
Inkopen met
Het Nieuwe Normaal



Inhoud

Deze handreiking wil partijen handvatten 

geven om de onderwerpen uit Het Nieuwe 

Normaal mee te nemen in inkoop- en 

aanbestedingsprocedures. De handreiking 

bestaat uit drie delen:

1. Inkopen met HNN, waarin aan de hand 

van drie stappen wordt toegelicht hoe 

HNN in een inkoopproces past

2. Aandachtspunten, waarin de context 

voor gebouw-infra-gebied wordt gegeven

3. Verdieping, met links naar meer 

informatie



Inkopen met HNN
in drie stappen

Hoe pas je de principes achter HNN toe in een 

aanbesteding?



Drie stappen

Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is 

toepasbaar in inkooptrajecten en 

aanbestedingen. Om dit op een goede manier toe 

te passen, doorloop je drie stappen:

1. Bepaal de onderwerpen die voor het project 

prioriteit hebben, om focus te bepalen.

2. Kies per onderwerp of dit als eis of criterium

wordt toegepast, om te bepalen hoe de markt 

wordt uitdaagt.

3. Stel de beoordelingsmethodiek op, om de 

inschrijvingen te kunnen beoordelen.



Stap 1. Bepaal de onderwerpen 

Het raamwerk HNN 0.4 bevat tien onderwerpen. Veel van 

deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is echter 

niet mogelijk om alle onderwerpen uit te vragen. 

Bovendien passen niet alle onderwerpen bij ieder project. 

Bepaal de onderwerpen die voor dit project prioriteit 

hebben. Kies er maximaal twee tot drie.

Voorbeeld
Nieuwbouw woningcorporatie

Een woningcorporatie wil nieuwe 
meergezinswoningen (appartementen) 
realiseren. Daarbij zijn hoge circulaire 
ambities, met de nadruk op een lange 
levensduur. 

Kies in dat geval bijvoorbeeld voor de 
onderwerpen materiaalgebruik 
(ambitie: hoog percentage biobased) 
en indelingsflexibiliteit (ambitie: een 
hoge mate van indelingsflexibiliteit, om 
toekomstige aanpassingen te 
vereenvoudigen).

Tips
• Durf focus te bepalen: daarmee ontstaat een duidelijke 

richting voor marktpartijen om zich te kunnen 
onderscheiden.

• Licht toe waarom deze onderwerpen zijn gekozen, om 
marktpartijen duidelijk te maken hoe dit past in de 
transitie.



Stap 2. Kies per onderwerp voor eis of criterium

In een aanbesteding is het mogelijk om een onderwerp als 

eis (ja/nee) of criterium (goed-beter-best) te hanteren. Met 

een eis ontstaat een minimumniveau; met een criterium 

kunnen partijen zich onderscheiden op hun prestatie. 

Bepaal per onderwerp of dit een eis of een criterium is. 

Dit kan per onderwerp verschillen.

Voorbeeld
Grondverkoop gemeente

Een gemeente wil een stuk grond 
verkopen voor de bouw van +/- 40 
woningen. Daarbij zijn circulaire 
ambities, met de nadruk op het 
terugdringen van de milieu-impact. 

Kies in dat geval bijvoorbeeld om de 
MPG (ambitie: minimale milieu-
impact) en toxiciteit (ambitie: zo 
weinig mogelijk toxische materialen) 
op te nemen.

Tips
• Durf focus te bepalen: daarmee ontstaat een duidelijke 

richting voor marktpartijen om zich te onderscheiden.
• Licht toe waarom deze onderwerpen zijn gekozen, om 

duidelijk te maken hoe dit past in de transitie.
• Stel een eis of criterium alleen na een goede check van 

de haalbaarheid. Op deze manier borg je dat de 
aanbesteding goed wordt ontvangen.



Stap 3. Stel de beoordelingsmethodiek op

Wanneer een eis en/of criterium is gesteld, is het belangrijk 

om een goede beoordelingsmethodiek te bepalen. Omdat 

circulair bouwen vernieuwend is, zijn deze methodieken 

deels nog in ontwikkeling. Stel per onderwerp de 

beoordelingsmethodiek op. Gebruik eventueel een 

beschikbare tool om de prestaties inzichtelijk te maken.

Voorbeeld
Nieuwbouw kantoor

Een opdrachtgever wil een nieuw 
kantoor laten bouwen. Hier zijn 
ambities omtrent herkomst van 
materialen en losmaakbaarheid voor 
bepaald. 

Om dit te meten is gekozen om de 
Building Circularity Index (BCI) als 
beoordelingsmethodiek te kiezen. 
Beoordeel hierbij een kwantitatieve 
score (de berekening) en een 
kwalitatieve onderbouwing (toelichting 
op keuzes) van de score. 

Tips
• Valideer de beoordelingsmethodiek voordat je deze 

toepast: dit kan in een marktconsultatie of met een 
adviesbureau dat verstand van zaken heeft. 

• Zorg voor een gebalanceerde weging / waardering van 
circulaire aspecten ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van de andere gunningcriteria.



Aandachtspunten
Hoe passen we het raamwerk goed toe voor 

Gebouw, Infrastructuur & Gebied?



HNN Gebouw

Binnen de woning- en utiliteitsbouw willen 

steeds meer partijen aan de slag met circulair 

bouwen. Marktpartijen zijn dan ook klaar voor 

circulaire ambities van opdrachtgevers. 

