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BESTE LEZER, 

 
Deze publicatie is voor u. Het is een oproep 
aan u met volle kracht aan de slag te gaan 
met een belangrijk onderwerp: maatschappe
lijk verantwoord inkopen. Op de terreinen die 
voor onze toekomst belangrijk zijn, zoals een 
gezonde en klimaatneutrale stad, het tegen
gaan van kinderarbeid en de overgang naar 
een circulaire economie, is maatschappelijk 
verantwoord inkopen een middel om daad
werkelijk stappen te zetten.

Door onze krachten te bundelen, kunnen we 
meer bereiken. Samenwerken is het sleutel
woord. Samenwerken met andere overheden, 
met de markt, maar ook samenwerken binnen 
onze organisaties. De gemeenten Eindhoven 
en Rotterdam zijn prachtige inspirerende 
voorbeelden waar bestuurders, inkopers én 
budgethouders elkaar weten te vinden. In 
deze publicatie kunt u lezen hoe dat werkt. 
Om echt het verschil te maken is het belang
rijk dat we een stap verder gaan dan het stel
len van minimale milieueisen; er is namelijk 
veel meer mogelijk. Ga het gesprek aan met 
de markt en daag hen uit om met duurzame 
oplossingen te komen. Zoek uw collega’s op 
bij andere overheidsorganisaties. Door uw 
ervaringen te delen kunnen we elkaar helpen: 
u staat er niet alleen voor! 

Wat hebben de voorbeelden van Defensie, 
het Radboud UMC en Provincie Utrecht met 
elkaar gemeen? De geïnterviewden tonen lef 
en gaan niet voor de gemakkelijke weg. Ze 
zijn pioniers die het gesprek aangaan binnen 
én buiten hun organisatie. Dat maakt kwets

baar: niet alle initiatieven leiden tot succes. 
Dit moeten we accepteren. Maar leren zullen 
we. PIANOo helpt ons hierbij en brengt deze 
ervaringen bij elkaar. 

Ik daag u uit van maatschappelijk verant
woord inkopen een succes te maken. U hoeft 
dit niet alleen te doen, juist niet. Zoek betrok
kenen op, werk samen, leer van elkaar en deel 
kennis. Verken de grenzen binnen én buiten 
uw organisatie en laat u inspireren door de 
opvallende en prachtige voorbeelden in deze 
publicatie. Ook u kunt het verschil maken. 
Inkopen met maatschappelijk verantwoorde 
ambities: dat doe je zo! n
 

Sharon Dijksma
Staatssecretaris 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris Sharon Dijksma
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Goede kwaliteit van leven
Wethouder Staf Depla: “Een goede kwaliteit 
van leven in onze stad, nu en in de toekomst, 
staat voor ons college centraal. Een duurzame 
stad is een gezonde, veilige, bereikbare en 
bruisende stad en daarmee een aantrekkelijke 
stad. Een stad waar mensen graag willen  

wonen, werken en verblijven. Zo zijn we 
samen met inwoners aan het experimenteren 
hoe we het openbare licht kunnen inzetten 
om een prettige stad te creëren. Onze stad is 
de proeftuin.” In februari 2016 heeft Eind
hoven zich, als eerste Nederlandse gemeente, 
ook nog eens verbonden aan het klimaat
akkoord van Parijs. “Na het akkoord van Parijs 
concludeerden we dat de ambitie van onze 
stad nog wel wat scherper kon”, zegt Depla. 
“Nu committeren we ons met een jaarlijkse 
klimaatbegroting aan strikte afspraken op 
het gebied van duurzaamheid. En, leggen alle 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN IN EINDHOVEN:

EEN DUIDELIJK VERHAAL

Gemeente Eindhoven ademt duur-
zaamheid. In de gehele bedrijfs-
voering is er aandacht voor en de 
Noord-Brabantse gemeente deed er 
onlangs nog een schepje bovenop: 
ze verbond zich aan het klimaat-
akkoord van Parijs. Wethouder Staf 
Depla, adviseur maatschappelijk 
verantwoord inkopen Sandra Poels 
en programmaleider duurzaamheid 
Vanessa Silvertand vertellen hoe zij 
binnen de gemeente invulling geven 
aan duurzaamheid. ‘Belangrijk is het 
vertellen van een duidelijk verhaal 
dat iedereen begrijpt en richting 
geeft.’

Praktijkvoorbeeld 
Gemeente Eindhoven voert duurzaam 
(inkoop)beleid volgens de methode 
van The Natural Step (TNS).

Bijzonder
Combinatie van top-down beleid en 
bottom-up aanpak door alle 2.400 
medewerkers te trainen.

Sinds 
2009 
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The Natural Step (TNS)
Met The Natural Step werkt Eindhoven stap  
voor stap toe naar volledige duurzaamheid  
volgens 5 uitgangspunten:
-  zuinig omgaan met energie en gebruik groene 

energie;
-  gebruik van recyclebare en biologische afbreek-

bare materialen;
-  zuinig omgaan met en uitbreiden van de natuur; 
-  uitgaan van eigen kracht en bewoners onder-

steunen waar nodig;
-  anderen ondervinden geen nadelen van ons  

handelen en waar mogelijk verbeteren we hun 
kwaliteit van leven.

afdelingen van de gemeente voortaan ver
antwoording af op het gebied van duurzaam
heid.” De impact van de gemeente Eindhoven 
is aanzienlijk. Depla: “Onze gemeente koopt 
per jaar voor bijna 350 miljoen euro in en kan 
daarmee invloed uitoefenen op het milieu en 
sociale aspecten hier en in andere landen.”

Workshops
De methodiek die Eindhoven gebruikt bij  
de invoering van haar duurzaamheidsbeleid,  
is The Natural Step (TNS). Hierin is zowel 
aandacht voor de fysieke aspecten van 
duurzaamheid – materialen, afval, energie  
en biodiversiteit – als de sociale aspecten –  
armoedebestrijding, meedoen en goed 
onderwijs. Depla: “Wij willen samen met onze 
inwoners en partners werken aan een goede 
kwaliteit van leven, waarbij we innovatie 
stimuleren en onze stad aanbieden als een 
living lab.” Eindhoven heeft vier jaar lang 
workshops georganiseerd voor bijna alle 
medewerkers. “We zijn begonnen op afdelin
gen waar de noodzaak en impact groot was, 
zoals bij inkoop, en op afdelingen met veel 
daadkracht voor duurzaamheid, zoals vast
goed”, zegt Silvertand. “Tijdens deze work
shops legden we eerst de stappen van TNS uit, 
en vervolgens pasten de deelnemers die toe 
op hun eigen werkzaamheden. Elke workshop 
leverde iets anders op, want iedereen brengt 

Sandra Poels, Vanessa Silvertand en wethouder Staf Depla
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andere kennis en expertise in.” “We zijn toen 
meteen gestart met een aantal pilotprojecten 
op maat”, vult Poels haar collega aan. “Een 
goede manier om te experimenteren met het 
uitdagen van de markt op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord inkopen, 
aanvullend op de criteria van PIANOo. De 
methodiek van TNS en het beleid van de 
Rijksoverheid, vullen elkaar heel goed aan.  
De resultaten van de pilotprojecten hebben 
we gedeeld met de organisatie en dat smaak
te naar meer! Communicatie is een belangrijke 
sleutel tot succes.”

Omgaan met weerstand
Toch was er ook weerstand. Silvertand: “Be
langrijk is te onderzoeken wáár die weerstand 
vandaan komt en er aandacht voor te hebben. 
Met wat extra ondersteuning zie je vaak dat 
dezelfde mensen die eerst weerstand boden, 
dan vooraan staan.” Poels: “Niet iedereen 
reageert op dezelfde prikkels. Bij de één werkt 

een bottomupbenadering met workshops 
goed, de ander reageert juist beter op top
downbeleid vanuit het bestuur. In Eindhoven 
geloven we in de combinatie.” 

Volgens Silvertand maakt een enthousiaste 
wethouder veel verschil. “Dankzij de betrok
kenheid van Staf Depla worden zaken makke
lijker geregeld; beleid wordt sneller gemaakt 
en goedgekeurd. Maar uiteindelijk bereik je 
meer als je de intrinsieke motivatie van mensen 
aanspreekt.”

Steeds vaker maatwerk
Hoe vertaal je een brede aanpak als TNS  
vervolgens naar inkoopbeleid?
Poels legt uit: “We hebben TNS verwerkt in 
het stappenplan dat we bij elke aanbesteding 
volgen. Maar dit betekent niet dat dit bij elke 
aanbesteding op dezelfde manier gebeurt. 
Maatschappelijk verantwoord inkopen is maat
werk. Per aanbesteding of inkoop bekijk je hoe 
hoog de duurzame lat kan liggen, waarbij de 
milieucriteria de minimale ondergrens vormen. 
We richten ons op quick wins, aanbestedingen 
met high impact (zowel intern als extern), pro
beren innovatief en creatief te zijn en laten al
ternatieven niet altijd ongemoeid. De ontwik
keling van een nieuw inkoop ondersteunend 
systeem, waarin gestuurd wordt op duurzame 
gedragsverandering, past daar ook bij.” 
Kun je wel altijd maatschappelijk verantwoord 
inkopen? Poels: “Niet altijd. Soms is de markt 
niet klaar voor het opnemen van duurzaam

 “ Onze stad  
is een living lab”
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heidscriteria, zoals bij het inkopen van zorg. 
Toch hebben we onze zorgaanbieders vorig 
jaar gevraagd wat ze deden aan duurzaam
heid, zo creëer je bewustwording.  
Wat bleek? Onze zorgpartners deden meer 
aan duurzaamheid dan voor ons zichtbaar 
was: biologische voeding, zonnepanelen,  
elektrische auto’s op het terrein, het zijn 
slechts een paar voorbeelden.”

