
Circulair aanbesteden tenzij…
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Stichting Pioneering

Wij zijn hèt platform voor het ontwikkelen en delen van kennis voor 
de leefomgeving in Oost-Nederland.

Agenderen – Kennisdelen – Innoveren – Matchen

Energietransitie – Circulaire Economie – Water en Klimaat –
Biodiversiteit – Samenwerken – Digitalisering en Industrialisering –

Human Capital
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Een circulair systeem voor de realisatie en het beheer en 
onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte.



Voor de problemen van vandaag moeten we het 

zoeken in de oplossingen van morgen…
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Wat is Infra Futurelabs Overijssel?

1. Futurelabs innoveren en experimenteren

2. Learning Community Leren en ontwikkelen in de tripple helix

3. Community of Practice delen van kennis en ervaringen

4. Toolbox tools beschikbaar stellen en delen

5. Platform verbinden en zichtbaar maken www.infrafuturelabs.nl

Samenwerken, kennis delen, experimenteren, 
innoveren, leren en ontwikkelen

http://www.infrafuturelabs.nl/


Agenderen  |  Kennis delen  |  Innoveren  |  Matchen

Samenwerken, kennis delen, experimenteren, 
innoveren, leren en ontwikkelen

• Bereik van 450 personen (3xO)

• Nieuwsbrieven (4x), COP Infra (4x), 

• COP Kunstwerken (3x), Symposia studenten (2x)

• COP in Twente en de Regio Zwolle

• Futurelab Aanpak Duurzaam GWW met CROW

• Learning Community met Saxion, HAN en UT

• Marktdagen Circulair Aanbesteden

• Negen projecten in LC (70 studenten)

• Verbinding Hogescholen, UT (en MBO 2023)

• Waterschap Vechtstromen participeert

• Platform www.infrafuturelabs.nl

http://www.infrafuturelabs.nl/
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Learning community

RUIMTELIJK 

VRAAGSTUKKEN

CIRCULAIRE

EN 

DUURZAME 

AANPAK

LEARNING

COMMUNITY

Een radicaal andere manier van 

denken en doen om te komen tot 

innovatieve oplossingen voor 

omvangrijke en complexe 

omgevingsopgaven in Oost-

Nederland..

Een circulair systeem voor de 

realisatie en het beheer en 

onderhoud van infrastructuur en 

openbare ruimte.
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Learning Community Infra Futurelabs / Ruimtemakers



Aandachtspunten

• Betrokkenheid van zowel overheden als ondernemers bij Infra Futurelabs

• De ‘sense of urgency’ zit bij overheden nog steeds voornamelijk op de 
klimaatwet (energietransitie) en nog te weinig op circulaire economie

• Duurzaamheid/circulariteit moet standaard onderdeel zijn bij aanbestedingen

• Meer uniformiteit in aanpak door overheden

• Uniforme aanpak en meer duurzaamheid/circulariteit in aanbestedingen zal 
marktpartijen ‘triggeren’ om te innoveren en de meest duurzame / circulaire 
oplossing aan te bieden.



Circulair aanbesteden…

… een kwestie van organiseren

Zo vroeg mogelijk in het 

proces mee beginnen

Meer uniformiteit 

in aanpak

Overheden moeten de 

omstandigheden creëren

Vanaf 2023 duurzaam 

(circulair) uitvragen tenzij…


