin een vertegenwoordiging van een
groot aantal disciplines met een duidelijke rol- en taakverdeling. Dit team kwam op regelmatige basis
bij elkaar en elk projectteamlid heeft vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een werkgroep opgesteld
en aangestuurd. Voor het cultuurcluster bestond dit onder andere uit de volgende werkgroepen:
●
●
●
●

Werkgroep circulair: opstellen van een meetmethodiek voor circulair bouwen (zie stap 1),
Werkgroep financiën: het opstellen van een circulaire business case (zie onderstaand),
Werkgroep gebruik: de co-creatie met de toekomstige huurder
Werkgroep inkoop: vormgeven van het aanbestedingsproces.

In de projectteam-overleggen is het proces binnen de werkgroepen en daarmee de uitkomsten van de
werkgroepen op elkaar afgestemd.

Circulaire businesscase
In een eerste fase heeft de gemeente, in samenwerking met een financieel adviesbureau, een
stichtingskostenraming opgesteld voor het aanvragen van het eerste budget voor de ontwikkeling van
het Cultuurcluster. Uitgangspunt voor deze stichtingskostenraming waren drie ambities (circulair
bouwen, materialisatie en architectuur en energieneutraal bouwen) met ieder drie varianten (basis,
plus en plusplus). Hiermee werd inzichtelijk wat de ‘extra’ kosten zouden zijn voor een beetje
duurzaam, aardig duurzaam en een heel duurzaam gebouw. Op basis van deze
sticktingskostenraming is vervolgens door de werkgroep financiën gewerkt aan het opstellen van een
circulaire business case bestaande uit: een Life Cycle Cost Analysis en een Life Cycle Value Analysis.

Life Cycle Cost Analysis
Voor de circulaire business case is gestart met het opzetten van een variantenstudie. Dit om de life
cycle cost in relatie tot de circulaire ambitie te berekenen. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het
vasthouden van het huidige budget en waar mogelijk de duurzaamheidsprestaties te optimaliseren. In
deze variantenstudie zijn verschillende materialen, producten en elementen met elkaar vergeleken op
basis van de (vijf) circulaire principes (zie stap 1) en bijbehorende life cycle costs. Daarin zijn
traditionele en circulaire varianten uitgewerkt om de mate van circulariteit te kunnen vergelijken en de
gehanteerde uitgangspunten te toetsen. De scores die zijn toegekend op de vijf circulaire principes
zijn onderstaand weergegeven, daarbij is ++ (2 punten), + (1 punt), - (-1 punt) en -- (-2 punten):
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(i) Duurzame (gebruikte) materialen:
Volledig virgin
Biobased / plantaardige materialen
Gerecyclede materialen
Hergebruikte producten

(ii) Minimale grondstof- energiegebruik:
-+
++

(iii) Toekomstbestendig:
Lage levensduurverwachting
Onder gemiddelde levensduurverwachting
Boven gemiddelde levensduurverwachting
Hoge levensduurverwachting

Zware impact
Veel impact
Beperkte impact
Minimaal tot geen impact

-+
++

(iv) Optimaal beheer en onderhoud:
-+
++

Hoge intensiteit onderhoud
Onder gemiddelde onderhoud
Boven gemiddelde onderhoud
Lage intensiteit onderhoud

(v) Meerdere levenscycli:
-+
++

Afvalverwerking / downcycling
Verbranding
Recycling (materiaal)
Hergebruik (product)

-+
++

Figuur 7 | Uitwerking van de circulaire principes voor de fundering en het skelet binnen gebouwonderdeel
Structure

Deze variantenstudie gaf inzicht in de circulaire verschillen tussen onderdelen inclusief de kosten die
dit met zich meebracht. Op deze manier zijn circulaire keuzes gekoppeld aan budget en is de
materialisering die werd gehanteerd voor de eerste versie van de stichtingskostenraming meer
circulair gemaakt binnen het budget.

Life Cycle Value Analyses
Vanaf het begin van het project heeft de gemeente Utrecht de ambitie uitgesproken om een
duurzaam, circulair en energieneutraal gebouw op te leveren. Met hoge doelstellingen op deze
verschillende thema’s is uit de circulaire businesscase gebleken dat de financiële kosten en -waarden
initieel hoger liggen dan traditioneel, maar op termijn lager gaan worden. Echter, naast de financiële
waardes zijn er ook andere waardes waarop een duurzaam, circulair en energieneutraal gebouw
zichzelf onderscheid. Eén van die waardes is de ecologische waarde (ook wel milieu-impact
genoemd). Voor het maken, transporteren en realiseren van het gebouw zijn grondstoffen, energie en
productieprocessen nodig welke gepaard gaan met een bepaalde milieu-impact.
De milieu-impact van de verschillende producten en materialen wordt berekend middels de
MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die
in een gebouw worden toegepast. Oftewel de impact die de totale levensduur van het materiaal heeft
op onze leefomgeving.
Door het berekenen van de MPG-score voor zowel een traditioneel als circulair gebouw, wordt
inzichtelijk wat de impact is van de toepassing van circulaire/ milieuvriendelijkere materialen. Voor het
berekenen van de MPG van een traditioneel vs. circulair gebouw (verschillende materialen) is gebruik
gemaakt van de MPGCalc en Idemat. Beide beoordelingsmodellen hebben verschillende impact
indicatoren en bijbehorende milieukosten (ook wel schaduwkosten genoemd). Door de totale
schaduwkosten per gebouw (twee varianten) te delen door het bruto vloeroppervlak én door het aantal
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jaar waarop de circulaire businesscase is gestoeld (40 jaar), komt er een MPG-score per variant uit.
Momenteel in Bouwbesluit is deze MPG-waarde gemaximeerd op € 1,0 /m² bvo/ jaar.
Een samenvatting van de MPG-gegevens per variant is als volgt:
Ecologische waarde
→ Traditioneel gebouw
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Site
Structure
Skin
Services
Space plan
Stuff

€
€
€
€
€
€

Totaal €
11.037,60
97.088,38
94.470,20
6.793,29
36.617,21
-

€
€
€
€
€
€

m² bvo

€
€
€
€
€
€

Totaal €
5.518,80
71.545,57
38.676,38
9.573,20
21.786,29
-

€
€
€
€
€
€

1,20
10,55
10,26
0,74
3,98
-

m² bvo/ jaar
€
0,03
€
0,26
€
0,26
€
0,02
€
0,10
€
€
0,67

∞ Circulair gebouw
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Site
Structure
Skin
Services
Space plan
Stuff

m² bvo
0,60
7,77
4,20
1,04
2,37
-

m² bvo/ jaar
€
0,01
€
0,19
€
0,11
€
0,03
€
0,06
€
€
0,40

Figuur 8 | Samenvatting van de MPG-gegevens per variant

Uit de berekening komt naar voren dat het circulaire gebouw 60% beter scoort op de MPG dan een
traditioneel gebouw en dus 60% minder milieu-impact heeft. Belangrijk hierbij te vermelden, is dat de
waardes die in de berekening zijn meegenomen, inschattingen zijn en dat een klein aantal onderdelen
nog niet is meegenomen in de totale berekening. Daarnaast zijn ‘standaard’ waardes genomen zoals
die zijn weergegeven in de verschillende databases, wat inhoudt dat de werkelijke waardes af kunnen
wijken van bovenstaande uitkomsten.
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Stap 3: Vraagstelling
Stap 3 staat stil bij de vraagstelling van jouw project. In hoeverre wil je de expertise van de markt
benutten om invulling te geven aan de circulaire ambities? En wat betekent dit voor het vormgeven
van de vraag?
Functionele vragen helpen vaak bij het nadenken over de werkelijke behoefte, zonder dat deze persé
gekoppeld is aan de oplossing. Bekende voorbeelden zijn het vragen naar licht in plaats van lampen,
of het vragen naar een werkomgeving in plaats van het huren van een kantoor. Door na te denken
over de functionaliteit (bijv. licht) is er ruimte om na te denken over verschillende oplossingen
waardoor deze behoefte ingevuld kan worden (bijv. lichtkoepels, ramen, atrium, lampen). De
functionele vraag helpt zodoende ook om na te denken over circulaire oplossingen. Voor circulair
bouwen leert de ervaring dat je het liefst zo functioneel mogelijk wil specificeren, maar dat je er soms
niet aan ontkomt om technisch te specificeren. Belangrijk handvat is hierbij: specificeer technisch waar
moet, en functioneel waar het kan.

Functionele vraagstelling
Wil je de expertise van de markt optimaal benutten, dan is het aan te raden om een functionele vraag
vorm te geven. Zo’n functionele vraag kan natuurlijk het beste ingevuld worden door verschillende
disciplines met elkaar te laten nadenken over de invulling; bijvoorbeeld in een bouwteam of
geïntegreerd contract. Op basis van een functionele vraagstelling kan er méér circulaire impact
worden gerealiseerd, doordat de marktpartijen bijvoorbeeld ook kunnen nadenken over een ander
ontwerp waarbij er minder materialen worden gebruikt.

