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Bouwen aan een positieve toekomst 
en business 







• Programma van Eisen; 
 

Sportzaal Zuid 





Cradle to Cradle ambities sportzaal Zuid 
• Gebruik schone energie; 
• Gezonde & veilige materialen; 
• Gezondheid. 

 
Ontwerpeisen 
• Er dienen minimaal tien (10) Cradle to Cradle gecertificeerde 

materialen te worden toegepast;  
• De volledige dakconstructie moet berekend zijn om 

zonnepanelen te installeren;  
• Er is voldoende daglichttoetreding in de gymzaal;  
• Er dient verlichting met daglichtregeling te worden toegepast;  
• Regenwater wordt separaat opgevangen;  

 

Sportzaal Zuid - PvE 



• Programma van Eisen; 
 

• Offerteaanvraag Architect & Installateur; 
 

• Pre-bid Meeting & C2C inspiratiesessie; 

Sportzaal Zuid 



G1. Prijs  
G2. Programma van Wensen  
G3. Plan van Aanpak  
 -G3.1 aansluiting op C2C geinspireerd ontwerp IKC de Zuidstroom 

 -G3.2 Zichtbaarheid en bewustwording van C2C 
 -G3.3 Aantoonbaarheid van ambities in de exploitatie 
 -G3.4 Adivsering prijs en contractvorming aannemer 

G4. Kansen & risico dossier 

Sportzaal Zuid - Gunningscriteria 



• Programma van Eisen; 
 

• Offerteaanvraag Architect & Installateur; 
 

• Pre-bid Meeting & C2C inspiratiesessie; 
 

• Ontwerpfase; 
 

• Marktconsultaties; 
 

• Nu: Aanbesteding aannemer. 

Sportzaal Zuid 





Aanbestedingen met positieve 
impact – op weg naar gezonde en veilige 

inkoopcriteria 

 
• Methodiek; 
• Handboek. 

Circulair inkopen 

CIRCULAIRE ECONOMIE

De circulaire visie onderscheidt zich van het convention ele duurzaamheidsdenken 

door de nadruk te leggen op het vergroten van onze positieve impact en niet het 

verminderen van negatieve impact. De circulaire economie is een economisch 

systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 

Circulair Inkopen
 Hoe hoog legt u de lat?

Contact ons om een front-runner te 
worden in de transitie

 
naar  een 

circulaire economie

www.c2cexpolab.eu

info@c2cexpolab.eu

077 396 8007

maximaliseren en waardevernietigi ng te elimineren. 

Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin 

grondstoffen worden omgezet in producten die aan het 

einde van hun levensduur worden vernietigd.  Cradle 

to Cradle productcertifi c e

r

ing is de mees t vergaande 

certif

i

c

e

r

ing binnen een circulaire economie. 

Het totale inkoopvolume van overheden in Europa is enorm, alleen voor Nederlandse overheden bedraagt dit naar schatting  al rond 

de 60 miljard per jaar. Circulaire inkoopprocessen en aanbestedingen worden nu nog niet breed toegepast, terwijl het een enorme 

boost voor duurzaamheidsdoelstellingen zou geven als een deel van de overheidsinkopen circulair zou worden uitgevraagd. Er 

bestaan op dit moment nog geen breedgeaccepteerde richtlijnen voor circulair inkopen, waardoor innovatie en productontwikkeling 

bij bedrijven nog maar moeizaam op gang komt. Door kennisdeling en tool-ontwikkeling kan een basis worden gelegd voor circulaire 

standaarden voor producten en diensten. 

Hoe vertalen de circulaire uitgangspunten zich naar gunningscriteria? Hoe inschrijveringen te beoordelen op circulariteit? En hoe de 

goede circulaire vraag te stellen in de offerteaanvraag? Met de ontwikkelde circulaire criteria bepaalt u zelf hoe hoog u de lat legt. 

Partners:

Redisual 

Value

€

+

- geen banned list 

chemicalien;

- Materialen gedefin

i

eerd 

in bio- of technlogische 

kringloop;

-100% ‘gekarakteriseerd.

Criteria & bewijslast



“If you do not ask the right question,  
You do not get the right answers.” 

 Edward Hodnett 



(Nul)metingen in: 
-Stadskantoor Venlo; 
-IKC de Zuidstroom. 



Bouwen aan een positieve 
toekomst en business 
 

Vragen? 
 

C2C ExpoLAB 
Kazernestraat 17 

5928 NL Venlo (NL) 
T: +31 (0)77 396 8007 

www.c2cexpolab.eu 
info@c2cexpolab.eu 


