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D E E P  D I V E  B E S C H R I J V I N G  P E R  C A S E  

In deze deep dive worden vier cases beschreven
aan de hand van een aantal centrale vragen. 

D U I K  I N  E E N  C A S E  P E R  F A S E  

VOOR WIE?
Zijn deze deep dive beschrijvingen van cases relevant voor jou? De deep
dives zijn geschreven voor alle (toekomstige) professionals in bestaande
bedrijven of organisaties die willen bijdragen aan een versnelde transitie
naar de circulaire economie (CE). In deze deep dive wordt in elke
markttranstiefase, zie figuur 1, één case toegelicht aan de hand van vier
centrale vragen. 

De vier cases zijn geselecteerd uit 51 cases uit verschillende sectoren,
organisaties en bedrijven. Zie voor een beschrijving en analyse van de 51
cases onze website: www.sustainabilityuniversity.org

Heb je vragen, wil je meer informatie over de cases of heb je feedback over
de cases? Neem dan contact met ons op via:
info@sustainabilityuniversity.org
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Allereerst volgt een korte beschrijving van de markttransitiefasetheorie
waarop het onderzoek gebaseerd is. Ook worden de vier centrale vragen
toegelicht. Na een kort samenvattend overzicht van de cases, volgt een
volledige beschrijving van elke case.  

LEESWIJZER





Figuur 1: Transformatiemodel uit Changing the Game (2020), Lucas Simons & André Nijhof

Fase 1: Inceptiefase: impact en handelingsperspectief in kaart brengen,
eerste stappen zetten, op zoek naar werkende duurzame principes;
Fase 2: Competitie (first movers) fase: integratie van de werkende
principes in de eigen business, concurreren met circulaire of duurzame
producten, diensten of modellen;
Fase 3: Pre-competitieve fase (kritische massa): initiëren en organiseren
van een (cross) sector brede ketenstrategie;
Fase 4: Institutionaliseringsfase: bestendigen van het nieuwe duurzame
normaal.

Korte toelichting per fase:

FASE 1 –  DE INCEPTIEFASE: 
VERANDEREN NAAR CE, MAAR HOE? 

FASE 2 – DE COMPETITIEFASE:
CONCURREREN MET CE  

FASE 3 – DE PRE-COMPETITIEVE FASE:
SAMENWERKINGSFASE

FASE 4 – DE INSTITUTIONALISERINGSFASE:
NIEUWE REGELS
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HET MARKTTRANSITIE MODEL

Fase 1: Circulaire gezondheidszorg: de groene operatiekamer 

Fase 2: Circulaire aanbesteding voor consumentenelektronica in

Nederlandse gevangenissen  

Fase 3: Circulaire Jeans 

Fase 4: Kurk als circulaire en gezonde invulling voor kunstgrasvelden

Centrale vraag 1 - spelers van het spel: welke partijen hebben allemaal

een rol in deze case en wat zijn hun belangen? Dit geeft zicht op het

speelveld.

Centrale vraag 2 - openingszetten tot nu toe door deze spelers: wat is er

tot nu toe allemaal gedaan om de case tot een succes te maken en wat

lukte wel en wat niet?

Centrale vraag 3 - rol van de schaakspeler: wie is de regisseur/

schaakspeler bij deze case? Is dat de duurzaamheidsprofessional?

Welke competenties en rollen zijn cruciaal in de huidige dynamiek van

deze case? Waar wordt het lastig?

Centrale vraag 4 - vervolgzetten: hoe ziet de toekomst van deze case

eruit en welke aanvullende competenties en rollen worden dan van

belang voor de duurzaamheidsprofessional?

De vier cases die in deze deep dive beschreven worden zijn:

De volgende pagina geeft een overzicht weer met een korte beschrijving

van de cases (tabel 1), inclusief de reden waarom deze zich in een bepaalde

fase bevindt. 

Vervolgens wordt elke case verder toegelicht aan de hand van de

volgende vier vragen: 

 

Voor het verdiepende onderzoek is gebruik gemaakt van het
markttransformatiemodel van Nijhof en Simons [1,2], zie figuur 1. 

1. Lucas Simons & Andre Nijhof (2021). Changing the Game: Sustainable Market Transformation Strategies to Understand

and Tackle the Big and Complex Sustainability Challenges of our Generation (1st ed.). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780429052613.

2. Op de open source website www.leadsustainablechange.org zijn meer samenvattingen, podcasts en academische

artikelen te vinden over duurzame markttransformatie. 

DE CASES EN CENTRALE VRAGEN
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Markttransitie Case beschrijving en fase Eigenaar/Initiator 

Fase 1
Inceptie

Circulaire Gezondheidszorg
Hoe kunnen operatiekamers monostromen plastic creëren, zodat hoogwaardiger hergebruik van plastic mogelijk
wordt onder voorwaarde van patiëntveiligheid? De organisatie heeft als koploper in de sector besloten meer
proactief op te gaan treden, in de vorm van circulaire pilots en projecten. Vragen hierbij zijn: “wat zijn alternatieven
voor de huidige werkwijze waarbij veel middelen en verpakkingen na eenmalig gebruik worden weggegooid?” en
“hoe kunnen we voorwaarden creëren om te veranderen?”. Om deze reden bevindt de case zich in fase 1.  

TU Delft en
Radboudumc

Fase 2
Competitie

Circulaire aanbesteding voor consumentenelektronica in Nederlandse gevangenissen
Hoe zou een nieuw contract consumentenelektronica vorm moeten krijgen met maximale impact op sociale en
duurzaamheidsaspecten? Deze case bevindt zich in fase 2, aangezien de organisatie als koploper in de sector
heeft besloten meer proactief op te gaan treden, in de vorm van circulaire pilots en projecten. Vragen hierbij zijn:
“wat zijn alternatieven voor de huidige werkwijze waarbij veel middelen en verpakkingen na eenmalig gebruik
worden weggegooid?” en “hoe kunnen we voorwaarden creëren om te veranderen?”.

Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI)

Fase 3 
Pre-competitie
(samenwerken)

Circulaire Jeans
Hoe kunnen we circulaire jeans op de markt brengen met het doel de impact op het klimaat te verkleinen en
tegelijkertijd de bewustwording bij de consumenten te vergroten? Het bedrijf maakt deel uit van een groeiend
aantal bedrijven en andere stakeholders die de waarde inzien van een sector brede samenwerking en dialoog om
de spelregels ten goede te veranderen. Het bedrijf ondersteunt deze niet alleen, maar stemt ook het eigen
gedrag hier actief op af. De dialoog/samenwerking richt zich vooral op het identificeren van veelbelovende,
nieuwe CE businessmodellen voor de kledingindustrie en het bepalen van de voorwaarden in de sector om deze
nieuwe businessmodellen breed in de sector toe te passen. Dit past bij de dynamiek van fase 3.  

JOG Group

Fase 4
Institutionalisering

Kurk als circulaire en gezonde invulling voor kunstgrasvelden
Circulair gedrag en werkwijzen wordt (lokaal) geïnstitutionaliseerd door middel van regelgeving die maakt dat de
nieuwe norm effectief wordt nageleefd. Het is een goede keus om onderzoek te doen naar de effecten van het
gebruik van kurk. Echter, vanwege maatschappelijke ophef over SBR-infil is de beleidskeuze voor kurkinfill al
gemaakt voordat gedegen onderzoek naar de effecten is uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is het realiseren van
sportvelden die duurzaam, bespeelbaar en veilig zijn, zodat het spelplezier centraal staat. Vanuit fase 4 “kurk voor
kunstgrasveld” is derhalve een nieuwe vraag opgeworpen: hoe kunnen we - samen met marktpartijen en andere
stakeholders – dit doel (duurzame kunstgrasvelden) bereiken?

