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1.0 Samenvatting 
Professioneel inkopen is een belangrijk instrument voor het verwezenlijken van gestelde beleidsdoelen en 
politieke keuzes. Dit geldt ook voor thema’s die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt in 
alle fasen van het inkoopproces, naast de prijs, ook rekening gehouden met allerlei aspecten van 
duurzaamheid. In plaats van duurzaam inkopen wordt ook wel de term M

 

aatschappelijk Verantwoord 
Inkopen (MVI) gebruikt.  

Cruciaal hierin is het ambitieniveau van raads-, staten of kamerleden en bestuurders en de mate waarin 
hierop wordt gestuurd. Naast de aanjaag of hefboomfunctie die MVI op veel terreinen heeft gaat het 
gewoonweg om geloofwaardigheid: Wanneer een overheid wil dat er een transitie naar een duurzame 
samenleving en/of economie gaat plaatsvinden, moet dat ook z’n weerslag vinden in het inkoopbeleid; 
“practice what you preach”! Het gaat in veel gevallen ook om een substantiële verandering in denken 
en doen van zowel politici, managers als voor de uitvoerende organisatie en het is maar de vraag of dit 
voor een volle 100% in beleidnota’s, structuren en procedures is te ondervangen. Al snel spelen ook 
begrippen zoals lef, doorzettingsvermogen, weerstanden overwinnen, geduld en experimenteerruimte 
en belangrijke rol.  
 
Ook de organisatie van het inkoopproces is een niet te onderschatten factor. De invoering van het MVI 
wordt ondermeer belemmerd als het niet in de gehele organisatie wordt gedragen en als er sprake is van 
tegengestelde doelen zonder regie van het bestuur. Verder zien we dat met name keuzes aan het begin 
van het inkooptraject de grootste invloed op het uiteindelijke resultaat hebben. 
 
Duurzaam inkopen staat al vanaf 2004 in de belangstelling van de rijksoverheid en zij heeft reeds in het 
verleden met lagere overheden hierover afspraken gemaakt. In het begin lag hierbij het accent op 
minimale eisen voor duurzaamheid, die per productgroep werden geformuleerd. In het najaar van 2015 
werd door het ministerie van I&M het ‘Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-
2020’ gelanceerd. Hierin vond een verschuiving plaats van het toepassen van minimumeisen naar het 
aanmoedigen en/of uitnodigen van leveranciers. Dit plan is in december 2016 verder geconcretiseerd in 
het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 - 2020 (Manifest MVI)’ wat op dat moment 
ondertekend is door 61 publieke partijen waaronder de rijksoverheid, gemeentes, waterschappen en 
provincies. Met dit manifest beoogt men op een meer bindende manier te bereiken dat MVI effectief 
wordt ingezet om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van een groot aantal aan duurzame 
beleidsdoelen.  
 
Een circulaire economie kun je beschrijven als economie waar afval niet bestaat en waar verspilling van 
grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te 
maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Een van de consequenties van deze transitie is 
dat bedrijven hun bedrijfsvoering hierop moeten aanpassen. 
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Vaak komt dit neer op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe ontwerpbenaderingen, 
technologieën en businessmodellen, veelal gepaard met nieuwe vormen van ketensamenwerking met 
zowel klanten, toeleveranciers, eindgebruikers en verwerkers.  
 
Om vanuit overheden dit verder aan te kunnen jagen speelt de inkoopfunctie een voorname rol en 
circulair inkopen is dan ook een prominent onderdeel van het MVI. Bij circulair inkopen  wordt het 
inkoopinstrument ingezet om de transitie naar een circulaire economie verder aan te jagen door de vraag 
naar op de principes van de circulaire economie geleverde goederen en diensten te creëren en te 
stimuleren. Dit vraagt niet alleen om een andere houding van de leverancier, maar ook een andere 
invulling van het inkoopvak.  
 
Enkele begrippen uit het inkoopvak komen regelmatig aan de orde. Een bekende gunnigsmethode is de 
Beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV) waarbij, naast de traditionele beoordelingsmethoden, ook 
andere kwaliteitsaspecten een rol spelen. Bij prestatie-inkoop of Best Value Procurement (BVP) wordt 
het principe om veel eisen te stellen aan de inschrijvende partijen losgelaten en krijgen ze hiermee de 
gelegenheid zichzelf te onderscheiden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Voorheen stond de 
term Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) precies voor wat hierboven staat omschreven als 
Beste-PKV principe en het wordt als zodanig nog steeds gebruikt. Echter, met de wijziging van de 
Aanbestedingswet in 2012 is de betekenis van de term EMVI gewijzigd en is het een meer 
overkoepelende term geworden voor alle gunningscriteria zoals Beste PKV, de laagste prijs en de laagste 
(levenscyclus)kosten. 
 
Een van de toepassingen van MVI is het inzetten van een Energy Service Company (ESCo). Dit is een 
externe partij die op grond van een prestatiecontract zorg draagt voor één of meerdere onderdelen van 
met name de energievoorziening en/of hieraan gerelateerde elementen. De kerntaken van een ESCo zijn 
met name gericht op de aanleg, het onderhoud en beheer (of overnemen) van de (klimaat)installatie(s) 
van gebouwen. Ook vanuit het oogpunt van een transitie naar een circulaire economie geeft dit 
mogelijkheden. Door deze opzet is een ESCo er bij gebaat de installaties op een meest klimaatvriendelijke 
en economische manier te ontwerpen, te exploiteren en te streven naar hoogwaardig hergebruik na 
verwijdering.  
 
In hoofdstuk 8 worden een aantal bronnen genoemd op basis waarvan enig inzicht is te verkrijgen over de 
mate waarin duurzaam inkopen (of MVI) in diverse Nederlandse gemeentes is ontwikkeld en ingevoerd. 
Deze rapportages geven al een goede indicatie over de stand van zaken in uw gemeente. In hoofdstuk 9 
eindigen we  met een aantal tekstsuggesties voor in het lokale verkiezingsprogramma t.b.v. GR 2018.  
In de bijlagen is nog een uitvoerige lijst te vinden met diverse suggesties per beleidsthema.  
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2.0 Achtergrond 
Jaarlijks wordt er in Nederland voor zo’n 73.3 miljard door diverse overheden ingekocht, waarvan ca. 12.9 
miljard door de Rijksoverheid en 60.4 miljard door lagere overheden(EZ 2016). Door deze schaalgrootte 
hebben overheden een instrument in handen die ze in staat stelt om, naast andere beleidszaken, 
duurzame ontwikkelingen aan te kunnen jagen. We zien dit uitgangspunt in allerlei beleidsdocumenten 
steeds weer terugkomen en het roept vragen op zoals; ’Wat wordt met duurzaam inkopen bedoeld?’ en 
‘Hoe wordt hier in de praktijk invulling aan gegeven?’. Al met al genoeg aanleiding om met een update te 
komen van de eerder uitgebrachte factsheet ‘Duurzaam inkopen en levensloopkosten’ (D66 Werkgroep 
Circulaire Economie 2013). Wij beogen hiermee veder inzicht te verschaffen in de inkoopfunctie van 
overheden, duurzaam inkopen in het bijzonder en de invloed die een politiek orgaan hierop kan 
uitoefenen. We komen hierbij ook terug op enkele illustrerende voorbeelden uit het D66 groenboek 
duurzaam inkopen (D66 Duurzaam 2015).  
 

 
 
2.1 Even voorstellen: PIANOo  
PIANOo is het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en heeft als taak 
het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Hiervoor brengt het experts op 
inkoop- en aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring en geeft advies en praktische tips. 
Hun website (https://www.pianoo.nl) bevat ontzettend veel nuttige informatie en in deze factsheet wordt 
er veelvuldig naar verwezen. Wij beogen met deze facsheet het (nog) gemakkelijker te maken om op deze 
website de juiste informatie te vinden.  
 