Afweging & borging
Er zijn ook nadelen van functioneel specificeren: zo kan het uitvragen van verschillende
schetsontwerpen of zelfs voorlopige ontwerpen in de markt ook leiden tot hogere transactiekosten
door marktpartijen – immers wordt het ontwerp niet één maar meerdere keren gemaakt. Ook is het
verkrijgen van intern draagvlak vaak een aandachtspunt, omdat plaatjes van een gebouw vaak helpen
bij de beeldvorming, en die heb je bij een functionele specificatie (vaak) niet. De vergelijkbaarheid van
de aanbiedingen op functionele vragen vormt ook een aandachtspunt – deze zijn wellicht minder
objectief vergelijkbaar omdat er geen duidelijke benchmark of nulmeting is waaraan je de alternatieve
voorstellen kunt toetsen. Hierover later meer in stap 6.

Technische vraagstelling
Bij een meer technische vraagstelling (bijvoorbeeld op basis van een bestek) zijn er al veel ontwerpen soms zelfs materiaalkeuzes gemaakt. Dit is vaak gunstig voor het draagvlak intern, omdat alle
betrokken disciplines ‘weten’ wat er uiteindelijk gerealiseerd gaat worden. Vaak is er zelfs al een
begroting gemaakt op basis van het voorlopige ontwerp.
Vergis je echter niet: er liggen hier nog steeds kansen voor circulariteit! Zo kun je aan de aannemer
optimalisaties uitvragen op basis van het bestek, en voor deze optimalisaties aan laten tonen hoe het
bijdraagt aan een hogere mate van circulariteit. Wel is het mogelijk dat een aantal van deze
optimalisaties leiden tot meerkosten/ waardecreatie in de tijd. Je zou dus kunnen overwegen om een
aanvullende post in de begroting op te nemen voor ‘circulaire maatregelen’, waar de optimalisaties uit
bekostigd/gefinancierd kunnen worden. Ben er wel van bewust dat deze optimalisaties vaak in de
marge liggen. Je wilt bij een technische specificatie dus wel al een ontwerp hebben wat voldoet aan
bepaalde principes van circulair bouwen.
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Afweging & borging
Het nadeel van technisch specificeren is dat de ontwerpkeuzes vaak al vastliggen. Je bouwt bij een
technische uitvraag dus minder op de expertise uit de markt. Ga je een technische uitvraag doen, zorg
er dan allereerst voor dat je gedegen circulaire expertise in jouw ontwerpteam hebt. Ben ervan bewust
dat een uitvraag op basis van een bestek kan leiden tot de traditionele gefragmenteerde dynamiek
tussen ontwerpende- en realiserende disciplines over ambities versus kosten (zie ook stap 4). Het is
denkbaar dat de circulaire winst die je behaalt als gevolg van een technisch uitvraag lager is dan bij
een functionele uitvraag.

De gulden middenweg
In lijn met het handvat specificeer technisch waar moet, en functioneel waar het kan, is het te
adviseren om bijvoorbeeld een architect wel een logistiek plan te laten uitwerken voor een gebouw en
dit logistieke plan in de markt te leggen. Op deze manier worden de transactiekosten voor
marktpartijen significant verlaagd – er is immers een basis voor de routing van het gebouw.
Vervolgens kan met het logistieke plan de vraag verder functioneel worden vormgegeven – en kunnen
marktpartijen, al dan niet in combinatie – gezamenlijk nadenken over hoe de circulaire ambities het
meest gerealiseerd worden.

TIPS VOOR STAP 3: specificeer technisch waar moet, en functioneel waar
het kan
Het toepassen van circulaire innovaties kan aangejaagd worden door middel van functioneel
specificeren. Eisen worden minder gedetailleerd gesteld dan in een traditioneel Programma van Eisen
en de gewenste prestatie van een systeem staat centraal. Vaak dient hiervoor wel de vraag achter de
vraag te worden achterhaald. Dus: waarom willen we eigenlijk kiezen voor beton of hout?
•
•
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Maak een afweging hoe technisch of functioneel je de vraag in de markt wilt zetten, waarbij
een functionele vraagstelling meer ruimte biedt voor marktpartijen om circulaire
ontwerpoplossingen aan te dragen.
Leg eventuele gemaakte keuzes aan de zijde van de opdrachtgever vast, en wees hier helder
over naar marktpartijen. Dat draagt bij aan lagere transactiekosten

Aanpak vraagstelling Cultuurcluster Berlijnplein
Gezien de hoge ambities, onder andere op het gebied van circulariteit, van Berlijnplein wilde de
gemeente Utrecht optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis en kunde in de markt. Daarnaast
streeft de gemeente naar een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij het
bereiken van de ambities voor deze opgave. Om dit te bereiken is de vraagstelling voor het
Cultuurcluster als volgt functioneel geformuleerd:
Vraagstelling Cultuurcluster
Het cultuurcluster wordt circulair en energieneutraal gebouwd en geëxploiteerd, is flexibel in opzet, waardoor
het kan meebewegen met de veranderende behoeftes. De opdracht aan het consortium betreft het
ontwerpen, realiseren en gedeeltelijk onderhouden van deze culturele nieuwbouwontwikkeling inclusief
buitenruimten op basis van een twee fasen contract. De gebouwen moeten een kwalitatief hoogwaardig en
innovatief ontwerp krijgen met een herkenbare architectuur en publiek karakter. Belangrijk onderdeel van de
opgave is de co-creatie met de huurders en eindgebruikers.
Figuur 9: Vraagstelling Cultuurcluster

Een vooruitstrevende circulaire ontwikkeling is dus niet de enige ambitie voor dit project, onderstaand
een korte toelichting op alle ambities voor het Cultuurcluster. Op basis van onderstaande ambities
heeft de gemeente de voor deze aanbesteding relevante kerncompetenties en selectiecriteria
geformuleerd
Innovatie, ontmoeting en duurzaamheid
Het Cultuurcluster krijgt een kwalitatief hoogwaardig en innovatief ontwerp, aansluitend op het
stedenbouwkundig masterplan van Leidsche Rijn. Het wordt een onderscheidende plek op de
cultuuras, groen en duurzaam. De gebouwen en publieke ruimte krijgen een toegankelijk karakter en
faciliteren creativiteit, innovatie en ontmoeting.
Hoge circulaire ambitie
Het Cultuurcluster beweegt mee met de tijd. Door flexibiliteit in indeling en gebruik kunnen er later ook
andere functies in worden gehuisvest, passend bij ambitie en doelstelling van Berlijnplein. Aan de
basis van de ontwikkeling van deze plek staan circulaire principes, die gaan bijdragen aan een
schaalsprong (binnen Utrecht en landelijk) in de toepassing van circulair bouwen.
Samen ontwerpen
Het Architectonisch en Stedenbouwkundige Aanwijzingen document geeft een indruk van de ambitie
in de uitstraling van Berlijnplein. Gezamenlijk met alle partners die meedenken en meedoen in de cocreatie werkt de gemeente aan het ontwerp. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle
deelnemers actief betrokken zijn en invloed hebben op het ontwerpproces en het resultaat van dit
ontwerpproces (ontwerpproducten). We geloven erin dat co-creatie leidt tot kwalitatieve verbetering
van plannen en besluiten. Huurders en onderhuurders (eindgebruikers) zullen betrokken worden bij
keuzes in het proces. Ook de omwonenden zullen op gezette momenten gevraagd worden naar hun
mening en input. De gemeente en haar adviseurs zorgen voor deugdelijke voorbereiding en
voorstellen zodat de huurders en eindgebruikers ook in staat zijn om hun belang te
vertegenwoordigen.
Gebouw is ook programma
De basis voor de ontwikkeling van het cluster van gebouwen op Berlijnplein is het ruimtelijkfunctionele programma. We ontwikkelen het cultuurcluster vanuit de wensen voor gebruik,
voortkomend uit het publieksprogramma. De vorm volgt de ambitie. De keuzes zijn gebaseerd op de
wensen van de (toekomstige) gebruikers. Veel aandacht voor duurzaamheid, grote flexibiliteit in

23

inrichting en slim omgaan met exploitatie en beheer zorgen ervoor dat dit een gebouw en publieke
buitenruimte van de toekomst gaat worden.

Aanpak circulaire ambitie vertaald naar (deels) technische eisen voor
Cultuurcluster Berlijnplein
De ambitie van de gemeente Utrecht is om het circulaire concept optimaal aan te laten sluiten bij het
ruimtelijk functioneel – en cultureel programma. Zoals toegelicht in stap 1 moet het uit te werken
circulaire concept aan de hand van vijf gekozen circulaire principes worden vormgegeven. Deze
principes zijn vertaald naar circulaire prestatie indicatoren die een plaats hebben gekregen in het
Programma van Eisen.
In de vertaling van de prestatie-indicatoren naar het Programma van Eisen is onderzocht waar de
‘vrije ruimte’ zit. Dit heeft voor het Cultuurcluster geresulteerd in een functioneel omschreven
vraagbehoefte. Een voorbeeld hiervan is onderstaande tekst in het Programma van Eisen ter
specificering van de constructie:
● Overeenkomstig de circulariteitseisen, bij de constructie rekening houden met toekomstige
uitbreidingsmogelijkheden en aanpasbaarheden door bijvoorbeeld het zwaarder uitvoeren van de
draagconstructie en door de draagstructuur goed te scheiden van andere functies. Een en ander
volgend uit het circulariteitsconcept.
● De constructiehoogte zodanig kiezen dat de geëiste vrije hoogte in samenhang met de voor de
installaties benodigde hoogte, en de beoogde flexibiliteit kan worden gerealiseerd. Bij de bepaling
van de vereiste constructiehoogte en de vereiste hoogte (boven het eventuele plafond) voor de
installaties zorgdragen voor een optimale positionering van functionele, constructie en installatie
ruimten, waarbij de functionele eisen en de totaalkosten worden afgewogen.
● Constructieve obstakels boven de plafonds beperken. Sparing mogelijkheden zijn opgenomen in
verband met de installaties, de uitbreidingsmogelijkheden en de bereikbaarheid (beheer en
onderhoud).
● Voor de aan te houden vloerbelasting uitgaan van het Bouwbesluit, echter met inachtneming van
de flexibiliteiteisen. Voor de in het Ruimteboek weergegeven ruimten en eventuele technische
ruimten gelden zwaardere eisen ten aanzien van de vloerbelasting.
● Een aantal specifieke ruimtes dienen kolomvrij te zijn.
● Afhankelijk van het gebouwtype en ruimtefuncties kan het nodig zijn om akoestische dilataties toe
te passen. Dit dient vanaf het vroegst mogelijke ontwerpstadium te gebeuren omdat dit ver gaande
consequenties kan hebben voor de indeling van het gebouw.
Voor de aanbesteding van het Cultuurcluster is een Programma van Eisen opgesteld aan de hand van
specificeer technisch waar moet, en functioneel waar het kan. Zeker voor het circulaire onderdeel is
getracht de wensen en eisen zo functioneel mogelijk op te schrijven.
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Stap 4: Samenwerking
Een circulaire economie creëer je niet alleen, een circulair gebouw ook niet. Samenwerking is nodig –
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; maar ook tussen de verschillende schakels in de
(bouw)keten.