Gemeente
Amsterdam

Tabel 1: overzicht van de vier cases 
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Achtergrond
Een ziekenhuis maakt aan de voorkant patiënten gezond, maar aan de
achterkant ziek. Achtergrond is dat vooral het afval dat geproduceerd wordt
in de zorgsector bijdraagt aan de duurzaamheidsproblemen waar we als
samenleving mee geconfronteerd worden. Zo is 7% van de landelijke CO2-
uitstoot gekoppeld aan de zorgsector, vooral door verbranding van afval.

Een belangrijke reden waarom het ziekenhuis zoveel afval produceert, is
patiënt-veiligheid. Als patiënt wil je zeker weten dat de zorgmedewerkers
waar jij mee te maken krijgt geen ziektekiemen bij zich dragen van andere
patiënten. Daarom is een steriele werkomgeving een must in een ziekenhuis.
Sterker nog, in regelgeving is vastgelegd dat zodra medische hulpmiddelen
worden aangemerkt als afval ze niet meer terug mogen komen in de
zorgomgeving. 

Maar kan dit niet anders en slimmer, met behoud van steriliteit? Vanuit die
vraag is het initiatief 'De Groene OK' gestart. Om de vervuiling van een
operatiekamer (OK) terug te dringen is bij Radboudumc  een Green Team
opgezet. Dit team heeft een programma opgesteld om zich voor
duurzaamheid in te zetten. Dit doen zij onder andere op het gebied van
energie, medicatie, hulpmiddelen en plastic.

Plastic verwerkt in producten voor de OK bestaat uit veertig tot vijftig
verschillende soorten. Daarbij dient een onderscheid gemaakt te worden
tussen normaal en gecontamineerd afval. Het gecontamineerde afval kan
nu nog niet gerecycled worden en het niet-contamineerde afval wordt
grotendeels laagwaardig gerecycled. Het doel is om, in samenwerking met
fabrikanten. Een standaard te creëren voor hoogwaardig hergebruik van
plastic OK-producten. 

FASE 1: CIRCULAIRE
GEZONDHEIDSZORG – DE GROENE
OPERATIEKAMER

De OK wil voor haar producten een selectief aantal (6-7) makkelijk van
elkaar te halen (niet gelijmd) plastic soorten gebruiken met kleurcodes voor
de verschillende soorten plastic, om zo mono stromen te creëren waardoor
het plastic hoogwaardig gerecycled kan worden. 

Ook wil de OK het gecontamineerde afval veilig recyclen om zo min
mogelijk afval te produceren als ziekenhuis en een grote stap richting CO2-
neutrale zorg te maken. Daarom hebben vijftien verenigingen in 2020 zich
aangesloten bij het 'Landelijk Netwerk Groene OK'. Er zijn enkele
gesprekken gevoerd met marktpartijen (leverancier, producten,
afvalverwerker) en TU Delft doet onderzoek naar hergebruik van het
gecontamineerde afval.

De betrokken organisaties bij het Landelijk Netwerk Groene OK hebben als
koploper in de sector besloten meer proactief op te gaan treden, in de
vorm van circulaire pilots en projecten. Vragen hierbij zijn: “wat zijn
alternatieven voor de huidige werkwijze waarbij veel middelen en
verpakkingen na eenmalig gebruik worden weggegooid?” en “hoe kunnen
we voorwaarden creëren om te veranderen?”.

INTERVENTIES 

Speelveld en openingszetten door spelers 
Deze casus richt zich specifiek op een deel van het afval uit de
operatiekamers, namelijk de blauwe kleding die de zorgmedewerkers
dragen in de operatiekamer. Deze kleding wordt de 'Blue Wraps' genoemd
en wordt na elke patiënt bij het afval gedaan. Voor een nieuwe patiënt
trekken alle zorgmedewerkers in de OK weer een nieuwe Blue Wrap aan.

Het materiaal waar de Blue Wrap van is gemaakt heeft bijzondere
eigenschappen die het bij uitstek geschikt maken voor een steriele
werkomgeving. De huidige producent van Blue Wrap heeft min of meer
een monopoliepositie. Met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten en de
productie in China heeft deze partij belang bij Business as Usual. Vooral
niks veranderen. En een verzoek vanuit een kleine afzetmarkt als
Nederland wordt al snel terzijde geschoven.
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Dat gaat anders bij Johnson & Johnson. Deze grote farmaceut heeft nog
geen rol in Blue Wraps en ziet het initiatief vanuit Nederland als een mooie
kans om te leren wat mogelijk is op circulair gebied en wellicht in dat
verlengde een positie verwerven in deze markt. Vanuit Johnson & Johnson
wordt meegedacht bij het productontwerp en wordt zelfs medegeïnves-
teerd in het opzetten van de verwerker.

Het plan voor de verwerkingsfabriek begint echter bij andere personen.
Vanuit een afnemer van Blue Wraps (Radboudumc) en een
kennisleverancier (TU Delft) vinden enkele personen zich op het plan om
het idee van het recyclen van Blue Wraps in de praktijk te gaan brengen.
Dat vereis het opzetten van een retourlogistiek en het bouwen van een
verwerkingsfabriek. Na diverse gesprekken zijn er vier partijen die zorgen
dat de verwerkingsfabriek er komt: Van Straten Medical, MINT-zorgadvies,
GreenCycl en de TU Delft. Tevens nemen enkele ziekenhuizen deel aan
deze pilot zodat afzet van de gerecyclede producten geborgd is.

Inmiddels is de verwerkingsfabriek neergezet en operationeel. Het is een
grondstofherwinningsproces waarbij 15 medewerkers de gebruikte Blue
Wraps verwerken tot diverse steriele producten voor ziekenhuizen. Dat
leidt tot 58% CO2-besparing en het materiaal kan tot vijf keer worden
hergebruikt. Cruciaal in het starten met de verwerkingsfabriek was een
ontheffing om van de richtlijn medische hulpmiddelen. Zolang de Blue
Wraps als 'afval' worden aangemerkt is een circulaire toepassing in de
zorgsector uitgesloten. De verwerkingsfabriek krijgt een tijdelijke
ontheffing.

Tevens is de bewustwording van de duurzaamheidsvraagstukken aan het
veranderen. De sector heeft een Green Deal opgericht waarin
zorginstellingen samen werken aan verduurzaming. Veelal nog gericht op
energiebesparing in het gebouw, maar het biedt wel een platform om
vraagstukken op circulair gebied met andere zorginstellingen te bespreken.

Ook wordt op 28 oktober 2021 in de Tweede Kamer de motie van Esch
ingediend. De motie richt zich op de bijdrage van de zorg aan de landelijke
CO2-uitstoot. Deze bijdrage is 7% van de landelijke uitstoot, waarbij een
aanzienlijk deel wordt veroorzaakt door het verbranden van medisch afval.
De motie vraagt om ziekenhuizen te verplichten om een % verplichte

recycling. De motie heeft het niet gehaald, maar is wel een belangrijk
signaal dat dit thema ook politiek is geagendeerd.

Vervolgzetten
Inmiddels functioneert de verwerkingsfabriek en is daarmee bewezen dat
het recyclen van Blue Wraps mogelijk is. Dit roept verschillende vragen op
over het vervolgtraject Ten eerste is het voor de business case van de
verwerkingsfabriek belangrijk om op te schalen. Op zich is het huidige
proces kosteneffectief, maar er is nog veel voordeel te halen bij het verder
stroomlijnen van dit proces. Dit vereist vooral aandacht voor capaciteit aan
de verwerkingskant en voor het uitbreiden van de vraagkant. 

