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Aanleiding 

 

De gemeenteraad van Ten Boer heeft op 21 december 2016 haar geactualiseerde inkoopbeleid 
vastgesteld en tevens besloten om deel te nemen aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen MVI. Onder MVI verstaan we het inkopen met de meest positieve milieu- maatschappelijke 
en economische effecten die mogelijk zijn gedurende de volledige levenscyclus. 
 

Met het ondertekenen van het Manifest MVI hebben we ons verplicht om binnen een half jaar na 

ondertekening (formeel per 9 maart 2017) met een actieplan MVI te komen en deze actief openbaar 

te maken. 

 

Dit actieplan heeft een looptijd van 1 jaar, van augustus 2017 tot augustus 2018. 

  



Algemeen 

 
In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben we aangegeven dat we de volgende doelen willen 

realiseren: 

1. Bevorderen van duurzaamheid 

2. Werkgelegenheid en de lokale economie MKB 

3. Het verbeteren van de kansen voor diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social 

return of SROI social return on investment) 

In de volgende paragrafen benoemen we per doel concrete acties. 

We kiezen er voor om een eenvoudig, sober en nuchter actieplan op te stellen en vooral in te zetten 

op een goede uitvoering van onze acties. We willen in dit eerste actieplan vooral ‘de balans 

opmaken’ en een degelijke basis leggen voor de komende jaren, waarmee we als gebied binnen de 

nieuwe gemeente Groningen herkenbaar willen zijn. 

We werken volgens de systematiek: meten-doelen zetten- tactiek bepalen-uitvoering-meten… 

Met name het hebben van een inkoopkalender en het communiceren met de bedrijven in onze 

gemeente zijn speerpunten. 

In algemene zin gaan we wat betreft inkoop en aanbesteding de volgende acties uitvoeren: 

Wat Wie Wanneer gereed 

We stellen een nulmeting op om te 
bepalen hoe Ten Boer op dit moment 
scoort op bovengenoemde doelen. 
 

SSC Groningen 
Beleidsregisseur Ruimte 

December 2017 

We stellen een inkoopkalender Ten Boer 
2017-2018 op 
 

SSC Groningen  
Beleidsregisseur Ruimte 

December 2017 

We gaan onze inkooptrajecten goed 
voorbereiden, “aan de voorkant” goed 
nadenken over de aspecten duurzaamheid, 
social return en lokaal MKB. 
 

SSC Groningen 
Budgethouder 

Augustus 2018 

We gaan in de organisatie van Ten Boer en 
Groningen duidelijk communiceren over 
onze inkoopacties onder het motto “Be 
good and tell it”. 
 

SSC Groningen 
Beleidsregisseur Ruimte 
Communicatie Ten Boer 

Augustus 2018 

We evalueren tenminste 3 inkooptrajecten 
op bovengenoemde doelen en rapporteren 
daarover in ons jaarverslag 
 

SSC Groningen 
Budgethouder 
Beleidsregisseur Ruimte 

Augustus 2018 

We doen verslag van dit actieplan aan 
college en raad Ten Boer en we proberen 
zo goed mogelijk aan te haken bij de 
momenten van de begrotingscyclus. 
 

SSC Groningen 
Beleidsregisseur Ruimte 

September 2018 



We houden intensief contact met de 
gemeente Groningen op dit beleidsterrein 
en gaan onze werkwijzen verder integreren 
richting herindeling en doen daarvan 
verslag. 
 

SSC Groningen 
Beleidsregisseur Ruimte 
Beleidsregisseur Sociaal 
Domein 

September 2018 

 

Duurzaamheid 

 

Duurzaamheid vinden we een belangrijk doel in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. We willen dat 

benadrukken door als gemeente het goede voorbeeld te geven. 

