CIRCULAIR INKOPEN & OPENBARE VERLICHTING
- CURSUS VOOR OVERHEDEN ➢ VOOR OVL-ERS EN INKOPERS VAN OVERHEDEN
➢ MAXIMAAL 10 DEELNEMERS
Circulariteit en openbare verlichting
Overheden zijn bezig invulling te geven aan het thema Circulariteit. Ook bij
openbare verlichting is er veel in beweging. Toch blijft het een uitdaging om
concrete stappen te zetten. Deze cursus helpt u daarbij.
Programma
De cursus bestaat uit drie gezamenlijke bijeenkomsten:
1) Kennisblok Circulariteit & OVL + introductie Armaturen & MKI
2) Kennisblok Inkoop & Aanbesteding
3) Bespreking concrete casussen van de deelnemers
Daarnaast is er 1 individuele bijeenkomst, waarbij we dieper ingaan op de vragen
en onderwerpen die spelen bij uw organisatie. Deze vindt plaats bij u op locatie
en duurt twee à drie uur. U bepaalt zelf welke collega’s u hiervoor uitnodigt.
R-lijst
De R-lijst speelt tijdens de bijeenkomsten een centrale rol. Deze bevat tien
strategieën om te komen tot meer circulariteit. Besproken wordt welke
strategieën er zijn en hoe u hier concreet mee aan de slag kunt. Daarbij wordt
ook gekeken wat u op dit moment al doet op het gebied van circulariteit.

In deze cursus krijgt u uitgebreid informatie over MKI/LCA en hoe u dit kunt
toepassen bij de inkoop van armaturen. Dit geeft u tevens inzicht in de vraag
hoe u zelf meer circulair kunt werken. Een deel van de MKI wordt namelijk
bepaald door de (keuzes van de) overheden zelf.
Doel & resultaat
Door deelname aan ‘Circulair Inkopen & Openbare Verlichting’ krijgt u:
• Meer kennis over circulariteit in het algemeen
• Specifieke kennis over armaturen, MKI en circulair inkopen
• Concrete handvatten om aan de slag te gaan
• Ondersteuning bij het zetten van vervolgstappen
Kosten, data & locatie
De cursus kost € 1.500 (excl. BTW). Wilt u een collega meenemen?
De tweede deelnemer uit uw organisatie betaalt € 1.000 (excl. BTW).
De data en de locatie worden gekozen in overleg met de deelnemers.
Al bij drie deelnemers vanuit één organisatie bieden wij deze cursus (in iets
aangepaste vorm) ‘in company’ aan.
Initiatief & organisatie
Deze cursus is een initiatief van Daaf de Kok
en Beatrijs Oerlemans (Licht en Donker Advies).
Zij zijn al jaren werkzaam op dit gebied en schreven
onder andere de:
• Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting
• Handleiding Armaturen & MKI

MKI en armaturen
Ook de Milieukostenindicator (MKI) speelt een belangrijke rol in de cursus. Dit
instrument biedt handvatten om te bepalen in hoeverre een product circulair is.
De MKI-waarde wordt bepaald met de LCA-methode ofwel Levenscyclusanalyse.
Dit is een objectieve, internationaal erkende methode. De MKI-waarde is
verifieerbaar en omvat alle milieueffecten (toxiciteiten, CO 2, uitputting van
grondstoffen, enzovoort). Hoe lager de MKI-waarde, hoe hoger de circulariteit.

Meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht bij Daaf de Kok
Telefoonnummer 06 54676734
daaf@lichtendonkeradvies.nl
www.circulariteit-openbareverlichting.nl

