Governancedocument BouwCirculair
Inleiding
BouwCirculair is een informeel samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen en
maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met circulariteit op lokaal, regionaal en
nationaal niveau. De BouwCirculair Drijfveren zijn het uitgangspunt voor de activiteiten van
de beweging. Dit kader is door de deelnemers gezamenlijk opgesteld en wordt door alle
deelnemers onderschreven.
Het ‘governance’-document van BouwCirculair legt de gegroeide praktijk van onderlinge
verhoudingen, procedures en besluitvorming vast en dient als basis voor het democratisch
en transparant functioneren van de beweging.

Doelstelling BouwCirculair
De doelstelling van BouwCirculair is:
Samen met organisaties over de hele keten verantwoordelijkheid nemen voor de
effecten van de activiteiten op circulair gebied, daarover verantwoording afleggen en
de dialoog aangaan met belanghebbenden.
Activiteiten en de specifiekere thema’s worden op een concreet niveau uitgewerkt.
De BouwCirculair Drijfveren zijn:
1. Realiseren van een CE van 50% (2025)
2. Inzetten op een uniforme & circulaire uitvraag
3. Waarderen van innovaties in aanbestedingen
4. Sluiten van de grondstofketen
5. Reduceren van CO2 op basis van MKI-waarde
6. Bevorderen dat de hele keten meedoet
7. Communiceren van kennis en ervaring
8. Controleren van resultaten
9. Monitoren van effecten
10. Samenwerken volgens triple helix

Leden
Deelname aan de beweging BouwCirculair is voorbehouden aan overheden, marktpartijen
en maatschappelijke organisaties die zich actief bezighouden met circulariteit op lokaal,
regionaal en nationaal niveau.
Er zijn twee soorten lidmaatschappen:
1. Keten lid, partijen kunnen lid worden van verschillende ketens
2. Lidmaatschap maatschappelijke organisaties
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Om Keten lid te worden van het BouwCirculair dient een organisatie aan de volgende criteria
te voldoen:
• de organisatie is een rechtspersoon en onderschrijft de Drijfveren
• de organisatie levert een jaarlijkse financiële bijdrage aan de kosten van de beweging
• de organisatie is bereid haar ervaring en kennis met andere deelnemers te delen en
heeft respect voor diversiteit in strategie en visie van de andere deelnemers
• De bedrijfsvoering van de eigen organisatie is gericht op circulariteit
Om lid te worden van BouwCirculair als Maatschappelijke organisatie dient deze aan de
volgende aanvullende criteria te voldoen (aanvullend op Keten lidmaatschap):
• Organisatie is werkzaam op het gebied van: duurzaamheid, regelgeving, onderwijs.
• Organisaties hebben geen primaire economische motieven. Tevens is het van belang
dat zij over voldoende draagvlak beschikken als gevolg van een achterban, die hier
vrijwillig voor hebben gekozen. Deze organisaties moeten een bijdrage willen leveren
aan de kosten van de beweging.
Naast lidmaatschappen zijn er ook samenwerkingsverbanden met Kennispartners zoals
branchorganisaties. Dit betreft alleen het uitwisselen en afstemmen van relevante
ontwikkelingen.
Schriftelijk opzeggen, met opgave van reden, dient uiterlijk een maand voor aanvang van het
kalenderjaar te gebeuren.
De spelregels van BouwCirculair zijn:
1. Alle leden zijn gelijkwaardig
2. Kennis inbrengen en actief meedoen
3. Transparante communicatie in een open dialoog
4. Bijdragen en werken aan concrete doelstellingen
5. Gericht op het hoe, en niet het waarom
6. Regionale en economische betrokkenheid
7. Elke partij in de keten kan aansluiten
8. Leidend zijn de principes van verantwoord bestuur
9. Onderling vertrouwen in een veilige omgeving
10. Effectief samenwerken in een goede sfeer

