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Waarom Maatschappelijk Verantwoord inkopen?
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen 

met overheden in Nederland met manifest maatschappelijk 

verantwoord inkopen (manifest MVI) opgesteld. Het mani-

fest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van 

beleidsdoelen te vergroten. De gemeente Kaag en Braas-

sem heeft in december 2016 dit manifest ondertekend. 

Door de ondertekening van dit manifest is onze gemeente 

verantwoordelijk voor het opstellen van een actieplan MVI 

voor de periode 2017-2020. Hoewel onderdelen van MVI 

zoals duurzaam inkopen en social return al jaren deel uit 

maken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van onze 

organisatie is Kaag en Braassem zeker geen koploper op 

het gebied van duurzaamheid. Maar door de uitvoering 

van dit actieplan wil Kaag en Braassem haar verantwoorde-

lijkheid nemen voor een meer duurzame samenleving en 

behoud van een goed klimaat op onze planeet.

De vergroening van de elektriciteit zal met ingang van 2017 

en ook over 2018 voor 100% plaatsvinden op basis  

hernieuwbare energie van Nederlandse wind. Met ingang 

van 2019 zal de energie opnieuw worden aanbesteed.  

Bij deze aanbesteding zullen meer innovatieve mogelijkheden 

voor vergroening van energie worden opgenomen.

Het terugbrengen van het energieverbruik van gemeente-

lijke gebouwen in 2020 met 10% ten opzichte van het 

verbruik in 2015. Het terugbrengen van het energieverbruik 

willen wij bereiken door uitbreiding van het gebruik van 

ledverlichting, het uitbreiden van het aantal zonnepanelen 

en bij vervanging van apparaten en installaties gebruik  

te maken van energiezuinige apparatuur.

Het terugbrengen van ons energieverbruik voor openbare 

verlichting met 20% in 2020 ten opzichte van ons verbruik 

in 2013. Door het steeds meer toepassen van ledverlichting 

en andere innovatieve toepassingen in de openbare  

verlichting verwachten wij deze besparing op ons  

energieverbruik te kunnen realiseren.

Voor de periode 2017-2020 het treffen van energiemaat-

regelen bij gemeentelijke gebouwen met een terugver-

dientijd van minder dan 15 jaar.

Social Return
Social Return betreft het creëren van extra banen, werker-

varingsplekken of stageplekken voor mensen voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Return wordt 

toegepast bij alle Europese aanbestedingen. Hierbij moet 

een percentage van het aanbestedingsbedrag worden 

gebruikt voor Social Return. Daarbij is het wenselijk om 

binnen de gemeentelijke organisatie te onderzoeken of  

ook onder de Europese drempelbedragen het opnemen 

van sociale voorwaarden tot de mogelijkheden behoort.
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Wat is Maatschappelijk Verantwoord inkopen?
Voor Kaag en Braasem betekent maatschappelijk ver-

antwoord inkopen dat naast de prijs van de producten 

diensten of werken ook gelet wordt op de effecten van de 

inkoop op milieu en sociale aspecten in alle fasen van het 

inkoopproces. 

Onderstaande thema’s zijn in ons actieplan MVI opgeno-

men. Hierbij is aansluiting gezocht bij de door de gemeen-

teraad op 30 mei 2016 vastgestelde duurzaamheidsagenda 

voor de periode 2016-2020.

Bewustwording
Het inkoopproces binnen onze organisatie is niet centraal 

geregeld het raakt alle clusters. Duurzaamheidsaspec-

ten zijn hierin niet vanzelfsprekend opgenomen. Het is 

belangrijk dat duurzaamheidsaspecten en -criteria een 

vaste plaats krijgen binnen het inkoopproces. De omslag 

naar duurzaam inkopen vergt ambitie, tijd, inspanning en 

een zekere vastberadenheid. Bestuurders, managers en 

medewerkers zullen de overtuiging moeten hebben dat 

duurzaam inkopen een groot belang dient. Hiervoor is 

interne communicatie belangrijk maar ook het verstrekken 

van informatie over het bestaan van duurzaamheidscriteria 

van diverse productgroepen (www.senternovem.nl).  

Verder kan gedacht worden aan het organiseren van work-

shops of trainingen op het gebied van duurzaamheid.

Klimaatbewust inkopen
De ambitie van Kaag en Braassem is energieneutraal in 

2040 onder andere te realiseren door besparingen op het 

energieverbruik en door het opwekken van duurzame ener-

gie. De gemeente is een groot verbruiker van elektriciteit 

dat gebruikt wordt voor de openbare verlichting, rioolpom-

pen en gemeentelijke gebouwen.

De schoonmaakwerkzaamheden in het gemeentehuis en 

de gemeentelijke werkplaats zullen in 2017 opnieuw worden 

aanbesteed. Deze werkzaamheden zullen worden ingevuld 

door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Biobased inkopen
Met biobased inkopen wordt door onze organisatie 

bedoeld dat bij diensten, leveringen en werken natuur-

lijke hernieuwbare materialen worden toegepast. Op de 

wegwijzer biobased inkopen van “Pianoo” worden een 

aantal productgroepen benoemd waarvoor de overheid de 

afzet van biobased producten substantieel kan stimuleren 

zoals kantoorgebouwen groenvoorziening, catering, kan-

toorinrichting. Met de inkoop van biobased producten is 

in Kaag en Braassem nog  niet veel ervaring opgedaan. Het 

streven is om in 2020 een percentage van 10% biobased 

inkoop te realiseren. In 2017 zal een eerste aanzet worden 

gegeven bij het aanschaffen van schoonmaakmiddelen en 

wegwerpbekers.



Verminderen van de milieudruk,  
stimuleren van de circulaire economie
Bij circulair inkopen wordt het inkoopinstrument ingezet 

om productie en (her)gebruik van producten te stimuleren 

en daarmee de transitie naar een circulaire economie te 

bevorderen.

In Kaag en Braassem wordt nieuw afvalbeleid opgesteld. 

Met ingang van 2018 zal afvalscheiding worden gestimu-

leerd door de invoering van “Diftar”. Door “Afval Anders” 

wordt een kostenprikkel ingevoerd voor het aanbieden van 

restafval. Van het aangeboden restafval bestaat 90% uit 

andere waardevolle grondstoffen. De gemeente verwacht 

dat met de invoering van dit systeem in 2018 de inwoners 

extra gestimuleerd worden om kritisch met hun eigen  

afval om te gaan zodat de totale afvalberg afneemt  

en recyclebaar afval toeneemt.

Invoering van een duurzaam concept voor onze sanitaire 

voorzieningen in het gemeentehuis in 2017.

In 2020 100% duurzaam in te kopen. In alle  

aanbestedingen worden duurzaamheid meegenomen  

(in minimumeisen of als selectie- en/of gunningscriterium) 

De doelstelling is om in 2020 10% circulaire inkoop te 

realiseren.

Verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark. Bij  

vervanging van het gemeentelijk wagenpark in de periode 

van 2017-2020 voorkeur voor elektrisch of aardgas.

Innovatiegericht  inkopen
Innovatiegericht inkopen gaat over het kunnen beschikken 

over innovaties van de toekomst. Hiermee stimuleert de 

gemeente de markt om innovatieve, duurzame oplossingen  

te ontwikkelen en te leveren. De essentie van innovatiegericht  

inkopen is de dialoog met de markt. In de organisatie is weinig  

ervaring met betrekking tot het innovatiegericht inkopen.

Ons doel voor de jaren 2017-2020 dat wanneer er sprake van 

een innovatieve aanbesteding van diensten, producten of 

werken hiervoor extra aandacht te besteden in de media.
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