Concreet maken
Hoe beoordeelt Gemeente Eindhoven duur
zaamheid in aanbestedingen? “Het is best 
 lastig om kwalitatieve verhalen te beoorde
len”, zegt Poels. “We werkten eerst met  scores 
van nul tot tien, maar het onderscheidend 
vermogen bleek erg klein. Nu beoordelen we 
een onderscheidend, transparant en onder
bouwd verhaal positief. Een standaard, mini

maal of ontbrekend verhaal krijgt neutraal of 
negatief. Bij de aanbesteding van een nieuw 
wagenpark zegt bijvoorbeeld iedereen dat 
ze gebruik van openbaar vervoer stimuleren. 
Het wordt pas interessant als een leverancier 
het concreet maakt, door bijvoorbeeld gratis 
OVkaarten te verstrekken.” Waar is Poels 
trots op? “Soms komt alles samen, zoals bij de 
aanbesteding van drankenautomaten. Via een 
lokale ondernemer hebben we nu dranken
automaten die werken op groene stroom, 
 biologische en CO2neutrale koffie en thee 
schenken en waarvan het onderhoud wordt 
gedaan door medewerkers van een sociale 
werkplaats en het vervoer uitsluitend gebeurt 
met elektrische auto’s. Mooi hoe zoiets een
voudigs als koffie een krachtig communicatie
middel blijkt te zijn om duurzaamheid bij 
collega’s onder de aandacht te brengen.” n

VOOR- EN NADELEN 

 + Belangrijk middel om ambitie  
duurzame stad te realiseren.

 + Bewustwording creëren in nieuwe 
sectoren zoals de zorg. 

 - Soms vertellen leveranciers alleen  
een ‘mooi verhaal’.

 - Duurzaamheid nog niet in alle  
aanbestedingen haalbaar.Sandra Poels
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Praktijkvoorbeeld 
Circulair aanbesteden bedrijfskleding 
en gecontroleerde retourstroom van 
Defensiekleding.

Bijzonder
Retourstroom is in concurrentie 
gegund aan een sociale werkplaats, 
wekelijks contact, blijven zoeken naar 
duurzame oplossingen.

Sinds 
2012-2016

Rob van Arnhem is Luitenant-kolonel 
bij het ministerie van Defensie en 
verantwoordelijk voor de rijksbrede 
inkoop van bedrijfskleding.  
En dat doet hij op geheel eigen,  
en vooral duurzame wijze. ‘Als je  
het slim aanpakt, valt er veel te 
winnen.’

RIJKSBREDE INKOOP VAN BEDRIJFSKLEDING:

SLIM SAMENWERKEN,  
GROTE STAPPEN ZETTEN
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Kapitaalvernietiging
De Rijksoverheid heeft Maatschappelijk ver
antwoord inkopen hoog in het vaandel staan. 
Ook bij Defensie is er veel aandacht voor. Toch 
werden, tot een paar jaar geleden, alle unifor
men gecertificeerd verbrand. “Uit veiligheids
overwegingen; om te voorkomen dat ze in 
handen van kwaadwillenden zouden vallen”, 
zegt Luitenantkolonel Rob van Arnhem. “Tot 
2013 lieten we voor zo’n 500 duizend euro 
aan oude kleding gecontroleerd verbranden. 
Kapitaalvernietiging die ik niet kon aanzien 
en waarvoor ik een alternatief ben gaan zoe
ken. Nu wordt alle bedrijfs kleding ingenomen 
en gerecycled waarna er vezels van worden 
gemaakt die als nieuwe grondstof dienen. En 
de regels voor vernie tiging zijn nog steeds 
gegarandeerd. Een snelle winsituatie dus.”

Slim samenwerken
Als categoriemanager bedrijfskleding Rijk, is 
Van Arnhem verantwoordelijk voor de inkoop 
van de bedrijfskleding van alle ministeries met 
een jaarcontractwaarde van enkele tiental
len miljoenen euro’s. “Dat is alle kleding van 
Defensie maar ook van boswachters, douane
ambtenaren, gevangenisbewaarders, rechters 
en medewerkers van de recent opgerichte 
Rijksschoonmaakorganisatie”. Categorie
management is een rijksbrede strategie om de 
gehele levenscyclus van een product of dienst 
 van behoefteformulering in het begin tot 
contractbeheer en evaluatie aan het einde   
in één hand te houden. “Dus niet ieder depar
tement voor zich, maar slim samenwerken”, 
zegt Van Arnhem. En daar kunnen lagere 
overheden volgens hem een voorbeeld aan 
nemen. “Je ziet toch vaak dat gemeenten 
steeds opnieuw het wiel uitvinden en duur

zaamheid het probleem van de leverancier 
maken. Bundel krachten, ontwikkel samen 
een visie op duurzaamheid en wees trans
parant naar de markt.”

Streng
Van Arnhem biedt marktpartijen zeer inte
ressante mogelijkheden. Dit geeft hem een 
invloedrijke positie richting aanbieders van 
kleding en textiel. “Ik ben altijd heel open in 
wat ik te vergeven heb. Jaarlijks geef ik pro
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ducenten mijn aanbestedingskalender voor     de 
komende vijf jaar. En dat werkt. Leveranciers 
spelen in op mijn ambities en kunnen inmid
dels ruimschoots voldoen aan mijn vraag: in 
nieuwe aanbestedingen moet, als de markt 
het aankan, minimaal tien procent recycled 
content zijn verwerkt. En dan geen pet
flessen, maar juist consumer content, oftewel 
textielafval. Daar zit namelijk het grootste 
milieuprobleem. En ik ben streng; heb je 
dat niet dan doe je als leverancier niet mee. 

En wie meer dan tien procent kan leveren, 
heeft meer kans op gunning. Daarbij is de 
prijs ondergeschikt aan de MVIdoelstelling. 
Het heeft toch nog zo’n tweeëneenhalf jaar 
geduurd voordat partijen hieraan konden vol
doen. Inmiddels hebben diverse leveranciers 
zich gemeld voor de productie van overalls en 
handdoeken.” 

Sociale werkplaats 
Terug naar de gebruikte kleding. Die wordt 
ingeleverd en gesorteerd bij sociale werk
plaats de Biga Groep in Zeist. “We sorteren 
de kledingstukken die militairen over hebben, 
niet passen of terugsturen”, vertelt Robert 

Jan Keiman, teamleider bij de Biga Groep en 
contactpersoon voor Defensie. “De kleding
stukken gaan terug naar het kledingmagazijn 
van Defensie, voor recycling naar Reshare, 
voor een klein deel voor verbranding naar Van 
Gansewinkel of voor publieke verkoop naar 
Domeinen. Van Arnhem: “We begonnen met 
een pilot in 2006 omdat Defensie mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt verder wilde 
helpen. We hebben vervolgens een meervou
dige onderhandse aanbesteding uitgezet en 
ervoor gekozen alleen sociale werkplaatsen 
bij de aanbestedingsprocedure te betrekken. 
Inmiddels heeft de Biga Groep de aanbeste
ding twee keer gewonnen. Hierbij hebben we 
naast de prijs ook de veiligheid van medewer
kers en omgeving beoordeeld.” 

Waardevole samenwerking 
De Biga Groep is enorm trots op een grote 
klant als Defensie. Al heeft het Keiman ook 
wel slapeloze nachten bezorgd. “We wilden 
heel graag aan de slag voor Defensie, maar 
het is ook een grote verantwoordelijkheid. 
Inmiddels is iedereen razend enthousiast 
en onze medewerkers zijn enorm gedreven. 
Defensie is een deel van hun leven geworden, 
sommigen hebben zelfs het Defensiemuseum 
bezocht en gaan mee op bedrijfsuitjes.”  En 
hoe kijkt Van Arnhem naar de samenwerking? 
“Ik luister goed naar de Biga Groep en kom er 
regelmatig over de vloer, dat brengt je name
lijk op ideeën.” Keiman vult aan: “Een mooi 
voorbeeld is dat we nu ook helmen repareren. 
En als de verpakking van goederen beschadigd 
is, dan verpakken we die opnieuw, zodat ze 
terug kunnen naar het Defensiemagazijn. Eerst 
 kregen die goederen een andere bestemming 
en dat is zonde natuurlijk.” Goede samenwer

“Jaarlijks geef ik  
producenten mijn 

aanbestedings-
kalender voor de  

komende vijf jaar”
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king met de markt kan veel opleveren, vindt 
Van Arnhem: “Bij de marktpartijen zit de 
expertise en de frisse blik. Wij moeten daar als 
overheid gebruik van maken. Daarom ben ik 
een groot voorstander van marktconsultatie.”

