
In April start de Provincie Zuid-Holland 
i.s.m. Vernieuwersnetwerk natuurlijke 

reststromen een  

 
Community of Practice 

Circulair inkopen groendiensten 
Ben jij daarbij? 

 

Aanmelden voor 24 februari 2023 
 
Samen werken aan een circulaire economie, daar streven we als provincie ZH naar. Om het in 
2050 zover te laten zijn, zullen dingen die nu vanzelfsprekend zijn moeten veranderen. Via 
overheidsinkopen en -aanbestedingen kunnen we daarin veel bereiken; Als provincie zetten we 
daarom in op circulair en duurzaam inkopen en aanbesteden bij al onze inkoopcategorieën, 
waaronder groendiensten. De Provincie is qua omvang hierin een relatief kleine speler. Om de 
impact zo groot mogelijk te maken en om sámen kennis- en ervaring op te doen, zijn we op zoek 
naar professionals uit Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen die deel willen nemen aan de 
Community of Practice (CoP). Deze CoP focust enerzijds op het praktisch werkend maken van 
circulair inkoop en aanbesteding van groendiensten voor je eigen organisatie en anderzijds op het 
opstellen van een handreiking Circulair inkopen groendiensten voor iedereen in het vakgebied. 
 
De afgelopen jaren is er veel ontwikkeling 
geweest op het gebied van circulair inkopen. 
Verschillende partijen hebben handreikingen, 
stappenplannen en principes gepubliceerd. Die 
gaan vaak over technische producten of 
diensten zoals het ontwerpen, bouwen en 
onderhouden van wegen, fietspaden, kanalen 
en bruggen. Minder aandacht is er geweest 
voor de natuurlijke kringloop. Ook is er minder 
aandacht voor de vertaalslag van algemene 
stappenplannen naar de specifieke context 
waarin jij werkt. 
 
Ben je nieuwsgierig naar de manier waarop je 
het beheer en -onderhoud van het openbaar 
groen langs (vaar)wegen en in openbare 
parken en natuurgebieden circulair kunt 
aanbesteden? Wil je graag (meer) weten hoe 
je de markt voor circulair gebruik van groene 
reststromen kunt stimuleren? Wil je horen hoe 
vakgenoten bij andere gemeenten, 
waterschappen of de provincie dat aanpakken? 
Vraag je je af hoe je je rol goed kunt spelen en 
hoe je je organisatie kunt meenemen?  

Dan is de Community of Practice ‘Circulair 
inkopen groendiensten’ de uitgelezen 
werkplaats voor jou. 
 
Naar wie zijn we op zoek? 
Werk je als assetmanager, inkoopadviseur, 
contractmanager bij een gemeente of 
waterschap werkend in de provincie Zuid-
Holland? Dan nodigen we je van harte uit je op 
te geven!  
 
Omdat we de focus leggen op het praktisch 
werkend maken van circulaire inkoop in je 
eigen organisatie, heeft deelname aan deze 
CoP het meeste effect als je je als duo met een 
collega duurzaamheidsmanager of 
beleidsmaker circulair aanmeldt. 
 
Wat is een Community of Practice? 
In een CoP werk je samen met andere 
deelnemers die er (net als jij) voor gaan dat het 
aanbestedings- en inkoopproces circulair 
wordt gemaakt. Je brengt jezelf in jouw rol als 
professional in. Aan de hand van vragen die 
deelnemers inbrengen, leren we van elkaars 
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ervaringen en inzichten en ontwikkelen we als 
community nieuwe manieren om met 
uitdagingen om te gaan. Algemene inzichten 
en opbrengsten verwerkt de CoP in een 
handreiking Circulair inkopen groendiensten 
Je draagt dus bij aan je eigen praktijk en aan 
het grotere geheel. 
 
De samenwerking wordt bevorderd door korte 
inleidingen van experts en collega’s en door 
discussies onder leiding van ervaren 
begeleiders.  
 
Deelname aan de CoP betekent ook tijd voor 
community building en reflectie. Elke 
bijeenkomst stappen we even uit de dagelijkse 
hectiek en nemen we tijd om stil te staan.  
 
Wat verwachten we van jou? 
We vinden het van belang dat je professioneel 
betrokken bent; Dat je bereid bent casuïstiek 
en/of kennis uit eigen praktijk in te brengen en 
open te staan voor reflectie hierop; Dat je 
bijdraagt aan overdracht van resultaten uit de 
CoP.  
 
We verwachten dat je actief deelneemt aan 5 
(fysieke en on-line) bijeenkomsten tussen 
voorjaar 2023 en herfst 2023 met tussenpozen 
van ongeveer een maand, wat betekent dat er 
3 bijeenkomsten voor de zomer worden 
georganiseerd en twee na augustus.  
 
De startbijeenkomst is gepland op 4 April 2023 
van 9:00 tot 14:30 uur op een nader te 
bepalen locatie. Overige data stemmen we 
met de groep af. 
 
Wat krijg je ervoor terug? 
De CoP wordt begeleid door ervaren 
professionals; Ze bieden een veilige omgeving 
om ervaringen uit te wisselen en daarop kennis 
te ontwikkelen. Ze bereiden elke bijeenkomst 
samen met (een van) de deelnemers voor. Je 
mag verwachten dat ze de praktijk van de 
deelnemers centraal zetten en dat ze zich daar 
voldoende in verdiept hebben. 
 
De CoP geeft je de kans om te leren met 
andere professionals die net als jij ook iets 
willen met circulariteit. De CoP is geen 
parallelle wereld: je brengt je werk mee en 

gaat weg met inzichten die je in je werk kunt 
toepassen. Deze inzichten gaan over de inhoud 
en over je persoonlijke effectiviteit. Je steekt er 
dus veel van op! 
 
Na deelname aan de CoP weet je zelf beter 
wat je te doen staat en beschik je over een 
netwerk van gelijkgestemde vakgenoten in je 
eigen regio die je naderhand makkelijker kunt 
raadplegen. 
 
Deelnemen? 
Wil je deelnemen aan deze CoP, stuur dan een 
mail met jouw gegevens naar Justine Amelung 
jip.amelung@pzh.nl 
 
De deadline voor aanmelding is 24 februari 
2023.  
 
Na je aanmelding volgt er een telefonisch 
gesprek met één van de begeleiders, waarna je 
beslist of je deelneemt.  
 
De CoP biedt plaats aan minstens 12 en 
maximaal 24 deelnemers. Als er meer 
aanmeldingen zijn dan het maximum van 24 
deelnemers zullen wij selecteren om een zo 
divers mogelijke groep te krijgen.  
 
Nog vragen? 
Mocht je nog inhoudelijke vragen hebben, stel 
ze dan gerust aan begeleiders van de CoP: 
 
Lidwien Reyn lidwien.reyn@bureaumozaiek.nl 
06 189 876 61  
Facilitatie van de CoP en Procesbegeleider 
Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen 
Provincie Zuid Holland. 
 
Justine Amelung jip.amelung@pzh.nl 
06 500 839 74  
Communicatie en logistieke organisatie van de 
CoP en Omgevingsmanager Circulaire 
Economie Provincie Zuid-Holland. 
 
Coen Geerdink ch.geerdink@pzh.nl 
06 296 826 10  
Verbindingsofficier met de provinciale 
organisatie vanuit de CoP en Transitiemanager 
circulair inkopen en aanbesteden Provincie 
Zuid-Holland. 