Een andere vervolgrichting is het uitbreiden van een circulair proces naar
andere medische hulpmiddelen. De Blue Wraps zijn maar het deel van het
afval van de operatiekamers en het afval van de operatiekamers is maar
een deel van het afval van een ziekenhuis. Welke hulpmiddelen lenen zich
ook voor een dergelijk proces? Creëert dat synergie met het recyclen van
Blue Wraps? En voor welke hulpmiddelen passen andere methoden gelet
op de R-ladder van CE?

Bovendien merken de betrokkenen dat het speelveld aan het veranderen
is. Doordat Nederland bewijst dat het recyclen van Blue Wraps mogelijk is,
komt er vraag vanuit het buitenland. Is het aan de huidige betrokkenen om
daar een rol te vervullen? En omdat zorgverzekeraars een belangrijke rol
vervullen in de financiering van zorginstellingen, is het interessant om na te
gaan welke zorgverzekeraar zich wil differentiëren van concurrenten door
aan circulaire zorgprocessen bij te dragen? En omdat er een goede
business case achter de circulaire verwerking van medische hulpmiddelen
zit, is het wachten op de eerste concurrent die opstaat. Als dat gebeurt gaat
deze casus volop naar de dynamiek van fase 2 van duurzame
markttransformatie.
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Stakeholder  Belang Openingszetten

Radboudumc Steriel behandelen van patiënten
Draagvlak management
Duurzaamheidsambitie is strategisch verankerd

Inkoopafdeling Radboudumc
Voldoen aan medische eisen
Bovendien gaat afvoer van elke kg afval gepaard met
kosten

Inkoop is nauw betrokken

Green Team - Groene OK
Ambitie om de groenste operatiekamer in Europa te
realiseren

Focus op Blue Wraps naast het aanpakken van
laaghangend fruit

TU Delft Publicaties over wetenschappelijke kennis Betrokken bij initiëren verwerkingsfabriek

Overheid Patiënt-veiligheid
Richtlijn medische hulpmiddelen en richtlijnen voor
disposables

Inzamelaar en distributeur Goede business case voor vervoer materialen
Bereid om vervoer te verzorgen. Inhoud lading maakt geen
verschil

Green Deal Gezamenlijk optrekken als sector
Vooral gericht op energieverbruik in het
ziekenhuisgebouw

Verwerker
Opschalen is kosten effectief, subsidie voor opschalen
verwerkingsfabriek

Eerste fabriek in de wereld die laat zien dat recycling kan

Rabobank Financieren circulaire activiteiten Groene OK is deelnemer aan de regionale CE challenges

Groene Brein Kennisdisseminatie en kennisclustering Deelname aan versnellingshuis

Tabel 2: overzicht van de stakeholders, belangen en openingszetten case fase 1 
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gemeenschappelijke belang centraal te stellen. Voor de huidige
marktleider is het veel lastiger om deze competentie in te brengen.
Waarschijnlijk is het daarom ook maar goed dat deze partij niet betrokken
is bij de ontwikkeling van deze pilot. 

Verder wordt opgemerkt dat de medische kring rond CE bestaat uit veel
bekende gezichten. Dit duidt op een beperkt aantal mensen die zich
inzetten op het gebied van de CE en dat de kring niet groeit. Gelet op de
vervolgzetten die op dit initiatief afkomen is het juist cruciaal om de kring
wel te vergroten en daarmee zowel de capaciteit als de set aan
competenties uit te breiden.

ROLLEN CE PROFESSIONAL

Door de complexiteit van de keten is alleen bewustwording van de grote
hoeveelheid afval onvoldoende om het systeem te veranderen. Er moeten
personen opstaan die boven deze partijen gaan staan, nagaan welke
partijen willen veranderen en afspraken maken zodat elke partij kan doen
wat nodig is. Dit wordt vooral opgepakt door enkele betrokkenen van de TU
Delft en Radboudumc. Vanuit de stakeholdermatrix gaat het dus om
betrokkenen van een klant en een kennisinstelling die de regisseursrol
vervullen in deze casus.

De rol die er uitspringt, is de rol van 'innovator'. Omdat nog nergens in de
wereld een fabriek staat die Blue Wraps kan recyclen is veel kennis nodig
om dit te ontwikkelen. In dat verlengde zijn de rollen van “monitoring” en
“coördineren” belangrijk. Bij het monitoren gaat het vooral om het
wegnemen van het wantrouwen dat gerecyclede Blue Wraps minder sterk
of steriel zullen zijn. Dat een universiteit als de TU Delft die monitoring rol
vervult, is cruciaal voor het creëren van vertrouwen in deze pilot. Het
coördineren richt zich vooral op gesprekken voeren met alle betrokkenen in
de keten, inclusief het kritisch nagaan of die partij bijdraagt aan de pilot of
vooral een rem op verdere ontwikkeling is. De coördinatie is erop gericht
om de hele keten aan boord te krijgen, van producent naar distributeur naar
ziekenhuis/gebruikers naar inzamelaar/distributeur naar verwerker en
terug in de keten als producent.

Om deze rollen te vervullen zijn verschillende competenties nodig. Vanuit
de bespreking van de casus is het creëren van vertrouwen en goodwill een
competentie die eruit springt. Doordat de betrokkenen actie nemen op een
vraagstuk waarvan velen zien dat het een keer anders moet, creëren zij
veel goodwill. Bovendien doen zij dat als professionals omdat deze
betrokken al veel langer werken in deze context en weten wat er in de
operatiekamer nodig is (betrokkenen ziekenhuis) en weten hoe je kunt
meten of de producteigenschappen voldoen (betrokkenen TU Delft).

Een ander opvallend punt is dat aan de bedrijvenkant de marktleider geen
interesse heeft om bij te dragen aan deze pilot, maar een concurrent die
nog niet in deze productlijnen actief is juist wel wil instappen. Dit heeft te
maken met de competentie om vooruit te denken en daarbij het 
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Achtergrond en vraagstuk 
Consumentenelektronica (zoals televisies, ventilatoren, magnetrons,
wasmachines, koelkasten, waterkokers, etc.) moeten erg vaak vervangen
worden door molest of dat de kwaliteit van de ingekochte apparaten niet
past bij het intensieve gebruik. Dit zorgt voor hoge kosten en een onnodige
hoeveelheid afval. Op dit moment worden producten nauwelijks
gerepareerd, terwijl juist reparatie kansen kan bieden om levensduur van
de apparaten te verlengen. Daarnaast ontbreekt een duidelijk overzicht van
hoeveel producten er jaarlijks vervangen moeten worden. Het huidige
contract voor consumentenelektronica loopt af, waardoor er een nieuwe
aanbesteding moet worden uitgeschreven. Om tot een nieuw contract te
komen met een aanbieder is het van belang dat circulariteit als factor wordt
meegenomen in de gunningscriteria van de aanbesteding. 

De vraag is hoe een nieuw contract consumentenelektronica vorm zou
moeten krijgen met maximale impact op sociale en
duurzaamheidsaspecten. Om tot een antwoord te komen op deze
projectvraag dient allereerst een overzicht gecreëerd te worden van de
huidige situatie omtrent aantallen, afval en contractvoorwaarden. Deze
informatie dient als input voor het nieuwe contract. Factoren die daarin
meegenomen moeten worden zijn duurzaamheid, energieverbruik en
circulariteit van de apparaten. Hierbij rekening houdend met het
gebruiksgemak voor de eindgebruiker en de context van een inrichting
wetende dat er veel molest is. Daarnaast wordt de mogelijkheid om
gedetineerden in te zetten voor onderhoud, reparatie e.d. onderzocht.
Verder dient het project een marktanalyse van mogelijke aanbieders te
bevatten zodat de vraag in de aanbesteding zo goed mogelijk aansluit bij
wat de markt kan leveren.