Het belang van samenwerking
Er spelen vaak tegengestelde belangen in ketens. Zo wil een opdrachtgever vaak een ambitieus
project realiseren voor de laagste prijs; terwijl opdrachtnemers om een kostenneutraal project te
realiseren soms moeten schaven aan (circulaire) ambities. Dit spanningsveld doorbreek je niet
‘zomaar’. Door in het inkoopproces expliciet stil te staan bij het gezamenlijke belang, en dialoog te
houden over de individuele belangen ontstaat er wederzijds begrip en een goede basis voor een
circulair project.
Dezelfde dynamiek zie je overigens ook vaak tussen verschillende disciplines in de bouwketen. Mede
door de druk op kosten moet de spreekwoordelijke ‘taart’ worden verdeeld wat vaak leidt tot het
verwateren van ambities. Wanneer deze dynamiek actief wordt omgedraaid kan juist een
gemeenschappelijke visie ontstaan, wat leidt tot innovatieve ideeën die binnen het kostenplaatje
kunnen bijdragen aan circulariteit.
Je kunt de basis voor samenwerking weliswaar leggen in de aanbesteding, door een of meerdere van
ondergenoemde middelen in te zetten, maar samenwerking moet ook doorgezet worden in de
realisatiefase. Sta daarom ook stil bij hoe je gezamenlijk tot optimalisaties kan komen na gunning van
de opdracht (zie stap 8).

Met wie zoek je de samenwerking?
Voordat je gaat starten met het organiseren van de samenwerking is het goed om na te denken over
met wie je de samenwerking wilt zoeken. Dit is uiteraard ook weer afhankelijk van hoe technisch of
functioneel de vraag gesteld wordt:
Kies je voor een meer functionele vraag, dan is het raadzaam om samenwerking op te zoeken
met een aannemer maar ook ontwerpende disciplines (bijv. architect, installatieadviseur, constructeur,
bouwfysicus). Ook kun je (toe)leveranciers bevragen over wat de (on)mogelijkheden – immers zijn zij
het snelst op de hoogte van innovaties in de markt.
Kies je voor een meer technische vraag, dan ligt het ontwerp waarschijnlijk al vast. Betrek dan
sowieso de aannemer bij de vraag, maar ook hier zou je (toe)leveranciers kunnen betrekken
voorafgaand aan de aanbesteding om (on)mogelijkheden van de markt te verifiëren.

Hoe organiseer je die samenwerking?
Er zijn verschillende vormen waarop samenwerking gezocht kan worden: tussen opdrachtgever en nemer; maar ook tussen ketenpartijen onderling. Hieronder bespreken we de meest voorkomende
middelen die benut kunnen worden:
Technische bekwaamheidseisen
Wil je dat marktpartijen mét elkaar gaan nadenken over een vrij functionele vraag, dan is het
raadzaam om deze gewenste samenwerking te stimuleren, bijvoorbeeld door in de technische
bekwaamheidseisen expliciet ervaring met deze disciplines te benoemen.
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Marktconsultatie
Voorafgaand aan publicatie van de aanbesteding of het uitzenden van de uitvraag kun je de markt
betrekken door middel van een marktconsultatie. Een marktconsultatie kan ook op verschillende wijze
vorm krijgen, bijvoorbeeld:
Een plenaire bijeenkomst;
Individuele 1-op-1 gesprekken;
Een ‘Request for Information’ waarbij de markt schriftelijk wordt bevraagd.
Er zijn verschillende mogelijke doelen bij een marktconsultatie. Zo kun je deze gebruiken om ambities
of de voorgenomen inkoopprocedure te toetsen, maar je zou ook kunnen vragen naar de
(on)mogelijkheden van de markt. Doorgaans is de ervaring dat een ‘fysieke’ vorm van een
marktconsultatie – dat kan zowel een plenaire bijeenkomst zijn of 1-op-1 gesprekken – leidt tot de
meeste inzichten, omdat je in deze setting ook kunt doorvragen. Een plenaire bijeenkomst biedt
daarnaast de mogelijkheid om samenwerking tussen disciplines te stimuleren.
Inlichtingenbijeenkomst
Na publicatie van de aanbesteding of uitvraag kun je een inlichtingenbijeenkomst houden. Een
inlichtingenbijeenkomst heeft als doel om de aanbesteding/uitvraag toe te lichten. Het kan helpen om
dit mondeling te doen.
Dialoog
Gedurende de inkoopprocedure kun je samenwerking verder versterken door in enigerlei vorm een
dialoog te organiseren. Denk hierbij aan een concurrentiegerichte dialoog, waarbij voorafgaand aan
indiening er dialoogmomenten worden ingepland die de mogelijkheid biedt om – over en weer –
vragen te stellen over de uitvraag of de voorgenomen indiening. Een Mededingingsprocedure met
onderhandeling is daarbij ook een optie, echter wordt vaak aangegeven door marktpartijen dat deze
minder geschikt is doordat er al een voorlopige indiening is gedaan en dus minder ruimte is om te
‘innoveren’ als gevolg van het gesprek.
Interview
Tot slot is nog de mogelijkheid om een interview op te nemen in de inkoopprocedure. Dit interview is
feitelijk een aanvulling op de schriftelijke indiening en geldt als toelichting op hetgeen dat is
aangeboden. Dit kan helpen om eventuele onduidelijkheden weg te nemen en zodoende te komen tot
een beter ‘oordeel’ over de aanbiedingen.

TIPS VOOR STAP 4: Durf je als opdrachtgever kwetsbaar op te stellen
De opdrachtgever moet zich bij innovaties bewust zijn van traditioneel (vaak risicomijdend) gedrag.
Belangrijk hierbij is dat de opdrachtgever durft aan te geven dat hij/zij het lastig vindt én de integrale
ambities gedurende het gehele proces kenbaar blijft maken. Dit kwetsbaar opstellen gaat nog niet
altijd eenvoudig. Toch geloven wij erin dat als de opdrachtgever de markt laat meedenken en aangeeft
dat hij/zij bepaalde dingen niet weet, wij al halverwege de oplossing zijn. In de bouw wordt de
opdrachtgever traditioneel geacht om alles zelf te weten en is het traditie om voor te schrijven wat je
wilt hebben. Dat moet doorbroken worden. Normaal gesproken wordt er geselecteerd op prijs; nu op
kwaliteit. Dan moet je als opdrachtgever weten waar je zelf verstand van hebt en wat je zoekt in de
partner die jij selecteert.
•
•
•
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Neem als opdrachtgever een collaboratieve houding aan in het inkoopproces, en hou deze
vast.
Zoek actief contact met marktpartijen om technische (on)mogelijkheden en/of het
voorgenomen inkoopproces te toetsen. Dat kan zowel voorafgaand als tijdens de
aanbesteding. V
Verwerk de input van marktpartijen in de vraagstelling en/of procedure

Aanpak samenwerking Cultuurcluster Berlijnplein
Bij het Cultuurcluster is ervoor gekozen om een aanbesteding vorm te geven die inzet op het
selecteren van een partnerschap voor het realiseren van een innovatief project, in plaats van het
inkopen van een kant en klaar product. Kenmerkend hierbij is dat criteria veelal kwalitatief van aard
zijn. Echte harde methodieken ontbreken en ook was het voor de gemeente Utrecht nog niet helemaal
duidelijk wat de oplossing exact moest zijn. Vertrouwen in het proces om de best passende partner te
selecteren in plaats van het inkopen van een gebouw. Juist deze houding is belangrijk om het
partnerschap goed vorm te geven. De opdrachtgever moet immers niet op de stoel van de markt gaan
zitten en zijn idee volledig technisch opleggen, maar de geselecteerde partner uitnodigen om zijn
expertise hierin optimaal in te zetten.

