Community of Practice: Circulair Inkopen
De filosofie van de Amsterdam Economic Board is dat een circulaire economie pas echt van de grond komt
door de vraag naar producten die circulair ontworpen en geproduceerd worden te stimuleren en
substantieel te laten toenemen. De Board werkt sinds 2016 aan het creëren van een beweging op circulair
inkopen.
Hoe: Door samen te leren en ervaringen te delen staan organisaties en inkopers sterker. Een beproefde
leermethode is een Community of Practice, een open en experimentele leeromgeving waarbij de
deelnemers een gezamenlijke opgave hebben. Deelnemers komen voor een bepaalde periode regelmatig bij
elkaar, de samenstelling van de groep is onveranderd en gesprekken vinden plaats in vertrouwelijkheid. De
sessies worden geleid door een onafhankelijke voorzitter en de deelnemers zijn degenen die de agenda
bepalen. Externe experts worden uitgenodigd waar dit aansluit bij de vraag van de deelnemers.
Wat: Tijdens de twee eerdere Communities hebben de deelnemers gezamenlijk mogelijkheden verkend, het
traject van aanbesteden en inkopen volledig doorlopen, de valkuilen leren (her)kennen, weten te pareren
en manieren gevonden om dit in- en extern voor elkaar te krijgen. Er is een hecht netwerk ontstaan van
koplopers die elkaar goed weten te vinden.
Achtergrond:
Wegens het succes van twee eerdere Communities, heeft de Board besloten om een 3de community aan te
bieden aan haar leden. Deze 3de community start in januari 2019, onder leiding van oud-minister Jacqueline
Cramer.
Wat levert dit leertraject op: Het waarom, hoe en wat van circulair inkopen en aanbesteden wordt verkend,
ervaringen gedeeld en aanbestedingstrajecten in gezamenlijkheid uitgewerkt volgens de circulaire principes.
Community of Practice in de praktijk
De Community of Practice omvat een reeks van 6 sessies van 3 uur. De groep deelnemers van circa 15
personen committeert zich voor de hele reeks. De eerste sessie vindt in januari plaats (nadere informatie
volgt bij aanmelding). De deelnemers bepalen gezamenlijk de vervolgdata, met intervallen van 6 weken.
Deelnemers:
Deelnemers kunnen zowel starters als experts zijn op het onderwerp (circulair) inkopen. Bij de vorige
Communities zaten inkopers, maar ook managers strategie innovatie en beleidsambtenaren. Belangrijke
voorwaarde is dat de directie van deelnemende organisaties gecommitteerd zijn.
De agenda wordt bepaald door de deelnemers zelf. Mogelijke vragen en onderwerpen die behandeld kunnen
worden zijn:
-Welke inkooptrajecten kunnen circulair ingekocht worden?
-Wat betekent dit in de praktijk? Wat is het programma van (circulaire) eisen?
-Welke succesvolle voorbeelden kunnen we gebruiken?
-Hoe passen we marktconsultatie toe? Etc.
Door gezamenlijk aan de slag te gaan in een veilige omgeving, voorbeelden te delen en door met én van
elkaar te leren creëren we een circulaire beweging.
Eerdere deelnemers: Schiphol, Nuon, BAM, AM, Rabobank, ABN-AMRO, Zaanstad, Amsterdam,
Haarlemmermeer, Purmerend, Havenbedrijf Amsterdam, UvA/ HvA, Inholland, Nova College, Royal
FloraHolland, Almere, Provincie Noord-Holland.
Organisatoren: De Amsterdam Economic Board en haar partner ABN AMRO.
Kosten
Voor deelname aan deze learning community betalen leden van de Network Council een gereduceerd tarief
van €500 Euro excl. BTW. voor het gehele traject. Mocht u geen lid zijn van de Network Council dan wordt
er €1000 in rekening gebracht.

Deelnemen? Neem contact op met Marjolein Brasz, verantwoordelijk voor de uitdaging Circulaire Economie
bij de Amsterdam Economic Board: M.Brasz@amecboard.com