FASE 2: CIRCULAIRE AANBESTEDING
VOOR CONSUMENTENELEKTRONICA 
IN NEDERLANDSE GEVANGENISSEN

Het uitzetten van een marktconsultatie (juni 2020) voor leveranciers en
consultants, waarop Auping, een grote partij met expertise, gereageerd
heeft. De start van het aanbestedingstraject was in december 2019.
Het opzetten van een gemeenschappelijke subsidie voor duurzaam
inkopen in samenwerking met twee andere landen.
Met betrekking tot de inkopers heeft de organisatie in de aanbesteding
gekeken naar welke elementen daadwerkelijk leiden tot duurzaam
gebruik van een product. Een voorbeeld hiervan is een duurdere
magnetron die meer ‘hufterproof’ is, dus beter bestand tegen grof
gebruik door de gedetineerden. Dit is breed gedefinieerd in
inkoopcontracten als randvoorwaarde, om oplossingen open te houden.
Verder zijn er verschillende ideeën opgehaald bij de Landelijke
Gedetineerden Commissie.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met leveranciers. De huidige
leverancier is een reparatie en productiestructuur aan het opzetten
waar gedetineerden een rol spelen in reparatie.
Intern is het gesprek gevoerd: wat kunnen we doen? Het gesprek met
inrichtingen is per product gevoerd.
Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben onder
begeleiding van TheRockGroup in opdracht van DJI in het kader van CE
een onderzoek uitgevoerd (januari t/m juli 2020). Dit onderzoek richt
zich onder andere op wat er gebeurt in andere landen, hoe gaan deze
bijvoorbeeld om met molest?

INTERVENTIES 

Speelveld en openingszetten door spelers 
In deze case zijn verschillende externe en interne spelers betrokken. Op de
volgende pagina zijn de  belangrijkste spelers met hun verschillende
belangen en openingszetten weergegeven.

Openingszetten duurzaam materiaalgebruik
De organisatie van DJI heeft in samenwerking met belanghebbende
verschillende stappen ondernomen om materiaalgebruik te verduurzamen,
zoals in het bovenstaande schema is weergegeven. Succesvolle stappen
waren onder andere:
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Stakeholder  Belang Openingszetten

Beleidsmaker Bepaald inkoopbeleid
Duurzaamheid ook onderdeel van inkoopbeleid maken, oftewel
duurzaamheid onderdeel maken van de opdracht of aanbesteding 

Gedelegeerd opdrachtgever (vanuit een
centraal facilitair bedrijf, dat onder de minister
van Justitie en Veiligheid valt)

Veiligheid/ goedkoop/ hufterproof materiaal
Contact opnemen met andere landen 
Gezamenlijk subsidie aanvragen voor duurzaam inkopen

Inkopers

Risico’s vermijden: er is een 'inkopen met impact ' beleid,
echter is veiligheid van het grootste belang en gaat
daarom voor. Kennis en creativiteit met  betrekking tot
duurzaamheid bij deze groep ontbreekt soms, specifiek
bij het Facilitair Bedrijf van DJI dat onder het Shared
Service Certrum van het DJI valt.  

Onderzoek laten uitvoeren door studenten aan de Universiteit van
Amsterdam. Deze groep heeft o.a. bekeken wat de ontwikkelingen zijn
in andere landen op het gebied van molest.
Marktconsultatie: leveranciers en consultants
Gesprek gevoerd met leveranciers
Intern gesprek: wat kunnen we doen. Per product gesprek met
inrichtingen
Gedefinieerd in inkoopcontracten. Breed geformuleerd om oplossingen
open te houden. Wel als randvoorwaarde opgevoerd.
Ideeën ophalen bij Landelijke Gedetineerden Commissie

DJI (= agentschap van Justitie en Veiligheid)
Veiligheid/ investeringsmodel i.p.v. kostprijsmodel /
hufterproof materiaal

Het Rijk Beleidsdoelen
Het opstellen van beleidsdoelen: e.g. klimaatakkoord, maatschappelijk
verantwoord inkopen

GGZ, TBS-klinieken; andere vergelijkbare
partijen

Vergelijkbaar met DJI: goedkoop/ hufterproof materiaal

Leverancier(s) Contract winnen

Leverancier is reparatie en productiestructuur aan het opzetten waar
gedetineerden een rol spelen in reparatie. Door middel van een
registratiesysteem (mei 2022) wordt inzichtelijk gemaakt wat de levensloop
van een apparaat is, Zo kan DJI analyses maken over welke maatregelen
een bijdrage zouden kunnen leveren aan levensduurverlening van deze
apparaten. 

Gedetineerden als gebruikers (van de
consumenten electronica)

Kwaliteit van product/ gemak

In-Mate: gedetineerden als ‘leveranciers’ Werk / inkomen / rëingetragie / inkopen met Impact

Gedetineerden voeren reparaties uit of werken aan preventieve
maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld de 'prison' tv: er wordt een kunststoffen
transparante plaat voor het beeld toegevoegd en de antenne aansluiting
wordt vastgezet  - onderdelen die veel gesloopt worden - waardoor
televisies veel langer mee gaan. 

Medewerkers van penitiaire inrichtingen Veiligheid / gemak

Tabel 3: overzicht van de stakeholders, belangen en openingszetten case fase 2



Het straffen van gedetineerden (bijvoorbeeld door televisie-onthouding)
bij slopen zou succesvol kunnen zijn. Dit gebeurt nu beperkt of niet.  Het
werkt tegen de interne organisatiedynamiek: inrichtingen zijn overbelast
en het is daarom dus lastig om daar extra druk te leggen.
DJI heeft beperkte budgetten.
De organisatie bevindt zich in een kleine markt, bijna een monopolie.
Door nauwe samenwerking met leverancier wordt het nog lastiger voor
andere partijen om een aantrekkelijk aanbod te doen.
Het is nog helemaal niet gelukt om in elke categorie scherp te
definiëren wat een duurzaam product is. Welke criteria hanteert men
bijvoorbeeld voor een duurzame wasmachine?
Een wens van de organisatie is om meer diversiteit in de producten aan
te bieden, zodat het beter aansluit bij specifieke vragen. Het idee is dat
differentiatie kan helpen met meer tevredenheid en daarmee
zorgvuldigheid met 'eigen' spullen. Dit is helaas nog niet gelukt,
aangezien het financieel onhaalbaar was. De producten zitten nu aan de
onderkant van de markt. Betere producten betekenen hogere prijs. Het
is daarom niet gelukt intern een goede business case aan te tonen.
Daarnaast is het onduidelijk welke diversiteit er dan nodig zou zijn.
Ook is het nog niet gelukt om het materiaalgebruik te verminderen,
bijvoorbeeld het verminderen van het aantal nieuwe producten dat
wordt ingekocht. 

In november 2020 in de inkoopstrategie bepaald. In oktober 2021 is de
aanbesteding afgerond en is gestart met activiteiten, maatregelen en
verbetering m.b.t. verlenging van de levensduur van producten, zoals pilots
met magnetrons en televisies. 

