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Sessie 6 Platform CB’23 - Actieteam Framework
De laatste sessie van actieteam Framework betrof voornamelijk een laatste afstemming van de structuur van
het document, de implementatie van het framework in de gehele bouwketenen en een vooruitblik op
mogelijke vervolgstappen.
Op grond van de uitgebreide feedback op de gepubliceerde 80% versie is besloten om de structuur van het
document aan te passen. Niet alleen is gekeken naar de hiërarchie tussen de leidraden onderling, maar ook
naar de structuur van het document an sich.
Hiërarchie documenten Platform CB’23
Het framework is een document dat basisbegrip biedt voor Circulair Bouwen en fungeert daarmee als een
kapstok voor verscheidene leidraden, die deels al benoemd zijn en waar al een aanzet toe gemaakt is (zoals
meten en paspoorten), maar ook deels pas in de toekomst uitgekristalliseerd zullen worden. Uiteindelijk zal
het Framework met de daaraan ‘opgehangen’ leidraden zorgen voor de beoogde ketentransformatie.
Tijdens deze sessie is o.a. besproken hoe richting gegeven kan worden aan de deelonderwerpen als bijv.
‘waardecreatie en financiële modellen’ of ‘borging’, waarvoor op dit moment nog geen leidraad ontwikkeld is.
Vragen die tijdens de sessie beantwoord zijn:
• Wat zijn de inzichten waar we het over eens zijn?
• Wat zijn de belangrijkste vragen die we nog hebben?
• Wat moet er per se over dit onderwerp in de leidraad komen?
De geleverde input wordt in het framework verwerkt, mede als een aanzet tot vervolgstappen (ontwikkeling
van nieuwe leidraden etc.).
Document framework
Een van de bespreekpunten betreffende de inhoud van het document framework was de gehanteerde
basisdefinitie voor ‘circulair bouwen’, die op grond van de feedback aangevuld zal worden met een definitie
voor ‘circulair bouwwerk’. Daarnaast wordt nog een overweging gemaakt wat betreft het invoegen van
informatie betreffende circulaire ontwerpprincipes. Verder is belangrijk om een duidelijke koppeling te maken
naar voorbeeldprojecten, die veel belangrijke informatie kunnen bieden, maar nu niet worden opgenomen
binnen de scope van het document.
Het circulaire lexicon
Het circulaire lexicon wordt ontwikkeld als een losstaand document dat een gemeenschappelijk
begrippenkader moet bieden voor verschillende rollen en procesfasen, en daarmee voor de verschillende
leidraden in de toekomst. Doordat het document losstaand wordt ontwikkeld bestaat altijd de mogelijkheid
om deze up-to-date te houden en om zo in te spelen op het voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen op het
gebied van circulair bouwen.
De uiteindelijke ambitie voor de toekomst is om al doende samen te leren: een platform vormen dat
informatie uitwisselt, van elkaar leert en handvatten biedt en uiteindelijk verschillende snelheden en
ambitieniveaus ketenbreed omvat.
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Framework (wat is Circulair Bouwen? Welke termen zijn relevant?)
waarop leidraden volgen:
• Circulair ontwerpen (uitwerkingen aanpak/strategieën, keuzes daarin, beslisboom)
• Meten van circulariteit (milieu-impact, materiaalstromen en waardebehoud)
• Informatie en data (harmonisatie (materiaal)paspoort, data-vraagstukken)
• Waardecreatie en financiële modellen (Financiële waardering (lange termijn), taxatie,
financieringsmodellen, businessmodellen?)
• Borging (Wet- en regelgeving, (constructieve) veiligheid, vergunningprocedure, juridische kaders?)
• ……
En met alle leidraden uiteindelijk: Ketentransformatie (rolverdeling en houding > ‘soft skills’, proces, inkopen)
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