Informatiebijeenkomst
De gemeente vond het voor het Cultuurcluster belangrijk dat alle geïnteresseerden goed geïnformeerd
werden over deze aanbestedingsprocedure en organiseerde hiervoor een informatiebijeenkomst
(digitaal i.v.m. Covid). Zowel de aanbestedingsprocedure als de belangrijkste aandachtspunten van de
opdracht zijn nader toegelicht. Daarbij is er gelegenheid geboden voor het stellen van
verhelderingsvragen.

Technische bekwaamheidseisen
Om samenwerking tussen marktpartijen te stimuleren is voor het Cultuurcluster gekozen om de
opdracht niet op te delen in percelen. De gemeente achtte dit niet wenselijk in verband met het
karakter, de waarde en de benodigde inspanning van marktpartijen bij deze opdracht. Juist het
aanspreken van een brede groep geïnteresseerden werd als kansrijk gezien. Dit is als volgt
opgenomen in de aanmeldingsleidraad:
De gemeente wil de opdracht gunnen aan één consortium met de economisch meest voordelige inschrijving
op basis van de beste prijskwaliteitverhouding.
In het kader van deze aanbesteding roept de gemeente zowel architecten, aannemers, adviseurs als
toeleveranciers op te reageren. Met de circulaire ambities en innovatieve karakter van de opgave staat de
gemeente nadrukkelijk ook open voor nieuwe, niet traditionele consortia, denk aan consortia waaraan
bijvoorbeeld vernieuwende (jonge) architecten, circulaire conceptontwikkelaars en producenten van
circulaire bouwproducten deelnemen.
(Aanmeldingsleidraad Circulair Cultuurcluster Berlijnplein, 4 februari 2021)
Figuur 10 | brede doelgroep voor inschrijving zoals geformuleerd in de aanmeldingsleidraad

Een mogelijkheid om ‘zekerheid’ bij de gemeente Utrecht te krijgen over de capaciteiten van de
partijen die inschrijven, is ervoor gekozen om de gewenste samenwerking te stimuleren door in
onderstaande technische bekwaamheidseisen, benoemd als kerncompetenties, expliciet ervaring met
verschillende disciplines te benoemen. Het voldoen aan de geëiste kerncompetentie moest
aangetoond worden middels het indienen van een referentieproject. Eén referentieproject kon gebruikt
worden om te voldoen aan meerdere kerncompetenties.
Een referentieproject is omschreven als: een opdracht die in de laatste vijf jaar door de inschrijvende
partij aantoonbaar volgens de gestelde eisen, tijdig, op een vakkundige en regelmatige wijze en tot
volle tevredenheid van de opdrachtgever is afgerond. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, betreft dit
één enkel uitgevoerd project waarvoor één opdracht is verstrekt. Dit kan een project zijn dat op
zichzelf staat maar het kan ook een project zijn dat als deelopdracht onder een raamovereenkomst is
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uitgevoerd. Tenzij anders vermeld bij de betreffende kerncompetentie moet de opdracht uiterlijk op de
datum van aanmelding zijn opgeleverd.
Ter bevordering van de samenwerking tussen verschillende disciplines zijn voor het Cultuurcluster de
volgende geschiktheidseisen geformuleerd en gehanteerd:
● Kerncompetentie 1: Ervaring met realiseren van een gebouw van minimaal 5.000 m² BVO met een
publieksfunctie
● Kerncompetentie 2: Ervaring met ontwerpen van een cultuurgebouw
● Kerncompetentie 3: Ervaring met het ontwerpen van hoogwaardige architectuur als integraal
geheel met de buitenruimte
● Kerncompetentie 4: Ervaring met circulair adviseren
● Kerncompetentie 5: Managen van een proces voor het ontwerp van een gebouw waarbij sprake
was van co-creatie
Een nadere toelichting op de kerncompetentie op het gebied van circulariteit is als volgt gevraagd:
● Kerncompetentie 4: Ervaring met circulair adviseren
U toont met behulp van één referentie uw kennis, ervaring en competenties aan in de advisering
op gebied van circulariteit bij het ontwerpen en realiseren van een woon- of utiliteitsgebouw van
minimaal 1.000 m2 BVO. Bij de ontwikkeling van Berlijnplein gelden vijf circulaire principes (zie
figuur 4). U toont aan dat u in één referentie heeft geadviseerd over minimaal 3 van de
circulariteitsprincipes. Hierbij geldt dat er tenminste 1 materiaal gebruik en 1 ontwerpprincipe dient
te zijn toegepast. Uit uw referentie blijkt dat u in het project minimaal de volgende calculaties heeft
verricht. MPG score/LCA (of daarmee overeenstemmend) en losmaakbaarheidindex (of daarmee
overeenstemmend).
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Stap 5: Procedure
De inkoopprocedure voelt wellicht als een ‘formaliteit’ – zeker als je aanbesteding plichtig bent – maar
vergis je niet, de voorgenomen procedure kan heel bepalend zijn voor het realiseren van de circulaire
ambities. Zoals in stap 4 al is toegelicht, is samenwerking tussen marktpartijen heel belangrijk; de
basis hiervoor leg je in de procedure.

Wel of geen Aanbestedende Dienst?
Ben je als organisatie wel of niet aanbesteding plichtig? Overheden en publiekrechtelijke instellingen
zijn gebonden aan de aanbestedingsregels voor opdrachten vanaf een bepaalde omvang. Als private
partij heb je meer vrijheden, omdat je niet bent gebonden aan Europese of nationale
aanbestedingsregels. De oorsprong van aanbestedingsregels is echter om marktwerking te stimuleren
op een eerlijke manier. Zelfs als private partij
Kun je dus overwegen om je procedure vorm te geven volgens de aanbestedingsuitgangspunten. Let
op: zodra het lijkt op een aanbesteding, moet ook een private partij zich confirmeren aan de
Aanbestedingswet.

Beginselen van (circulair) Aanbesteden
Ben je aanbesteding plichtig, dan moet je je houden aan de vier beginselen van aanbesteden. Die zijn
algemeen en wettelijk bepaald (PIANOo, 2018):
1. Non-discriminatie: je mag geen onderscheid maken naar nationaliteit.
Gelijke behandeling: elke marktpartij die meedoet aan de aanbesteding moet gelijke informatie krijgen.
Je moet ook elke partij op dezelfde, objectieve manier beoordelen.
Transparantie: het moet voor elke marktpartij duidelijk zijn wat je van hem verwacht. Beslissingen
moet je als opdrachtgever duidelijk motiveren.
Proportionaliteit: de procedure zelf en de inhoud ervan, inclusief de eisen en criteria, moeten in
verhouding staan tot aard en omvang van de opdracht.
In aanvulling op bovenstaande wettelijke beginselen leert de ervaring dat er nog twee aanvullende
principes zijn die van belang zijn bij (circulair) aanbesteden:
Samenwerking: stimuleer binnen de juridische kaders samenwerking tussen opdrachtgever en
marktpartijen en overbrug met de aanbesteding de kloof die traditioneel aanwezig is tussen beide
partijen, bijvoorbeeld door het houden van een dialoog.
Innovatie: maak het mogelijk om binnen de aanbesteding innovatie en circulaire ontwikkelingen te
stimuleren. Voor de innovatieve component is het allereerst van belang dat er voldoende ‘ruimte’ in de
vraagstelling is om innovaties te kunnen ontwikkelen (bijv. d.m.v. een functionele vraagstelling), maar
ook is en dialoog hiervoor een belangrijk middel.

Keuze van de procedure
De keuze van de procedure is uiteraard allereerst afhankelijk van of je wel of geen aanbestedende
dienst bent; echter is ook de omvang van het project een belangrijke factor om ervoor te zorgen dat de
procedure in proportie staat tot de omvang van de opdracht. In onderstaande tabel worden de
procedures samengevat die gebruikt kunnen worden door overheden en publiekrechtelijke
instellingen, omdat deze meer aan regels gebonden zijn.

29

Figuur 11: overzicht van aanbestedingsprocedures

TIPS VOOR STAP 5: Zorg dat je een aanbestedingsprocedure kiest die past
bij jouw opgave. Aandachtspunten hierbij zijn proportionaliteit, het
stimuleren van samenwerking en het ruimte bieden aan innovatie.
Voor het succesvol realiseren van vooruitstrevende circulaire opgave zien wij een aantal
kerneigenschappen die we verwachten van marktpartijen die in de te kiezen procedure geborgd
moeten worden. Deze kunnen als handvat gebruikt worden bij het zoeken naar de juiste partijen en
zijn van toepassing op iedere combinatie van partijen:
•
•
•
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Eerdere ervaringen met gebouwen met een deel (>70%) van de gevraagde functie, evenals
het realiseren van gebouwen met een hoge duurzaamheidsprestatie (ongeacht de methodiek
of het instrument)
Een eigen, samenhangende visie op onder meer circulariteit en integrale (lange-termijn)
duurzaamheid en de ontwikkeling van vastgoed.
De juiste motivatie en houding (ontwikkelen in het DNA) om samen te werken aan een nieuwe
standaard, onderling kennis en ervaringen uit te wisselen (ook met partijen met een
vergelijkbare rol) en constructief-kritisch te zijn op eigen werk en dat van anderen.

