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Rendemint
Vertrouwen in verificatie
brengt de echte
verandering teweeg.

Toen René de Klerk in 2008 de
VPRO-documentaire ‘Afval is
Voedsel’ zag, werd hij getriggerd
om zich te verdiepen in een
houdbare economie. In 2009
schreef hij de PRP® visie en
startte samen met zijn partner
adviesbureau Rendemint, dat
organisaties helpt bij de transitie
naar circulair inkopen.

Omschrijving project

Aanpak

Rendemint maakt circulair inkopen
mogelijk. Naast advies biedt het bureau
een inkooptool, een meetsysteem en
mindset trainingen aan. Het eerste
circulaire inkoopproject was het
provinciehuis in Friesland in 2010. Een
vergelijkbaar project is uitgevoerd bij
TenneT. Een derde visiekaartje is de
circulaire inrichting van het vernieuwde
stadhuis van Wageningen. Bijzonder
hierbij is dat Rendement ook zo’n 170
medewerkers van de gemeente heeft
getraind, waardoor circulair inkopen
stevig is verankerd binnen de gemeente.
Naast circulair inkopen van Wmohulpmiddelen en warme dranken werkt
Rendemint nu aan de eerste circulaire
sporthal voor Wageningen.

Circulair betekent voor Rendemint:
grondstoffen na gebruik weer op
grondstofniveau behouden en een goede
behandeling van alle betrokken mensen.
Rendemint heeft de PRP® inkooptool
ontwikkeld voor producten, projecten en
werken, op basis van zeven jaar circulaire
ervaring en expertise. De online tool
bundelt criteria, selectie, beoordeling
en beheer. Matrix® maakt het meten
van circulaire intentie mogelijk. Met
ReNtry® kun je circulariteit analyseren,
meten en vergelijken. Deze tool geeft
inzicht welke gegevens nodig zijn, hoe je
gegevens eenvoudig vastlegt en hoe je tot
resultaten komt die geschikt zijn voor leek
en wetenschapper. Omdat de tool met
feiten werkt is de data van grote waarde
voor zowel aanvrager als inschrijver.

FEITEN & CIJFERS
>> Aantal fte: 2 (+ jaarlijks circa 20 studenten)
>> Oprichtingsjaar: 2009
>> Jaaromzet: € 200.000,-

Resultaten
Circulair inkopen met Rendemint
verbindt partijen, verandert de mindset
en maakt de keten enthousiast om
daadwerkelijk te verduurzamen.
Elke stap in het proces kent verificatie.
Juist het vertrouwen in elkaar dat
verificatie nodig is en mag, brengt de
echte verandering teweeg.

“Alle projecten zijn
tot nu toe binnen het
conventionele budget
gebleven.”
René de Klerk, directeur Rendemint

Verificatie geeft inzicht in de
werkelijkheid van het proces. Hierdoor
wordt duidelijk wat de organisatie moet
veranderen om zonder extra kosten tot
circulaire verbeteringen te komen. Hierin
verschilt de aanpak van Rendemint
aanzienlijk van traditioneel inkopen.
Leveranciers vinden deze nieuwe
inkoopmanier spannend, maar werken
graag mee om hun grondstoffengebruik

te verbeteren. Zoals Intermontage dat
samen met Rendemint werkt aan de
omvorming van hun binnenwandsysteem
voor C2C-certificering. Rendemint stelt
de ambitie scherp en heeft de circulaire
economie en termen gedefinieerd, zodat
iedereen gelijke kansen heeft. Mede
hierdoor is Rendemint erin geslaagd om
bij alle projecten tot nu toe, de gewenste
ambities te verwezenlijken en binnen het
conventionele budget te blijven.

Geleerde lessen
• Zorg voor vertrouwen voor en
door verificatie. Dat is essentieel,
want Rendemint komt regelmatig
onjuistheden tegen in de aangeleverde
gegevens. Rendemint maakt vooraf
afspraken over de verificatie;
leveranciers weten dat hun gegevens
geverifieerd worden.
• Circulair: het kan, het is niet duurder
en duurt niet langer, maar het kost
wel meer inspanning. Daarnaast is het
vooral erg leuk.
• De ambitie om circulair in te kopen
botst weleens met de visie van de
architect. Het is daarom raadzaam
om de rol van de architect op papier
ondergeschikt te maken aan die van de
ambitie.

• Ga volledig voor circulair, dan heb je de
grootste kans ver te komen. Zorg voor
draagvlak of creëer die met trainingen,
workshops e.d.

Over REBus en de Green
Deal Circulair Inkopen
De Green Deal Circulair Inkopen
(GDCI) is een initiatief van MVO
Nederland, NEVI, de Rijksoverheid,
Duurzame Leverancier, PIANOo,
Kirkman Company en Circle
Economy. Verschillende pilots
die uit de GDCI ontstaan worden
mede gefinancierd door het
Europese project REBus wat in
Nederland wordt uitgevoerd door
Rijkswaterstaat. Gezamenlijk
zetten zij zich in om ondernemers
en overheden te ondersteunen bij
hun ambities op circulair inkopen.
Contactinformatie
> E-mail: Circulair@rws.nl
> Website: GDCI
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