Structuur en functies
De beweging BouwCirculair kent de volgende vaste organisatorische substructuren:
(a) Keten overleggen
(b) Gebruikersvereniging
(c) Raad van Advies
(d) Themagroepen
(e) Circulair-bureau
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(a) Keten overleggen
De Keten overleggen betreffen:
- Betonketen
- Asfaltketen
- Groenketen
Alle belanghebbenden zijn direct of indirect vertegenwoordigd in de keten. De gehele keten
is opgebouwd uit een matrix waarbij met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers,
grondstofproducenten (primair en secundair), toeleverende industrie en de bouwpartners
(constructeurs, architecten, aannemers). De betrokken organisaties geven mede invulling
aan de agenda en de te ontwikkelen instrumenten. Voor een deel wordt dat gedaan binnen
de operationele ketens voor een ander deel wordt dat gedaan als vanuit de gehele keten.
(b) Gebruikersvereniging
De Gebruikersvereniging is het hoogste besluitvormend orgaan van de beweging. Deze
vergadering komt tenminste één maal per jaar bijeen.
De vergaderdata worden aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. In geval extra
vergaderingen plaatsvinden worden leden tenminste een maand van tevoren op de hoogte
gesteld van de vergaderdatum. De vergaderstukken worden tenminste een week van
tevoren verzonden.
De Gebruikersvereniging staat open voor alle deelnemers vanuit de opdrachtgevende
overheden.
(c) Raad van Advies
De beweging kent een Raad van Advies bestaande uit maximaal acht leden. Bij de
samenstelling van de Raad van Advies wordt gestreefd naar een combinatie van een
redelijke representativiteit vanuit de beweging en voldoende diversiteit aan relevante
expertise voor BouwCirculair. Het streven is om expertise in de Raad van Advies
vertegenwoordigd te laten zijn ten aanzien van de verschillende onderdelen van de keten,
kleine en grote organisaties, en natuurlijk circulariteit.
Leden zitten in de leeftijdscategorie rond 25 tot 40 jaren oud. Ervaring is niet nodig.
Het lidmaatschap van de Raad van Advies staat open voor alle organisaties die lid zijn van de
beweging. Eenmaal per twee jaar kunnen zittende en andere deelnemers zich kandideren
voor de Raad van Advies. Het Circulair-bureau maakt een keuze uit de kandidaten en houdt
daarbij rekening met zowel continuïteit als de hierboven genoemde aspecten.
Het Circulair-bureau neemt altijd deel aan de Raad van Advies.
De Raad van Advies komt minimaal twee keer per jaar bijeen.
Taken Raad van Advies:
• (mede)ontwikkelen van de strategie
• meedenken om de band met de leden te versterken
• het signaleren van blinde vlekken en het pionieren naar slimme instrumenten en
circulaire markten
• in incidentele gevallen BouwCirculair representeren al dan niet samen met de
medewerkers van het Circulair-bureau
De Raad van Advies opereert op basis van consensus.
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(d) Themagroepen
BouwCirculair kent thematische themagroepen bestaande uit deelnemers uit de beweging
die de inhoudelijke en strategieontwikkeling van onderwerpen vormgeven. Dit kan gaan om
vaste groepen, maar ook om ad hoc groepen die veelal rond een specifiek thema of een
activiteit functioneren. Zowel deelnemers als de Raad van Advies kunnen het initiatief
nemen tot het oprichten van een themagroep. Bij voldoende animo onder de deelnemers
wordt de groep opgericht. Organisaties die actief werken met het thema kunnen lid worden
van de themagroep.
Maatschappelijke organisaties die geen lid zijn van BouwCirculair kunnen lid worden van een
themagroep, als zij voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap en het werkplan van de
themagroep onderschrijven. Consultants en andere experts kunnen geen lid worden van een
themagroep, wel kunnen ze als experts door de themagroep uitgenodigd worden om bij de
bijeenkomst als extern expert aanwezig te zijn.
Een themagroep kent een ‘trekker’-organisatie die de rol van voorzitter vervult en
verantwoordelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden. Deze organisatie wordt
ondersteund door het Circulair-bureau. Bij ad hoc groepen kan het Circulair-bureau als
“trekker” optreden. Van de leden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren.
De themagroepen hebben één of meerdere functies:
• ontwikkelen van gezamenlijke standpunten, instrumenten en strategische
voorstellen
• het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten
• informatie-uitwisseling over en afstemming van ieders activiteit rond het thema van
de themagroep.
De precieze functies en een werkplan worden per themagroep uitgewerkt.
(e) Circulair-bureau
Het Circulair-bureau van BouwCirculair heeft geen fysiek kantoor en alleen een postadres
(Postbus 33, 3950 AA, Maarn). Het Circulair-bureau is zowel intern als extern het
aanspreekpunt van BouwCirculair en is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van
de beweging.
Het Circulair-bureau voert de volgende taken uit:
• externe representatie van de beweging
• faciliteren van onderlinge communicatie en kennisdeling door de leden
• organisatie van Gebruikersvereniging en interne bijeenkomsten
• interne en externe communicatie
• ondersteuning van het functioneren van themagroepen en het houden van overzicht
over de activiteiten van de diverse themagroepen
• verslaglegging en verantwoording

Financiën
De benodigde financiën voor het functioneren van BouwCirculair worden bijeengebracht
door een jaarlijkse bijdrage van de leden.
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Ledenbijdrage
De hoogte van de Keten ledenbijdrage is voor elke organisatie ongeacht de grootte gelijk.
De hoogte van de bijdrage van de Maatschappelijke organisaties is ongeacht de grootte
gelijk. De agenda’s en de thema’s waar BouwCirculair aandacht aan besteed in de
verschillende overleggen worden met de Maatschappelijke organisaties afgestemd.

Vertegenwoordiging BouwCirculair
(i) Activiteiten namens BouwCirculair
(ii) Externe (re)presentatie namens BouwCirculair
(iii) Pers
(i) Activiteiten namens BouwCirculair
Activiteiten namens BouwCirculair kunnen door elke deelnemer of groep van deelnemers
worden georganiseerd, mits daarvoor toestemming is gegeven door het Circulair-bureau. In
geval dat dit te lang op zich laat wachten kan de Raad van Advies toestemming verlenen en
achteraf verantwoording afleggen aan de Gebruikersvereniging.
De activiteit dient in nauw overleg met het Circulair-bureau te worden uitgevoerd. De
coördinator toetst uitvoering op staande afspraken binnen de beweging.
(ii) Externe (re)presentatie namens BouwCirculair
Het Circulair-bureau kan optreden als woordvoerder en de beweging extern
vertegenwoordigen (presentaties tijdens conferenties, deelname aan klankbordgroep, etc.)
binnen staand beleid. Ook leden van de Raad van Advies- of themagroepleden kunnen de
beweging extern representeren. Het Circulair-bureau is op de hoogte van de externe
representatie.
Deelnemers van BouwCirculair kunnen als liaison deelnemen aan raden, klankbordgroepen
etc. BouwCirculair deelnemers die op deze wijze deelnemen aan raden rapporteren hierover
aan het Circulair-bureau.
(iii) Pers
Een besluit tot het uitbrengen van een standpunt via de pers wordt altijd genomen in de
Gebruikersvereniging of in de Raad van Advies.
Van de leden van BouwCirculair wordt verwacht dat zij zorgdragen voor de interne
communicatie die nodig is voor de besluitvorming in hun eigen organisatie.
Interviews namens de beweging worden gegeven door het Circulair-bureau. Zij kunnen
leden van de beweging (experts) vragen een interview namens de beweging te geven.
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