3.0 De inkoopfunctie en de relatie met politiek en bestuur: wie betaalt bepaald. 
Overheden kopen in om diverse redenen. Het voorzien in dagelijkse benodigdheden spreekt voor zich, 
maar er wordt ook ingekocht omdat sommige zaken door derden effectiever en/of efficiënter uitgevoerd 
kunnen worden of omdat het ontbreekt het aan de benodigde kennis, kunde en/of capaciteit om het in 
eigen beheer uit te voeren. Inkopen bestaat uit meerdere activiteiten die door verschillende mede-
werkers en afdelingen in een organisatie worden uitgevoerd. Om het geheel van deze activiteiten aan te 
duiden spreken we over de inkoopfunctie, die in het algemeen kan worden omschreven als ‘alle 
activiteiten die in een organisatie worden uitgevoerd om werken, leveringen of diensten van externe 
bronnen te betrekken’ met vaak nog een normatieve toevoeging als ‘de juiste leveringen van de juiste 
kwaliteit op de juiste tijd en plaats in de juiste hoeveelheden en tegen de juiste prijs beschikbaar zijn’ 
(Gelderman & Albronda 2013)  
 
 
 

Voorbeelden uit het Groenboek Duurzaam Inkopen van D66 
Het Groenboek Duurzaam Inkopen D66 is op 28 oktober 2015 door Stientje van Veldhoven overhandigd aan 
minister Schultz-van Haegen van I&M en collega woordvoerders van andere partijen. Dit in het kader van 
Stientje haar aangenomen motie waarin zij de regering verzoekt om, samen met VNG, IPO en Unie van 
Waterschappen, de mogelijkheid te onderzoeken om elke vijf jaar een ‘duurzaam inkopen check’ uit te laten 
voeren. Hiermee worden (innovatieve) kansen voor regionale en lagere overheden in samenwerking met het 
bedrijfsleven beter geïdentificeerd en in praktijk gebracht.  
 
Het Groenboek staat vol met best practices uit het land en vormen een inspiratiebron voor lokale politici en 
bestuurders. We gaan in deze factsheet inhoudelijk wat dieper op de materie in en illustreren dat met voorbeelden 
uit het Groenboek (D66 Duurzaam 2015). 
 
Zie verder op: https://duurzaam.d66.nl/publicaties/groenboek-duurzaam-inkopen/ 
 
 
 

https://www.pianoo.nl/�
https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2015/11/Groenboek-Duurzaam-inkopen-online.pdf�
https://duurzaam.d66.nl/publicaties/groenboek-duurzaam-inkopen/�
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Er is een grote diversiteit aan in te kopen producten en diensten, die variëren op dimensies zoals: 
- De hoogte van het te besteden bedrag; 
- Het tijdsinterval, is de afname periodiek of eenmalig?  
- De impact, betreft het dagelijkse gebruiksartikelen of producten of diensten die een groot publiekelijk 

belang dienen? 
- Het aanbod, zijn er veel of weinig aanbieders of zelfs slechts 1 aanbieder?  
- De mate van specificatie, kan de oplossing gespecificeerd worden of moet de oplossing nog worden 

ontwikkeld.  
 
Het gevolg is ook dat de benadering per situatie wezenlijk kan verschillen. Frequent benodigde artikelen 
worden over het algemeen op een routinematige wijze besteld. Echter bij grote aanbestedingen, zoals 
bijv. de realisatie van een schouwburg, ligt dit anders. Bij dit soort eenmalige grotere projecten zal vanaf 
het begin sprake zijn van een intensieve samenwerking tussen diversen afdelingen, die na de 
aanbesteding tot in de gebruiksfase kan blijven voortduren. Ook is er in dit soort gevallen sprake van een 
groot aantal externe betrokkenen en een intensievere verantwoording naar de raad of staten.  
 
Het inkoopbeleid is een rechtstreeks gevolg van politieke keuzes. 
In heel veel gevallen is een inkopende organisatie afhankelijk van haar leveranciers voor het 
verwezenlijken van beleidsdoelen en politieke keuzes. De inkoopfunctie vormt hierbij een belangrijke 
schakel. Politieke keuzes en het hieruit volgende inkoopbeleid behoeven dan ook concretisering in alle 
facetten van de inkoopfunctie zoals bijv. de inkoopdoelstellingen, de inrichting van de inkooporganisatie, 
het personeelsbeleid en in- en externe communicatie.  
 

Politiek

Bestuur

Uitvoering (ambtelijke organisatie)

Bepalen ambitieniveau & Agendering / Externe communicatie /Kaders stellen

Formuleren doelstellingen / Agendasetting
Bepalen bevoegdheden en verantwoordelijkheden / Externe communicatie

Inrichten inkoopfunctie / Uitvoering inkooptraject / Inbedding in procedures / 
Interne & Externe communicatie 

Opdrachtformulering 
controleren

Opdrachtformulering 
controleren

Verantwoording / 
terugkoppeling

Verantwoording / 
terugkoppeling

 
 
Fig 3.1 Relatie tussen politieke keuzes en inkoop (afgeleid en aangepast ahv VNG rapport uit 2008) 
 
Andersom geldt ook dat de inkoopfunctie mogelijkheden uit de toeleveringsmarkt kan signaleren die 
vervolgens een input kunnen vormen voor toekomstig beleidsvorming. 

 

De relatie tussen politieke keuzes 
en de inkoopfunctie wordt in figuur 3.1 geïllustreerd. 

3.1 Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) / Duurzaam inkopen. 
De strategische positie van de inkoopfunctie geldt ook voor thema’s die gericht zijn op duurzame 
ontwikkeling. We spreken in dit verband over Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ofwel 
Duurzaam Inkopen. Diverse definities hiervoor delen allemaal de essentie dat in alle fasen van het 
inkoopproces rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van 
duurzaamheid (I&M 2016a). 



  
 

Mei 2017    - 6 –   Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  
 

Uit deze omschrijving valt een vertaling terug te vinden van duurzaamheid ahv de zgn ‘triple p-
benadering’. Deze drie P’s staan voor een balans tussen People (sociale welvaart), Planet (milieu) en Profit 
(economische welvaart). Naast de economische effecten gaat het bij milieuaspecten om het effect van 
het product of het productieproces op het milieu, bijv. door energieverbruik, materiaalverbruik en 
houtkap. Bij sociale aspecten gaat het bijv. om eerlijke handel (‘fair trade’), mensenrechten, het 
bevorderen van internationale arbeidsnormen maar ook over de inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in het kader van de Participatiewet (social return).  
 
3.2 De organisatie van het inkoopproces als één van de cruciale factoren voor het succes van MVI. 
De inkoopfunctie is meer dan alleen een taak van de afdeling inkoop. Bij veel inkooptrajecten is er sprake 
van een brede groep aan belanghebbenden en betrokkenen zoals bijv. projectafdelingen, eindgebruikers, 
interne afdelingen, technische specialisten, juristen en externe partijen. Vaak vervult de afdeling inkoop 
de centrale rol van procesbegeleider, die ernaar streeft om alle verschillende belangen tijdens 
inkoopproces samen te laten komen. De organisatie van de inkoop blijkt een cruciale factor (Telos 2016) 
(van Kruisbergen 2016) en is een veelomvattend onderwerp. We benoemen hieronder enkele 
voorbeelden. 
  
3.2.1 Het begint met ambitie! 
Als de invulling van het MVI beleid een direct gevolg is van politieke keuzes, betekent dit dat het 
ambitieniveau van politiek en bestuurders een bepalende factor is. Dit moet dus in de besluitvorming tot 
uitdrukking komen, maar daarnaast is het ook van belang dat hiervoor binnen een ambtelijke organisatie 
een breed draagvlak wordt gecreëerd. Het klinkt logisch en misschien ook een beetje abstract, maar het 
ontbreken ervan blijkt uit meerdere onderzoeken het grote knelpunt bij de invoering van MVI (Telos 
2016) (van Kruisbergen 2016). 
 
Verder is het invoeren van een MVI beleid geen sinecure: het vergt een nieuwe manier van denken, het 
kost tijd en het vergt lef en experimenteerruimte. Het gaat in veel gevallen om een substantiële 
verandering in denken en doen van zowel politici, bestuurders als ambtelijke organisatie en het is maar de 
vraag of dit voor een volle 100% in beleidnota’s, structuren en procedures is te ondervangen. Bij het 
creëren van draagvlak hoort ook dat sommige zaken niet gelijk oplopen zoals gepland.  
 
