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Aanleiding 

Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben door ondertekening van het Manifest 
MVI 2016 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen (lees verder MVI). Met 
dit Manifest willen partijen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de 
samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal 
in hun organisaties te bevorderen. Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van 
beleidsdoelen te vergroten. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen 
van minimumeisen en daarmee vervangt het manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op 
basis van minimumeisen. In het nieuwe Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van 
hun eigen ambities.  
 
Het kabinet wil MVI effectief in zetten om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelen, 
zoals: 

• Tegengaan van klimaatverandering, door klimaatmitigatie en met aandacht voor klimaatadaptatie; 
• Realiseren van een circulaire economie; 
• Verminderen van milieudruk; 
• Beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal; 
• Verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden; 
• Verduurzamen van product- en marktketens; 
• Stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie; 
• Toepassing van biobased grondstoffen en materialen; 
• Stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt; 
• Tegengaan van mensenrechtenschendingen, betalen van een leefbaar loon en het verbeteren van 

arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens; 
• Social return. 
• Kansen voor MKB  

 
In het manifest is opgenomen dat alle ondertekenaars van het manifest uiterlijk 30 juni 2017 een actieplan 
hebben liggen om uiteindelijk de vertaling te maken naar het vergroten van de effectiviteit van MVI van de 
gemeente. Belangrijk om te melden is dat de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, reeds ambities 
hebben opgenomen in het inkoopbeleid 2015. Het vaststellen van het actieplan zorgt ervoor dat de gemeente 
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis nog meer bewust zijn van het belang van MVI.  
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1. Doelstelling 

1.1 Doelstellingen Manifest MVI 
 
Vanuit het Manifest MVI is het volgende doel geformuleerd: 

Het doel van het Manifest MVI is het vergroten van de bijdrage van MVI aan het realiseren van de 
beleidsdoelen. Dit doen partijen door: 

- Actieplan MVI op te stellen waarin ze zich committeren aan eigen geformuleerde ambities die worden 
uitgewerkt in concrete acties de actieplannen worden openbaar gemaakt en de uitvoering 
gemonitord; 

- MVI effectief te verankeren van in hun eigen organisatie ondersteund door bestuurders, en daarbij de 
ondersteuning te zoeken van inkopers en budgethouders / opdrachtgevers; 

- Actief deel te nemen in een lerend netwerk voor en door partijen en het bevorderen van onderlinge 
samenwerking en uitwisseling van kennis, goede voorbeelden en geleerde lessen tussen partijen. 

1.2 Doelstelling Projectgroep MVI MVS 
 
Projectgroep MVI MVS heeft als doelstelling bepaald om naast het opstellen van een actieplan, tevens een 
doorkijk te geven naar de realisatie van dit plan. 

Dit actieplan is tot vaststelling door xxx een dynamisch actieplan. En in samenwerking met alle betrokkenen zal 
dit actieplan definitief gemaakt worden. 

1.3 Actieplan 
 
In dit actieplan wordt ten minste aandacht besteed aan de volgende punten: 

- De algehele beleidsdoelstellingen en ambities van de organisatie op gebied van sociale, ecologische en 
economische duurzaamheid. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op de ambities op het terrein van 
MVI en worden één of meerdere ambities op specifieke terreinen uitgewerkt; 

- De sectoren en productgroepen waar het meeste impact kan worden behaald en waarop de eigen 
organisatie beleidsprioriteiten heeft gesteld; 

- Een vertaling van deze algehele doelstellingen en ambities naar specifieke en meetbare doelstellingen 
en ambities voor de toepassing van MVI bij Inkoop en aanbestedingsprocedures; 

- De wijze waarop de inkoopvraag marktpartijen worden gevraagd en aangemoedigd en uitgenodigd tot 
het leveren van duurzame en innovatieve producten. Hierbij kan gedacht worden aan dialoog met 
marktpartijen ruim voor de start van de aanbesteding; 

- Het in contractmanagement opnemen van de wijze van toetsing van geleverde diensten, goederen en 
werken op nakomen van duurzaamheidsbeloftes in offertes; 

- Een beschrijving van de rolverdeling van de bestuurder, budgethouder/opdrachtgever en inkoper en 
de interne regievoering op de realisatie van de geformuleerde doelstellingen en ambities. 



Actieplan: MVI - MVS Pagina 5 

- De wijze waarop de organisatie de driehoek bestuurder – budgethouder – inkoper inzet om te komen 
tot een zo effectief mogelijk en zo breed mogelijk gedragen MVI beleid en uitvoering met aandacht 
voor contract- en leveranciersmanagement. 

Naast de punten welke hierboven beschreven zijn, zullen we insteken op de toepasbaarheid van het actieplan. 