Echter de organisatie heeft ook een aantal uitdagingen ervaren:

Rol van de schaakspeler/regisseur
Deze case bevindt zich momenteel in fase 2 van de
markttransformatiefases. In deze case kunnen binnen DJI meerdere
schaakspelers worden geïdentificeerd. Specifiek zijn dit Marieke en Wolter
vanuit de afdelingen inkoopbeleid en facilitair. Hoewel de case nu
langzamerhand ook van bovenaf getrokken wordt, nam een zogenoemde
‘club enthousiastelingen’ het voortouw in deze case. De volgende
competenties zijn in deze case dominant aanwezig:

Doorzettingsvermogen
Ruimdenkend: open staan voor verschillende ideeën
Out of the box denken
Organisatiesensitiviteit: dynamiek begrijpen, ook bij leveranciers
Ondernemerschap 
Systeemdenken
Verantwoordelijkheidid nemen
Vermogen tot escaleren naar niveau waarop verandering nodig is

Regierol door directie. Hoewel duurzaamheid en circulariteit nu veel
hoger op de agenda bij de directies staat, nam een zogenoemde ‘club
enthousiastelingen’ het voortouw in deze case. Hierbij is het nodig dat er
duidelijke doelstellingen van bovenaf geformuleerd worden. Het beleid
is nu nog vrijblijvend. Met name de locatieteams zijn er zelf mee bezig,
omdat ze het leuk vinden om de pilots (gestart per 1 oktober 2021) te
doen. 
Het is van belang dat de inrichtingen de voordelen van voorkomen van
schade ervaren. De opdrachtgever levert nu aan inrichtingen en deze
voelen de finaciële pijn niet van productschade. Het is daarom nodig dat
er een verschuiving van de verantwoordelijkheidsgevoel van
opdrachtgever en DJI naar inrichtingsniveau plaatsvindt.
Differentiëren in welke producten waar worden toegepast. Dit moet
afhankelijk gemaakt worden van de gebruiker, bijv. langgestraften
versus kortgestraften waarbij langgestraften mogelijk betere kwaliteit
producten krijgen en daar ook zuiniger op zijn omdat het ‘hun’ spullen
zijn. De verwachting is dat dit de zorgvuldigheid in gebruik bij in ieder
geval een deel van de gedetineerden verbetert en daarmee de
materiële consumptie van de organisatie verminderd.
Gerealiseerde besparingen inzetten in verandermanagement traject/
change management.

 Competenties

Vervolgzetten 
Om de case naar de volgende fase te brengen zijn er verschillende
vervolgzetten mogelijk, namelijk:
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Inzetten van gamification: bijvoorbeeld het inbrengen van een
competitie-element tussen instellingen om hen te stimuleren
materiaalverbruik te verminderen.
Bestuderen wat andere landen hebben gedaan met interventies gericht
op gedragsverandering om te leren welke interventies mogelijk werken
in het verbeteren van ‘gebruikersgedrag’ van de gedetineerden.
Leveranciers vragen mee te denken over alternatieve oplossingen. Bij
de voedselleverancier bijvoorbeeld de vraag neerleggen of er manieren
zijn om hoogwaardig voedsel te leveren binnen de financiële en overige
kaders. Het moet hier echter niet ten koste gaan van de
zelfredzaamheid van de gedetineerden. 
Escaleren omhoog in de organisatie. Dit hangt samen met het eerste
punt: regierol door de directie. 

ROLLEN CE-PROFESSIONAL

Uit deze case blijkt dat er drie rollen dominant zijn in deze fase, namelijk de
stimulerende en verbindende rol, de coördinerende en initiërende rol en de
vernieuwde (pioneers) rol. Dit blijkt onder andere uit de groep voortrekkers
binnen de organisatie die doormiddel van interne en externe gesprekken
met verschillende partijen de eerste resultaten hebben kunnen behalen. Zij
kwamen met nieuwe ideeën binnen de organisatie en begrijpen dat je door
middel van samenwerking deze ideeën kunt realiseren.  

Vragen of meer informatie over deze case?

Neem contact op met Marieke Jansen of 

met de Sustainability University.

Marieke Janssen

Functie: Productmanager Facilitair Bedrijf DJI

E-mail: m.janssen@dji.minjus.nl

Mobiel: +31 6 21 13 41 63 
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Achtergrond en vraagstuk
De kledingindustrie is de tweede meest vervuilende industrie wereldwijd.
Denim is door o.a. het veelvuldige gebruik van water (de katoenplant is een
dorstig gewas), en chemicaliën het meest vervuilende onderdeel.
Circulariteit, en daarmee circulair denim, is een van de speerpunten in de
strategie van de organisatie van deze case. Een van de knelpunten is dat er
enkel chemische en mechanische recycling in de jeanssector mogelijk is.
Verder wordt de organisatie geconfronteerd met een ingewikkelde
internationale supply chain en infrastructuur.

De organisatie is een denim brand (producent en wholesaler) met een
keten van 100 jeans winkels en 30 outlet winkels door heel Europa. De
gemiddelde consument heeft gemiddeld zeven stuks denimkleding in de
kast hangen, bestaande uit broeken, jasjes, rokjes en blouses. De
organisatie verwacht door bovenstaande elementen te combineren een
behoorlijke impact te kunnen maken met het op de markt brengen van
circulaire jeans en het inzamelen van jeans via hun winkels. De organisatie
wil de impact van jeans op het klimaat verkleinen door minder CO2-uitstoot,
minder waterverbruik, minder chemicaliën, minder worker impact, en
minder afval. De Green Deal Circulaire Denim, gesteund door de overheid
en bedrijven, sluit goed aan bij de plannen en kunnen als versneller werken.
Doel van deze Green Deal is door samenwerking met andere denim partijen
eind 2023 gezamenlijk 3 miljoen stuks jeans op de markt brengen met
daarin 20% post-consumer recycled katoen.

FASE 3: CIRCULAIRE JEANS INTERVENTIES 

Speelveld en openingszetten door spelers 
De stakeholders in deze case zijn in de eerste plaats de ondertekenaars
van de Green Deal Circulaire Denim. Deze partijen zijn in de tabel op de
volgende pagina zoveel mogelijk opgedeeld in clusters, waarbij de indeling
van de Green Deal is aangehouden. Het volledige overzicht van
ondertekenaars per cluster is te vinden in de Green Deal. [3] De
stakeholders streven samen naar het sluiten van de denim kringloop door
het bevorderen van hoogwaardig gerecyclede katoenvezels in nieuwe
jeans en andere denim kledingstukken.

3. Zie C-233 Green Deal Circulaire Denim “Denim Deal”, beschikbaar via de Rijksoverheid. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/29/green-deal-circulaire-
denim
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Stakeholder  Belang Openingszetten

Bestuursorganen: staatssecretaris Infrastructuur en
Waterstaat (I&W), Minister Economische Zaken en
Klimaat (EZK)

“Invulling aan het Beleidsprogramma Circulair Textiel
waarin IenW en de Minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking zich als doel hebben
gesteld om door middel van een succesvolle
samenwerking onder de noemer ‘Denim Deal’ met
relevante stakeholders, het gebruik van ‘post-consumer’
gerecyclede katoenvezels in denim kledingstukken de
norm te laten zijn. De Minister van Economische Zaken
en Klimaat bevordert de CE en onderschrijft de
uitgangspunten voor de verduurzaming van textiel in het
bijzonder denim” - bron: Green Deal Circulaire Denim

Aansluiten bij Green Deal, zie voor inzet/acties partijen
Green Deal 

Vervezelaars, Spinners, Weverijen en
Productiebedrijven

“Het gebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
vormt een hotspot van de denimindustrie.