Naast de aanjaag of hefboomfunctie die MVI op veel terreinen heeft gaat het gewoonweg om 
geloofwaardigheid: wanneer een overheid wil dat er een transitie naar een duurzame samenleving en/of 
economie gaat plaatsvinden moet dat ook z’n weerslag vinden in het inkoopbeleid; “practice what you 
preach”.  
 
3.2.2 Tegenstrijdige instructies in de ambtelijke organisatie kan MVI in de weg komen te staan. 

 
Fig 3.2 Regie in de organisatie? (bron: Telos 2016).  
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Het komt nogal eens voor dat er binnen een ambtelijke organisatie sprake is van tegenstrijdige instructies 
waarbij een afdeling inkoop een duurzaam inkoopbeleid introduceert terwijl budgethouders aangespoord 
worden om hun besluitvorming te baseren op meer conventionele criteria zoals bijv. dichtgespijkerde 
specificaties, kosten op de korte termijn en beperking van risico’s (zie fig 3.2). Door gebrek aan regie 
vanuit het bestuur kan de uiteindelijke uitvoering van een MVI beleid in het gedrang komen (Telos 2016). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 Keuzes aan het begin hebben de grootste invloed op het eindresultaat. 
In bijlage 1 is een omschrijving te vinden in welke fasen een inkoopproces in ingedeeld en welke 
activiteiten hierin een rol spelen. Let wel: het gaat hier om een standaardomschrijving, en het is goed 
mogelijk dat hier in de praktijk van af wordt geweken. 
 
Ervaring heeft geleerd dat aan het begin van het inkoopproces de grootste invloed is uit te oefenen op het 
halen van de doestellingen. Naast doelstellingen op het gebied van prijs en kwaliteit geldt dit zeker ook 
voor doestellingen met betrekking tot duurzaamheid (I&M 2011). 
 
Een voorbereidingsfase is dan ook cruciaal. Hierin worden de uitgangspunten voor het verdere verloop 
van het inkooptraject vastgelegd, met name wat er wordt ingekocht en op welke manier (I&M 2011).  
Dit inzicht wordt in fig. 3.3 geïllustreerd. Door bijvoorbeeld vooraf na te denken over efficiënt 
gebruik van producten en een duurzame verwijdering na de gebruikfase kunnen kosten worden 
bespaard, worden producten duurzamer ingezet en behouden ze na gebruik een bepaalde 
waarde.  
 

 
 
Fig 3.3 De eerste fasen van het inkoopproces hebben de grootste invloed op het eindresultaat.  
 

Gemeente Wageningen: Geïntegreerd beleid en investering in de organisatie 
Duurzaam inkopen voor alle aanbestedingen: Wageningen neemt de overtreffende stap. Men streeft met haar 
inkoopbeleid naar díe duurzame economie waarbij de factor mens even belangrijk is als grondstoffen. 
Ook wordt binnen de organisatie gewerkt aan bewustwording door specifieke trainingen, ondersteund met een 
interne nieuwsbrief.  
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 14 
 

Mogelijkheid om duurzaamheidswinst 
te beïnvloeden 
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Verder vinden overwegingen om voor leveranciers meer ruimte te scheppen om duurzame oplossingen 
aan te bieden (het ‘hoe’), aan het begin van het inkooptraject plaats. In deze voorbereidingsfase kan ook 
gedacht worden aan een verstandige afweging tussen het zelf uitvoeren of uitbesteden (make or buy) of 
een afweging om wellicht in het geheel geen inkooptraject in gang te zetten als blijkt dat een 
aanvankelijke behoefte op een andere manier kan worden ingevuld (bijv. door het delen van een 
wagenpark ipv het aankopen van extra auto’s). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.0 Verplichtingen voor overheden en de monitoring hiervan. 
Duurzaam inkopen staat al vanaf 2004 in de belangstelling van de rijksoverheid. Gedurende 2007 en 2008 
zijn met lagere overheden afspraken gemaakt over een te behalen percentage duurzaam inkopen: 
- De rijksoverheid zou in 2010 voor 100 procent duurzaam inkopen; 
- Gemeenten voor 75 procent in 2010 en 100 procent in 2015; 
- Provincies en waterschappen voor 50 procent in 2010 en ook 100 procent in 2015. 

 
Om meer inzicht te hebben in de betekenis van deze doestellingen is het handig te weten wat hier onder 
duurzaamheid wordt verstaan, op welke manier dit wordt nagestreefd en hoe dit wordt gemeten.  
Door het ministerie van I&M zijn voor een groot aantal productgroepen minimale duurzaamheidseisen 
geformuleerd. Per productgroep resulteerde dit in zgn. criteriadocumenten waarin per fase van het 
inkoopproces overwegend milieutechnische criteria zijn geformuleerd. Let wel, het betreft hier minimale 
eisen voor duurzaamheid en deze zijn over het algemeen milieutechnisch en product gerelateerd (I&M 
2011). Deze criteriadocumenten worden nog steeds toegepast en regelmatig geactualiseerd.  
 
Op de website van PIANOo worden deze documenten gedetailleerder beschreven. 
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-
inkopen/productgroepen 
 
Op basis van deze criteriadocumenten werd door het ministerie van I&M tot 2010 tweejaarlijks een 
monitoring duurzaam inkopen uitgevoerd. Hierbij werd per productgroep nagegaan in hoeverre aan deze 
minimum duurzaamheideisen werd voldaan. Bij de laatste monitoring in 2010 bleek dat deze 
duurzaamheidscriteria een goede basis vormen om de gehele inkoopmarkt duurzamer te maken. Echter, 
als deze eisen uitgroeien tot een standaard waaraan de gehele markt kan voldoen worden toeleveranciers 
niet meer gestimuleerd tot verdere verduurzaming (KPMG & I&M 2011). 
 
 
 
 
 

Gemeente Utrecht: 100% gerecycled papier 
De gemeente Utrecht zag in dat de minimum eisen voor ‘chloorvrij gebleekt papier’ door de gehele industrie is 
ingevoerd en allang niet onderscheidend meer is. De gemeente Utrecht ging dan ook een stap verder. Zij kopen 
alleen 100% gerecycled papier in als kantoorpapier. 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 7 
 

Ziekenhuizen: Duurzame bedrijfskleding 
Een goed voorbeeld van vroege keuzes die bepalend zijn voor het eindresultaat is een initiatief van MVO 
Nederland. Door vroeg in het inkooptraject in samenwerking met relevante partijen gezamenlijk de juiste kaders 
vast te stellen werden academische ziekenhuizen en koplopers in de bedrijfskledingketen uitgedaagd tot hoge 
ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie.  
 
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van duurzaam geproduceerde bedrijfskleding met hightech innovaties, die 
op eerlijke wijze geproduceerd zijn. 
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 8 
 

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen�
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen�
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5.0 Stimulerende rol van overheden (maatschappelijk verantwoord inkopen).  
Als toeleveranciers niet meer tot verdere verduurzaming worden gestimuleerd zetten overheden haar 
inkoopkracht onvoldoende in als sturingsinstrument om bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen 
verder te stimuleren c.q. aan te jagen. Dit werd onderkend in het ‘Plan van aanpak maatschappelijk 
verantwoord inkopen 2015-2020’ dat door het ministerie van I&M in het najaar van 2015 werd 
gelanceerd (I&M 2015).  
 
Hierin vond een verschuiving plaats van het toepassen van minimumeisen naar het aanmoedigen en/of 
uitnodigen van leveranciers. Overheden kunnen dit bereiken door o.a. : 
- Aan te besteden op basis van ambities; 
- Meer gebruik te maken van de dialoog met de markt; 
- Meer gebruik te maken van (duurzame)gunningcriteria; 
- Vaker uit te gaan van de levensduurkosten;  
- Vaker te kiezen voor een functionele uitvraag; 
- Het opstellen toetsingscriteria voor tijdens het verdere verloop van het inkooptraject. 
 