Aanpak procedure Cultuurcluster Berlijnplein
Gezien de hoge ambities, onder andere op het gebied van circulariteit, van Berlijnplein wilde de
gemeente Utrecht optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis en kunde in de markt. Daarnaast
streeft de gemeente naar een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij het
bereiken van de ambities voor deze opgave. Om deze reden is gekozen voor een
concurrentiegerichte dialoog (light) als aanbestedingsprocedure. De concurrentiegerichte dialoog biedt
de ruimte voor geschikte partijen om verschillende oplossingen aan te dragen om in de behoefte van
de gemeente Utrecht te kunnen voorzien en ziet er voor Berlijnplein als volgt uit:

Figuur 12: aanbestedingsprocedure Culltuurcluster Berlijnplein

Een korte toelichting op de verschillende fasen in de concurrentie gerichte dialoog (light) procedure
voor het Cultuurcluster, om te komen tot de selectie van één consortium, is:
1. De aanmeldingsfase: In deze fase selecteert de gemeente maximaal 6 consortia op basis van
kerncompetenties. Indien er meer dan 6 consortia voldoen aan de eisen selecteert de gemeente
op basis van selectiecriteria.
2. De shortlistfase: In deze fase brengt de gemeente het aantal consortia terug van maximaal 6 naar
maximaal 3. De shortlistcriteria worden uitgewerkt in de shortlistleidraad en zien op de volgende
onderdelen:
•
Visie op de doelen zoals circulariteit, innovatie en co-creatie vertaald naar de opgave
•
Samenstelling van het team incl. rollen zoals o.a. landschapsarchitect. Aangevuld met de
(intrinsieke) motivatie van de teamleden om hier een bijdragen aan te leveren.
3. De Gunningsfase: In deze fase gaan maximaal 3 consortia in dialoog, gevolgd door inschrijving.
Hierna wordt gegund aan 1 consortium. De procedure eindigt na afronding van de dialoog met
een inschrijving van de consortia en een beoordeling hiervan op gunningscriteria. De
gunningscriteria worden uitgewerkt in de gunningsleidraad en zien op de volgende onderdelen:
•
Kwaliteit plan ((stedenbouwkundig) schetsontwerp, circulariteitsconcept en plan van aanpak
op de doelen (circulariteit, co-creatie en innovatie);
•
Risicobeheersing en kansen;
•
Transparantie prijsopbouw en onderbouwing dat het binnen taakstellend budget blijft;
•
Samenwerking.
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Stap 6: Meten en
beoordelen
Nu de vraagstelling helder is, je de juiste disciplines in kaart hebt gebracht en een keuze hebt
gemaakt voor een procedure, ga je de selectie- en gunningscriteria invullen – stap 6. Op basis van je
selectie- of gunningskader selecteer je de juiste partijen en gun je de opdracht aan de partij met de
meest circulaire aanbieding. Maar hoe bepaal je wie de meest circulaire aanbieding heeft? Hoe ga je
om met innovaties? En wat zijn aandachtspunten met betrekking tot het meenemen van prijs als
gunningscriterium?

Meten vs. beoordelen
Een belangrijk verschil om allereerst bij stil te staan is het verschil tussen meten en beoordelen. Meten
leidt tot een kwantitatief cijfer, wat voor velen als heel objectief voelt. Echter in de B&U zijn de
‘beloofde prestaties’ vaak lastig aantoonbaar te maken omdat de projecten die worden uitgevraagd
vaak nog niet gerealiseerd zijn en daarmee zijn de prestaties nog niet bewezen (seriematige
woningbouwconcepten vormen hierin mogelijk een uitzondering).
Het beoordelen doe je vaak op basis van een kwalitatief criterium, en is vaak lastig objectief te maken.
Marktpartijen geven echter wel aan dat het onderscheidend vermogen juist in de onderbouwende
plannen te vinden is. Daarnaast kun je de ietwat subjectieve oordelen van een beoordelingscommissie
ook objectiveren door een helder beoordelingsproces af te spreken waarbij elke individuele
beoordelaar eerst een eigen score toekent aan een criterium en dit helder onderbouwt; en vervolgens
een zogenaamd ‘consensus’ overleg te laten plaatsvinden waarin de scores en onderbouwingen
besproken worden. Belangrijk hierbij is dat de beoordelingscommissie met elkaar tot één gedragen
score komt, en dus niet met gemiddeldes werkt omdat bij zo’n methodiek individuele voorkeuren
(subjectiviteit) doorslaggevender wordt in de uiteindelijke beoordeling.

Selectie vs. gunningsfase
Heb je in stap 5 voor een procedure met voorselectie gekozen (bijv. niet-openbaar,
concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure of innovatiepartnerschap) zul je waarschijnlijk in
deze fase van de transitie een selectiekader hebben met voornamelijk kwalitatieve criteria. In de
gunningsfase is het ideaal om een combinatie te maken van criteria waarbij gemeten wordt en criteria
waarbij beoordeeld wordt.

Hoe meet je circulariteit?
De hamvraag is natuurlijk welke vraag je kunt stellen om de circulariteit van een aanbieding te
bepalen. In deze fase van de transitie is er nog geen eenduidige meetmethodiek die alle aspecten van
circulariteit omvat. Het is daarom van belang om goed na te denken over jouw ambities (stap 1) en
hoe deze te vertalen zijn naar een heldere meetmethodiek. Ook is de meetmethodiek afhankelijk van
de vraagstelling (stap 3). Heb je redelijk technisch gespecificeerd zou je optimalisaties kunnen
uitvragen op het bestek, en de circulariteitswinst inzichtelijk laten maken door de Inschrijvers conform
een vooraf vastgestelde meetmethodiek.
De afgelopen jaren zijn verschillende meetmethodieken voor circulariteit ontwikkeld die gebruikt
kunnen worden in een uitvraag. Vanuit de Rijksoverheid wordt er vanuit wetgeving gestuurd op de
Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Daarnaast zijn indicatoren als de Building Circularity Indicator
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(BCI), Circulariteits Prestatie Gebouwen (CPG) en Pre-Returnable Procurement (PRP) mogelijke
meetmethodieken. Ook binnen BREEAM zitten aspecten die sturen op circulariteit. De
kernmeetmethode van CB’23 gaat voornamelijk in op de milieu-impact van materialen en de
hoeveelheden, herkomst en schaarste van toegepaste materialen. Aspecten zoals losmaakbaarheid,
borging van toekomstig hergebruik en restwaarde in ontwikkeling. Elke meetmethodiek heeft weer zijn
eigen voordelen en nadelen. Zo sluit de MPG goed aan bij de Kernmeetmethode van CB’23, maar
worden circulaire ontwerpprincipes wellicht nog onvoldoende hierin meegenomen; bij de CPG worden
de circulaire ontwerpprincipes weer wel meegenomen maar is het lastig om het voorkomen van
materiaalgebruik mee te nemen. Waar MPG en CPG voornamelijk aandacht geven aan de milieuimpact, wordt de losmaakbaarheid sterker meegenomen in de BCI. Er is op dit moment geen perfecte
meetmethode voor circulariteit of circulair bouwen. Zorg er daarom vooral voor dat je een bewuste
keuze maakt voor een meetmethodiek die ook daadwerkelijk in lijn is met de ambities zoals bepaald in
stap 1 en vanuit het raamwerk – Het Nieuwe Normaal – wat in ontwikkeling is.
Heb je functioneel gespecificeerd, dan geldt dat het wellicht handig is om circulaire prestaties (ofwel
beloftes) uit te vragen die je kunt meten, aangevuld met een plan van aanpak waarin de prestaties
onderbouwd worden. Een mogelijke methode7 om kwantitatieve en kwalitatieve criteria te combineren,
is het vermenigvuldigen van de score voor (toekomstige) circulaire prestaties met de scores voor de
plannen van aanpak. Zodoende zorg je ervoor dat de partij niet de hoogste score krijgt als ze
weliswaar de hoogste circulariteitsprestaties belooft, maar niet aannemelijk kan maken dat ze deze
daadwerkelijk realiseert.

Hoe beoordeel je prijs?
Zorg dat de wijze waarop prijs wordt meegenomen in de aanbesteding voldoende de circulaire
ambities reflecteert. Een aantal aandachtspunten hierbij zijn:
● Zorg dat de prijsbeoordeling voldoende ruimte biedt voor Total Cost of Ownership (TCO). De
richtlijnen die in stap 2 worden beschreven bieden hierbij een goede basis;
● Geef (op tijd) een duidelijk prijsplafond aan de markt, zodat zij goed kunnen inschatten of het
project haalbaar is voor de aangegeven prijs;
● Zorg voor een gebalanceerde weging van prijs en kwaliteit. Het heeft vaak geen zin om hoge
ambities uit te vragen ten aanzien van circulariteit, en vervolgens de aanbesteding met name op
prijs te gunnen.

