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Introductie van HVC Actieplan MVI
• Het Directieteam (DT) van HVC heeft 7 februari 2017 ingestemd met ondertekenen van het
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020.
• De gestructureerde, resultaatgerichte aanpak voor MVI biedt HVC de mogelijkheid om ´het Inkopen´ in te
zetten als een middel voor versterking van de strategische positionering van HVC als een ambitieuze,
innovatieve en transparante trendsetter op het gebied van verduurzaming.
• Dit document is het actieplan waarin beschreven staan de ambities en het kader van activiteiten voor de
ontwikkeling van MVI bij HVC.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Waarom MVI?

Wat is MVI?

• HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en
voor gemeenten en waterschappen. Onze
opdracht is om de deelnemende overheden te
helpen met het realiseren van hun doelstellingen
op het gebied van hergebruik van grondstoffen,
afvalbeheer en duurzame energie.

• Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat
er bij de inkoop van producten, diensten en
werken rekening wordt gehouden met de sociale,
ecologische en economische dimensies van
duurzaamheid.
• Deze ambities kunnen o.a. betrekking hebben op
het verminderen van CO2-emissies, de transitie
naar een circulaire economie, of het scheppen
van (werk)mogelijkheden voor mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt.

• HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam
afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast
produceert HVC duurzame energie. Deze energie
leveren wij aan gemeenten, waterschappen,
bedrijven en particulieren. Verder ondersteunen
we bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.
• Maatschappelijk Verantwoord Inkopen past bij
onze opdracht, verantwoordelijkheid en
ondersteunende rol en draagt bij aan het
realiseren van de ambitie van zowel HVC als haar
aandeelhouders.

• De ambities bij HVC richten zich op:
• Milieuvriendelijk inkopen t.b.v. verduurzamen
van de bedrijfsvoering.
• Circulair inkopen door verspilling tegen te
gaan en grondstof hergebruik te bevorderen.
• Sociaal return houdt in dat er voorwaarden,
eisen en wensen ten behoeve van het
creëren van werk(ervarings)plaatsen in een
inkoopprocedure worden opgenomen voor
personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Actieplan MVI
 Continu verbeteren & ontwikkelen
 Consequent duurzaamheid toepassen in
aanbestedingen
 Doelstellingen concretiseren en
meetbaarheid van resultaten vaststellen
 Inkoopjaarplan herijken en aanvullen met minimaal
3 nieuwe projecten met MVI impact
 MVI verankeren in beleid, protocollen en
werkwijze HVC tactisch inkoopproces
 Organiseren van MVI binnen HVC. Stakeholders &
budgethouders betrekken, enthousiasmeren en kennis
ontwikkelen bij inkoop & budgethouders.
 Kennis en ervaring opdoen door minimaal 3
(pilot) projecten met MVI impact op te starten.
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2019/2020

Ambitie & speerpunten 2017 - 2018
MVI (Pilot) projecten

Algemene ontwikkeling MVI

1. Circulaire minicontainer

 Dialoog aangaan met budgethouders, inkopers,
materiedeskundigen en leveranciers om
bewustwording te stimuleren.

2. Herinrichting kantoor/werkplekken
3. Verzorging groenvoorziening op terreinen HVC
en bij beheer omgeving van gemeenten
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 Rapportage over projectvoortgang en inzicht in HVC
opdrachtgever / budgethouder wordt opgenomen in
periodieke (voortgang)rapportage van het
inkoopjaarplan.

 Per heden toepassen van minimumeisen en
toepasselijke duurzaamheidscriteria in de door
PIANOo/RVO uitgewerkte productgroepen in alle
(Europese) aanbestedingen, tenzij dit leidt tot een
onevenredig hogere prijs.
 Ontwikkelen werkwijze & tools gericht op borgen
van MVI in tactisch inkoopproces. O.a.
Duurzaamheidparagraaf in inkoop projectplan en
aanbesteding templates opnemen.
 MVI Kennis vergroten door participatie in lerend
netwerk geïnitieerd door Rijksoverheid, werken
volgens Manifest MVI.

Ambitie & speerpunten 2019 - 2020
MVI projecten

Algemene ontwikkeling MVI

 Bij het vaststellen van het inkoopjaarplan wordt in
samenspraak met de BU stakeholders &
budgethouders vooraf bekeken welke projecten in
aanmerking komen voor expliciete MVI
doelstellingen met potentieel meetbare resultaten.

 Duurzaamheidsdoelstellingen & ambities
kwantificeren en opnemen in (inkoop)jaarplannen.

 Jaarlijks minimaal 3 projecten opstarten met MVI
impact.

 Ontwikkelen meetsystematiek en
rapportagestructuur over de uitvoering en
realisatie met betrekking tot MVI prestaties.
 Continu verbeteren en ontwikkelen. Het lerend
effect in de organisatie en de meetbare resultaten
bepalen de verdere benodigde professionalisering
qua werkwijze in het inkoopproces.

Ambitieniveau 2020:
Consequent duurzaamheid toepassen in aanbestedingen van zowel opex en
capex uitgaven en organisatorische professionalisering in beleid en uitvoering.

www.hvcgroep.nl