Aansluiten bij Green Deal, zie voor inzet/acties partijen
Green Deal

Merkeigenaren en detailhandelaren, o.a. JOG Group
Deze Green Deal past dan ook goed bij de ambities zoals
verwoord in het MRA-programma Circulaire Economie” -
bron: Green Deal Circulaire Denim

Aansluiten bij Green Deal, zie voor inzet/acties partijen
Green Deal 

Overige partijen: Amsterdam Economic Board, House
of Denim, Modint, Koninklijk Nederlands Normalisatie
Instituut, Retail Experts.

Belangrijke stakeholders voor JOG Group, aangezien zij
zelf merkeigenaar en detailhandelaar zijn

Aansluiten bij Green Deal, zie voor inzet/acties partijen
Green Deal 

Stakeholders binnen JOG Group: CEO, Inkoop
Directeur, CSR-manager en Denim Department

Circulariteit zit intrinsiek in de organisatie Zie volgende pagina's 
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Nauwe samenwerking tussen de ondertekenaars van de deal om de
norm van ten minste 5% post-consumer recyclede (PCR) katoenvezels
in alle denimkleding te bereiken;
Gezamenlijke productie van drie miljoen stuks jeans met daarin 20%
PCR-katoenvezels materiaal;
Vraag naar gerecyled denim om een hoger niveau vastleggen in eigen
routekaarten en de markt hiertoe uitdagen.

Het is gelukt om partijen samen te brengen ten behoeve van brede
samenwerking.
Het kader voor de samenwerking staat: de spelregels zijn bepaald en
afgestemd. Deze spelregels zitten ingebed bij alle partijen. Ook is bij de
JOG Group en de andere partijen intern iedereen aan boord.
Opschaling door aantrekken van grote partijen om mee samen te
werken. Mede dankzij het aansluiten van JOG Group bij de Green Deal is
het doel van 300 miljoen stuks behaald.  
Inzetten op het volledig sluiten van de kringloop. De retourlogistiek is
op orde: er zijn duidelijke afspraken met de leveranciers. Het doel is
echter om substromen nog eerder de keten terug in te brengen. Hier
ontbreken nog de technologische innovaties.
Er wordt nog gewerkt aan het optimaliseren van het sorteer- en
recycleproces.
Ook wordt er nog gewerkt aan de uniforme uitrol en het implementeren
in Europa van de doelstellingen. Hiervoor is nog niet de juiste
technologische innovatie gevonden en geadopteerd. Op dit moment
wordt er gekeken naar een bruikbare tracing methodiek.

INTERVENTIES 

Openingszetten circulaire jeans 
Door Green Deal te ondertekenen spreken JOG Group en de andere
bovengenoemde stakeholders onderstaande doelstellingen uiterlijk 31
december 2023 te behalen:

JOG Group en de andere bovengenoemde stakeholders in deze case
hebben gezamenlijk aan de volgende interventies gewerkt:

Bij het ontwerpproces wordt al deels rekening gehouden met “Desgin
for Cicularity”. Dit moet beter ingebed worden, aangezien mono-
materialen bijvoorbeeld wel uit elkaar gehaald kunnen worden.
Het opzetten nieuwe verdienmodellen (detailhandel), bijvoorbeeld
lenen in plaats van gebruiken. 
Verder wordt er nog gekeken naar financiering voor innovatie: IenW
brengt via het ‘Versnellingshuis Circualaire Economie’ en de ‘Dutch
Circular Textile Valley' in kaart welke financieringsinstrumenten en
middelen benut kunnen worden voor de benodigde financiering.

Rol van de schaakspeler/regisseur
De regisseurs in deze case betreffen interne spelers binnen JOG Group met
een vergelijkbare set aan competenties. Als eerste worden de
inkoopdirecteur en de denim buyer geïdentificeerd als schaakspelers. De
denim buyer is eigenaar van het product en ontwikkelt het product. De
denim buyer koopt de stoffen, de fournituren, de wassingen en dergelijk in
en richt het product zo in dat dit voldoet aan de uitgangspunten zoals
beschreven in de Green Deal Circulaire Denim. Daarnaast is ook de CSR-
manager schaakspeler in deze case. Hoewel het in eerste instantie wellicht
niet zo lijkt – binnen JOG Group zit duurzaamheid intrinsiek verweven in de
organisatie – kan geconcludeerd worden dat deze
duurzaamheidsprofessional een cruciale rol heeft in het aanjagen van deze
case “door de fases”. Verder wordt nog de branchevereniging genoemd als
schaakspeler voor verandering in de denim industrie. Vraag is of je in fase 3
nog wel kan spreken van de rol van ‘de” schaakspeler, aangezien je te
maken hebt met een fase waarin iedereen een gelijkwaardige rol en
gedeeld belang heeft. 
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Consument (30+) is een belangrijke stakeholder. Dit is uiteindelijke
degene die de broek koopt. Het succes is afhankelijk van de vraag of de
consument op een circulaire jeans zit te wachten. Hierbij speelt
branding, marketing en research dan ook een belangrijke rol. Het lijkt
een logische keuze om voor een duurzame broek te kiezen, maar de
consument is nog niet zo ver: een circulaire jeans is geen unique selling
point en daarmee ook geen dealbreaker. De consument wil  op de
eerste plaats een goed zittende jeans en JOG Groep biedt  daarbovenop
een duurzame optie. De voor de hand liggende keuze is tevens de
duurzame keuze. JOG Group overweegt om influencers in te zetten in
de interne en externe communicatie. Ook de verkopers en winkeliers
hebben hierin een belangrijk rol. Zij moeten uiteindelijk de keuze voor
circulariteit aan de consument kunnen uitleggen. 
Kennisinstellingen en innovators zullen ook een belangrijke bijdrage
kunnen leveren om de case naar de volgende fase te kunnen brengen.
Zowel op het gebied van de ontwikkeling van gebruikt denim tot een
nieuwe jeans als met de logistiek rondom het verzamelen van de denim.
Hierbij zit ook een stukje ontzorgen van de consument: hoe krijg je de
spijkerbroek weer terug?
Verdere en bredere samenwerking met bijvoorbeeld, katoenboeren,
leveranciers, andere duurzame kledingbedrijven die (o.a.) jeans
verkopen, brancheorganisaties (JOG Group verkoopt in heel Europa).
Intern spelen ook de volgende afdelingen een rol, namelijk B-B,
afdeling design en E-commerce.

Vervolgzetten
Om deze case naar het volgende niveau te brengen zijn er verschillende
acties richting de toekomst geformuleerd. Hieronder vallen allereerst acties
die de doelstellingen van de Green Deal een stap verder brengen. Het doel
van de JOG Group is om als bedrijf een voorlopers-/voortrekkersrol te
hebben met het oog op PCR-katoen. Volgens Caroline Poot heeft jeans een
sleutelrol in het verduurzamen van de denimindustrie: de gemiddelde
consument heeft zo'n zeven jeans in de kast liggen. 

De circulaire jeans is echter nog niet ‘het nieuwe normaal’. Ook is de
denimkringloop nog niet volledig gesloten en zijn er nog technische
beperkingen. 

Andere belangrijke punten voor het succes/vervolgstappen zijn:

JOG Group benadrukt het belang van blijven samenwerken en kijken
naar en leren van grote spelers. Verandering kan bottom-up ontstaan,
maar als bestaande partijen niet meebewegen blijft het effect minimaal.
Dit komt bijvoorbeeld doordat bedrijven bang zijn zichzelf uit de markt
te spelen. Een partij moet de eerste stap zetten, daarna kunnen
anderen een voorbeeld nemen en eigen doel zetten, om elkaar
vervolgens te versterken. Dit bevestigt en illustreert daarmee weer de
complexiteit van de overgang van fase 2 naar fase 3.