TIPS VOOR STAP 6: Creëer randvoorwaarden in tijd en budget
Marktpartijen hebben veel kennis en innovatief vermogen. De beste manier om dit naar voren te laten
komen en aan te laten sluiten bij de eigen organisatie en het specifieke project is door heldere
randvoorwaarden mee te geven in bijvoorbeeld beschikbare tijd en (plafond)budget. Alle partijen
werken op die manier met dezelfde randvoorwaarden en kunnen de innovatie binnen deze
randvoorwaarden maximaal inzetten. Voor een aanbesteding betekent dit dat ze zich volledig kunnen
onderscheiden op kwaliteit, die zij binnen de gestelde termijn en beschikbare vergoeding kunnen
bieden. Een volledige beschrijving van de uit te voeren activiteiten vanuit de opdrachtgever is daarbij
van cruciaal belang.
•
•
•

7

Zorg dat het selectie- en gunningskader de ambities (stap 1) voldoende reflecteert.
Circulariteit is, zeker voor veel B&U projecten, niet te vatten in alleen een cijfer – zoek daarom
naar een balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingsaspecten.
Zorg dat de beoordeling van prijs voldoende een reflectie is van de circulaire ambities, en laat
prijs niet te zwaar meewegen. In plaats daarvan zou je een plafondprijs kunnen opnemen

Van Oppen et al., (2018), 109-110
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Figuur 13 | aandachtspunten eisen en criteria in een aanbesteding
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Aanpak meten en beoordelen Cultuurcluster
Berlijnplein
In relatie tot de vraagstelling is voor het Cultuurcluster gewerkt aan het formuleren van criteria op het
gebied van circulariteit die tot doel hadden om onderscheidend vermogen te stimuleren en verschillen
tussen inschrijvers helder inzichtelijk te maken. Dat is extra belangrijk wanneer er grotendeels – of
zelfs volledig – op kwaliteit wordt gescoord.
Enkele handvatten die zijn gehanteerd voor het beoordelen van de criteria van het Cultuurcluster zijn
als volgt:
● Bepaal een duidelijke prioritering van de verschillende ambities, wanneer die er zijn. Daarmee
weten partijen welke afwegingen zij moeten maken als dat nodig blijkt;
● Kies voor een beperkt aantal selectie- en gunningcriteria, waarmee het onderscheidend vermogen
groter wordt omdat de kans afneemt dat verschillende scores op verschillende criteria onderling
‘uitmiddelen’;
● Formuleer duidelijke beoordelingsaspecten per selectie- of gunningcriterium, zodat duidelijk is op
basis waarvan een document goed of minder goed wordt beoordeeld door de
beoordelingscommissie;
● Vraag partijen naar hun visie en ambitie als organisatie (in de selectiefase), en laat die visie en
ambitie concretiseren naar een specifiek concept of eerste ontwerp (in de inschrijvingsfase).
Daarmee wordt duidelijk hoe partijen denken én wat dit in de praktijk betekent.
Op basis van de inschrijvingsprocedure kunnen de aanmeldingen en inschrijvingen worden
beoordeeld. Voor het Cultuurcluster zijn kwalitatieve selectie-, shortlist- en gunningcriteria opgesteld.
De selectie- en shortlistcriteria zijn samengevat in onderstaande kaders.
Selectiecriterium 2
U toont met behulp van één referentie uw kennis, ervaring en competenties aan met circulair ontwerpen en
innoveren van een gebouw van minimaal 1.000 m2 BVO. Uit de referentie dient te blijken dat u integraal
verantwoordelijk was voor het gehele ontwerpteam.
Beoordelingsaspect:
Beoordeling van het door u gegeven referentieproject vindt plaats op basis van de mate waarin in het
referentieproject sprake was van circulariteit. Hierbij wordt gekeken naar de omvang, complexiteit en de mate
waarin uit uw referentie blijkt dat er sprake was van circulaire principes, zoals:
• toekomstbestendig (gebruiksscenario) en adaptief ontwerp
• optimaal beheer en onderhoud (gebruiksscenario)
• ontwerp voor meerdere levenscycli (toekomstscenario).
Figuur 14 | selectiecriterium op circulariteit

De indieningen van referentieprojecten kunnen op dit criterium heel breed zijn. Juist omdat circulair
ontwerpen een relatief nieuw begrip is en er dus nog niet in veel projecten zo expliciet naar gevraagd
is, kan het aantal referentieprojecten beperkt zijn. Toch wil je zoveel mogelijk partijen enthousiast
maken en in laten schrijven. Om dit voor elkaar te krijgen is de omvang van het referentieproject
beperkt en de volledige breedte van circulair ontwerpen, zoals voor Berlijnplein opgezet als mogelijke
invulling aangegeven.
Voor de shortlistfase om van zes naar drie inschrijvers terug te gaan, is onderstaand criterium op het
gebied van circulariteit geformuleerd.
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Shortlistcriterium 1: Visie op circulariteit
Op basis van het schillenmodel van Stewart Brand zijn voor Berlijnplein circulaire uitgangspunten opgesteld.
Een uitwerking van de circulaire uitgangspunten is te vinden het document ‘Circulaire ambities Berlijnplein’.
De gemeente vraagt u om vanuit de circulaire uitgangspunten per S-laag uw visie te geven op de opgave.
Behandel alleen de volgende S-lagen: structure, skin, services en space plan. U gaat daarbij in op de volgende
onderdelen:
● Geef per S-laag uw prioritering van de vijf circulaire principes (zie ambitiedocument gemeente en onder
het criterium herhaalt). Motiveer waar u aansluit bij de prioriteit van de gemeente of juist niet; Onderbouw
dit specifiek voor circulaire cultuurcluster Berlijnplein, zoals beschreven in het
● Ontwikkelplan en bijlagen. Geef daarbij ook aan wat de voordelen en nadelen zijn van uw keuzes;
● Welke kansen en mogelijkheden biedt deze opgave om de volgende stap te zetten in circulariteit. Op
conceptueel en technisch inhoudelijk vlak, maar ook op gebied van circulaire meetmethodieken en
circulaire business cases. Ga hierbij ook in op de kansen en mogelijkheden en eventuele risico’s, die de
integrale uitvraag voor ontwerp, realisatie en onderhoud biedt; en
● Hoe kan de gebruiker (pleingenoten) en de bezoeker mede eigenaarschap ervaren op circulariteit?
De gemeente hanteert de volgende circulaire principes:
I. Toepassen van duurzame (gebruikte) materialen;
II. Toepassen van materialen met minimale grondstof- en energieverbruik in realisatie- en gebruiksfase;
III. ontwerp toekomstbestendig (gebruikscenario).
IV. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud (gebruikscenario);
V. Ontwerp voor meerdere levenscycli (toekomstscenario).
Beoordelingsaspect: uw visie wordt beoordeeld op de mate waarin deze:
● Volledig is, SMART is geformuleerd voor het circulair cultuurcluster Berlijnplein en helder is onderbouwd;
en
● Tegemoetkomt aan de circulaire ambities, deze bij voorkeur overtreft maar wel haalbaar en realistisch is
gezien de huidige stand van de techniek en de te verwachten ontwikkeling en innovaties op vlak van
circulariteit en het feit dat u nog nadere informatie ontvangt via het programma van eisen.
De beschrijving is niet groter dan vijf (5) pagina’s A4 en twee (2) pagina’s A4 afbeeldingen. Wanneer u meer
dan het gevraagde aantal A4 overlegt, worden uitsluitend de eerste vijf (5) pagina’s A4 beoordeeld. In de
uitwerking moeten de onderdelen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Figuur 15 | shortlistcriterium op circulariteit

Zoals bovenstaand beschreven, moet de indiening op dit criterium SMART geformuleerd worden.
SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Gezien de verdere
concretisering en verwijzing naar het ambitiedocument, kunnen beoordelaars hier ook op scoren. Hoe
meer van bovenstaande onderdelen concreet terugkomen, hoe beter een beoordelaar de indiening
kan scoren. Evenals bij de selectiefase, is hier ook een aardig aantal inschrijvingen te beoordelen. En
dus wordt ook hier het eerdergenoemde stappenplan voor de beoordelaars voorgesteld.
Voor de drie overgebleven consortia in de gunningsfase is onderstaand gunningscriterium op het
gebied van circulariteit opgesteld.
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Gunningcriterium 4: Circulariteit en integraal installatietechnisch, gebouw- en energetisch concept
Circulariteitsconcept
U overlegt uw circulariteitsconcept voorzien van schetsen van de toe te passen circulaire principes in relatie
tot uw schetsontwerp. Ga daarbij expliciet in op:
● Welke inhoudelijke keuzes u maakt ten aanzien van circulair ontwerpen en materiaalgebruik en hoe u
invulling geeft aan de normen uit het PvE m.b.t. gebouwflexibiliteit, losmaakbaarheid en milieuprestatie.
Motiveer uw keuzes. Of en hoe u verder gaat dan de minimumeisen in het PvE omtrent circulair bouwen;
● Op welke wijze uw circulariteitsconcept kan meebewegen met het adaptieve karakter van het
cultuurcluster.
Meten van circulariteit
● Hoe u circulair bouwen in uw plan meetbaar maakt en aan welke scores u zich committeert. Ga daarbij
minimaal in op de onderdelen gebouwflexibiliteit, losmaakbaarheid en milieubelasting.
Binnenklimaat
● U voegt bij uw inschrijving een omschrijving van uw integraal duurzaamheidsconcept waaruit blijkt:
● Dat u een gezond en comfortabel binnenklimaat realiseert;
Energieneutraliteit
● Wijze waarop u energieneutraliteit bereikt
Klimaatadaptatie
● Dat uw plan rekening houdt met toekomstige klimaatverandering door in te zetten op hittestressbeperking
(schaduw, voldoende koeling) en waterberging op eigen terrein.
● Dat uw plan lokale flora en fauna versterkt, en de mate waarin het plan verder gaat dan de minimale eisen
rondom dierverblijfplaatsen.
Beoordelingsnorm
● Uw inschrijving wordt beoordeeld op:
● De mate waarin uw plan verder gaat dan de eisen omtrent circulair bouwen in het PvE
● De mate waarin uw plan energieneutraal of beter bereikt.
● De mate waarin uw plan overtuigt van de haalbaarheid.
● De mate waarin uw maatregelen concreet zijn.
● De mate waarin uw plan overtuigt dat het een gezond en comfortabel binnenklimaat realiseert
● De mate waarin in uw plan klimaat adaptief is
● De mate waarin uw plan de lokale flora en fauna versterkt
De beschrijving incl. illustraties en schetsen is niet groter dan 4 pagina’s A4. Wanneer inschrijver meer dan
het gevraagde aantal A4 overlegt, worden uitsluitend de eerste 4 pagina’s A4 beoordeeld.
Figuur 16: gunningcriterium op circulariteit