Circulaire ambities op specifieke thema’s 

kunnen leiden tot mooie projecten, zo blijk uit 

o.a. het Stadskantoor Venlo (toxiciteit), de 

Tijdelijke Rechtbank (losmaakbaarheid) en 

HORIZONS (materiaalgebruik). Durf daarom 

thema’s te prioriteren, waarbij enkele thema’s 

onderscheidend zijn in de aanbesteding.
Het Stadskantoor (Venlo) is een van de eerste 
projecten in Nederland waar veel aandacht is 

geweest voor gezonde bouwmaterialen.



HNN Infra

Binnen de infrastructuur richten circulaire 

ambities zich vooralsnog sterk op een lage 

milieu-impact (MKI). Daarbij gaat het vaak om 

‘klimaatneutrale en circulaire infrastructuur’.

Daarmee ligt er een kans om te verbreden naar 

andere onderwerpen, zoals losmaakbaarheid

(t.b.v. toekomstig hergebruik) bij bruggen of 

toepassing van hergebruikt materiaal (t.b.v. 

verlagen materiaalverbruik en milieu-impact in 

de keten) in geleiderails, damwanden of asfalt. 
Het Circulair viaduct (Rijkswaterstaat) is een eerste 

innovatieproject geweest om te laten zien hoe 
losmaakbare infrastructuur er uit kan zien.



Binnen gebiedsontwikkeling spelen altijd 

meerdere duurzaamheidsthema’s: denk aan 

energie, natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. 

Circulaire prestaties richten zich vooral op de 

milieu-impact, het materiaalverbruik en de 

ontwerpprincipes voor waardebehoud. 

Welke onderwerpen prioriteit hebben, hangt af van 

de eigenschappen van een gebied. Zo is bij een 

herontwikkeling is toepassing van hergebruikt 

materiaal kansrijk, terwijl bij nieuwbouw de 

nadruk ligt op een lage milieu-impact. Bij 

verwachte functiewijzigingen, bijvoorbeeld bij 

woon-werkcombinaties of bedrijventerreinen, kan 

een hoge mate van indelingsflexibiliteit helpen.

HNN Gebied

De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone 
(Utrecht) is een integraal duurzame ontwikkeling, 
waarbij ook circulariteit een belangrijke rol speelt.



Verdieping
Waar kan ik meer informatie vinden over 

verschillende onderwerpen?



Meer informatie

Wil je meer weten over circulair inkopen of 
professioneel inkopen in het algemeen? Er zijn 
verschillende publicaties die je verder helpen.

• De Handreikingen Circulair inkopen in 8 stappen 
geven tips en 15+ voorbeeldprojecten van 
circulaire aanbestedingen. Deze zijn er voor zowel 
de B&U (link) als de GWW (link). 

• De Handreiking Circulair Tenderen (link) geeft een 
aantal tips en 10+ voorbeeldprojecten voor het 
inkopen met een lage MPG.

• De Woonstandaard (link) biedt een overzicht van 
functionele eisen voor corporatiewoningen. Door 
die functionele uitvraag worden circulaire 
principes kansrijker.

• Opcirkelen in de bouw (link) geeft een aantal 
voorbeelden voor verschillende type 
aanbestedingsvormen.

https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Handreiking-Circulair-Inkopen-8-stappen-BenU.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Handreiking-Circulair-Inkopen-8-stappen-GWW.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2022/06/Handreiking-Tenderen-voor-circulaire-woningbouw-TT-CBE-juni-2022.pdf
https://www.conceptueelbouwen.nl/dewoonstandaard
https://www.cirkelstad.nl/programmas-en-projecten/opcirkelen/


Het Nieuwe Normaal

Wil je meer weten over Het Nieuwe Normaal? 

Het raamwerk – inclusief de onderwerpen en 

indicatoren – zijn uitgebreid toegelicht in de 

drie Leidraden (link):

- Gebouw

- Infra

- Gebied

Ook is er een digitale toelichting van Het 

Nieuwe Normaal beschikbaar in deze video 

(link). 

https://www.cirkelstad.nl/project/samen-versnellen/
https://www.youtube.com/watch?v=bSWQW-Fzzsc


Hulpvragen & 
ondersteuning

Wil je meer weten over Het Nieuwe Normaal? 

Neem dan contact op met Jessica Broeders 

(jessica@cirkelstad.nl). 

Ben je op zoek naar ondersteuning op jouw 

project? Neem dan contact op met één van de 

inhoudelijk betrokken adviesbureaus uit het 

Cirkelstad-netwerk.

mailto:jessica@cirkelstad.nl


Wij maken werk van steden
zonder afval, zonder uitval

www.cirkelstad.nl

info@cirkelstad.nl

085 – 105 11 70


	Dia 1: Inkopen met Het Nieuwe Normaal
	Dia 2: Inhoud
	Dia 3: Inkopen met HNN in drie stappen
	Dia 4: Drie stappen
	Dia 5: Stap 1. Bepaal de onderwerpen 
	Dia 6: Stap 2. Kies per onderwerp voor eis of criterium
	Dia 7: Stap 3. Stel de beoordelingsmethodiek op
	Dia 8: Aandachtspunten
	Dia 9: HNN Gebouw
	Dia 10: HNN Infra
	Dia 11: HNN Gebied
	Dia 12: Verdieping
	Dia 13
	Dia 14: Het Nieuwe Normaal 
	Dia 15: Hulpvragen & ondersteuning
	Dia 16

