
"Bedrijfskleding is emotie! 
Zorg voor maximale ruimte in 

de contractperiode om 
gebruikers van de kleding 

tevreden te kunnen houden."
Gemeente Schiedam

"Zoek een partij met wie je langdurig 
goed kunt werken. Door wie je 

maximaal gefaciliteerd wordt en die 
bereid is om circulaire ontwikkelingen 
te blijven volgen en implementeren." 

Gemeente Schiedam

Deze infographic geeft handvatten om te komen tot inkoop van circulaire bedrijfskleding. Klik op de icoontjes 
voor leerervaringen, tools, presentaties en overzichten die KplusV heeft verzameld en ontwikkeld tijdens de 
begeleiding van acht decentrale overheden. Deze informatie is waardevol voor iedereen die aan de slag gaat 
met het inkopen van duurzame en circulaire bedrijfskleding. 

In opdracht van de rijksoverheid opgesteld door KplusV.

Handvatten om te komen tot inkoop 
van circulaire bedrijfskleding

Draagvlak creëren
Meekrijgen van de organisatie bij de 
inkoop van circulaire bedrijfskleding.

Samenwerken hoe doe je dat?
Bundeling van inkoop, dus opschaling 

door samenwerking, stimuleert de 
markt van circulaire bedrijfskleding.

Kennisdocument
Voorbeelden van eerdere inkoopinitia-

tieven duurzame bedrijfskleding.

"Inspiratie van buitenaf helpt in 
het bewustwordingsproces."

Gemeente Amsterdam

"Ga met elkaar in contact, 
zoek de samenwerking op, 

bundel de krachten!"
Gemeente Waterschap 

Hollandse Delta

Vallue Hill
Handvat hoe je als inkoper invloed kan 
uitoefenen op het cyclische gebruik van 

bedrijfskleding.

"Het is een enorme uitdaging om zo 
circulair mogelijk in te kopen."

Gemeente Tilburg

"Circulair inkopen vraagt om creatief, 
out side-the-box denken."
Gemeente Gooise Meren

"Maak tijd om successen (intern) te delen." 
Gemeente Amsterdam

"Neem je collega’s mee in het circulaire 
verhaal. Ook thuis levert het verrassend 

leuke gesprekken op!"
Gemeente Hoogheemraadschap Stichtse 

Rijnlanden

"Stel een eigen definitie van circulaire 
bedrijfskleding op; wat verstaan we 

eronder? Maak binnen dit thema keuzes."
Gemeente Schiedam

"Eerst dacht ik heel eenvoudig over 
circulariteit. Nu weet ik dat het in 
werkelijkheid veel complexer is."

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

"Er is al heel veel mogelijk 
op circulair vlak."

Gemeente Gooise Meren

"Als je bedrijfskleding circulair wilt 
inkopen, dan kan dat niet zonder de 

markt ontmoet te hebben!" 
Gemeente Tilburg

Biokatoen Garen Textiel Circulaire bedrijfskleding

Garen Textiel Circulaire bedrijfskleding

MVI criteria tool van het Rijk 
Hulp bij samenstellen MVI selectie- 

en gunningscriteria.

Video workshop
Kijk en ga zelf aan de slag met 

verschillende circulaire 
inkoopperspectieven.

Marktontmoeting
Vind hier de aanbieders van circulaire 

bedrijfskleding die de inkopers hebben 
ontmoet op 6 december 2018.

Contractafspraak
Speel in op toekomstige 

ontwikkelingen.

Leer van de ervaring van anderen
Interviews met volop leerervaringen van 

de deelnemende overheden.

RIVM effectmetingstool en andere 
meetinstrumenten

Tools voor meer inzicht in milieu-impact van 
een bepaald product.
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https://www.kplusv.nl/wp-content/uploads/2019/01/1-Leesmap-CE-bedrijfskleding.pdf
https://www.kplusv.nl/invloed-van-de-inkoper-bij-waarde-creatie-en--behoud-in-de-circulaire-bedrijfskledingketen/
https://www.kplusv.nl/draagvlak-creeren-circulaire-bedrijfskleding/
https://www.kplusv.nl/samenwerken-bij-inkoop-circulaire-bedrijfskleding/
https://www.kplusv.nl/samenwerken-bij-inkoop-circulaire-bedrijfskleding/
https://www.kplusv.nl/mvi-criteria-tool-van-pianoo/ 
https://www.kplusv.nl/workshop-circulaire-inkoopperspectieven/
https://www.kplusv.nl/continuous-improvement/
https://www.kplusv.nl/marktontmoeting/
https://www.kplusv.nl/ervaring-van-acht-overheden/ 
https://www.kplusv.nl/ervaring-van-acht-overheden/ 
https://www.kplusv.nl/meten-is-weten-wat-is-nu-echt-mijn-effect-op-het-milieu/ 