‘Challenge’
Aan al zijn inspanningen houdt het ministe
rie zelf ook nog wat over. Van Arnhem: “Ik 
heb de marktwaarde van onze retourstroom 
onderzocht en kleding vervezelen kan De
fensie tonnen euro’s per jaar opleveren. Het 
geld ligt dus echt op straat.” De luitenant 
kolonel stimuleert ook de sociale werkvoor
ziening. “Normaal ga je contracten aan voor 

vier jaar, ik leg het selecteren en verwerken 
van  gebruikte kleding voor acht jaar vast.” 
Circulair inkopen houdt volgens Van  Arnhem 
ook in, dat je nadenkt over wat er met je 
spullen gebeurt als ze zijn afgeschreven. 
Voor de Dutch Design Week schreef Defensie 
met MVO Nederland en Fashion Council NL 
een challenge uit, waarbij jonge ontwerpers 
ideeën mochten indienen voor hergebruik van 
oude legeruniformen. De winnaars kwamen 
met een outdoorlijn van tenten, hangmat
ten en parasols en een degelijke regenjas. 
Ook Leger des Heils ReShare hergebruikt oud 
 legertextiel voor de productie van fleece
dekens, die als noodhulp beschikbaar zijn 
gesteld aan vluchtelingen in ZuidEuropa. 
Van Arnhem: “Als je het slim aanpakt, valt er 
veel meer te winnen dan alleen geld.” n

VOOR- EN NADELEN 

 + Social return, duurzaamheid én 
kostenbesparing.

 + Leveranciers bewegen mee met 
ambitie van Defensie.

 - Geduld hebben, jezelf en de markt 
tijd gunnen.

 - Lange voorbereiding; visie  
schrijven, marktconsultatie houden 
en planning maken.

Rob van Arnhem



Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!10

DUURZAAMHEID DICHTER  
BIJ DE ROTTERDAMMER 
BRENGEN

Rotterdam wil graag het goede 
voorbeeld geven en doet er alles 
aan om de milieubelasting van de 
eigen bedrijfsvoering zo laag moge-
lijk te houden. Daarnaast beloont de 
gemeente ook leveranciers die boven-
gemiddeld scoren op het gebied van 
energiebesparing, schone mobiliteit 
en de circulaire economie.  
‘We benutten de ruimte die de  
aanbestedingsregels bieden.’ 

Zichtbare inspanningen
Rotterdam koopt jaarlijks voor €1,3 miljard 
euro in. Hoe maakt de gemeente de afweging 
tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid? Wet
houder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur 
Pex Langenberg, vertelt: “Voorop staat dat 
we als gemeente een goed product willen 
voor een verantwoorde prijs. Per inkooptra
ject kijken we met de inkoper, budgethouder 
en duurzaamheidsadviseur waar de meeste 
kansen liggen voor duurzaamheid, social 
return, het Rotterdamse bedrijfsleven of 
financieel voordeel. Het mooiste is natuurlijk 

als we alle belangen in een aanbesteding 
kunnen realiseren. In veel gevallen kiezen we 
de optie waar het meeste voordeel te behalen 
valt. Belangrijk is wel dat het effect van onze 
inspanningen ook zichtbaar moet zijn voor 
de inwoners. De komende jaren willen we 
duurzaamheid dichterbij de Rotterdammer 
brengen.”

Rotterdamse stijl
Rotterdam is een van de koplopers op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord 
inkopen (MVI). Wat is het geheim van de een 
na grootste stad van Nederland? Langenberg: 
“We hebben veel kennis in huis op het gebied 
van inkoopprocessen en materiedeskundig
heid; inhoudelijke expertise over milieu, duur
zaamheid en het product of de dienst die we 
willen inkopen. We kopen bijvoorbeeld alle 
producten die we in de buitenruimte gebrui
ken, zelf in en stellen deze beschikbaar aan 
aannemers. Zo zijn we er ook zeker van dat 
alle producten voldoen aan de Rotterdamse 
stijl. Het maakt ons een serieuze partner naar 
de markt toe en we doen vaak rechtstreeks 
zaken met de industrie. Zo zijn we gewaar
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borgd van kwaliteit, betaalbare producten 
en het geeft ons invloed op duurzaamheid. 
We zijn continu in gesprek met marktpartij
en. Onze ervaring? Leveranciers willen echt 
voor duurzaamheid gaan, maar hebben wel 
behoefte aan een richting. Hier kunnen we als 
gemeenten nog beter bij samenwerken. Als 
we onze krachten bundelen en het wiel niet 
telkens opnieuw uitvinden, zou dit een stuk 
efficiënter zijn. Ik zie hier ook een rol voor 
PIANOo weggelegd.” 

Eigen strategie
Als minimaal uitgangspunt neemt Rotter
dam bij aanbestedingen altijd de criteria van 
PIANOo. Waar mogelijk en wenselijk ligt de 
lat hoger. Langenberg: “Vooral als we ver
wachten dat inschrijvers ook echt het verschil 
kunnen maken. Of als we merken dat we via 
onze inkoop een extra impuls kunnen geven. 
Onze uitdagingen? Veel van onze leveranciers 
zijn slechts een kleine schakel in de totale 
bedrijfsketen. Ook zij kopen weer in bij hun 
toeleveranciers. De uitdaging is om ook hen 
mee te nemen in de keuze voor kwaliteit en 
duurzaamheid.”

Wethouder Pex Langenberg



Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!12

Met zo’n 3 miljoen betontegels per 
jaar, is Rotterdam de grootste afnemer 
in de markt. Omdat de productie van 
beton zeer milieubelastend is, werken 
betonproducenten hard aan verduur-
zaming. Rotterdam beloonde hun 
inspanning door hen te vragen naar 
innovatieve oplossingen én, via de 
levenscyclusanalyse (LCA), de beton-
keten in kaart te brengen om ook de 
verborgen milieueffecten zichtbaar te 
maken. Het resultaat: een halvering 
van de milieukosten per tegel. 

Cradle to gate 
Léon Dijk, adviseur duurzaamheid bij de 
gemeente Rotterdam, begeleidde samen met 
senior inkoper Eric van der Leeden de aanbe
steding voor de levering van betontegels voor 
een periode van 4 jaar. En voor het eerst met 
de nadruk op duurzaamheid. “We vroegen 
alle partijen gebruik te maken van de levens
cyclusanalyse (LCA) om de hele keten en alle 
bijbehorende processen in kaart te brengen; 
van grondstof tot levering in Rotterdam”, zegt 
Van der Leeden. “Dus van cradle to gate en 
niet van cradle to cradle wat gebruikelijker is 
bij de LCA. Een vraag die goed aansluit bij de 

innovatieve en duurzame ontwikkelingen in 
de markt.”

Kansen in de productieketen 
“Als je beton echt wilt verduurzamen, moet je 
de productieketen in gaan”, meent Dijk. “Al 
ligt dat aanbestedingsrechtelijk wel wat inge
wikkeld.” Van der Leeden: “Wij mogen geen 
eisen stellen aan de leverancier van de leve
rancier. Dat willen we ook niet, we zijn geen 
auditor, maar we willen van partijen meer 
zien dan alleen hun certificaten.” Om hun 

Praktijkvoorbeeld 
Raamovereenkomst voor de levering 
van betontegels voor vier jaar. 

Bijzonder
Het gebruik van de levenscyclus-
analyse (LCA) en innovatie op  
productniveau om de milieukosten  
per tegel te halveren. 

Contractduur
Aanbesteding gestart in 2014, raam-
contract getekend in 2016 met looptijd 
van 4 jaar.

ROTTERDAM LAAT  
BETONINDUSTRIE  
INNOVEREN MET LCA
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plannen te toetsen, hielden Dijk en Van der 
Leeden een marktconsultatie. Van der Leeden: 
‘We hebben met drie producenten, die onze 
enorme vraag ook echt aankunnen, om tafel 
gezeten. Zij waren zeer enthousiast. vooral 
omdat ze nu eindelijk hun innovatievermogen 
te gelde konden maken. En ze kunnen met de 
uitkomsten van de LCA ook aan andere op
drachtgevers laten zien hoe duurzaam zij zijn. 
Voor hen heel waardevol.”

Producentspecifieke LCA
Dijk: “Zonder de technische eisen los te laten, 
wilden we producenten de maximale vrij
heid geven om milieutechnisch te innoveren. 

Omdat dit wel te controleren moet zijn met 
een objectieve meetmethode, hebben we 
gekozen voor de enige methode die er nu is en 
waarover landelijk consensus bestaat: de LCA. 
In de bouw is dit een veelgebruikte methode. 
Ook is het betaalbaar voor producenten om 
een LCA te laten maken.” Rotterdam maakte 
het partijen wel iets moeilijker door te vragen 
naar een producentspecifieke LCA. Van der 
Leeden: “Als iedereen gestandaardiseerde data 
gebruikt, krijg je overal dezelfde uitkomst. Wij 
wilden producenten juist prikkelen om data 
te verzamelen van hun eigen productieproces 
en hun toeleveringsketen zodat ze hiervoor 
verantwoordelijkheid zouden nemen.”

VOOR- EN NADELEN

 + Objectieve methode om produ
centen te vergelijken. 

 + Inzicht in de keten en geeft 
producenten de vrijheid om naar 
eigen inzicht te innoveren.

 - Meer voorbereidingstijd nodig 
(normaal halfjaar nu bijna  
anderhalf jaar).

 - Door LCA zwaar te laten meewe
gen (40%), had de aan besteding 
duur kunnen uitvallen.