Duurzaamheid is een breed begrip, dat diverse beleidsterreinen omvat, en ook de wijze waarop 
duurzaamheid meetbaar gemaakt kan worden is vaak nog niet duidelijk. In het algemene gebruik 
betekent duurzaam dat een product bij de vervaardiging of het gebruik, het milieu zo weinig mogelijk 
belast en zo weinig mogelijk beslag legt op schaarse goederen, goed recyclebaar is en efficiënt met 
energie wordt omsprongen.  
 

Ook sociale aspecten, zoals een Fair Trade keurmerk en het toepassen van gedragscodes vatten we 

vaak onder de noemer duurzaamheid. Dat geldt ook voor het toepassen van de principes van de 

circulaire economie, door in de aanbestedingen verspilling tegen te gaan en zogenaamde totale 

gebruikskosten (TCO). 

Aangezien Ten Boer een Fair Trade gemeente is, ligt het voor de hand dat we dit aspect meenemen 

cq vertalen in inkoopcriteria. 

We werken volgens de systematiek: meten-doelen zetten- tactiek bepalen-uitvoering-meten… 

Wat betreft duurzaamheid gaan we de volgende acties uitvoeren: 

Wat  Wie Wanneer gereed 

We tenminste twee duidelijke 
duurzaamheidsdoelen 
formuleren, die we in 2018 
willen realiseren met ons 
inkoopbeleid. 

SSC Inkoop 
Mdw Duurzaamheid 
Beleidsregisseur Ruimte 

November 2017 

Aan de hand van de 
inkoopkalender 2017-2018 
gaan we bepalen op welke 
duurzaamheidscriteria we de 
nadruk gaan leggen om het 
meeste rendement te halen uit 
onze inspanningen. 
 

SSC Inkoop 
Mdw duurzaamheid 
Beleidsregisseur Ruimte 
Wethouder  

Oktober 2017 

   

 

  



Social Return 

 

Door de toepassing van social return willen wij kansen bieden aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Via het inkoop- en aanbestedingsbeleid stimuleren wij dat opdrachtnemers een 

bijdrage leveren aan de regionale en/of gemeentelijke arbeidsmarktdoelstellingen.  

We willen bereiken dat het aantal plaatsingen via aanbestedingen wordt vergroot en we willen dat 

het aantal aanbestedingen waarin social return wordt toegepast eveneens wordt vergroot. Dit gaan 

we jaarlijks monitoren. 

Daartoe gaan we onderzoeken hoe social return effectiever kan worden toegepast, in overleg met 

marktpartijen aan zowel de aanbodkant als bij onze leveranciers. Het Coördinatiepunt Social Return 

ondersteunt ons daarbij met een monitoringssysteem, als kenniscentrum en met eenduidige 

uitvoeringsregels. 

We werken volgens de systematiek: meten-doelen zetten- tactiek bepalen-uitvoering-meten… 

Wat betreft social return gaan we daarom de volgende acties uitvoeren: 

Wat  Wie Wanneer gereed 

Toepassen van de afspraken 
social return bij onze 
aanbestedingen. (zie 
hieronder) 
 

SSC Inkoop 
Budgethouders 

Continue, augustus 2018 

Monitoren van het aantal 
aanbestedingen waarin social 
return wordt toegepast en 
daarover rapporteren 
 

Coördinatiepunt Social Return September 2018 

Onderzoeken hoe social return 
effectiever kan worden 
toegepast. 
 

Coördinatiepunt Social Return September 2018 

   

 

 

NB: Ten Boer heeft zich aan de volgende afspraken verplicht: 

1. Het percentage voor arbeidsextensieve opdrachten (<30% loonkosten) vast te stellen op 2% van de aanneemsom, met 

inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel en met ruimte voor maatwerk.  

2. Bij arbeidsintensieve (>30% loonkosten) opdrachten 5% van de aanneemsom social return te hanteren.  

  



Lokale economie en MKB 

 

We willen als gemeente Ten Boer de lokale economie stimuleren, alsmede de werkgelegenheid en  

het versterken van de kansen voor het lokale MKB door het aandeel van het lokale bedrijfsleven in 

het inkoopvolume te vergroten. 