Uit bovenstaande overzicht is op te maken dat circulariteit slechts een zeer beperkt onderdeel
uitmaakt van de totale score die is te behalen. Dit komt mede doordat in de twee eerdere fasen
(aanmelding – en shortlist) hier al volop aandacht aan besteed. Ook zit de kracht van Berlijnplein juist
in de integratie van de verschillende ambities. Duurzaamheid is immers veel breder dan alleen
circulariteit. Ook moet aan de, veelal technische, oplossingen van circulariteit in het vervolgproces van
ontwerp en realisatie concreet invulling gegeven worden door een consortium.
Omdat de indiening voor dit criterium slechts op 4 pagina’s A4 moet passen, moeten inschrijvers
duidelijke keuzes maken in wat ze wel en niet opschrijven en op welke van bovenstaande
onderwerpen zij meer en minder ingaan. Beoordelaars, beoordelen de criteria vanuit de eigen
expertise en daarom is het gesprek tussen de beoordelaars ook zo belangrijk om goed te begeleiden.
Het komen tot een winnend consortium moet zeer secuur en goed onderbouwd plaatsvinden.
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Stap 7: Borgen van
circulariteit
Hoe zorg je ervoor dat de circulaire beloftes gerealiseerd worden? Er zijn doorgaans twee manieren
om dit te doen: middels financiële prikkels of door heldere contractafspraken.

Financiële prikkels
Een manier om circulaire beloftes uit het inkoopproces te borgen is middels financiële prikkels.
Uiteraard zou je dit kunnen doen door boetes te koppelen aan het niet halen van prestaties, of
bonussen toe te kennen aan partijen die beloftes overtreffen (hierover later meer). Een andere, veel
besproken manier, om circulaire prestaties te borgen is middels circulaire verdienmodellen.
De theorie van circulaire verdienmodellen zoals lease, huur, of pay-per-use modellen; is dat
leveranciers van producten voor een langere periode verantwoordelijk zijn voor het functioneren van
hun product als gevolg van (economisch) eigenaarschap. Er wordt dan ook volop geëxperimenteerd
met circulaire verdienmodellen in de bouw – het leasen van gevels, en het betalen voor het gebruik
van licht en liften.
Praktijkervaringen en onderzoek tonen echter aan dat het toepassen van circulaire verdienmodellen in
de bouw best lastig is. Veelvoorkomende belemmeringen zijn:
● Natrekking: dat het eigendom van een product wettelijk verschuift naar diegene die het eigendom
heeft van het ‘grotere geheel’ waar het onderdeel van uit maakt, ergo het gebouw;
● Onhaalbare business case: door een veelvoud aan redenen is het vaak lastig voor leveranciers om
het product te leveren tegen een gunstigere prijs dan bij traditionele aanschaf.
Doorgaans is het toepassen van circulaire verdienmodellen dus een gezamenlijke inspanning van de
opdrachtgever, de aannemer en de leverancier.
Houd er bij inkoopprocessen ook rekening mee dat, wanneer je de ambitie hebt om circulaire
verdienmodellen toe te passen, je ofwel de leverancier(s) voor het gebouwonderdeel actief bij de
aanbesteding betrekt (zie stap 4), of dat je de kaders in de aanbesteding zo vormgeeft dat de
aannemer of het bouwteam de ruimte heeft om dergelijke verdienmodellen toe te passen. Los van het
toepassen van circulaire verdienmodellen op gebouwonderdelen kun je deze denkwijze ook
toepassen op gebouwniveau. Zo kun je voor tijdelijke bouwprojecten ook in een aanbesteding vragen
naar de restwaarde die het bouwteam zou toekennen aan de materialen. Dit kan beter bij tijdelijke
projecten omdat er ook sprake kan zijn van een tweede levens- of gebruiksduur waar het bouwteam
daadwerkelijk bij betrokken kan zijn.
Een andere wijze om de ‘verlengde producentenverantwoordelijkheid’ vorm te geven is door een
geïntegreerde uitvraag te doen inclusief een onderhoudscomponent (DB(F)M(O)) contracten. Door
financiële verantwoordelijkheid te nemen over de onderhoudsfase heeft een bouwteam een prikkel om
kwalitatieve goede producten te gebruiken, waarmee er op termijn minder onderhoud nodig is.

Juridische borging
Een tweede manier om circulaire beloftes uit het inkoopproces te borgen is door middel van heldere
contractuele afspraken. Zo kun je in de aanbesteding Inschrijvers vragen naar meetbare circulaire
beloftes (denk hierbij bijv. aan de mate van losmaakbaarheid, of een MPG-score). Deze circulaire
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beloftes kun je contractueel opnemen als ‘kritische prestatie indicator’, waaraan je een bonus/malus
afspraak kan koppelen. Wanneer een leverancier de beloftes niet nakomt, resulteert dat in een boete;
wanneer een leverancier de belofte haalt of overtreft kan het resulteren in een bonus. Zorg er wel voor
dat je ook de positieve kant (dus de bonus) meeneemt in het contract, dit motiveert immers om nog
beter te presteren.
Beheer je een portefeuille aan gebouwen, is er vaak sprake van meerdere projecten binnen een
afzienbare termijn. Je kunt daarbij overwegen om een Raamovereenkomst af te sluiten met een
bouwteam of aannemer, waarbij vervolgopdrachten worden gegund wanneer beloftes in eerdere
projecten zijn nagekomen. De bonus krijgt zodoende meer de vorm van een vervolgopdracht dan een
losse financiële vergoeding. Zo’n Raamovereenkomst constructie werkt waarschijnlijk het beste bij
repeteerbare concepten zoals woningbouw, waarbij er ook sprake kan zijn van een groeiend
ambitieniveau. Bij utiliteitsgebouwen is er toch meer contextafhankelijk waarbij het lastig is om
prestaties uit een project in een volgend project te overtreffen, simpelweg omdat het meten van die
prestaties lastig is door de veranderende context.
Materiaalpaspoort
Een andere manier om circulariteit te borgen is door een materiaalpaspoort uit te vragen. Met zo’n
materiaalpaspoort ontstaat inzicht in de materialen, componenten en onderdelen waaruit een gebouw
bestaat. Daarnaast kunnen de verbindingen tussen materialen hierin zijn opgenomen. Een
materiaalpaspoort biedt daarmee de basis om hoogwaardig hergebruik in de toekomst mogelijk te
maken.

TIPS VOOR STAP 7
•
•
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Zorg dat de toegezegde prestaties uit de aan - besteding geborgd worden: ofwel met
financiële prikkels, ofwel juridisch in het contract.
Circulaire verdienmodellen zijn in de bouwsector nog vaak lastig: wees dan ook bewust van
de financiële en praktische consequenties.

Aanpak borgen van circulariteit Cultuurcluster
Berlijnplein
Voor het Cultuurcluster is ervoor gekozen om borging voor het realiseren van het circulaire concept,
middels prijs te laten lopen. Dit is in de gunningleidraad als volgt opgenomen:
Prijsborging
Voor de beoordeling van het gunningcriterium ‘Prijsborging’ dient inschrijver een plan van aanpak aan te
bieden, waarin zij uiteenzet hoe zij ervoor gaat zorgen dat het aangeboden concept binnen het taakstellend
plafondbudget gerealiseerd kan worden en deze gedurende uitwerking niet wezenlijk verandert. In het plan
van aanpak dienen ten minste de volgende onderdelen naar voren te komen:
● De wijze waarop u binnen het taakstellend honorariumbudget voor de ontwerpfase blijft;
● Toelichting op hoe u de begroting (bouw en installatie) gedurende het ontwerpproces gaat monitoren en
communiceren met de Gemeente rekening houdend met het niveau en vereiste/mogelijke diepgang vs de
raming per ontwerpfase (van grof naar fijn). Hoe blijft u in control en voorkomt u verrassingen als het
ontwerp meer in detail vorm krijgt;
● Toelichting op hoe u gedurende het ontwerpproces afwegingen gaat maken, wanneer financiële
haalbaarheid in het gedrang komt (bijvoorbeeld door marktomstandigheden), zonder wezenlijke
concessies in het aangeboden concept te doen;
● Op welke wijze u invulling geeft aan de ontwikkeling van de circulaire business case,
eigendomsverhoudingen/lease/restwaarde e.d.;
● Welke investering u zelf doet om met dit cultuurcluster te innoveren/een volgende stap te zetten in
circulair bouwen;
● Geef daarbij tevens aan op welke wijze u tegenslagen binnen uw eigen aanpak en tegenslagen buiten uw
beïnvloedingsfeer kunt opvangen binnen deze kostenraming. Hoe gaat u om met een post nader te
detailleren in uw eigen begroting en hoe evolueert deze post gedurende het ontwerpproces. Hoe beheerst
u de financiële risico’s van uw eigen proces en het deel van de opdrachtgever;
● De door u gemaakte afweging tussen bouwkundige en installatietechnische kosten en de wijze waarop
deze verdeling bijdraagt aan de beoogde doelstellingen. Motiveer uw keuze;
● De afweging tussen investeringskosten en exploitatiekosten (bouwkundig en installatietechnisch) en de
wijze waarop deze verdeling bijdraagt aan een voor de doelgroep van gebruikers passende
beheerskosten. Motiveer uw keuze.
Beoordelingsnorm
De door u overgelegde raming wordt beoordeeld op, de mate van inzicht, realiteit/haalbaarheid en de
robuustheid van de hierin opgenomen getallen incl. de wijze waarop u de ambitie op het gebied van co-creatie
en circulariteit heeft verwerkt in uw begroting. Daarnaast wordt uw beantwoording beoordeeld op uw
motivatie en de realiteit hiervan rekening houdend met de aanbestedingsdocumenten en uw eigen inschrijving
op de kwalitatieve criteria. Tenslotte wordt uw inschrijving beoordeeld op het commitment om binnen het
taakstellend budget te blijven en de mate waarin u kunt aan tonen dat u dit commitment ook waar kunt
maken. De wijze waarop u aantoont in control te zijn gedurende het gehele project (ontwerp, realisatie en
exploitatie).
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Stap 8:
Contractmanagement
Het inkoopproces is eigenlijk maar het begin... hiermee leg je de basis voor een circulair project, en
gun je het project aan de Inschrijver die het project zo circulair mogelijk kan maken binnen de
vastgestelde kaders. Maar hoe zorg je ervoor dat de contractuele afspraken daadwerkelijk worden
nagekomen? Stap 7 ging daarbij in op financiële prikkels en contractuele afspraken; in stap 8 gaat het
met name om het menselijke gedeelte. Immers is samenwerking de basis voor circulaire projecten.