Léon Dijk en Eric van der Leeden
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Duidelijke richting
Hoe reageerde de markt? Bert Wiekens,  
accountmanager bij betonproducent De Hamer, 
vertelt: “Wij zijn behoorlijk actief op het gebied 
van duurzaamheid en kijken altijd waar het 
beter kan. Maar, zo expliciet als Rotterdam het 
vroeg, hebben we onze duurzaamheid nog niet 
eerder in kaart gebracht.” De LCA hield De Ha
mer een spiegel voor. “We letten nu nog meer 
op transportbewegingen”, zegt Wiekens, “kij
ken scherper naar onze leveranciers en willen 
van hen voortaan ook specifieke en getoetste 
data ontvangen.” Het winnen van de aanbeste
ding vraagt van De Hamer ook een behoorlijke 
investering. Wiekens vertelt dat toch zeker 
honderdduizend euro nodig is voor een nieuw 
mengsysteem en een extra silo voor de opslag 
van nieuwe grondstoffen. “Een investering die 
we op termijn ook zeker zouden doen, alleen 

nu dus iets eerder.” Van der Leeden: “Deze aan
besteding laat zien dat er in de sector behoefte 
is aan een duidelijke richting op het gebied van 
duurzaam inkopen. Met gebruik van de LCA, is 
die richting nu ingezet.” 

Prikkel
De branche bleek dus klaar voor de productge
richte innovatie zoals Dijk en Van der Leeden 
die voor ogen hadden. Dijk: “Binnen duur
zaam inkopen lijkt de leveranciersbenadering, 
met de nadruk op de bedrijfsvoering, plaats 
te maken voor de productbenadering. Logisch 
want de hele bedrijfsvoering zit namelijk ín 
het product. Met de LCA kun je die inzichtelijk 
maken. Dat is volgens mij ook de kunst: vindt 
een prikkel waarmee je de hele keten in bewe
ging brengt.” En het resultaat? Dijk: “Op basis 
van de bestaande branchebrede LCA hebben 
we de milieukosten per betontegel weten te 
halveren. Een teken voor ons dat we op de 
goede weg zitten en een signaal naar de keten 
dat zij hun bedrijfsvoering moeten verande
ren. We zijn dus absoluut op de goede weg, 
maar inkopen blijft ook altijd nog een budget
tair verhaal. We waren nu enorm aangenaam 
verrast door de resultaten, maar dat had ook 
heel anders kunnen uitpakken.” n

Levenscyclusanalyse
De levenscyclusanalyse (LCA) is een 
methode om de totale milieubelasting 
te bepalen van een product gedurende 
de hele levenscyclus: van de winning 
van grondstoffen tot productie, trans-
port, gebruik en afvalverwerking.
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Eerder gebruikte Rotterdam tropisch 
hardhout in al haar waterwerken 
omdat dit bestand is tegen alle weers-
omstandigheden. Maar het deel dat 
ónder water staat, gaat nooit rotten. 
Dat kan anders: dankzij een speciale 
lijmtechniek is goedkoper Nederlands 
naaldhout ook te gebruiken.

Plan van aanpak
Léon Dijk, adviseur duurzaamheid bij de ge
meente Rotterdam, vertelt dat de gemeente 
voor hout een raamcontract heeft met twee 
leveranciers. “Zo zijn we altijd verzekerd van 
kwalitatief, duurzaam en betaalbaar hout.” 
Zijn collega Bill Engel zette de aanbesteding 
uit. “Inschrijvers mochten door TPAC goed
gekeurd gecertificeerd hout aanbieden, waar
onder naaldhout uit Europa, en ze moesten 
een plan van aanpak indienen over duurzaam
heid. Van Swaay is al vele jaren onze leveran
cier en dus vroegen we hen ook mee te doen.” 
Directeur van de houtleverancier, Tessa van 
Swaay, is nachtenlang bezig geweest met de 
aanbesteding. “Voor ons is duurzaam hout zo 
vanzelfsprekend, dat we ons verhaal nog niet 
op papier hadden”, zegt ze. “Doordat we voor 
Rotterdam voor het eerst een plan van aanpak 
over duurzaamheid moesten maken, besef
te ik hoe bijzonder het is wat we doen: we 
verbinden het Nederlands naaldhout met een 

Praktijkvoorbeeld 
Duurzaam hout uit Nederland voor de 
gemeente Rotterdam.

Bijzonder
innovatieve producten, inkoper is 
expert, échte samenwerking.

Contractduur 
2012-2016

ROTTERDAM KIEST VOOR 
NEDERLANDS HOUT



Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!16

oersterke techniek, zogenaamd vingerlassen, 
aan tropisch (rest)hardhout. Dit is extra verste
vigd met een watervaste lijm waar wij patent 
op hebben. Door deze combinatie is ongeveer 
80% minder tropisch hardhout nodig.”

Lange termijnvisie
“We zien de samenwerking met Van Swaay als 
een partnership”, zegt Engel, “en kijken voort
durend samen naar wat nóg duurzamer kan.” 
Van Swaay beaamt dit en zegt echt een verschil 
te merken met andere afnemers. “De gemeen
te wilde weten wie wij zijn en kwam onze 
productieprocessen bekijken. We hebben bijna 
wekelijks contact met de interne opdrachtge
vers van de gemeente, zodat we weten welke 
orders eraan komen”, vertelt Van Swaay. “We 
werken namelijk met strakke planningen, 
tot een half jaar vooruit. Soms moeten we ‘s 
avonds ploegendiensten draaien om flexibel 
aan de wensen te kunnen voldoen. Daarnaast 
voeren we elk jaar een evaluatiegesprek en 
bespreken we de langere termijn.” Dijk: ”Dat 

klopt. Door onze omvang zijn we een serieuze 
gesprekspartner voor marktpartijen. Je ziet 
echter steeds vaker dat gemeenten de inkoop 
van hout bij aannemers neerleggen. Kleinere 
gemeenten hebben eenvoudigweg geen capa
citeit meer om die inkoop zelf te doen en hun 
expertise op peil te houden. Je komt daarmee 
vaak op grotere afstand te staan van produ
centen, terwijl je voor duurzaam inkopen juist 
een lange termijnvisie en betrokkenheid nodig 
hebt. Maar het inrichten van een professioneel 
afroepkantoor kost ook geld. Die afweging 
moet je als gemeente wel willen maken.”

Partnership
Volgens Dijk zit de kunst van duurzaam 
inkopen ‘m toch vooral ook in het creëren 
van commitment bij leveranciers, en niet in af
vinklijstjes. “Mijn ervaring is dat producenten 
echt bereid zijn om te investeren in verduurza
ming, maar ze vragen wel van opdrachtgevers 
een duidelijke koers.” Van Swaay knikt instem
mend: “Maak duidelijke, meetbare bestektek
sten, formuleer een visie op duurzaamheid, 
zorg voor zo min mogelijk bureaucratie en zet 
in op partnership.” n

VOOR- EN NADELEN

 + Veel kennis bij gemeente zorgt voor  
betere vraag.

 + Zie de samenwerking als een partnership.

 - Inkopers kijken te veel naar afvinklijstjes.
 - De inschrijving is erg uitgebreid.
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WATERSCHAPPEN: 

DUURZAAMHEID VERDIENT 
EEN EERSTE PLAATS

Praktijkvoorbeelden 
De leden van de koplopersgroep van 
waterschappen hebben in pilotprojec-
ten ervaring opgedaan met de Aanpak 
Duurzaam GWW.

Sinds
2014/2015

In de grond-, weg- en waterbouw-
sector (GWW) valt veel duurzaam-
heidswinst te behalen. Vooral de 
waterschappen hebben hoge ambities: 
in 2020 minimaal veertig procent van 
het eigen energieverbuik zelf duurzaam 
produceren én de Aanpak Duurzaam 
GWW inzetten bij tenminste alle 
grote werken. ‘We zien veel kansen 
voor energie- en kostenbesparing en 
duurzame innovatie.

Kansen benutten
Frank Zaalberg is beleidsadviseur duurzaam
heid bij het Hoogheemraadschap van Rijnland 
en coördinator van de Versnellingsgroep 
waterschappen Aanpak Duurzaam GWW. Een 
groep vertegenwoordigers van waterschap
pen die elke drie maanden bij elkaar komt 
om hun kennis en ervaringen met de Aanpak 
Duurzaam GWW te delen. Zaalberg en zijn 
collega’s vinden dat duurzaamheid een eerste 
plaats verdient bij het maken van plannen en 
het bouwen, onderhouden en gebruiken van 

nieuwe en bestaande werken. “We besteden 
jaarlijks zo’n twee miljard euro aan projecten 
op het gebied van waterbeheer en waterzui
vering. Projecten met een grote impact op 
duurzaamheid. Met de Aanpak Duurzaam 
GWW kunnen we duurzaamheidskansen 
blootleggen en benutten; van verminderde 
transportbewegingen tot hergebruik van ver
ontreinigde grond. De projecten van Rivieren
land, Hunze en Aa’s en Rijnland  die ook deel 
uitmaken van de Versnellingsgroep  geven dit 
mooi weer.” 
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VOOR- EN NADELEN

 + Over eigen grenzen heenkijken.
 + Bevordert creatieve denkkracht in projecten. 

 - De ‘volle gereedschapskist’ van de Aanpak 
schrikt in eerste instantie af.

 - Het duurt in de leerfase langer om een  
project van de grond te krijgen.

Waterschap Rivierenland heeft duur-
zaamheid hoog op de agenda staan. 
Door de Aanpak Duurzaam GWW kan 
de organisatie al in de planfase van 
een project de duurzaamheidsaspec-
ten in kaart brengen en zien waar 
kansen liggen. En dat werkt. 

