
Cirkelstad Partnerdag 2021 - Break-out sessie Nationale 
Product Catalogus 
 
Na de introductie van Wytze Kuijper over het ontstaan van de Nationale Product Catalogus 
(NPC)vanuit de behoefte van opdrachtgevers en fabrikanten/ leveranciers voor een platform 
(database) voor circulaire product alternatieven, bleek dat naast de behoefte aan 
zichtbaarheid van deze producten ons ook heeft geleerd dat transparantie en validatie op de 
beschikbare data, die duiding geven aan o.a. circulariteit, milieu en gezondheid, een 
essentieel aspect zijn om onderbouwde keuzes te kunnen maken bij inkoop- en 
aanbestedingstrajecten. 
 
In de zoektocht naar een samenwerkingspartner bleek Global Sustainable Enterprise System 
(GSES), vertegenwoordigt door Kelly Ruigrok, te beschikken over een platform waar je op 
product, keten, project en organisatieniveau Metadata kan masteren tot een productkaart 
op basis van onafhankelijk gevalideerde data. In het hiervoor geschreven handboek van 
GSES komen de (inter)nationale standaarden/ meetmethoden bij elkaar.  
 
Het belang van harmonisatie en werken vanuit gelijke grondslagen werd duidelijk gemaakt 
door Piet van Luijk als vertegenwoordiging van de Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) 
De Stichting NMD, Cirkelstad en GSES System geven invulling aan dit streven door de 
gemeenschappelijke indicatoren van de prestatieverklaringen bouwproducten en 
bouwwerkinstallaties op een gelijke grondslag te baseren en daarmee in één taal te spreken. 
NMD, GSES System en Cirkelstad communiceren dit streven naar de bouwkolom om eenheid 
in denken te benadrukken. Of contrair, divergentie en onduidelijkheid te voorkomen.  
 
Erik van Emst van Derbigum, als leverancier van dakbedekking, maakte met één zin duidelijk 
wat het belang voor de transitie naar onderbouwde producteninformatie inhoud: wat je aan 
de buitenwereld verteld MOET aan de achterkant ook kloppen en willen wij ook transparant 
zichtbaar maken. Met een veranderende vraag bij opdrachtgevers en als handreiking naar 
verwerkers en het inzichtelijk maken van verbeter potentieel voor de eigen bedrijfsvoering, 
biedt de NPC daar een broodnodige aanvulling op.  
 
De oproep aan iedereen in de sessie en ook daarbuiten is dan ook: wil jij ook je (circulaire) 
product laten registreren en valideren in de NPC of ben je op zoek naar circulaire product 
alternatieven of wil je ook ‘je database’ baseren op de gelijke grondslagen van GSES-NMD 
laat het ons dan weten. Meedoen is nog nooit zo makkelijk geweest. 
 
 
 
 
 

http://www.nationaleproductcatalogus.nl/
https://gses-system.com/cirkelstad-circular-disclaimer/