In bijlage 2 is een uitvoerige beschrijving van deze elementen te vinden. Verdere informatie over dit plan 
van aanpak is te vinden op de website van PIANOo:  
https://www.pianoo.nl/document/11400/plan-van-aanpak-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-
2015-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Manifest MVI. 
Het eerder opgestelde ‘Plan van aanpak’ is in december 2016 verder geconcretiseerd in het ‘Manifest 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 - 2020 (Manifest MVI)’ wat ondertekend is door 61 publieke 
partijen waaronder de rijksoverheid, gemeentes, waterschappen en provincies. Het kabinet beoogt met 
dit manifest op een meer bindende manier te bereiken dat MVI een concrete bijdrage gaat leveren aan de 
realisatie van een groot aantal aan duurzame beleidsdoelen. Deze beleidsdoelen variëren van bijv. het 
tegengaan van klimaatverandering, het realiseren van een circulaire economie en verduurzamen van 
product- en marktketens tot het tegengaan van mensenrechtenschendingen en het bevorderen van social 
return.  
 
De deelnemende partijen spreken met ondertekening van dit Manifest af om:  
- Een actieplan MVI op te stellen, waarin eigen geformuleerde ambities worden uitgewerkt in concrete 

acties waaraan de deelnemers zich ook daadwerkelijk conformeren. Deze actieplannen moeten voor 17 
juni 2017 gereed zijn, openbaar gemaakt en de uitvoering ervan bewaakt; 

- MVI effectief te verankeren in hun eigen organisatie; 
- Actief deel te nemen in een lerend netwerk waarin samenwerking en het onderling uitwisselen van 

ervaringen centraal staan (I&M 2016b).  
 
 
 

Noord-Holland: Streekbussen 
Ambitie, politieke inventiviteit en een dialoog met de markt met een functionele uitvraag leidde in de provincie 
Noord-Holland tot een nieuwe oplossing voor het zero-emissie busvervoer. Waterstof als bijproduct (afvalstof) uit 
de staalindustrie werd ingezet als brandstof.  
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 11 
 

https://www.pianoo.nl/document/11400/plan-van-aanpak-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2015-2020�
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Daarnaast verplicht en committeert de rijksoverheid zich, naast de invulling van hun eigen MVI beleid, aan 
het begeleiden en monitoren van de deelnemende partijen.   
 
Verdere informatie over dit Manifest is te vinden op de website van PIANOo:  
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/manifest-mvi-overheden-maken-omslag-naar-duurzame-
inkoop 
of 
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifestmaatschappelijkverantwoo
rdinkopen-december2016.pdf 
 
5.2 ISO 20400-richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. 
Om organisaties bij de implementatie van MVI te ondersteunen verscheen in het voorjaar van 2017 de 
ISO 20400-richtlijn de zowel publieke als private organisaties praktische handvatten gaat bieden bij het 
implementeren (inrichten en borgen) van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0 Enkele basisbegrippen met betrekking tot duurzaam inkopen. 
In dit hoofdstuk passeren enige begrippen uit het inkoopland de revue. We beginnen met omschrijving 
van circulair inkopen en enkele verwante begrippen. MVI gaat verder dan de traditionele beoordelings-
criteria zoals de ‘laagste offerteprijs’ en ‘de kortste levertijd’. Om die reden gaan we wat dieper in op 
enkele gunningscriteria die hierbij een rol spelen. 
 
6.1.1 Circulair inkopen. 
Een circulaire economie kun je beschrijven als een economie waar afval niet bestaat en waar verspilling 
van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te 
maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren (I&M 2016a). Om dit verder te concretiseren heeft 
het kabinet in het najaar van 2016 het ‘Rijksbrede programma Circulaire Economie’ gelanceerd met de als 
volgt omschreven ambitie:  
 
‘(…) Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder 
schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op 
duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de 
gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden 
hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu (…).’ (I&M 
2016c). 
 

De NS: 100% Duurzame Stroom in 2018 
Door haar energie zeer ambitieus in te kopen, zorgt de NS ervoor dat in 2017 alle treinen op duurzame energie 
rijden. De uitvraag bij de aanbesteding betrof 100% additionele groene stroom, opgewekt met windenergie, 
waarvan 50% uit Nederland moest komen. Daarnaast is de NS een 10-jarig partnerschap aangegaan met de 
leverancier Eneco, om vanaf 2015 de transitie te starten naar een volledig klimaatneutrale treinreis.  
 
Met een jaarvolume van 1,4 terawattuur gaat het om het grootste groene energiecontract ooit dat in 
Nederland is gesloten. De positieve impact wordt verder vergroot doordat de NS de stroom mede inkoopt 
namens ProRail, Arriva, Veolia, Connexxion, Kombi Rail Europe, DB Schenker, ERS Railways, HSL Logistik, 
Rotterdam Rail Feeding en Rurtalbahn Benelux. 
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 6 
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Een van de consequenties van deze transitie is dat bedrijven hun bedrijfsvoering hierop moeten 
aanpassen. Vaak komt dit neer op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe ontwerpbenaderingen, 
technologieën en businessmodellen, veelal gepaard met nieuwe vormen van ketensamenwerking met 
zowel klanten, toeleveranciers, eindgebruikers en verwerkers.  
 
Er bestaat een breed pallet aan methodes en technieken die op allerlei manieren met elkaar 
gecombineerd kunnen worden. Bekend is het principe waarbij producten als dienst worden aangeboden. 
De fabrikant blijft hierbij de eigenaar van het fysieke product en het gebruik wordt verrekend in vormen 
zoals prestatiecontracten, deelconstructies, betalen per afname (pay-per-use) of leasing. Het gaat de 
klant primair om de service die ze afnemen zoals flexibele mobiliteit, het maken van een kopie of een 
behaaglijke werkruimte en minder om het fysieke product zoals resp. een auto, een kopieerapparaat of 
een klimaatinstallatie.  
 
De gedachte hierachter is dat leveranciers er gedurende de totale levenscyclus van hun producten er 
verantwoordelijk voor blijven. Hierdoor hebben zij de vrijheid, en zijn er bij gebaat, om dit op de meest 
ecologisch en economisch vriendelijke wijze aan te pakken. Bovendien zijn fabrikanten ervan verzekerd 
dat producten uiteindelijk weer worden geretourneerd en op welk moment dit zal plaatsvinden. Deze 
producten hebben dan een fase van hun levenscyclus doorlopen en vormen de input voor weer een 
nieuwe fase. Dit kan als product of onderdeel (d.m.v. repair, refurbischement of remaufacturing), of als 
nieuw grondstof na recycling. De cirkel is dan rond met een win-win situatie voor zowel leverancier als 
klant. 
 
Echter, ook andersoortige principes komen voor, zoals het maken van afspraken over doorkoop en 
terugkoop na gebruik, statiegeld, inruilen,  maatregelen om de levensduur van producten te verlengen 
(bijv. door deze repareerbaar en renoveerbaar te maken) of het tegengaan van verspilling tijdens 
productie.  
 
De mogelijkheden zijn dus heel divers en de meest optimale oplossing is van allerlei factoren afhankelijk 
en vaak gebaseerd op een combinatie van verschillende basisprincipes. Deze ontwikkelingen staan 
momenteel nog in de kinderschoenen en bij een transitie naar een circulaire bedrijfsvoering is in veel 
gevallen sprake van vormen van zowel technische als sociale(organisatorische) innovatie.  
 
Bij circulair inkopen wordt het inkoopinstrument ingezet om deze ontwikkeling verder aan te jagen door 
de vraag naar op deze principes van de circulaire economie geleverde goederen en diensten te creëren en 
te stimuleren (I&M 2016b). Bijvoorbeeld door tijdens het inkoopproces zeker te stellen dat producten of 
materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden 
ingezet, of door te kiezen voor een toepassing van organische (bio-based) materialen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bergen op Zoom: koffie en thee uit biobased bekers 
De gemeente Bergen op Zoom is actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom de zgn. Biobased Delta. Hierin 
werken overheden uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met MKB, multinationals en 
kennisinstellingen aan de versnelling van een biobased economy. Om dit verder te stimuleren heeft de 
gemeente Bergen op Zoom besloten de koffie en thee te serveren in bekers die in de regio vervaardigd zijn uit 
biobased materialen.  
 
Naast het duurzame aspect stimuleert de gemeente hiermee ook de lokale economie en benadrukt het de 
gemeentelijke betrokkenheid aan personeel, bewoners en externe partijen. 
 