Brede ervaring
De wens van het bestuur van Rivierenland 
was om duurzaamheid te borgen in de hele 
organisatie. “Duurzaamheid was vooral het 

domein van een kleine groep specialisten 
binnen het waterschap”, zegt Bram van der 
Beek, verantwoordelijk voor de invoering 
van de Aanpak Duurzaam GWW bij Rivieren
land. “Om het nu echt verder brengen, is van 
de implementatie een specifieke opdracht 
gemaakt.” Hiervoor zette Van der Beek veel 
concrete projecten in. “Je hebt de praktijk 
nodig om de theorie handen en voeten te 
geven. En andersom is het noodzakelijk 
om de kennis en ervaring van de Aanpak 
Duurzaam GWW boven projectniveau uit te 
tillen. Daarom hebben we zes pilotprojecten 

AANPAK DUURZAAM 
GWW LAAT KANSEN ZIEN
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geselecteerd op verschillende plekken in de 
organisatie zodat we breed ervaring zouden 
opdoen met de Aanpak.”

Besparing in tijd en geld
Arjen de Gelder was projectleider van een 
van die pilotprojecten; Integrale aanpak 
Hoge Boezem in de Alblasserwaard bij 
Kinderdijk. “Dit project had drie doelstellin
gen: verbeteren van de waterveiligheid, de 
waterkwaliteit, en de natuurwaarden. Daar 
zouden we normaliter drie aparte projecten 
voor hebben ingericht, met meekoppelkan
sen in de uitvoering. Maar, door de integrale 
projectbenadering en de inzet van de Omge
vingswijzer, zagen we nu al in de beginfase 
(duurzaamheids)voordelen. De baggerspecie 
bijvoorbeeld, die vrijkomt bij graafwerk
zaamheden, laten we gewoonlijk eerst afvoe
ren. Nu plukten we de vruchten van direct 
hergebruik: geen transportbewegingen en 
de baggerspecie komt ten goede aan het 
eigen project. Een winwinsituatie.” Van der 
Beek vult aan: “Doordat de Omgevingswijzer 
al in de eerste fase duurzaamheidskansen in 
beeld brengt  die heel concreet kunnen wor
den afgezet tegen de organisatiedoelstellin
gen  wordt het voor het bestuur makkelijker 
om keuzes te maken. En volgens mij is de 
eerste stap naar duurzaamheid laten zien dát 
er keuzes zijn, welke keuzes dit zijn en welke 
kosten eraan verbonden zijn.” En wat bete
kent de Aanpak voor de financiële kant? Van 
der Beek: “Veel! Doordat externe partijen al 
in de eerste fase aan tafel zitten, kunnen zij 
meteen een inschatting maken van het hele 
project en werkzaamheden combineren. Dat 
levert een aanzienlijke besparing op in tijd en 
geld.” n

Arjen de Gelder en Bram van der Beek
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Waterschap Hunze en Aa’s wil  
inrichting, beheer en onderhoud 
van hun waterinfrastructuur meer 
verduurzamen. De Aanpak Duurzaam 
GWW past daar perfect bij. ‘Doordat 
de methode je confronteert met de 
effecten van acties kom je tot nieuwe, 
integrale én goed onderbouwde 
oplossingsrichtingen’. 

Beperkende factoren
Al in 2010 formuleerde Waterschap Hunze en 
Aa’s haar duurzaamheidsambities: duurzamer 
waterbeheer met een sterke focus op CO2 
reductie en energiebesparing en opwekking. 
Strategisch beleidsadviseur Gerard Sterk, 
vertelt hoe zij binnen de thema’s van het 
Klimaatakkoord (energie, duurzaam inkopen, 
mobiliteit en afvalstoffen) concrete organi
satiedoelstellingen formuleerden. “Alleen 
de doelstellingen op het gebied van duur
zaam inkopen en bouwen bleken niet scherp 
genoeg. Daarvoor waren de richtlijnen te 
algemeen”, zegt Sterk. De Aanpak Duurzaam 
GWW bood uitkomst. Met steun van directie 
en management, ging Hunze & Aa’s aan de 
slag. Al was dat wel even wennen: “Wij hou
den erg van snelheid”, zegt Sterk, “maar wil 
je in gebieden integraal, innovatief en lange 
termijn gericht werken dan moet je hiervoor 
voldoende tijd nemen. Je moet de diverse 

opgaven en de eventuele onderlinge samen
hang goed in beeld hebben. Daardoor krijg je 
te maken met veel onbekende factoren, moet 
je veel onderzoek doen en een nieuwe manier 
van werken eigen maken.” Als pilot koos 
Hunze & Aa’s een multidisciplinair project dat 
onder gewone omstandigheden niet integraal 
kon worden uitgevoerd. Boy de Vries, plano
logisch beleidsmedewerker en trekker van 
het project, licht toe: “Het realiseren van een 
natuurvriendelijke oever leent zich erg goed 
voor een combinatie met andere opgaven, 
zoals baggeren of vervangen van beschoeiing. 
Door afwijkende planningen en budgetten, 
kreeg ik het intern niet voor elkaar acties te 
combineren. Toen we het project benaderden 
vanuit de Aanpak Duurzaam GWW (Omge
vingswijzer) en alle beperkende factoren 
loslieten, lukte het wel.”

Langetermijndenken 
Door de Aanpak Duurzaam GWW zijn Sterk 
en De Vries zich nu meer bewust van oorzaak 
en gevolg binnen een gebiedsproces. “En we 
zien eerder waar kansen liggen”, zegt Sterk. 
“Logische kansen, maar die wel pas zichtbaar 
worden als je traditionele patronen durft los 
te laten, verder kijkt dan de afdelingsagen
da en out of the box denkt. Alleen dan en 
met langetermijndenken kom je echt verder 
en zal het je vaak ook financiële voordelen 
brengen.” Hunze en Aa’s is nu op zoek naar 

DENKEN VANUIT EEN  
COLLECTIEF BELANG
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een opdrachtnemer die het hele plan kan 
uitvoeren. ”Gegadigden moeten natuurlijk 
ook voldoen aan duurzaamheidscriteria, maar 
die hebben we deels opengelaten. We willen 
genoeg ruimte laten voor creativiteit en in
novatie vanuit de markt, en niet alles dicht
timmeren. Daarom zijn we ook zeker nog van 
plan een marktconsultatie te houden en staan 
we open voor tips.” n

Hoogheemraadschap Rijnland 
gebruikte de Aanpak Duurzaam 
GWW om direct in de startfase van 
een projectduurzaamheidsambities 
vast te leggen. Een proces dat heeft 
geleid tot meer dan honderd duur-
zaamheids ideeën waaruit uiteindelijk 
elf bruikbare maatregelen voort-
kwamen. ‘Het is bijzonder hoeveel 
energie er vrijkomt als je mensen 
aanspreekt op hun creativiteit.’

Bewustwording en inspiratie
Hoogheemraadschap Rijnland zette de Aan
pak Duurzaam GWW direct in bij de start 
van project ‘Piekberging Haarlemmermeer’ 
 tijdelijke opvang van 1 miljoen m3 water in 
de zuidwestpunt van de Haarlemmermeer
polder. Zaalberg: “Het projectteam wilde 

MENSEN AANSPREKEN OP 
HUN CREATIVITEIT

niet wachten tot de aanpak organisatiebreed 
uitgerold zou zijn, maar ging direct aan de 
slag. Omdat al duidelijk was waar de piekber
ging zou komen, hebben we de Omgevings
wijzer overgeslagen en het Ambitieweb als 
uitgangspunt genomen. Met alle betrokkenen 
zijn we gaan brainstormen over de vraag ‘wat 
kunnen we bij dit project aan duurzaamheid 
doen?’. Hieruit zijn heel veel mooie duurzaam
heidsmaatregelen geformuleerd. Dat willen 
we anderen ook duidelijk maken; de aanpak 
is geen keurslijf, maar een instrument voor 
bewustwording en inspiratie.” 

Quick wins
De Aanpak Duurzaam GWW is een hand
reiking, een basis waarop projectteams een 
eigen proces kunnen inrichten. “Zo hebben 
wij voor de zeven thema’s uit het Ambitieweb 
met de projectteamleden en –adviseurs een 
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werksessie georganiseerd”, vertelt Zaalberg. 
“Hieruit kwamen 106 ideeën voor duurzaam
heidsmaatregelen, die we beoordeelden vol
gens het ambitieniveau van het Ambitieweb 
en op slagingskans. De meeste winst viel bij 
dit project te halen op de thema’s Energie & 
Klimaat, Materialen & Grondstoffen en Leef
omgeving.” Zaalberg en zijn collega’s hebben 
de duurzaamheidsmaatregelen ook vertaald 
in quick wins, onderzoeken en scopewijzigin
gen. Zaalberg: “De quick wins kunnen direct 
worden opgepakt, de andere maatregelen 
moeten nader worden besproken vanwege 
juridische, technische en omgevingsaspecten. 
De piekberging leent zich goed voor het op
pakken van een aantal kansen zoals de aanleg 

van natuurvriendelijke oevers, biodiversiteit 
en alternatieve gewassen, optimalisatie met 
een lange levensduur en energieopwekking 
bij het inlaten van water. Toch zullen we niet 
direct met deze vorm van energieopwekking 
aan de slag gaan, maar wachten we daarmee 
op de bevindingen van een soortgelijk pro
ject. Waarmee ik wil zeggen dat het beter is 
om een aantal zaken goed aan te pakken door 
focus, dan te verdwalen in te hoge ambities 
om alles te willen.” n

“ Het is bijzonder 
hoeveel energie  
er vrijkomt als je 
mensen aanspreekt 
op hun creativiteit.”