Vorm een team met de juiste competenties
Kies een contractmanager met de juiste competenties. Het helpt hierbij als hij intrinsiek gemotiveerd is
om een circulair contract tot een succes te maken en de langetermijnvisie deelt. In veel circulaire
contracten staat samenwerking centraal. Het past dan niet om in zo’n contract keihard te
onderhandelen of zaken op de spits te drijven. Zoek daarom iemand die sterke kwaliteiten heeft op
interpersoonlijk vlak (intern bij opdrachtgever en/of extern in de Coalitie).

Betrek de contractmanager vroegtijdig
Het kan zijn dat in jouw organisatie een inkoper het inkoopproces begeleidt, en na gunning het project
wordt overgedragen aan een contractmanager. Door zo’n overdracht ontstaat er echter ook een
behoefte aan kennisoverdracht – die deels te vatten is in harde documentatie zoals de Inschrijving en
het Contract, maar deels ook te maken heeft met de ervaring van het inkoopproces en de nuances die
aldaar besproken zijn. Het is raadzaam om continuïteit te hebben in het team vanuit de
opdrachtgever, bijvoorbeeld door een contractmanager al vroegtijdig te betrekken (zie ook stap 2).

Regelmatige afstemming en monitoring
Wees ervan bewust dat een innovatief project meer tijd vooraf en tijdens de contractfase vergt van
zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Stem regelmatig af om elkaar goed te blijven begrijpen
en ontwikkelingen in het contract te kunnen verwerken. Monitor de afspraken goed (zeker in het geval
van een Raamovereenkomst) en bespreek daarbij ook de reden dat bepaalde prestaties wellicht niet
gehaald worden.

Heb aandacht voor de menselijke kant van de relatie
De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan onder spanning komen te staan tijdens het
maken, uitwerken en handhaven van afspraken. Dat kan leiden tot een neerwaartse spiraal. Bij
bouwprojecten zie je deze spanning vaak komen in fases waarbij budget en ambities samen komen.
Zodra partijen afzien van het gezamenlijke doel en neigen naar eigen gewin, gaat het de verkeerde
kant op. Dit is alleen te voorkomen door elkaars reacties te blijven begrijpen, kritisch na te denken
over de eigen houding en elkaar wat te gunnen. Het is menselijk om in een onveilige situatie terug te
vallen in zelfbescherming en te focussen op eigen belang. Doorbreek daarom een onveilige sfeer als
die zich voordoet. Als het goed is, zal de geselecteerde partner hier een proactieve rol in nemen, maar
wacht daar niet op; neem zelf ook het initiatief tot toenadering. En is de partner inderdaad proactief en
neemt hij een initiatief in het algemeen belang, dan mag je hem hiervoor zeker belonen!

Evalueer proces en documentatie
Om het lerend vermogen te versterken, en echt toe te werken van ‘pilot naar opschaling’ is het van
belang om (kort) na afronding van het aanbestedings- en realisatietraject de belangrijkste geleerde
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lessen te inventariseren. Deze inventarisatie kun je doen met zowel collega’s, de gecontracteerde
partij(en) maar wellicht ook met partij(en) die de opdracht niet gegund heeftben gekregen. Wat zijn
hun inzichten over het inkoopen realisatieproces? Zijn er lessen die geleerd moeten worden over de
aanpak, of zijn er standaardteksten of -documenten die aangepast moeten worden? Dan is dit het
moment om dat te doen om de waardevolle lessen van de circulaire pilot te borgen in de organisatie.

TIPS VOOR STAP 8:
•
•
•
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Zorg voor betrokkenheid vanuit de kant van de opdrachtgever gedurende de realisatiefase.
Monitor de (harde) afspraken, maar heb ook aandacht voor de (zachte) interpersoonlijke
relatie.
Evalueer regelmatig, en borg de geleerde lessen zodat een volgend project geen pilot hoeft te
zijn.

Aanpak contractmanagement van Cultuurcluster
Berlijnplein
Voor het Cultuurcluster is ervoor gekozen om borging van ‘de gedachtes en insteek van het open
aanbestedingsproces’ vorm te geven middels een assessment tijdens de gunningfase. Voor de
voorbereiding, begeleiding en evaluatie hiervan is een externe partij ingehuurd. Zij hebben zowel de
‘kleur’ van het gemeentelijk team als de ‘kleur’ van de drie inschrijvende consortia onderzocht en
aangegeven waar de beste kansen en ook uitdagingen liggen in een nauwe samenwerking in het
vervolg. In de gunningleidraad is dit criterium als volgt vormgegeven:

Gunningscriterium 1: Assessment en evaluatie
Beschrijving assessment
Een goede samenwerking is cruciaal voor het slagen van het project Berlijnplein. Het gaat daarbij zowel om
de co-creatie met de pleingenoten als de samenwerking tussen consortium en gemeente als opdrachtgever.
In samenwerking met een assessmentbureau heeft de gemeente vastgesteld welke competenties aanwezig
dienen te zijn bij de drie sleutelfunctionarissen van het consortium die het meest bepalend zijn voor deze
samenwerking om de kans op een succesvolle samenwerking te vergroten.
De competenties van uw sleutelfunctionarissen en de mate waarin deze bijdragen aan een succesvolle
samenwerking worden beoordeeld aan de hand van een door opdrachtgever georganiseerd assessment. Het
observeren van de dialoog door een assessor kan onderdeel uitmaken van dit assessment. U wordt verzocht
voor aanvang van de dialoogfase kenbaar te maken wie u drie sleutelfunctionarissen zijn.
Beschrijving evaluatie
Naast bovengenoemd assessment wordt u verzocht bij uw inschrijving een (beknopte) evaluatie bij te voegen
van de dialoogfase. Ga hierbij in op de successen die u in de opdracht wilt borgen en de
verbeterpunten/acties voor zowel pleingenoten, gemeente als uw eigen rol die u wilt inzetten.
Beoordelingsnorm
De evaluatie van de dialoog en de resultaten van dit assessment worden door de beoordelingscommissie in
samenhang beoordeeld op de mate waarin uit de evaluatie en het assessment blijkt dat uw
sleutelfunctionarissen beschikken over de competenties om succesvol samen te werken.
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Over deze publicatie
Deze handreiking is opgesteld door Copper8 in opdracht van de Gemeente en de Provincie Utrecht
ten behoeve van het delen van de kennis en ervaring die is opgedaan bij de aanbesteding van het
Circulaire Cultuurcluster Berlijnplein. Vanuit de gemeente Utrecht en het Circulair Consultatie Team
(CCT), een samenwerking tussen Cirkelstad en de Provincie Utrecht, is aangegeven deze lessen heel
interessant te vinden om verder te verspreiden.
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● Fulco Treffers: als aanjager van de co-creatie stond jij in verbinding met heel veel gebruikers en
betrokkenen. Knap hoe jij iedereen mee hebt gekregen in het proces. En ook dank voor jouw altijd
kritische scherpe blik en verrassende vragen, juist ook op de circulaire inhoud. Goed is vaak nog
niet goed genoeg voor jou waarmee jij projecten tot het uiterste drijft, zo ook hier.
● Ludo Huisman: als verantwoordelijk inkoper bracht jij een enorme bak aan expertise en rust in het
proces. Mooi om te zien hoe jij open stond voor nieuwe inbreng en met veel creativiteit het best
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● Noor Huitema: als circulair expert heb ik veel plezier beleefd aan het werken aan de voorbereiding
en uitvoering van deze innovatieve aanbesteding. Dank aan iedereen met wie ik hieraan heb
mogen werken.
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