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Daniëlle de Vries

Even voorstellen



Doelstelling en deelvragen
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Bepalen hoe de RCC-methode kan helpen bij het behalen van de 

duurzaamheidsdoelstellingen van (semi-) overheidsorganisaties en evalueren wat de 

rol is van de facilitaire afdeling in dit proces 

▪ Hoe denken organisaties over de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid?

▪ Wat houdt inkopen via de RCC-methode in?

▪ Hoe kan RCC bijdragen aan de realisatie van de genoemde 

duurzaamheidsdoelstellingen?

▪ Wat is de rol van facilitaire afdelingen?

▪ Wat zijn de leerpunten vanuit de RCC-aanbestedingen?



- RCC-methode
- Duurzaamheidsdoelstellingen 

- SDG 
- Circulaire economie in 2050
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Relevantie FM markt 

▪ Oplossing om bij te dragen aan het behalen van de 

doelstellingen

▪ Inkopen van producten en diensten 

▪ Duurzaamheid onderwerp binnen FM 
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Methodologie: vorm van onderzoek 

▪ Literatuur onderzoek 

▪ Kwalitatief onderzoek

▪ Uitvoeren van een RCC-methode 

▪ Leerpunten RCC-methode

▪ Bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen
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Methodologie: verkrijgen van de 
onderzoeksresultaten 

▪ Literatuuronderzoek

▪ Artikelen;  

▪ Webinars; 

▪ PvA;
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Methodologie: verkrijgen van de 
onderzoeksresultaten 
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Methodologie: 
Verwerken van de resultaten
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Conclusie: deelvragen 

▪ Het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen begint bij de overheid;

▪ Op zoek naar partnerschap en ambitie gedreven inkopen via de RCC-methode;

▪ RCC-methode gebruiken om circulair te leren denken en kijken;

▪ FM als intermediair tussen leverancier, organisatie, interne klant en de markt 
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Conclusie: hoofdvraag 

▪ Duurzaamheidsdoelstellingen behalen door

▪ Denken veranderen t.o.v. circulariteit, duurzaamheid en inkopen

▪ RCC-methode draagt bij door

▪ Het leren van een andere, circulaire, vraag te stellen

▪ Partnerschap, ambitie gedreven en co-creatie

▪ FM kan middels de RCC-methode 

▪ Toegevoegde waarde leveren aan de strategische doelstellingen

▪ Verbindingen leggen tussen organisatie, leverancier, klant en doelstellingen
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Aanbevelingen

▪ Facility professional 

▪ Geschikte positie om aanjager te zijn van duurzaamheid en circulariteit 

▪ Expertise terug in de markt en over de grenzen van FM heen kijken

▪ Facility community 

▪ Functies van facilitair contractmanagers herwaarderen 

▪ Samenwerken met jonge/kleine ondernemers 

▪ (Semi-) overheidsorganisaties 

▪ Een standpunt innemen in eerlijke of goedkope prijs 

▪ Wet- en regelgeving aanpassen om doelstellingen te kunnen halen 
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• Tot ziens bij Ifmec! •