Aanpak Duurzaam GWW
De Aanpak Duurzaam GWW biedt praktische 
instrumenten om duurzaamheid in GWW- 
projecten een plaats te geven en te koppelen 
aan organisatiedoelen.

De Omgevingswijzer
Aan de hand van een vragenlijst brengt de 
omgevingswijzer inzicht in de sociale ecologi-
sche en economische kansen en risico’s.

Het Ambitieweb
Het Ambitieweb is een hulpmiddel bij het 
vastleggen van de ambities, het opstellen van 
eisen en het monitoren van ambities. 

Frank Zaalberg
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RADBOUDUMC KIEST 
VOOR INNOVATIEVE MANIER 
VAN AANBESTEDEN 

Praktijkvoorbeeld 
Opdracht: leveren van witte 
dienstkleding voor 5.500 gebruikers 
en ontwikkelen van een nieuw 
kledingconcept dat bijdraagt aan 
duurzame, innovatieve en betaalbare 
gezondheidszorg.

Bijzonder
Inkoopmethodiek Best Value  
Procurement (BVP), waarbij partijen 
concurreren op kwaliteit.

Contractduur
2016-2021, optie tot verlenging  
van 3 maal 1 jaar

Het Radboudumc was voor haar  
5.500 zorgprofessionals toe aan 
nieuwe bedrijfskleding en stond bij 
de aan  besteding voor de keuze: 
doorgaan op de gangbare manier  
of een volledig nieuw concept? Het 
werd het laatste. Het Radboudumc 
wilde een innovatieve, duurzame 
kledinglijn met een concept dat past 
binnen de duurzame strategische 
ambities. Ook de aanbestedings-
methode ging op de schop.  
Met de inkoopmethodiek Best Value 
Procurement ontstond niet alleen een 
nieuw kledingconcept met duurzame 
stoffen maar wijzigde ook het financi-
eel model wat eraan ten grondslag 
lag. Marktleider De Berkel won de 
uitvraag en is per 1 januari 2016 
verantwoordelijk voor het  optimaal 
beschikbaar stellen van benodigde 
kleding aan het ziekenhuis. 

Hoe hebben jullie deze opdracht 
 aanbesteed?
“Op de traditionele manier van aanbesteden 
leg je als opdrachtgever een waslijst aan eisen 
neer”, vertelt Alex van der Putten, manager 
supply chain management bij het Radboudumc. 
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“Eigenlijk vervul je daarmee de rol van expert, 
want je denkt te weten wat je nodig hebt en 
wat mogelijk is. Niet alleen kost dat maanden 
aan voorbereidingstijd, je sluit ook potentiële 
oplossingen uit. Daarnaast vinkt een marktpartij 
het eisenpakket gewoon af. Kortom: weinig 
ruimte voor eigen interpretatie. We besloten 
het proces om te draaien. Stel dat je einddoel de 
top van een berg is. Hoe je daar komt – lopend 

of vliegend – is kortweg gezegd niet belangrijk. 
Via die benadering keken wij naar wat ons doel 
was: nieuwe dienstkleding binnen een duur
zaam, innovatief en betaalbaar kledingconcept. 
De oplossing lieten we aan de markt over. Deze 
methode heet Best Value Procurement, een vrij 
nieuwe inkoopmethodiek waarbij je zoekt naar 
de hoogste waarde voor de laagste prijs.”

Erik Bruggers en Alex van der Putten
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Wat geef je opdrachtnemers mee bij Best 
Value Procurement (BVP)?
Van der Putten: “Met BVP omschrijf je als op
drachtgever het einddoel, zonder in detail voor 
te schrijven hoe de markt dit moet bereiken. Die 
zijn immers expert binnen hun vakgebied en 
kennen de beste oplossingen. Wij gaven hen in 
onze uitvraag van een half A4 een beperkt aan
tal minimumeisen mee, want bij elke eis extra 
beperk je de inbreng van de markt. Opdrachtne
mers schrijven in eerste instantie op hoofdlijnen 
in. Daarbij gaat het om de prestatieonderbou
wing, het risicodossier en kansendossier. Wat 
zij bedenken, moeten ze vertellen op maximaal 
twee A4 per dossier. Het dwingt hen te kiezen 
en onderscheidend te zijn van de rest. Kwaliteit 
is met BVP met minimaal 75 procent leidend ten 
opzichte van prijs. De aanbieding moet echter 
wel passen in het aangegeven plafondbedrag. 
In de beoordelingsfase volgen interviews, waar
bij twee werknemers van de opdrachtnemer 
over de uitvoering van het plan in de praktijk 
vertellen. Nog voordat je een contract tekent, 
ligt er dus al een plan van aanpak.”

Hoe was het voor een marktpartij om dit 
op deze manier te ontvangen?
“Wij zagen de uitvraag van het ziekenhuis als 
een kans om te laten zien wat we in huis heb
ben”, zegt Erik Bruggers, operationeel mana
ger bij De Berkel. “Met BVP kunnen we onze 
expertise volledig tonen. We hadden minder 
kaas gegeten van hóé we moesten inschrij
ven volgens die methode. Gelukkig waren we 
daarin niet de enige. Het Radboudumc had hier 
al meer ervaring mee en nodigde daarom alle 
marktpartijen uit voor een college over hoe BVP 
werkt. Ze wilde voorkomen dat partijen werden 
uitgesloten omdat ze de spelregels niet snapten.

Hoe hebben jullie het vervolgens 
aangepakt?
Bruggers: “We hebben extern iemand met ken
nis van BVP aangetrokken voor deze aanbe
steding. Die hielp ons in een werkgroep met 
interne collega’s bij de formulering van het 
plan. BVP kost vooral veel tijd. De werkgroep 
kwam per dossier bijeen voor overleg en uit
werking. En nu De Berkel de opdracht gegund 
heeft gekregen, zitten we nog tweewekelijks 
met drie man bij het Radboudumc om de tafel 
om te overleggen welke kleding – geprodu
ceerd onder goede arbeidsomstandigheden in 
Moldavië en Oekraïne – het uiteindelijk wordt. 
Waar we voorheen de kleding al lang geleverd 
hadden, blijven we nu samenkomen. Het gaat 
echt om een partnership om tot het juiste kle
dingconcept te komen.”
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Wacht even: er is een contract,  maar nog 
geen kleding. Hoe zit dat?
Van der Putten: “Op dit moment testen 25 
medewerkers van het Radboudumc verschil
lende kledingstukken op model, stof, kleur en 
draagcomfort. De Berkel heeft een prijslijst 
opgesteld met bouwstenen voor de kleding. 
Na een jaar maken we een uiteindelijke keuze. 
De exacte kosten weten we nog niet, maar 
wel dat het een duurzame oplossing is tegen 
een betaalbare prijs. In het contract garan
deert De Berkel het Radboudumc dat de kle
ding 110 wasbeurten meegaat. Er zijn gang
bare boetes opgenomen, maar ook bonussen. 
We vinden het logisch om te belonen als de 
partner beter presteert dan verwacht.”

Waarmee onderscheidde De Berkel zich 
van de rest?
Van der Putten: “De Berkel was niet de goed
koopste, maar onderscheidde zich met kwali
teit. En daar zoek je naar: de hoogste waarde 
voor de beste prijs. De stof was voor ons een 
van de belangrijkste elementen, met name 
het draagcomfort. Waar de andere aanbie
ders een meerprijs vroegen voor een duurza
me stof, bood De Berkel dat als enige in het 
basisvoorstel al aan. Daarmee sprongen zij er 
echt uit. En ook met hun opzet om samen met 

de gebruiker naar de beste stof te zoeken en 
deze te testen voordat er definitief gekozen 
wordt. Het Radboudumc wordt het eerste zie
kenhuis in Nederland dat op deze schaal gaat 
kiezen voor duurzame stof. De stof die het 
waarschijnlijk gaat worden, geeft een reduc
tie van 98 procent op water en grondgebruik 
en bijna 50 procent op energie. Concreet heb 
je het dan over een besparing van 100 miljoen 
liter water. Dit zijn 40 Olympische zwemba
den. Een spannend traject dus, want alle ogen 
zijn op ons gericht.”

En het nieuwe concept?
Van der Putten: “We gaan betalen voor het 
beschikbaar hebben van voldoende kleding 
per zorgprofessional. Deze constructie gaven 
we de markt bij de uitvraag ook als optie mee. 
Het verlegt verantwoordelijkheden, die goed 
passen in de richting naar een circulaire eco
nomie. De markt is nog conservatief. Sommige 
partijen kozen toch voor een constructie waar
bij er betaald wordt per geleverd kleding
stuk. Voor De Berkel is het ook een spannend 
traject: levert de fabrikant de kwaliteit die ze 
beloofd hebben? Wast de wasserij de kleding 
op de juiste temperatuur? Mocht de kleding 
maar 100 wasbeurten meegaan, dan heeft De 
Berkel een probleem. Ook zijn we samen ver
antwoordelijk voor een tweede leven van de 
afgedragen kleding. Zo kunnen de vezels her
gebruikt worden voor verwerking in bijvoor
beeld isolatiemateriaal of warmtedekens.”