Zie verder op: www.biobaseddelta.nl 
www.bndestem.nl/nieuws/bergs-gemeentehuis-serveert-koffie-en-thee-in-biobased-kop~ad531d52  



  
 

Mei 2017    - 12 –   Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  
 

Naast een transitie van de leveranciers vraagt dit ook om een andere invulling van het inkoopvak. Dit kan 
bijv. door de dialoog aan te gaan met interne klanten en leveranciers over de behoefte die vervuld dient 
te worden, door ontwerp- en productievraagstukken te bespreken of door innovatieve contractvormen 
aan te gaan (EZ 2013). Het gaat dus om een meer stimulerende benadering van de overheid zoals onder 
4.0, en bijlage 2, is omschreven. 
 
Verdere informatie over circulair inkopen is te vinden op de website van PIANOo:  
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-
thema-s/circulair-inkopen 
 
Of de ‘Wegwijzer Circulair Inkopen’ op de site van MVO Nederland 
http://mvonederland.nl/wegwijzer-circulair-inkopen-0#tab=pane-title-step-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 Levenscyclusanalyse (Life Cycle Analysis, LCA). 
In veel gevallen is het noodzakelijk om de duurzaamheidsimpact van producten en processen te kunnen 
beoordelen. Hiervoor zijn intussen vele methodieken ontwikkeld en in standaarden verwerkt. Ze komen 
er op neer dat per eenheid grondstof of processtap standaardwaarden zijn bepaald waarmee de totale 
milieu-impact van een product of systeem kan worden beoordeeld. 
 
Op deze manier kan de verdeling van alle milieu effecten over de gehele keten en/of levenscyclus van een 
product op een gestandaardiseerde manier worden beoordeeld. Naast materialen en productie gaat het 
hierbij dus ook om de impact tijdens gebruik, hergebruik, transporten, en een eventuele verwerking na de 
totale levensduur (End of life). Deze LCA methodiek kan in het inkooptraject op diverse manieren als 
hulpmiddel worden ingezet.  
 
 
 

Gemeente Amsterdam: Beton inkoop 
De gemeente Amsterdam heeft haar inkoopbeleid zodanig aangepast dat vanaf 2017 alle oude tegels, 
stoepranden en ander bestratingmateriaal na verwijdering volledig worden hergebruikt. 
Hierdoor neemt Amsterdam niet alleen verantwoordelijkheid voor de producten die ze inkopen, maar ook de 
producten die ze afdanken. Het resultaat is dat 60.000 ton per jaar - oftewel 68 voetbalvelden - aan 
bestratingmateriaal een duurzame circulaire businesscase oplevert, die CO2-arm is.  
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 5 
 

Gemeente Utrecht: WMO inkoop als dienst 
Een goed voorbeeld van circulair inkopen met een win-win situatie voor alle betrokkenen. 
Producten waarvan de technische levensduur veel langer is als de gebruikstijd lenen zicht perfect voor een 
circulaire oplossing waarbij het gebruik van deze producten als dienst wordt afgenomen.  
Vanwege de blijvende verantwoordelijkheid van de producten hebben de producten een langere levensduur, 
zijn gemeentes goedkoper af en worden de leveranciers uiteindelijk geselecteerd op basis van de 
klanttevredenheid van WMO-gebruikers.  
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 10 
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6.1.3 Total Cost of Ownership (TCO). 
Na de aanschaf van een product of dienst houden de kosten niet op bij de inkoopfactuur. Vaak ontstaan 
er na levering nog diverse kosten voor bijv. logistiek, onderhoud, bediening, gebruiksartikelen (zoals 
papier en toners), energieverbruik, financiering, verzekering en eventuele vervolgkosten die gemoeid zijn 
met het niet functioneren ervan.  
 
Tijdens het inkoopproces kan het uiteindelijke totaalplaatje er heel anders uitzien als men in staat is om al 
deze kosten in kaart te brengen en in een offertebeoordeling te betrekken, waardoor men uitgaat van de 
integrale kosten i.p.v. enkel de aanschafprijs. Dit principe wordt ook wel aangeduid als Total Cost of 
Ownership (TCO).  
 
Dit concept is reeds in de jaren 80 geïntroduceerd om het denken van inkopers naar een meer integrale 
richting te stimuleren (Ellram 1995). Maar het komt nu nog te vaak voor dat de offerteprijs het cruciale 
beoordelingscriterium in een inkoopproces is, waarbij geen acht wordt geslagen op kosten die ontstaan 
vanaf ingebruikname, met zgn. ‘goedkoop-duurkoop’ situaties als gevolg.  
 
TCO is van belang bij MVI en circulair inkopen in het bijzonder. Een eerlijke vergelijking tussen contracten 
die gebaseerd zijn op nieuwe circulaire modellen en hun traditionele lineaire tegenhangers kan alleen op 
basis van een TCO beoordeling plaatsvinden. Een conventionele beoordeling op basis van de aanschafprijs 
geeft vaak een scheef beeld of is zelfs niet mogelijk.  
 
Bij service gerelateerde contracten wordt in plaats van Total Cost of Ownership ook wel het begrip Total 
Cost Of Usage (TCU) gebruikt als er sprake is van gebruik van producten zonder overdracht van eigendom. 
Beide begrippen komen neer op hetzelfde basisprincipe van een integrale kijk op alle relevante kosten. 
 

Gemeente Utrecht: WMO inkoop als dienst 
Een goed voorbeeld van circulair inkopen met een win-win situatie voor alle betrokkenen. 
Producten waarvan de technische levensduur veel langer is als de gebruikstijd lenen zicht perfect voor een 
circulaire oplossing waarbij het gebruik van deze producten als dienst wordt afgenomen.  
Vanwege de blijvende verantwoordelijkheid van de producten hebben de producten een langere levensduur, 
zijn gemeentes goedkoper af en worden de leveranciers uiteindelijk geselecteerd op basis van de 
klanttevredenheid van WMO-gebruikers.  
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 10 
 

D66 maakt circulair bouwen de norm in Utrecht 
Een goed voorbeeld van bestuurlijke ambitie. De gemeenteraad van Utrecht heeft bij wijze van een motie 
uitgesproken dat ‘circulaire bouwen’ de nieuwe bouwnorm in onze stad wordt. Opvallend hieraan is ook de 
omkeren van de bewijslast: wie niet aan deze norm kan of wil voldoen, zal dit gedegen en goed onderbouwd 
uit moet kunnen leggen. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor het inkoopbeleid. Zeker wanneer gemeente 
grondeigenaar is.  
 
Zie verder:  https://utrecht.d66.nl/d66-maakt-circulair-bouwen-norm-utrecht/ 
En voor de motie:  https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=a0e9425d-a41f-4aa0-
8830-2060be42c246 
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6.2 Gunningmethoden. 
 
6.2.1 Beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV). 
Bij de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV) worden aanbiedingen niet alleen beoordeeld op de 
laagste prijs maar ook op basis van andere kwaliteitsaspecten. Deze kwaliteitsaspecten zijn onderdeel van 
de gunningscriteria en kunnen betrekking hebben op onderdelen zoals o.a. levertijden, competenties van 
de toeleverancier, overlast voor de omgeving maar ook op facetten die verband houden met 
duurzaamheid. Veelal worden deze aanvullende kwaliteitsaspecten middels een gewogen puntensysteem 
in de aanvraag en de uiteindelijke beoordeling ondergebracht. 
 
In feite concretiseren de beste PKV-criteria de wensen die een inkopende organisatie heeft boven op de 
minimumeisen voor een bepaalde opdracht, en het biedt hiermee de mogelijkheid om marktpartijen aan 
te moedigen hieraan tegemoet te komen.  
 
6.2.2 Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 
Voorheen stond de term Meest Voordelige Inschrijving precies voor wat hierboven staat omschreven als 
Best-PKV principe en het wordt als zodanig nog steeds gebruikt. Echter, met de wijziging van de 
Aanbestedingswet in 2012 is de betekenis van de term EMVI gewijzigd. Sindsdien is EMVI een meer 
overkoepelende term geworden voor alle gunningscriteria zoals Beste PKV, de laagste (aanschaf)prijs en 
de laagste (levenscyclus)kosten. 
 