Naast de actiepunten om de specifieke case verder te brengen, heeft JOG
Group in het bredere kader van verduurzaming ook nog andere
actiepunten staan. Deze actiepunten bevestigen dat een bedrijf op een
bepaalde case in een vergevorderde fase kan zitten, en zich tegelijkertijd
ook met cases in beginnende fases bezig kan houden. De punten waar JOG
Group zich op wil focussen zijn o.a. klimaatneutraal, inclusiviteit, circulariteit
en transparante handelketens.

ROLLEN CE-PROFESSIONAL

De CSR-manager beweegt zich als een spin in het web tussen en heeft
inzicht in de rollen van de verschillende spelers in het systeem. In
vergelijkbare transities wordt in deze context ook wel eens gesproken over
een nieuw vak: transitiemakelaar. Dit bevestigt de hoofdrol van de
duurzaamheidsprofessional in deze case.

Er is overlap tussen de competenties en rollen van de andere
schaakspelers in deze case. Bij de duurzaamheids/CE-professional springt
de competentie ‘systeemdenken’ eruit. Zij focust zich vanzelfsprekend op
de rollen en het belang van de verschillende schakels in het systeem van
de case, en hoe deze onderling afhankelijk van elkaar zijn en hoe deze te
veranderen. 
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Intrinsiek gedreven
Ondernemerschap
Oplossingsgericht

Coördinerende rol
 Stimulerende en verbindende rol

Systeemdenken
Eigenwijs zijn
Omgevingsgericht teamwerk
Transparantie creëren, wantrouwen wegnemen
Draagvlak creëren 
Intrinsiek gedreven
Ondernemerschap

Netwerkrol
Strategische rol 
Stimulerende en verbindende rol (van interne en externe belangen)
Vernieuwde rol (ontwikkelingen van buiten naar binnen halen)

Competenties die voor de vervolgzetten gevraagd worden van het team
zijn: aanpassingsvermogen (ook van het bedrijf), dienend leiderschap (doen
wat nodig is), intrinsiek gedreven, samenwerken en transparantie. Daarbij
komen voor de duurzaamheidsprofessional nog de specifieke
competenties: toekomstscenario denken, momentum aanvoelen, durven en
creativiteit, vooruitkijken (nieuwe businessmodellen). De rollen van de CE-
professional blijven met het oog op de toekomstige acties hetzelfde als in
de huidige case. 

Inkoopdirecteur met de Denim Buyer:
Competenties

Rollen:

Duurzaamheidsprofessional: 
Competenties

Rollen: 

Vragen of meer informatie over deze case?

Neem contact op met de Sustainability University.

info@sustainabilityuniversity.org

www.sustainabilityuniversity.org
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Achtergrond en vraagstuk
In de sport wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstgrasvelden. De
toplaag van kunstgrasvelden worden gevuld met een infill: een dempend
materiaal, zoals rubbergranulaat (SBR), kurk of synthetische rubber. Tot op
heden wordt er veel gebruik gemaakt van rubberinfill, maar een aantal
jaren geleden onstond er een discussie over of het rubber in
kunstgrasvelden mogelijk negatieve effecten heeft op de gezondheid.
Bovendien was het complex om kunstgrasmatten met rubberinfill te
recyclen en belandde ze daardoor veelal op de vuilstort. Ondanks de
verklaring van het RIVM dat het rubbergranulaat niet schadelijk blijkt voor
de gezondheid heeft de wethouder in 2017 toegezegd op alle toekomstige
velden kurk te gebruiken. De effecten van kurkinfill op beheer, de
bespeelbaarheid, duurzaamheid en circulariteit van het veld zijn echter nog
niet goed onderzocht. Geen LCA is gemaakt en de markt nauwelijks
betrokken geweest.. 

Het uiteindelijke doel is het realiseren van sportvelden die duurzaam,
bespeelbaar en veilig zijn, zodat het spelplezier centraal staat. Vanuit fase 4
“kurk voor kunstgrasveld” is derhalve een nieuwe vraag opgeworpen: hoe
kunnen we - samen met marktpartijen en andere stakeholders – dit doel
(duurzame kunstgrasvelden) bereiken?  Door deze vraag te stellen wordt
opnieuw de verschillende fases van de markttransformatie doorlopen, dit
keer samen met de marktpartijen. Rekening houdend met de verschillende
markttransformatie fases, heeft de gemeente (intern team met
duurzaamheidsprofessionals, inkoop, beheerder, innovatieteam) een
proeftuin met innovatiepartnerschap gefaciliteerd en een innovatieve
manier van het inkopen ontwikkeld. Door deze zogenoemde 'Scale Up
methode' (zie figuur 2 en 3) wil de gemeente een versnelling van fase 1 naar
fase 4 realiseren, waardoor de markt zelf een nieuwe duurzame standaard
voor kunstgrasvelden kan ontwikkelen. 

FASE 4: KURK ALS CIRCULAIRE EN
GEZONDE INVULLING VOOR
KUNSTGRASVELDEN 

In fase 1 is het vraagstuk is op directieniveau geagendeerd, successen
van pilots zijn gedeeld en de bottom up ideeën zijn gestimuleerd, het
eigen (duurzaamheids)team is bestendigd, een interne opdrachtgever is
gevonden en beleid is geformuleerd. De belangrijkste mijlpaal in deze
fase was de totstandkoming van de 'Kunstgransnota, deze is ook breder
opgenomen in de Strategie Amsterdam Circulair'. Vervolgens zijn in
deze fase pilots uitgevraagd en toegepast. Innovaties zijn gefaciliteerd,
gericht op integraal ontwerp. Zo ontstond een proeftuin met
verschillende innovaties.

De gemeente daagt de markt uit om met integrale oplossingen voor
duurzame kunstgrasvelden te komen, o.a. door als keten met andere
(kleinere innovatieve) partners in te schrijven en relevante
kerncompetenties in huis te hebben. Het doel van de Gemeente
Amsterdam is om samen met meerdere keten/consortia te innoveren en te
ontwikkelen zodat geïntegreerde oplossingen voor duurzame
kunstgrasvelden de nieuwe standaard wordt. 

INTERVENTIES 

Speelveld en openingszetten door spelers 
Bij kunstgrasvelden zijn veel spelers betrokken. Voor de “oorspronkelijke”
case kurkinfill voor kunstgrasvelden waren bijvoorbeeld de volgende
spelers betrokken met verschillende belangen en openingszetten (zie
volgende pagina). Voor de nieuwe vraag veranderen de spelers en hun
belangen niet. Samenwerking met  de sportbonden t.a.v. de geboden
oplossingen is nog steeds essentieel. 

Openingszetten duurzaam kunstgrasveld
De openingszetten zijn veranderd, niet alleen door de Gemeente, maar ook
van andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld dat regelgeving in Nederland
en EU verder zijn ontwikkeld. De volgende specifieke interventies zijn
gedaan door de Gemeente Amsterdam (intern team met
duurzaamheidsprofessional, inkoop, beheerder, innovatieteam), samen met
andere stakeholders zoals de markt, bij het doorlopen van de
verschillenden markttransitiefases: 
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Stakeholder  Belang Openingszetten

Media: Zembla (documentaire maker!), publieke
omroep.

