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Het Nieuwe Normaal projectevaluaties 

Toelichting voor projectleiders, 1 december 2022 

 

 

Wat is Het Nieuwe Normaal?  

Met Het Nieuwe Normaal (HNN) maken we werk van één taal voor circulair bouwen. Wel zo makkelijk 

voor zowel de opdrachtgevende partijen als de opdrachtnemende partijen als we weten wat we willen 

uitvragen, hoe we dat doen en wat we dan ook opleveren. 

Om tot die taal te komen nemen we continue projectevaluaties af. Niet om te be- of veroordelen maar 

juist om vanuit de praktijk te komen tot een raamwerk, die daarmee operationeel uitvoerbaar blijft, 

en gebaseerd is op kennis en tools die er al zijn. 

Het HNN-raamwerk wat inmiddels ontstaan is verstaat onder ‘circulair’ hoe je omgaat met materialen. 

Ook worden er vragen gesteld over bijvoorbeeld energie, water en stikstof (als duurzame context die 

van invloed is) en sociale en management aspecten (als versnellers of barrières).  

Samenvattend: 

- Één taal voor opdrachtgevers en opdrachtnemers 

- Inzet van projectevaluaties is cruciaal 

- Daarmee maken we het HNN-raamwerk gereed 

 

Wat heb jij eraan om jouw project te evalueren?  

De evaluatie helpt jou spiegelen waar je nu staat met circulariteit. Je komt er achter wat je wel hebt 

meegenomen, wat je niet hebt meegenomen en krijgt tips mee van de evaluator hoe je dat een 

volgende keer zou kunnen doen. 

Met het deelnemen aan de projectevaluaties help je jouw organisatie om te bepalen wat er op 

volgende projecten wel of niet meegenomen kan worden, en moet gaan worden om te voldoen aan 

jullie eigen circulariteitsdoelstellingen. 

Met het deelnemen aan de projectevaluaties help je de bouwsector ontwikkelen. Alle 

projectevaluaties tezamen bepalen namelijk welke indicatoren daadwerkelijk in het raamwerk komen 

én met welk prestatieniveau.  

Samenvattend: 

- Weten waar je staat en aanreiken van tips 

- Jouw organisatie verder helpen 

- De sector verder helpen 
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Wat we je vragen te doen 

Eerst wordt je gevraagd om digitaal een vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 3 uur van je tijd in 

beslag nemen (afhankelijk van de beschikbaarheid van data over het project). Ingevoerde informatie 

delen wij niet en is niet herleidbaar naar projecten. Informatie is er puur en alleen op gericht om het 

generieke model op te bouwen en lering te delen. 

Een week voor het evaluatiegesprek moet de vragenlijst gedeeld worden met de evaluator (ter 

voorbereiding). Zodra je de antwoorden opslaat door te klikken op ‘opslaan en later doorgaan’ 

ontvang je per mail een deelbare link. Deze link kun je gebruiken om later verder te gaan met invullen, 

bij collega’s data op te vragen én om de tool te  delen met de evaluator. 

Voor het evaluatiegesprek wordt 2 uur ingepland en is een digitaal gesprek tussen jou en de HNN-

evaluator. Tijdens het gesprek worden al jouw gegeven antwoorden doorgelopen. Er wordt gekeken 

of het klopt en tips meegegeven op de onderdelen die wellicht minder compleet zijn ingevuld. 

Samenvattend: 

- Digitaal vragenlijst invullen (2 à 3 uur) 

- Deel de ingevulde vragenlijst met de evaluator adhv de mail die je gestuurd krijgt 

- Digitaal evaluatiegesprek voeren (2 uur) 

 

Wat krijg je na afloop? 

Alles wat uitgewisseld is tijdens het evaluatiegesprek krijg je als pdf-rapport opgestuurd. Per februari 

2023 hebben we het HNN-raamwerk gevuld met prestatieniveaus en kun je je eigen project 

vergelijken. 

Het stellen van de management vragen heeft inmiddels geleid tot een overzicht aan succesfactoren 

om op projectniveau en op organisatieniveau het circulair bouwen gerealiseerd te krijgen. Het gaat 

hier over ‘de zachte kant’ van circulair bouwen. Lees hier het artikel. 

Eind 2023 zullen we alle partijen, alle personen die meegewerkt hebben aan Het Nieuwe Normaal 

uitnodigen bij de lancering van de eerste definitieve versie. Teken je mee om circulair bouwen als het 

nieuwe normaal te bekrachtigen?  

Samenvattend: 

- Pdf met alle vragen, antwoorden en tips 

- Succesfactoren bij implementatie 

- Deelname aan lancering eerste definitieve versie HNN 

 

Heb je hulpvragen? Op de website is achtergrond informatie te vinden. Of bel of mail met onze 

kennismanager Jessica Broeders op 06-27628444 of jessica@cirkelstad.nl. 

- Aanleveren van project: link 

- Invullen vragenlijst: link 

- Verdiepende informatie vragenlijst Gebied, Gebouw, Infra. 

De evaluaties worden uitgevoerd door: Copper8, Alba concepts, Metabolic, Witteveen+Bos, BOOT, 

Antea Group, Over Morgen, Merosch, Draaijer + Partners, Brink, C-creators, Arcadis en Volantis. 

Analyses worden verricht door de TU Delft. 
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