Onder ‘lokaal’ verstaan we bedrijven in de gemeente Ten Boer.  

We werken volgens de systematiek: meten-doelen zetten- tactiek bepalen-uitvoering-meten… 

Wat betreft lokale economie en MKB gaan we daarom de volgende acties uitvoeren: 

Wat  Wie Wanneer gereed 

We gaan eerst na hoeveel bedrijven uit Ten Boer 
meedoen in de inkooptrajecten en hoeveel van 
hen opdrachten krijgen en hoe dat is verdeeld over 
de verschillende sectoren. 
 

SSC Inkoop December 2017 

We gaan de ondernemers in Ten Boer uitnodigen 
zich in te schrijven in de zogenaamde 
“leveranciersdatabank” van de gemeente 
Groningen. 
 

SSC Inkoop November 2017 

We gaan het lokale MKB waar dat mogelijk en 
passend is, uitnodigen bij meervoudig 
onderhandse aanbestedingen1, op basis van onze 
inkoopkalender. 
  

SSC Inkoop Continu, augustus 
2018 

We gaan na of we kunnen werken met langduriger 
lokale contracten, zodat het voor leveranciers de 
moeite waard is om te investeren in de 
samenwerking met de gemeente. 

 

SSC Inkoop Januari 2018 

 
  

 

  

                                                           
1  Het streven is minimaal 2 lokale MKB-bedrijven bij 3 of 4 uit te nodigen leveranciers en minimaal 3 lokale MKB-

bedrijven bij 5 uit te nodigen leveranciers. 



Definities 
 
 
Aanbesteden 
Het uitvoeren van bij wet of beleid voorgeschreven processen van marktbenadering waarin een 
opdrachtgever aan ondernemer(s) een uitnodiging doet om deel te nemen aan een procedure met 
als doel het doen van een aanbod (offerte of inschrijving) voor het uitvoeren van een opdracht 
betrekking hebbende op een werk, levering of dienst. 
 
Duurzaam 
Duurzaam betekent dat een product bij de vervaardiging of het gebruik, het milieu zo weinig mogelijk 
belast en zo weinig mogelijk beslag legt op schaarse goederen, goed recyclebaar is en efficiënt met 
energie wordt omsprongen.  
 
Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag 
De gemeente vraagt aan één ondernemer een offerte. 
 
Europees aanbesteden 
Een Europese aanbesteding is een procedure overeenkomstig de procedurevoorschriften uit een van 
de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en zoals geïmplementeerd in de nationale wetgeving via de 
Aanbestedingswet 2012. 
 
Inkoop 
(Rechts)handelingen van de gemeente, gericht op de verwerving van werken, leveringen of diensten 
en die één of meerdere facturen van een ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, 
leveringen of diensten tot gevolg hebben. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
Onder MVI verstaan we het inkopen met de meest positieve milieu- maatschappelijke en 
economische effecten die mogelijk zijn gedurende de volledige levenscyclus. 
 
Meervoudig onderhandse offerteaanvraag 
Het vragen van een offerte aan meerdere (in de regel ten minste drie en ten hoogste vijf) 
ondernemers. 
 
Nationaal aanbesteden 
Een nationale aanbesteding is de procedure waarbij de gemeente via een publicatie in Nederland 
(Tenderned) bekend maakt dat zij een opdracht wil laten uitvoeren en ondernemers vraagt om een 
offerte in te dienen. E.e.a. overeenkomstig de procedurevoorschriften zoals vastgelegd in de 
Aanbestedingswet 2012, niet zijnde Europees aanbesteden. 
 
Ondernemer 
Een aannemer, leverancier of dienstverlener. 
 
Social return 
Het opnemen van sociale voorwaarden in de inkoop- en aanbestedingstrajecten ten behoeve van het 
creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
 