Kijkcijfers (aandacht), relevantie (gezondheid
sporters/kinderen)

Documentaire gemaakt (vraag wat/wie triggerde de
documentaire maker) Denemarken is gebruikt als best
practice

Gemeenteraad
Beschermen burgers en goed bestuur (verantwoording
vragen)

Wethouder ter verantwoording geroepen

Wethouder Sport Functie/rol goed vervullen.
Zelfstandig besluit: nieuwe velden kurk en bestaand SBR-
infill uitfaseren

Gemeente Amsterdam
Rol Inkoper (laagste prijs), Rol Handhaver, wet en
regelgeving (omgevingsdienst).

Alternatieven in beeld (Beleid)

Leveranciers kunstgras, infill (kurk) en installaties,
etc.

Economisch Opdracht geven tot aanbesteden

NOCNSF, KNVB, Sportbonden Sport technisch belang! Inschrijven en winnen beheertaak

Min VWS gaf opdracht aan RIVM Kennisontwikkeling en onderzoek Uitrollen van kurk op kunstgrasveld

Vereniging sport & gemeenten (VSG), Gemeenten Gezonde sportvelden conform eisen van de bond Leden informeren, communicatie

Branchevereniging (BSNC) Sport en Cultuurtechniek
Tbv beheren, ontwikkelen en realiseren van
buitensportvoorzieningen.

Rapport Milieu en Gezondheidseffecten

Infill fabrikanten, kurkfabrikanten Economisch Ander beheer vanwege kurk

Ouders van sportende kinderen, sportclubs Bezorgd Geen, onbekend.

Afvalverwerker/ Recycle bedrijven Verwerken kunstgras tbv hergebruik Geen, onbekend.

EU Publiek belang dienen Media aandacht, heisa.

Andere gemeenten Leren – best practices overnemen
Ten eerste probleem veroorzaker. Ten tweede GBN is er op
in gesprongen.

Kunstgras industrie Goed reputatie
Aanvullende milieuwetgeving (aangezien er geen
gezondheidsrisico was)

Tabel 5: overzicht van de stakeholders, belangen en openingszetten case fase 4 
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In fase 2 is de Scale up-aanbesteding ontwikkeld – een
innovatieparnerschap aanbesteding – waarbij het inkoopvolume
omhoog is gegaan, de markt wordt gestimuleerd tot samenwerken en in
consortia inschrijft (kleine en grote bedrijven samen), om zo het meest
duurzame innovatieve veld te ontwikkelen en vooral dat de markt de
kans krijgt om na de ontwikkelfase (doen van pilots) hun innovatie op te
schalen naar de reguliere inkoop. 
Met deze aanbesteding wordt fase 3 getriggerd en verwacht dat met
deze sectorsamenwerking gezamenlijk een geïntegreerde duurzame
oplossing voor het kunstgrasveld wordt ontwikkeld. Deze oplossing(en)
groeien dan naar nieuwe standaard(en) voor het duurzame
kunstgrasveld (fase 4). Mijlpaal in fase 3 is een brede marktconsultatie
en het ‘identificeren’ en bereiken van alle kleine en grote marktpartijen
die de innovaties hebben die nodig zijn voor het vinden van een
integrale duurzame oplossing. 

Voor(uit)denken
Verbinden
Urgentie, gedrevenheid, ambitie
Samenwerken

Durven uit de procedures te stappen, zoeken op elkaar ambities,
transversaal (groot en klein)  en op vertrouwen te werken (Rapid
Circulair Contracting) 
Blijven innoveren, monitoren, dynamische doelen, groeimodel 

Rol van de schaakspeler/regisseur
Deze case bevindt zich momenteel in fase 3 van de
markttransformatiefases. Er kunnen twee type  schaakspelers worden
geïdentificeerd: één binnen de Gemeente Amsterdam en één buiten in de
markt, die kan ondersteunen bij het creëren van een lerende en
samenwerkende omgeving voor de grote en kleine bedrijven. Hiervoor zijn
twee verschillende set van competenties nodig. Voor beide schaakspelers
is de rol van Netwerker het meest dominant.

Regisseur/schaakspelers 'binnen' samenwerking (binnen Gem A’dam)
intern: duurzaamheidsprofessional, inkoop, beheerder, CTO (innovatie
team).
Competenties

Vanuit aanbesteding/mbt leveranciers nodig

Common ground vinden
Vliegwielfunctie (inhoud én proces)
Onafhankelijke kwartiermaker 

Organiseren om te leren van elkaar (aanzetten van leren en doen leren,
gaat niet vanzelf), leeromgevingen ontwerpen 
Soft skills, blijven inspireren

Matchmakingsevents
Selecteren soft skills en hard skills
Visie op samenwerking/samenwerken
Sociale competenties
Procesgeld beschikbaar stellen voor elk consortia voor inhuren
schaakspeler/regisseur.

Het (nog meer) betrekken en benaderen van de markt via verschillende
partijen, in open dialoog, bijvoorbeeld gericht op start-ups via andere
platforms, maar ook via de eigen website. Het inzicht vergroten in kennis
van de markt, meer relevante duurzaamheidsinnovaties vinden, en een
gefaseerde benadering van kleine(re) relevante partijen. 
Invullen externe schaakspelersrol voor zover nog niet ingevuld.
In overleg met sportbonden meer ruimte creëren voor duurzame
innovaties die passen binnen de sporttechnische eisen.

Schaakspeler (regisseur) 'buiten' t.b.v. consortiavorming en
operationalisering leren en samenwerken (Is voorzien in Scale Up).
Transitie makelaar (v.b. van het gas af) voor consortiavorming:

Competenties

Wat nu al is opgenomen in aanbestedingsproces

Vervolgzetten
In de vervolgfase vormt de dynamiek van innoveren en leren en
tegelijkertijd monitoren van de voortgang en langetermijneffecten, een
uitdaging. Het team van de Gemeente Amsterdam wil het stapsgewijs
aanpakken, door:
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Competenties die voor deze vervolgzetten gevraagd worden van het team
zijn: vasthoudendheid, samenwerking, overtuiging. Relevante vragen voor
overige vervolgzetten in fase 4 zijn: hoe zorgen we voor partijen die niet
meekunnen in transitie, hoe en waar organiseren we contractbeheer? Dan
worden ook de meer reflecterende competenties relevant, wat durven we
los te laten en te accepteren en/of uit te leggen wat (nog) niet is gelukt.

ROLLEN CE PROFESSIONAL
Indien kurk als infill op kunstgrasvelden de beste duurzame optie was
geweest, had de Gemeente of hun team dit als nieuwe standaard verder
gebracht naar de keten en andere stakeholders. De interventies zouden
zich richten op communicatie, borgen en meten van de nieuwe standaard
om er voor te zorgen dat deze zo snel mogelijk wordt bestendigd als het
“nieuwe normaal”. Rollen die daarbij horen zijn de Mentor (nieuwe manier
van werken leren) en Monitor rol (voortgang meten t.b.v. bijsturen).  Bij deze
case werd echter snel duidelijk dat met kurk als infill het eigenlijke doel niet
werd bereikt, en daarmee sluit deze case ook heel mooi aan bij een van de
fase 4 'stoppen met' interventies uit het 'CE-transformatieraamwerk':
Denken dat we het doel nu bereikt moeten hebben. De reis gaat door. Kurk
als infill op kunstgrasvelden was het begin van een nieuwe reis en
zoektocht naar een integraal duurzame oplossing. De rollen van de CE
professional zijn in deze nieuwe reis van duurzaam kunstgras, zoals in de
openingszetten beschreven, derhalve alle 7 aan bod geweest.

Vragen of meer informatie over deze case?

Neem contact op met de Sustainability University.

info@sustainabilityuniversity.org

www.sustainabilityuniversity.org
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Figuur 2 en 3: scale up inkoopmethode
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