
 CIRCULAIR INKOPEN & OPENBARE VERLICHTING 
- SNELCURSUS VOOR OVERHEDEN   -  

 
 

➢ VOOR OVL-ERS EN INKOPERS VAN OVERHEDEN 
➢ MAXIMAAL 10 DEELNEMERS 

 
Circulariteit en openbare verlichting 
Overheden zijn bezig invulling te geven aan Circulariteit. Het blijft hierbij een 
uitdaging om concrete stappen te zetten. Deze cursus helpt u daarbij.   
 
Programma  
De cursus bestaat uit twee online bijeenkomsten: 
1) Kennisblok Circulariteit & OVL + introductie Armaturen & MKI 
2) Kennisblok Inkoop & Aanbesteding  

 

In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de specifieke vragen die er 
leven bij uw eigen organisatie.  
 
R-lijst 
De R-lijst 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. 
 
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. 
 

In deze cursus krijgt u uitgebreid informatie over MKI/LCA, hoe u dit kunt 
toepassen bij de inkoop van armaturen en hoe andere partijen hier mee 
bezig zijn.  
 

Doel & resultaat 
Door deelname aan ‘Circulair Inkopen & Openbare Verlichting’ krijgt u: 

• Kennis over circulariteit in het algemeen 

• Specifieke kennis over armaturen, MKI en circulair inkopen 

• Concrete handvatten om aan de slag te gaan 
 
Kosten & data  
De snelcursus van twee dagdelen kost € 495,- exclusief BTW.  
De data (januari/februari) worden in overleg met de deelnemers bepaald. 
 

Indien u naast deze cursus advies en begeleiding op maat wilt, dan kunt u 
kiezen voor een pluspakket. Dit kunt u in overleg met ons samenstellen. 
 
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, zijn 
betrokken bij diverse pilots en schreven onder 
andere de: 

• Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting 

• Handleiding Armaturen & MKI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:daaf@lichtendonkeradvies.nl
http://www.circulariteit-openbareverlichting.nl/