6.2.3 Prestatie-inkoop of Best Value Procurement (BVP)  
Prestatie-inkoop (of Best Value Procurement) is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden 
gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. 
Een van de kenmerken hierbij is dat 

 

het principe om veel eisen te stellen aan de inschrijvende partijen 
wordt losgelaten. De ondernemer die voor een bepaalde uitvraag de beste prijs-kwaliteitverhouding 
biedt, krijgt hierdoor alle ruimte om zich te onderscheiden van zijn concurrenten.  

Prestatie-inkoop betekent een verschuiving van 'controleren en beheersen' naar 'loslaten en vertrouwen', 
van 'sturen door de opdrachtgever' naar 'laten leiden door de opdrachtnemer'. De opdrachtgever 
faciliteert alleen, de opdrachtnemer neemt het voortouw. Mogelijke voordelen van deze aanpak zijn o.a. 
zijn een betere samenwerking en afstemming in de keten, meer mogelijkheden voor de opdrachtnemer 
om zich te onderscheiden, minder meerwerk, minder vertraging en een hogere klanttevredenheid. 
 

Een andere gunningmethode die kan worden toegepast: vooraf wordt een prijs vastgesteld en aanbieders 
worden uitgenodigd binnen dit gestelde budget met duurzame oplossingen te komen. De beoordeling 
vindt in dit geval plaats op de meest duurzame oplossing en hierop wordt door de aanbieders dan ook 
geconcurreerd. Het effect is dat een race naar de top ontstaat op het gebied van duurzaamheid in plaats 
van een race naar de bodem op prijs. 

6.2.3 Vastzetten van de prijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Wageningen: Interieur architect 
Voor de vernieuwbouw van het eigen stadhuis werd door de gemeente Wageningen een interieurarchitect 
gezocht die binnen het gestelde budget en duurzaamheids-criteria, een ontwerp kon maken. De winnaar van de 
aanbesteding werd gekozen op basis van hoe de inschrijvers de gestelde eisen gaan realiseren middels een Plan 
van Aanpak en een uitgebreide presentatie. 
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 13 
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7.0 Energy Service Company (ESCo), een goed voorbeeld van circulaire inkoop. 
Het verduurzamen van overheidsgebouwen staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Het 
energieverbruik en daarmee de energierekening worden door een groot aantal factoren bepaald. 
Daaronder zijn factoren die verband houden met de energie-efficiency van de installatie, het gebouw 
(zoals isolatie), maar ook de manier waarop het wordt gebruikt, onderhouden en beheerd. Overheden 
staan hierbij voor de keuze om deze verduurzaming geheel zelf te organiseren of dit deels of geheel uit te 
besteden aan een externe partij.  
 
Een Energy Service Company (ESCo) is zo’n externe partij die op grond van een prestatiecontract zorg 
draagt voor één of meerdere onderdelen van met name de energievoorziening en/of hieraan 
gerelateerde elementen zoals klimaatvoorziening, verlichting, woon- en leefcomfort tot zelfs de 
exploitatie van het gehele gebouw. De kerntaken van een ESCo zijn met name gericht op de aanleg, het 
onderhoud en beheer (of overnemen) van de (klimaat)installatie(s) van gebouwen.  
 
Over het algemeen bevatten de prestatiecontracten onderdelen die er voor zorgen dat een ESCo er 
belang bij heeft om te streven naar de meest efficiënte en duurzame oplossingen. Doordat de inkopende 
partijen alleen resultaten specificeren en niet de manier waarop deze tot stand komen krijgen deze Esco’s 
de vrijheid en worden ze hiertoe uitgedaagd naar de beste oplossingen te zoeken. 
 
Voor de aanbestedende partij is hierbij het voornaamste doel om substantieel op energiekosten te 
besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen 
organisatie te ontlasten (bron rvo.nl). De achterliggende gedachte hierbij is dat een ESCO meer 
(technische)kennis en ervaring op dit gebied bezit en, doordat ze meerdere gebouwen in beheer hebben, 
schaalvoordelen hebben.  
 
Bovendien is er bij een conventionele aanpak van energiebesparing veelal sprake van een ‘split-incentive’: 
De investering in energiebesparende maatregelen wordt veelal door de eigenaar van een gebouw gedaan 
terwijl deze hier geen baat bij heeft omdat de gebruiker (huurder) profiteert van de verlaagde 
energiekosten. Dit blijkt vaak het geval te zijn bij gebouwen zoals huurwoningen, scholen, zwembaden, 
kantoren, sportaccommodaties en ziekenhuizen. 
 
Ook vanuit het oogpunt van circulariteit geeft dit mogelijkheden. Doordat een ESCo verantwoordelijk 
wordt voor een bepaalde prestatie en eigenaar blijft van de installatie kan het de regie houden over de 
totale levenscyclus. De ESCo krijgt hierdoor meer vrijheid deze installatie op een meest 
klimaatvriendelijke en economische manier te ontwerpen, te exploiteren en te streven naar hoogwaardig 
hergebruik na verwijdering.  
 
Uitgebreide informatie over ESCO is terug te vinden onder: 
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/utiliteitsbouw/beheer-en-
onderhoud/escos 
  
 
 
 
 
 
 
  

Muziekkwartier, Enschede 
Een goed voorbeeld van een ESCo constructie vind je in de gemeente Enschede. Hier besloot de gemeente in 2010 
om het volledige beheer en onderhoud van het gebouw, inclusief alle installaties daarin, voor maar liefst 20 jaar aan 
te besteden, geïntegreerd met energieverbruik. Tussen 2010 en 2014 is het energieverbruik van dit moderne 
gebouw met 17% gedaald. En dat in de basis alleen maar door het gebouwonderhoud op een andere manier in te 
kopen. 
 
Zie verder het Groenboek Duurzaam Inkopen blz. 12 
 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/utiliteitsbouw/beheer-en-onderhoud/escos�
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/utiliteitsbouw/beheer-en-onderhoud/escos�
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8.0 Lokaal aan zet. 
Er zijn een aantal bronnen om enig inzicht te krijgen in hoeverre duurzaam inkopen of MVI in Nederlandse 
gemeentes is ontwikkeld en ingevoerd. Deze rapportages geven al een goede indicatie over de stand van 
zaken in uw gemeente. 
 
Gemeentelijke benchmarks. 
De lokale duurzaamheidsmeter is een landelijke benchmark die inzicht geeft in de ambities en 
initiatieven van gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het is gebaseerd op een 
uitgebreide vragenlijst die geënt op de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: People, 
Planet en Profit. Per gemeente is een goede indicatie te vinden over de mate waarin binnen allerlei 
beleidsterreinen op duurzaamheid is ingezet. Het is echter wel een meting aan de ‘voorkant’: Het geeft 
geen beeld van de uiteindelijke resultaten. 
 
Deze benchmark is te vinden onder: 
http://www.duurzaamheidsmeter.nl 
 
Specifieke elementen voor MVI zijn te vinden onder Profit: 
http://www.duurzaamheidsmeter.nl/archief/ldm2013/resultaten/2013/nl/profit/gemeente.html 
 
Een toelichting op de MVI vragenlijst en tevens een goede checklist: 
http://www.duurzaamheidsmeter.nl/file/125 
 
De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex is daartegen wel een resultaatmeting en geeft een overzicht van 
een brede verzameling aan prestatie-indicatoren waarop gemeentes met elkaar worden vergeleken. 
Iedereen kan voor zijn of haar gemeente dit overzicht opvragen en dit vergelijken met landelijke scores. 
Deze overzichten gaan niet specifiek over het inkoopbeleid van gemeentes maar geeft wel een beeld waar 
kansen liggen voor verbetering met het inkoopbeleid als een van de aanjagers.  
 
Deze benchmark is te vinden onder: 
https://www.gdindex.nl 
 
Per gemeente kan een overzicht worden opgevraagd onder: 
https://www.gdindex.nl/content/werkbladen 
 
Een soortgelijk overzicht is te vinden op de website van Telos. Deze Nationale monitor duurzame 
gemeenten 2016 is te vinden onder: 

http://www.telos.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/609888.aspx 
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9.0 Suggesties voor in het VK programma GR 2018. 
D66 streeft ernaar om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen integraal onderdeel te laten zijn van alle 
beleidsterreinen. Pas dan is de impact echt navenant om te kunnen spreken over een groen 
verkiezingsprogramma. Afhankelijk van de gevonden resultaten in uw gemeente zijn er een aantal 
tekstvoorstellen aan te dragen voor het lokale verkiezingsprogramma. We gaan er hierbij van uit dat 
algemene duurzaamheidambities reeds geformuleerd zijn. Verder geven we in bijlage 3 een gedetailleerd 
overzicht van de beleidsterreinen waarin MVI een rol kan spelen.  
 