Is de BVP-methode mee- of tegengevallen?
Van der Putten: “Als Radboudumc deden wij 
dit al voor de derde keer op deze manier. 
Als je als opdrachtgever volgens de BVPme
thode wilt uitvragen, vereist dat vertrouwen 

“BVP is maatwerk 
waar beide partijen 

iets aan hebben”
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in leveranciers en open en eerlijkheid van 
alle betrokkenen. Eigenlijk zoek je naar een 
langetermijnpartnership. We moesten wel 
wat meer tijd investeren in de uitleg naar de 
markt, maar we zijn ervan overtuigd dat dit 
op de lange termijn loont. BVP is maatwerk 
waar beide partijen iets aan hebben. Brug
gers vult aan: “Voor De Berkel was meedoen 
via BVP ontzettend leerzaam. Het was wel 
noodzakelijk om er een extern persoon bij te 
halen. Of het project voor ons succesvol is, 
moet blijken. Dat zien we pas na de contract
periode.” n

VOOR- EN NADELEN

 + Optimale benutting van marktkennis en mogelijk
heden, wat tot betere aanbiedingen leidt.

 + Marktpartij kan zich onderscheiden met eigen 
 expertise.

 - Investering in uitleggen aan de markt van nog vrij 
onbekende BVPmethode. 

 - Kost voor marktpartijen veel tijd omdat een plan 
 gemaakt moet worden.
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PETIT CAFÉ DE RESIDENT:

DE CATERING UITBESTEDEN 
AAN EEN WMO-BEDRIJF,  
DAT KAN!

Praktijkvoorbeeld 
Vanuit de wens mensen met een 
arbeidsbeperking een kans te geven in 
de samenleving, wordt de catering vol-
ledig uitbesteed aan een WMO-bedrijf. 

Bijzonder
Een concessieovereenkomst van 3 jaar 
met mogelijkheid tot verlenging.

Contractduur
2015 - 2018

In de centrale hal van het verzamel-
gebouw van de ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) is Petit Café 
De Resident gehuisvest. Een bijzon-
der restaurant dat nagenoeg volledig 
wordt gerund door mensen met een 
arbeidsbeperking. WMO-bedrijf Ipse 
De Bruggen Maatwerk ging de uitda-
ging aan en tekende een concessie-
overeenkomst voor drie jaar.  
‘Er kan zoveel meer dan je denkt.’

Uitzonderlijk verzoek
Brenda Zech en Henk Jaap Buikema van 
facilitaire dienstverlener FMHaaglanden, 
begeleidden de totstandkoming van deze sa
menwerking met Ipse De Bruggen Maatwerk. 
Buikema vertelt: “Vanuit de wens mensen 
met een arbeidsbeperking een kans te geven 
in de samenleving, wilde SZW de horeca
gelegenheid geheel in handen geven van een 
WMObedrijf. Een uitzonderlijk verzoek en 

voor ons een eerste keer.” Waar begin je als 
een dergelijke vraag zich aandient? Zech: “We 
hebben overwogen de opdracht alleen voor 
te behouden aan sociale werkplaatsen. Maar, 
uit verkennende gesprekken met de markt 
bleek al snel dat zij het niveau dat we zochten 
niet aankonden. Er zijn nog niet veel spelers 
in staat om, qua omvang en expertise, een 
dergelijke opdracht uit te voeren. We stonden 
dus voor de uitdaging om semicommerciële 
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overeenkomsten voor cateringdienstverlening 
 één van de uitgangspunten in het categorie
plan  te combineren met de wens van SZW. 
In overleg met de categoriemanager Catering 
kwamen tot de conclusie dat een concessie
overeenkomst de meest geschikte keuze was.” 

Professionele uitstraling
Zech en Buikema vroegen behoorlijk veel van 
marktpartijen. En, bijkomende moeilijkheids
graad, het betrof hier een concessieovereen
komst: het exploitatierecht én risico zijn voor 
de leverancier. Hoe waren de reacties? “Alleen 
Ipse De Bruggen Maatwerk kon eigenlijk echt 
voldoen aan de hoge eisen die we stelden”, 
zegt Buikema. “En, durfde de uitdaging ook 
aan.” Omdat het petit café zich bevindt in het 
openbare gedeelte van het verzamelgebouw, 
moet het volgens Zech ook een representatie

ve en professionele uitstraling hebben: “Dat 
betekent dat de bediening op orde moet zijn, 
de kwaliteit van het eten goed en de kaart ge
varieerd en gezond moet zijn en liefst biolo
gisch. Op basis van al deze eisen heeft Ipse De 
Bruggen een businesscase  opgesteld. En naar 
tevredenheid.”

Scherp aanbod
Michel Latuharhary is manager backoffice bij 
Ipse De Bruggen Maatwerk en duidelijk trots 
op Petit Café De Resident. “Wat we hier doen 
is echt bijzonder”, zegt hij stralend. “Veertien 
mensen met een arbeidsbeperking krijgen 
de kans om mee te doen in de samenleving 
 terwijl we met elkaar ook nog eens een volle
dig restaurant draaiende houden. Dat vraagt 
veel van onze mensen. Want naast de bege
leiding van onze cliënten, die een verstande
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lijk, lichamelijke of gedragsmatige beperking 
hebben, moeten we ook gewoon het hoofd 
boven water houden. We concurreren met het 
bedrijfsrestaurant en met de andere hore
cagelegenheden buiten het pand. Ik draai 
wekelijks rapportages uit om te monitoren 
hoe we scoren. We houden ons aanbod scherp 
in de gaten en bewegen mee met de vraag 
van de markt.”

Overweldigende reacties
Sinds de opening kan De Resident rekenen 
op hoge bezoekersaantallen. De gasten zijn 
enthousiast en laten dit ook duidelijk mer
ken, tot grote tevredenheid van Latuharhay: 
 “Bezoekers complimenteren onze cliënten  
en nemen ook echt de tijd voor ze. Ook de 
reacties op onze Facebookpagina zijn overwel
digend. Als je naar het petit café gaat, moet 

je wel de tijd hebben. Je weet dat het hier iets 
langer duurt en dat het misschien niet altijd 
vlekkeloos gaat. Daar stellen bezoekers zich 
op in en vinden het dan ook geen probleem. 
Helemaal geweldig vind ik het dat een van de 
cliënten inmiddels aan de slag is in de bedrijfs
kantine bij cateraar Albron. Dat is zeker geen 
doel op zich; de Resident is een dagbeste
dingslocatie waar onze cliënten beschut werk 
doen. Maar, als de gelegenheid zich voordoet, 
werken we daarin goed samen met Albron.” 

Duurzame bedrijfsvoering met  
winstoogmerk
Wat op voorhand een intensief traject leek, is 
alle deelnemers achteraf meegevallen. Mede 
omdat het petit café zo goed loopt. Zech: “Je 
moet er ook rekening mee houden dat het 
niet goed gaat. Wat doe je dan? Grijp je in, 
en zo ja, hoe? Het contract is voor drie jaar. 
Je wilt gewoon dat het een succes wordt, 
voor alle partijen. Dat is het gelukkig tot nu 
toe ook. Latuharhary: “Ook al zijn we een 
WMObedrijf we hebben wel een winstoog
merk en het kan altijd beter. Zo zijn we nu 
bezig te onderzoeken of we van papieren 
opschrijfboekjes over kunnen op handheld 
tablets om de bestellingen op te nemen. Dat 
werkt veel efficiënter. Al is efficiency voor 
ons, in tegenstelling tot gewone cateraars, 
juist geen doel op zich. Wij zien namelijk in 
alles wat we doen en maken, een activiteit 
voor onze cliënten. Zo zullen we nooit voor
gesneden groenten kopen en besteden we de 
was niet uit. Al onze producten en diensten 
zijn duurzaam, maar we zien wel degelijk 
commerciële mogelijkheden. We verkopen 
bijvoorbeeld kunstobjecten, koekjes en jam 
die cliënten maken op verschillende dagbeste
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dingslocaties van Ipse. En in december waren 
de zelfgemaakte chocoladeletters een hit.”
 
Advies voor collega’s
De concessieovereenkomst met Ipse De Brug
gen Maatwerk is vooralsnog een groot succes. 
Wat kunnen anderen hiervan leren? Buike
ma: “De belangrijkste lessen zijn volgens mij: 
oriënteer je goed, wees zakelijk en vooral niet 
bang. Ga het gesprek aan met WMObedrij
ven en laat je informeren. Er kan zoveel meer 

dan je denkt.” Latuharhary is het met Buike
ma eens: “Het belangrijkste is om in een vroeg 
stadium zorgpartijen te betrekken. Zij kunnen 
heel goed helpen met het in kaart brengen 
van de (on)mogelijkheden. En heb geduld. 
Voor het aangaan van een samenwerking met 
een WMObedrijf is een cultuurverandering 
nodig en dat kost tijd.” Zech heeft ook een 
praktische tip: “Kijk ook goed naar de locatie. 
Leent de bedrijfssituatie zich ervoor? En Pro
beer al in de uitvraag zo concreet mogelijk te 
zijn over verwachtingen, kosten en resultaten. 
En, leg van tevoren overlegmomenten vast. 
Wij hebben meteen voor drie jaar aangegeven 
hoe vaak Ipse aan ons rapporteert en wan
neer we evalueren.” n

VOOR- EN NADELEN

 + Inzetten van mensen met een beperking 
wordt zeer positief ervaren.

 + Bij een concessieovereenkomst ligt alles in 
één hand, erg overzichtelijk.

 - Voor WMObedrijven is een commerciële 
samenwerking nog relatief nieuw. 

 - Het vergt veel tijd om tot een goede 
overeenkomst te komen.

