NPSP gebruikt biobased hars
voor de productie van
Nabasco: Nature Based
Composites. Nabasco bestaat
voor 30 tot 75% uit natuur
vezels – vlas jute, sisal en
hennep – en is 2 tot 5 keer
milieuvriendelijker dan
fossiele alternatieven.

In oprichting:

Community of Practice Biobased
Inkopen voor de Overheid
Wilt u biobased producten inkopen maar zoekt u nog naar goede
voorbeelden, praktische informatie en ondersteuning? De projectgroep
Biobased Inkopen van de Rijksoverheid nodigt u – Rijk, provincie, gemeente,
waterschap en publieke onderwijsinstelling – uit om deel te nemen aan de
Community of Practice Biobased Inkopen voor de Overheid.

Wat biedt de Community of Practice Biobased Inkopen?
Een Community of Practice bestaat uit een groep mensen die samen
antwoord zoeken op een gemeenschappelijke leervraag. Met deze
Community of Practice zoeken we manieren om de markt voor
biobased producten te stimuleren, door deze producten een eerlijke
kans te geven in publieke aanbestedingen. Als deelnemer aan de
Community of Practice brengt u een eigen project met biobased
inkopen in, waarin u aanbesteedt volgens Europese regelgeving
en actief uw ervaringen deelt met de Community of Practice.
De projectgroep zal uw aanbestedingstraject evalueren om de
ervaringen te kunnen delen binnen de Community of Practice.
In de Community of Practice Biobased Inkopen vindt u een klankbord:

• We stimuleren de inkopers van de betrokken projecten om van
elkaar te leren en ervaringen en best practices te delen.
• Samen kijken we buiten de gebaande paden naar biobased
mogelijkheden. We kijken naar andere sectoren, verkennen de
keten en onderzoeken andere mogelijkheden om product- en
grondstofkringlopen te sluiten.
In de Community of Practice Biobased Inkopen werkt u samen aan:

• Marktonderzoek: voorafgaand aan de aanbesteding onderzoeken
we de beschikbaarheid, productkenmerken en prijsstelling van
biobased producten.
• Ondersteuning bij aanbesteding: we bieden praktische
ondersteuning bij het opstellen van eisen en/of gunningscriteria.
• Opschaling van de biobased aanpak: bij een succesvolle pilot
bieden we ondersteuning om het toegepaste concept op te
schalen.
• Instrumentarium: we inventariseren welke hulpmiddelen
wenselijk zijn om biobased producten in beeld te brengen en een
kans op gunning te geven bij aanbestedingen. We kunnen deze
hulpmiddelen ook (door)ontwikkelen.
In de Community of Practice Biobased Inkopen wordt uw project onder
de aandacht gebracht door:

• Bekendheid en draagvlak voor biobased inkopen te creëren bij uw
interne klant en bestuurders.
• Communicatie en publiciteit: we zetten uw succesvolle
aanbesteding in de schijnwerpers.
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Hoe meld ik me aan?
Aanmelden voor de Community of Practice kan door te mailen
naar Anna Schilizzi van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (anna.schilizzi@rvo.nl) of Floris den Boer van PIANOo
(floris.denboer@pianoo.nl).

Waarom stimuleren we biobased inkopen?
Het kabinet en de Europese Commissie zien de biobased
economy als een kansrijke pijler voor groene groei. Gebruik
van hernieuwbare grondstoffen voor materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie kan de milieubelasting en
afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderen.
Daarnaast biedt de biobased economy kansen voor de
economie. Nederland heeft sterke agro- en chemiesectoren
die hierin nieuw marktaandeel kunnen ontwikkelen. Biobased
alternatieven kunnen over de hele levensduur financieel
aantrekkelijker zijn en betere materiaaleigenschappen
hebben dan conventionele varianten.
Het marktaandeel van biobased producten is nog klein,
vooral vanwege onbekendheid met de voordelen van
biobased alternatieven bij opdrachtgevers en inkopers.
De overheid kan haar inkoopkracht gebruiken om de vraag
naar biobased producten te stimuleren en daarmee invulling
te geven aan ambities op het gebied van maatschappelijk
verantwoord inkopen. Via de Community of Practice wil de
projectgroep – bestaande uit de ministeries van Economische
Zaken, Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, PIANOo en Royal HaskoningDHV – biobased
inkopen van de overheid verder brengen.

Waar vind ik meer informatie over biobased inkopen?
Bekijk het online kennisdossier over biobased inkopen van PIANOo:
www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/biobased-inkopen.
Hier vindt u ook de Wegwijzer Biobased Inkopen, een goed startpunt
om met biobased inkopen aan de slag te gaan.
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