Jaarlijks wordt door de gemeente xxxx voor zo’n xx miljoen ingekocht. Deze inkoopkracht biedt de 
mogelijkheid om bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren of aan te jagen. Dit geldt zeker 
voor thema’s die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. 
 
De ambitie hierbij is niet langer slechts te voldoen aan minimale eisen van milieu impact tegen een zo laag 
mogelijke (eenmalige) kostprijs maar het aanmoedigen en/of uitnodigen van leveranciers om zo duurzaam 
mogelijk producten, diensten of werken te leveren tegen een zo gunstig mogelijk financieel perspectief op 
de langere termijn. 
 
Dit betekent dat duurzaamheidaspecten prominent onderdeel moeten zijn in de manier waarop de binnen 
de gemeente inkoop is georganiseerd en vergt veelal een andere manier waarop de toelevermarkt wordt 
benaderd. Het gaat hierbij bijv. om meer (constructieve) dialoog met de markt, op duurzaamheid 
toegesneden gunningcriteria en minder strak gedefinieerde specificaties waardoor marktpartijen meer 
ruimte krijgen voor innovatieve ideeën.  
 
Als uw gemeente nog niet aangesloten is bij het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016’ 
kan het volgende hieraan worden toegevoegd. 
Tevens is D66 van mening dat de gemeente xxxxx aansluiting moet zoeken bij bestaande convenanten 
zoals vele gemeentes dat reeds hebben gedaan. Met name het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen 2016 - 2020’. Naast heldere doelen krijgt in de gemeente xxxx tevens de gelegenheid ervaringen 
uit te wisselen met andere gemeentes. 
 
Als uw gemeente wel is aangesloten is bij het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016’ kan 
het volgende hieraan worden toegevoegd. 
D66 is van mening dat met de ondertekening van het manifest ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen 2016 - 2020’een stap in de goede richting is gezet en ziet dit als een uitgelezen kans om het 
gemeentelijk inkoopbeleid verder in deze richting te ontwikkelen. 
 
Een specifieke alinea over circulair inkopen wat je bijvoorbeeld in kunt voegen in het hoofdstuk over 
circulaire economie. 
D66 vindt dat de overheid een actieve rol moet vervullen bij de transitie naar een Circulaire Economie. Dit 
uitgangspunt moet doorwerken in het inkoopbeleid door actief te streven naar de aanschaf van op de 
principes van de circulaire economie geleverde goederen, diensten, gebouwen en werken.  
 
Indien het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed binnen uw gemeente een actueel onderwerp is 
(en waar niet?) kan het volgende hieraan worden toegevoegd. 
D66 is van mening dat bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed marktpartijen een actieve en 
rol kunnen vervullen en door een slim en duurzaam inkoopbeleid tot optimale oplossingen te prikkelen zijn.  
 
  



  
 

Mei 2017    - 18 –   Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  
 

10.0 Tot slot. 
We hebben met deze factsheet de intentie om een introductie te verzorgen op het vakgebied van 
duurzaam inkopen. Wij zijn ons er van bewust dat we hierin verre van volledig zijn, dus als er vragen, 
opmerkingen, aanvullingen etc. zijn vernemen dat heel graag. Op deze manier kunnen wij binnen onze 
partij kennis en inzichten over dit onderwerp verder uitbouwen. Uiteraard zijn wij ook razend benieuwd 
naar specifieke ervaringen die bij lokale afdelingen worden opgedaan.  
 
Contactgegevens van de opstellers 
Deze factsheet is opgesteld door de werkgroep Circulaire Economie die valt onder de landelijke thema-
afdeling D66 Duurzaam. Contactgegevens opstellers: Remko Zuidema (voorzitter werkgroep, 
info@remkozuidema.nl), Frank Nouws (secretaris werkgroep, fnouws@gmail.com)  
 
Auteurs:  

- Frank Nouws  
- Juliette Vegter 

 
Deze factsheet kwam mede tot stand door de constructieve bijdrage van:  
Remko Zuidema, Jan-Willem Kanters, Andreas Ligtvoet, Dianne Schellekens, Henk Klösters, Jan Bourgonje, 
Tim van het Hof en Frank Toeset.  

 
 
 
Bijlage 1 : 
Bijlage 2 : Stimulerende rol van overheden (maatschappelijk verantwoord inkopen).  

Fasen in het inkoopproces 

Bijlage 3 : Waar kan MVI toegepast worden. 
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BIJLAGE 1 

De omschrijving van de inkoopfunctie werpt de vraag op wat onder het inkoopproces wordt verstaan en 
welke fasen hierin te onderscheiden zijn. Het model van van Weele (2006) is hierin de meest bekende. Hij 
onderscheidt binnen het inkoopproces zes hoofdfasen. In figuur 3.3 is een overzicht opgenomen met een 
korte omschrijving.  

Fasen in het inkoopproces 

 
Dit model geeft enig inzicht in het inkoopproces en de activiteiten die hierin een rol spelen. Echter, in de 
praktijk komt het er vaak op neer dat diverse fasen ‘over elkaar heen schuiven’ op dat sommige 
processtappen in een specifieke situatie niet relevant zijn.  
 

 
 
Fig 3.3 Hoofdfasen in het inkoopproces (bron: van Weele, 2008) 
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BIJLAGE 2 

Stimulerende rol van overheden (maatschappelijk verantwoord inkopen).  
Zoals eerder aangegeven vond in het ‘Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020’ 
een verschuiving plaats van het toepassen van minimumeisen naar het aanmoedigen en/of uitnodigen 
van leveranciers om zo duurzaam mogelijke producten en diensten te leveren. Ofwel, het benutten van 
de mogelijkheden om MVI in te zetten als instrument voor het realiseren van doelen uit akkoorden, 
convenanten en andere afsprakenkaders.  
 
Overheden kunnen dit bijv. doen door:  
 
A. Aan te besteden op basis van ambities 
Ofwel, anders dan het voldoen aan de minimale eisen streven naar een maximaal resultaat door een zo 
goed mogelijke afstemming tussen beleidsdoelstellingen en de toelevermarkt. Daarnaast gaat het ook om 
een andere houding. 
 
B. Meer gebruik te maken van de dialoog met de markt 
Onvoldoende kennis over de mogelijkheden van de toelevermarkt kan tijdens het inkoopproces tot 
diverse knelpunten leiden of tot onbevredigende eindresultaten. Dit kan er bijv. in resulteren dat er iets 
gespecificeerd wordt dat uiteindelijk onuitvoerbaar is, of onnodig duur, terwijl betere alternatieven op 
voorhand werden uitgesloten in een (te) strikte specificatie. Om dit te ondervangen is het mogelijk om in 
diverse fases van het inkoopproces, binnen de kaders van de wetgeving, een dialoog aan te gaan met de 
toelevermarkt. In de nieuwe Europese Aanbestedingrichtlijn zijn deze mogelijkheden voor marktdialoog 
uitgebreid.  
 
C. Meer gebruik te maken van duurzame gunningscriteria 
Men kan duurzame oplossingen vanuit de leveranciersmarkt aanmoedigen door, naast traditionele 
criteria als prijs & levertijd ook criteria op te nemen die betrekking hebben op duurzaamheid. 
Leveranciers worden hierdoor aangespoord met duurzame oplossingen te komen en worden hiervoor 
‘beloond’ met een gunningsvoordeel.  
 
D. Vaker uit te gaan van de levensduurkosten  
Het begrip levensduurkosten en TCO is uitgebreid behandeld in hoofdstuk 6 
 
E. Vaker te kiezen voor een functionele uitvraag, 
Ook een middel om tegemoet te komen aan onvoldoende kennis omtrent de mogelijkheden van de 
toelevermarkt. In dit geval wordt niet een gespecificeerd middels een uitgebreide technische omschrijving 
maar een functie of doel waaraan moet worden voldaan. Op deze manier worden toeleveranciers 
uitgedaagd met innovatieve of creatieve oplossingen die in het geval van meer conventionelere 
specificaties zouden zijn uitgesloten.  
 