“Wat we hier doen,  
is echt bijzonder: een 
dagbestedings locatie 

én commercieel  
restaurant.”
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Compleet nieuwe businessmodellen
Sandra Koolsbergen (inkoper) en Maarten 
Rauws (aanbestedingsjurist) zijn beiden dage
lijks bezig met de vraag hoe zij bij Provincie 
Utrecht invulling kunnen geven aan circulair 
inkopen. “Het begint eigenlijk al met de 
definitie”, zegt Koolsbergen. “De essentie van 
circulair inkopen is, dat ik als inkoper borg dat 
de producent de producten of materialen die 
hij levert, aan het einde van de levensduur of 
de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe 
cyclus kan inzetten. Maar dat kan nog lang 
niet bij alle producten die we afnemen. Stel 

dat het bij een product lukt om slechts gedeel
telijk circulair in te kopen, telt dit dan ook? En 
bij diensten is het helemaal lastig; hoe koop 
je een adviesdienst circulair in?” “Daar komt 
bij dat circulair inkopen ook juridische gevol
gen heeft”, valt Rauws zijn collega bij. “Nam 
je eerst een product af en werd je daarmee 
juridisch eigenaar, nu ben je gebruiker van 
iets en neem je de functionaliteit af. Dat is 
een compleet andere vraag aan de markt. Wij 
zullen onze processen hierop moeten aanpas
sen en inkoop anders moeten benaderen. En 
uiteindelijk zal het leiden tot compleet nieuwe 

PROVINCIE UTRECHT:

OVER TIEN JAAR IS CIRCULAIR  
INKOPEN DE NORM

Als een van de eersten sloot Provincie 
Utrecht zich aan bij de Green Deal 
circulair inkopen en, namens de 
Economic Board Utrecht, wakkert ze 
de circulaire economie aan in de eigen 
regio. Met als harde afspraak om in 
2020 minimaal tien procent van het 
totale inkoopbudget circulair in te 
kopen. ‘De zuiver lineaire economie 
heeft haar beste tijd gehad.’

Praktijkvoorbeeld 
Aanbesteding voor de aanschaf van 
de ICT-apparatuur voor duizend werk-
plekken bij Provincie Utrecht.

Bijzonder
De ICT-apparatuur wordt aangekocht 
via een pilot circulair inkopen.

Sinds
April 2015 
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Wat is circulair inkopen?
Circulair inkopen is gericht op maximaal 
waardebehoud van producten en materialen. 
Met de inzet van het inkoopinstrument wordt 
de productie en (her)gebruik van circulaire 
producten en diensten gestimuleerd om zo 
gezamenlijk stappen te zetten met producent, 
leverancier, inkoper en verwerker richting 
een circulaire economie.

businessmodellen. Dat is voor het ene product 
eenvoudiger dan voor het andere.” 

Ambassadeurs circulair inkopen
Maar ook de organisatie zelf is volgens Kools
bergen nog niet zo ver: “De circulaire ambities 
van Provincie Utrecht zijn mede voortgekomen 
uit de beleidsdoelstellingen om het MKB en 

de lokale economie te stimuleren, en innovatie 
en duurzaamheid te bevorderen. Toch leeft 
het onderwerp nog te weinig in de organisatie 
en wordt inkoop niet voldoende gezien als 
instrument om circulariteit en duurzaamheid te 
stimuleren. Wij zijn de ambassadeurs van circu
lair inkopen.” Koolsbergen en Rauws proberen 
collega’s te enthousiasmeren. Maar de beste 

Maarten Rauws
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manier om mensen mee te krijgen, is toch wel 
via concrete projecten. Zoals de ICTaanvraag 
voor duizend nieuwe werkplekken die Kools
bergen begin 2015 kreeg. Een mooie kans om 
ervaring op te doen met circulair inkopen. Ook 
al betekende het bijna zeker een langere pro
cedure: veel onbekende factoren maken dat 
circulair inkopen langer duurt. 

Echt maatwerk
Rauws en Koolsbergen besloten dat een markt
verkenning een goed startpunt zou zijn voor 
het ICTproject. Al snel bleek dat zij met Rijks
waterstaat konden optrekken, dat eenzelfde 
traject volgde. Ze sloten aan bij workshops over 
circulair inkopen en deden veel waardevolle 

inzichten op, die zij meenamen in een formele 
marktconsultatie via TenderNed. Rauws vertelt: 
“Op deze marktconsultatie, waarbij we markt
partijen écht vroegen mee te denken, hebben 
minder partijen gereageerd dan we hoopten. 
Dit is spijtig omdat we natuurlijk rekenden op 
bereidheid vanuit de markt om mee te bouwen 
aan een circulaire economie. En we wilden 
deze pilot benutten om tot een specifieke 
beoordelingsmethode te komen die in beginsel 
relatief eenvoudig toepasbaar zou zijn op alle 
circulaire aanbestedingen.” 

Tegenstrijdig aan traditionele  
verdienmodellen
Provincie Utrecht vroeg marktpartijen wat zij 
ervan zouden vinden om zichzelf te waarderen 
aan de hand van met hen samen opgestel
de  objectieve gunningscriteria voor circulair 
inkopen. Rauws legt uit: “Criteria die zagen 
op de fase vóór, tijdens en na gebruik van hun 
product, alsook op hun rol in de ketenregie: 
‘Wat doen jullie om waarde te creëren en ver
spilling te reduceren binnen de keten?’. Partijen 
hadden moeite om de vragen te beantwoorden 
en bleken slechts zeer beperkt bij te dragen 
aan de nadere invulling van de verschillende 
subgunningscriteria voor circulair inkopen.” 
Koolsbergen: “Daarbij doe je bij de aanschaf 
van ICTapparatuur eigenlijk altijd zaken met 
tussenpersonen. Wat dan opvalt, is dat de eisen 
van circulair inkopen nu nog vaak tegenstrijdig 
zijn met de verdienmodellen van producen
ten en leveranciers.” Rauws vult aan: “Neem 
bijvoorbeeld een lange levensduur; één van 
de aspecten van circulair inkopen. Hoe ziet het 
verdien model eruit van een producent als hij 
hele goede spullen maakt die bijna niet kapot 
gaan? Dan moet je misschien over op een model 
waarbij je als overheid niet langer het juri
disch eigendom koopt, maar betaalt voor het 
gebruik.” 

“Markt en overheid 
hebben elkaar 

nodig om tot een 
circulaire economie 

te komen.”
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Een wereld te winnen
In het proces van circulair inkopen valt nog 
een wereld te winnen. Hebben Kools bergen 
en Rauws nog tips? Koolsbergen: “Wil circu
lair inkopen echt kans van slagen hebben, 
dan is het essentieel dat we kennis delen 
en leren van elkaars fouten en successen.” 
Rauws knikt bevestigend en vult aan: “Daar
naast wordt het met de nieuwe aanbeste
dingswet makkelijker om de concurrentiege
richte dialoog in te zetten. Maak daar, waar 
mogelijk, ook gebruik van. Zegt de markt 
niet aan onze circulaire eisen te kunnen of 
willen voldoen? Dan moeten we een afwe
ging maken. Ons streven blijft om in 2020 
minimaal tien procent van ons totale inkoop
budget circulair te besteden. En dat wordt 
alleen maar meer. Ik denk zelfs dat over tien 
jaar circulair inkopen de norm is. De zuiver 

lineaire economie heeft wat ons betreft 
haar beste tijd gehad.” Ook de dialoog met 
de markt is volgens Koolsbergen en Rauws 
essentieel. “Toen wij met de gemeenten 
Utrecht, Amersfoort en Woerden begonnen 
met circulair inkopen”, blikt Rauws terug, 
“wilden we tot één algemene beoordelings
methode komen. Via een marktconsultatie 
probeerden we met input van de markt dit 
algemene model verder uit te breiden en 
meer opdrachtspecifiek te maken. Door de 
feedback ontdekten we dat dit niet haalbaar 
is en dat circulair inkopen echt maatwerk is. 
Desondanks hebben we er veel aan gehad; 
marktpartijen maakten meer opmerkingen 
die zeer nuttig zijn gebleken voor onze aan
besteding. Kortom, markt en overheid heb
ben elkaar nodig om tot een meer circulaire 
economie te komen.” n

VOOR- EN NADELEN

 + Juridische uitdagingen verrijken het 
werk.

 + Bijdragen aan de transitie van lineaire 
naar circulaire economie.

 - Eisen circulair inkopen zijn vaak  
tegenstrijdig met verdienmodellen 
van producenten.

 - Ontbreken van een algemeen aan
vaarde definitie van ‘circulair inkopen’. Sandra Koolsbergen
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Kick Smeets  foto Sharon Dijksma
Media Centrum Defensie  artikel Defensie
Gemeente Rotterdam  foto Pex Langenberg
Van Swaay  artikel duurzaam hout

Ontwerp en productie
Xerox/OBT, Den Haag

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden
Ministerie van Economische Zaken | Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag
070379 82 99 | info@pianoo.nl

mailto:info@pianoo.nl




Meer weten over maatschappelijk verantwoord inkopen?
PIANOo helpt u op weg. Op pianoo.nl vindt u alle informatie om maatschappelijk verantwoord in te kopen: 
Themadossiers | Bijeenkomsten | Vragenloket | Praktijkvoorbeelden | Productgroepen | Milieucriteria |  
MVI in het inkoopproces | Ontwikkelingen

PIANOo – Het centraal loket voor maatschappelijk verantwoord inkopen
www.pianoo.nl

http://pianoo.nl
http://www.pianoo.nl
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