
Overzicht tools & hulpmiddelen algemeen
Onderwerp Toelichting Link

MVI Criteria tool Tool van de Rijksoverheid, maar bruikbaar voor alle overheden. Standaard 
eisen en criteria voor 6 inkoop categorieën, verdeeld over 3 
ambitieniveaus. 

www.mvicriteria.nl

Wegwijzer Circulair 
Inkopen & E-Learning

De wegwijzer is een verzameling van de beschikbare kennis, tips en 
voorbeelden op het gebied van circulair inkopen. Met de handvatten in 
deze wegwijzer kun je zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als 
op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/ en 
https://wegwijzer.gdci.nl/nl/e-learning-home-nl/

Handreiking aan de slag 
met het ambitieweb

Het Ambitieweb is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Grond-, Weg- en 
Waterbouwsector (GWW). Het instrument is echter flexibel inzetbaar en 
wordt steeds vaker ingezet in andere inkoopcategorieën. De handreiking 
biedt onder andere een stappenplan om het gesprek over duurzaamheid 

binnen projectteams te organiseren.

https://www.pianoo.nl/nl/handreiking-aan-de-
slag-met-het-ambitieweb

Leidraad circulair inkopen De leidraad Circulair inkopen bevat leidende principes die daarbij helpen. 
De leidende principes kunnen in de gehele bouw (B&U en GWW) worden 
toegepast. Er zijn principes op zowel organisatieniveau als projectniveau.
De leidraad volgt de uitgangspunten en definities van Platform CB’23. De 

leidraad bouwt voort op de drie doelen van circulair bouwen uit de 
Leidraad meten van circulariteit: het beschermen van materiaalvoorraden, 
van milieu en van bestaande waarde.

https://platformcb23.nl/downloads

Handreiking inkopen met 
de milieukostenindicator
(MKI) 

Deze handreiking biedt aanbestedende diensten ondersteuning om 
meetbare duurzame oplossingen in te kopen. De handreiking biedt 
informatie over het toepassen van de milieukostenindicator (MKI) in het 
aanbestedingsproces en geeft tips en praktijkcases om de inhoud tastbaar 

te maken

https://www.pianoo.nl/nl/document/17703/inko
pen-met-de-milieukostenindicator

Hulp bij toepassen ISV Op deze webpagina staan diverse handreiking en hulpmiddelen voor het 
toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij 
overheidsopdrachten. 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappeli
jk-verantwoord-inkopen-duurzaam-
inkopen/mvi-themas/internationale-sociale-6
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Overzicht tools & hulpmiddelen specifiek

Onderwerp GWW Toelichting Link

Circulair inkopen https://www.cirkelregio-utrecht.nl/wp-
content/uploads/2021/05/Circulair-inkopen-voor-de-
GWW_Copper8_okt2020.pdf

MRA handreiking asfalt en beton https://www.cirkelregio-utrecht.nl/wp-
content/uploads/2021/03/Circulair-Inkopen_Handreiking-asfalt-
en-beton_MRA_2020.pdf

Openbare verlichting https://circulariteit-openbareverlichting.nl/publicaties/

Bestekteksten betonproducten en 
asfalt 

www.moederbestek.nl

Groenketen informatie https://bouwcirculair.nl/groenketen/

Circulair Terreinbeheer https://circulairterreinbeheer.nl/
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Overzicht tools & hulpmiddelen specifiek

Onderwerp Vastgoed Toelichting Link

Handreiking inkopen met de 
milieuprestatie gebouwen (MPG)

https://www.pianoo.nl/nl/handreiking-inkopen-met-de-
milieuprestatie-gebouwen-mpg

Leidraad verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/11/DEF_1025%20Lei
draad%20Duurzaam%20gem.%20Vastgoed_7.pdf

Circulaire bouw catalogus https://decirculairebouwcatalogus.nl/

Circulair inkopen utiliteitsbouw https://www.cirkelregio-utrecht.nl/wp-
content/uploads/2021/05/Circulair-inkopen-voor-de-Burgelijke-
en-Utiliteitsbouw_Copper8_okt2020.pdf
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Overzicht tools & hulpmiddelen specifiek

Onderwerp facilitair Toelichting Link

MRA leidraad catering https://mk0mraduurzaamnh901f.kinstacdn.com/wp-
content/uploads/2020/10/Leidraad-catering.pdf

MRA leidraad kantoorinrichting https://mk0mraduurzaamnh901f.kinstacdn.com/wp-
content/uploads/2020/10/Leidraad-kantoorinrichting.pdf

MRA handreiking textiel https://mk0mraduurzaamnh901f.kinstacdn.com/wp-
content/uploads/2020/09/212668-MRA-Circulair-textiel-002.pdf

Wegwijzer Circulair Inkopen –
onderdeel bedrijfs- en 
veiligheidskleding

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/topics/productgroepen/bedrijfs-en-
veiligheidskleding/

Wegwijzer Circulair Inkopen –
onderdeel Catering

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/topics/productgroepen/catering/

Wegwijzer Circulair Inkopen –
onderdeel kantoormeubilair 

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/topics/productgroepen/kantoormeubi
lair/

https://mk0mraduurzaamnh901f.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/10/Leidraad-catering.pdf
https://mk0mraduurzaamnh901f.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/10/Leidraad-kantoorinrichting.pdf
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Overzicht tools & hulpmiddelen specifiek

Onderwerp ICT Toelichting Link

handreiking duurzaam inkopen 
informatie-voorzieningen

https://www.copper8.com/wp-
content/uploads/2020/07/Handreiking-duurzame-inkoop-
informatievoorziening-20202306-lr.pdf

Wegwijzer circulair inkopen – tips 
voor ICT hardware

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/topics/productgroepen/ict/

Onderwerp Energie Toelichting Link

Pianoo handreiking aan de slag met 
inkoop van duurzame energie

https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/energie/aan-de-slag-met-
inkoop-duurzame-energie

Pianoo rekentool milieueffecten 
energie

https://www.pianoo.nl/nl/document/17071/rekentool-
milieueffecten-energie

https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2020/07/Handreiking-duurzame-inkoop-informatievoorziening-20202306-lr.pdf
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