F. Opstellen toesingscriteria 
Door wordt de wijze van toetsing van geleverde diensten, goederen en werken op het nakomen van 
duurzaamheidbeloftes uit offertes in contractmanagement op te nemen wordt geborgd dat deze ook 
transparate manier daadwerkelijk waargemaakt worden. Calculerende leveranciers worden ontmoedigd 
om beloftes te doen die niet waargemaakt (kunnen) worden (‘Greenwashen’) en wordt ook voorkomen 
dat leveranciers die de opdracht niet gegund hebben gekregen een procedure kunnen starten.  
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BIJLAGE 3 

Waar kan MVI toegepast worden. 
Hieronder geven we ‘in staccato’per beleidsterrein of thema enkele weer waarin MVI een rol kan 
vervullen. We hebben niet de intentie om hierin volledig te zijn maar het geeft een goede indruk van de 
reikwijdte van de inkoopfunctie. Bovendien beogen we met deze opsomming de lezer te prikkelen tot 
nieuwe ideeën. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven komt de materiedeskundigheid uit de beleidsafdeling. 
Van de inkoper wordt gevraagd om vraag en de mogelijkheden uit de markt te matchen en dat uiteindelijk 
te voorzien van een juridische omlijsting. Hiermee kan de inkoper worden gezien als de spin in het web 
om maatschappelijk verantwoorde inkoop gemeentebreed in te voeren.  

1. Regionale Economie 
- Versterken lokale economie door pilots, experimenten, aanbestedingsaanpak door middel van 

samenwerking binnen de regio met gemeenten en provinciën.  
 

2. Sociale Zaken 
- % social return meenemen met aanbesteding. 
- Inbesteding van werkzaamheden; Niet inkopen maar zelf uitvoeren kan ook sociale meerwaarde 

genereren, zoals onlangs gebeurd is met schoonmaakpersoneel. 
- Regelingen voor minima voor goede prijs regelen 

 
3. Economische Zaken 
- Leveranciers mee laten denken met sociale innovatie zoals nieuwe samenwerkingsvormen, 

beloningsstructuren en verdienmodellen 
- Leveranciers stimuleren om te komen tot radicale aanpassing van productie en gebruik en 

verwerking van producten in het kader van circulaire economie. 
- Fondsen voor bijv woningisolatie of innovaties in slimme zorg/slimmer leven, zorgen voor de 

juiste leveranciers middels aanbestedingen 
 

4. Ruimtelijke- en stadsontwikkeling  
- Leveranciers laten meedenken voor creativiteit en innovatie voor optimale infrastructuur.  
- Zorgen voor de juiste leveranciers die duurzaamheid toepassen bij onderhoud en verbetering 

infrastructuur of aanleg nieuwe woonwijken.  
- Energiezuiniger maken van bestaande woningen, samen met de bouwwereld slimme en 

betaalbare oplossingen mogelijk maken 
- Inbreng van marktkennis voor beleidsplannen en uiteindelijk aanbestedingen voor verbeterd 

netwerk aan fiets en wandelpaden en vaarroutes 
- Naast het slimmer inrichten van de warmtevoorziening dient het elektriciteitsnetwerk te worden 

voorbereid op een grotere toestroom van duurzame, vaak decentraal opgewekte energie. Deze 
transitie vergt veel inbreng van leveranciers en daarmee wordt ook een belangrijke bijdrage van 
inkoop verwacht.  

- Duurzame en innovatieve straatverlichting, stoplichten e.d.  
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5. Energie 
- Leveranciers zelf stimuleren over te gaan tot afscheid van fossiele brandstoffen; 
- Eigen bedrijfsvoering van de gemeente overbrengen op natuurlijke brandstoffen; 
- Ideeën van buiten vertalen naar binnen voor experimenten, businesscase en uiteindelijk 

besluitvorming, zoals zonnecellen integreren in asfalt op provinciale wegen en stortplaatsen 
gebruiken voor opwekking van zonne- en windenergie; 

- Warmte/koude-opslag (WKO) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van 
energiegebruik in kantoren. Meenemen met aanbesteding en contractbeheer; 

- De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven tot slimme investeringen in energiebesparing met een 
korte terugverdientijd. Dat kunnen innovatieve isolatieconcepten zijn, de grootschalige inzet van 
LED-verlichting of het gebruik van energiezuinigere apparatuur. Op die manier kunnen we onze 
energiebehoefte reduceren met ca. 25%. Hier moet scherp op worden toegezien. De huisvesting 
van de gemeente zelf moet hier ook aan voldoen. Hiervoor zijn leveranciers nodig; 

- De gemeente moet actief handhaven op de verplichtingen voor bedrijven om te investeren in 
duurzame energie. De leveranciers die voor de gemeente werken moeten ook aan deze eisen 
voldoen; 

- Transitie Duurzame opwekking van energie Op kleine schaal – dichtbij de inwoners thuis - en op 
grote schaal, waar duidelijke schaalvoordelen kunnen worden behaald. Inzetten leveranciers. 
 

6. Onderwijs  
- Meenemen met aanbestedingen dat bedrijven stageplekken openstellen.  

 
7. Welzijn 
- Gezondheid geldt als leidend principe bij ruimtelijk beleid. Zorgen voor een goed niveau van 

kennis en informatie zodat dit principe meegenomen wordt bij aanbestedingen en 
contractbeheer zodat ook getoetst kan worden of de afspraken na worden gekomen.  
 

8. Mobiliteit 
- Duurzame mobiliteit inkopen voor gebruik eigen medewerkers; 
- In aanbestedingen zorgen dat leveranciers gebruik maken van duurzame mobiliteit voor de 

uitvoering van de werkzaamheden; 
- Zorgen voor duurzaam vervoerspark bij busbedrijven en bedrijven die subsidies krijgen van de 

overheid en zorgen voor naleving; 
- Bij te verlenen vergunningen voor tankstations moet ruimte worden gecreëerd voor duurzamere 

alternatieven, zoals laadpalen, verwisselbare batterijen of waterstof. Voor bestaande locaties kan 
gewerkt worden met subsidies voor het herinrichten van het tankstation. Op die manier 
faciliteren we alternatieven zoals snellaadpalen; 

- Externe partijen laten meedenken voor een bijdrage aan de veiligheid van goederentreinen over 
het spoor. 
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9. Natuur, Milieu, Bodem en Water 
- In aanbestedingen zorgen dat afvalstoffen weer worden teruggenomen en herbruikt worden. En 

zorgen dat voor kwaliteit van producten voor herbruikbaarheid of het kunnen vervangen; 
- Slechte grondwaterkwaliteit (waterstofsulfide) meedenken met ondersteuning van bodembeleid 

en uitvoering aanbesteding op bodemsanering of andere verbetering, verandering of handhaving; 
- Meten en voorkomen van geluidsoverlast. Meedenken met ondersteuning van beleid en 

uitvoering van aanbesteding om metingen te verrichten voor uitvoering; 
- Meten en voorkomen van lucht en waterverontreiniging. 

 
10. Welzijn en gezondheid 
- Actief inzetten op een leefomgeving waarin een gezonde omgeving wordt gecreerd. Inkoop kan 

helpen met het uit de markt halen van innovatieve ideeën en start ups die hieraan willen 
bijdragen. 
 

11. Cultuur, erfgoed en kunst 
- Wij kiezen voor het openstellen van onze forten en industriële gebouwen voor evenementen, 

festivals of onderwijs. Door duurzaam beheer en juist nieuwe vormen van beheer en exploitatie 
kan dit erfgoed weer bloeien en geven we een nieuwe impuls aan plekken; 

- Uitgangspunt voor onze steun is toegevoegde waarde voor de inwoners en een bijdrage aan een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. D66 vindt dat de provincie waar mogelijk moet ondersteunen, 
bijvoorbeeld door sponsoren of andere mogelijke financiers van een evenement te betrekken en 
in contact te brengen met de organisatoren of culturele ondernemers.  
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