 

2. Fase 1 Inventarisatiefase en communicatie 
 
Kernteam : Duurzaamheidsexperts en Bureau Inkoop MVS 

Opdrachtgever : Karin Cornet  

Binnen de drie Gemeenten is er verschillende duurzaamheidsbeleid. Om goede doelstellingen te formuleren bij 
dit punt moeten we de verschillende duurzaamheidsbeleid(en) inventariseren. Daarnaast is er een inkoop en 
aanbestedingsbeleid  vastgesteld door de drie gemeenten waarin de volgende criteria op basis van 
maatschappelijk verantwoorde uitgangspunten zijn opgenomen nl; 

• De gemeenten kopen 100 % duurzaam in. Waarbij onder duurzaam inkopen wordt verstaan dat 
sociale en milieuaspecten worden meegenomen in het inkoopproces;  

• Voor alle drie de gemeenten is de ambitie uitgesproken om een reductie van CO2 uitstoot. Waar bij 
aanbestedingen het gebruik van CO2 meetinstrument, de CO2 prestatieladder wordt gebruik;  

• Duurzaamheidscriteria opgesteld door Agentschap NL; 

• Social Return on Investment; 

• Innovatie, waar de gemeenten de ondernemer een innovatie oplossing laat bieden op het gebied van 
duurzaamheid; 

• Lokale economie en MkB. 

Gemeente Vlaardingen is sinds september 2015 een Fair Trade gemeente en staat daarmee voor eerlijke 
handel.  De gemeente Schiedam heeft op ditzelfde onderwerp zoveel mogelijk millenniumdoelstellingen en de 
uitgangspunten van Fair Trade. Fair Trade betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs 
krijgen voor hun product. Enkele voorbeelden zijn eerlijke voorwaarden, gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en armoedebestrijding.  

Hieronder zullen wij de stappen uiteenzetten welke we willen doorlopen om tot een actieplan te komen. 
Hierbij zullen we bij elke stap de voor-, nadelen, risico’s, kosten, baten en randvoorwaarden beschrijven bij de 
uitwerking van de stappen en een doorkijk te geven naar de realisatie. 
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2.1 Beleidsdoelstellingen MVS-breed 
 
“De algehele beleidsdoelstellingen en ambities van de organisatie op gebied van sociale, ecologische en 
economische duurzaamheid. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op de ambities op het terrein van MVI en 
worden één of meerdere ambities op specifieke terreinen uitgewerkt.” 

Stap 1  Inventariseren doelstellingen Manifest MVI; 

Stap 2  Inventariseren duurzaamheidsbeleid per Gemeente en Bureau Inkoop MVS; 

 De gemeente Schiedam en Maassluis zijn verzocht het duurzaamheidsbeleid toe te sturen. Gemeente 
Vlaardingen heeft momenteel geen duurzaamheidsexpert. Onderzocht wordt of we op een andere 
wijze aan dit beleid kunnen komen; 

 De gemeente Schiedam heeft een kernteam Duurzaamheid vastgesteld om kansen van verduurzaming 
nader uit te werken. Voor de input van dit actieplan wordt er aangesloten bij dit overleg; 

 Vaststellen of een klankbordgroep noodzakelijk is. 

Stap 3  Samen met de duurzaamheidsexpert van de gemeenten vaststellen van beleidsdoelstellingen en  
 ambities. 

 De afspraak om gezamenlijk beleidsdoelstellingen en ambities vast te stellen (ook voor stap 4) staat op 
dd.dd.dd;   

 De algehele beleidsdoelstellingen en ambities van organisaties en de vertaling van deze algehele 
doelstellingen en ambities naar specifieke en meetbare doelstellingen en ambities voor de toepassing 
van MVI. 

Stap 4  Bepalen van gezamenlijke beleidsdoelstellingen en ambities per gemeente. 

 
2.2 Impact Domeinen en Productgroepen 
 
“De domeinen en productgroepen waar het meeste impact kan worden behaald en waarop de eigen organisatie 
beleidsprioriteiten heeft gesteld.” 

Stap 1  Spendanalyse op productgroepen en sectoren en inventarisatie duurzaamheidkansen vanuit de markt. 

 Inventarisatie duurzaamheidskansen eerste aanzet gereed dd.dd.dddd; 

 Aanvullende inventarisatie wordt gedaan op basis van behoefte; 

 Spendanalyse op productgroepen en domeinen afgerond op dd.dd.dddd. 

Stap 2  Met duurzaamheidsexperts doornemen welke duurzaamheidscriteria het beste past bij welke 
productgroepen en domeinen. Het vertalen hiervan naar doelstellingen en ambities. 

 Afspraak is ingepland op dd.dd.dddd met duurzaamheidsexperts. 

Stap 3  Voorleggen aan beslissingsbevoegde. 
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2.3 Meetbare doelstellingen en ambities 
 
“Een vertaling van deze algehele doelstellingen en ambities naar specifieke en meetbare doelstellingen en 
ambities voor de toepassing van MVI bij Inkoop en aanbestedingsprocedures.” 

Stap 1  Samen met de duurzaamheidsexperts een voorstel doen met haalbare specifieke en meetbare 
doelstellingen en ambities. 

Stap 2  Doelstellingen bij procedurestap zetten. 

 Aan de dienstverlener kun je andere duurzaamheidseisen stellen, dan aan de dienstverlening. 
 

2.4 Standaardisatie 
 
“De wijze waarop de inkoopvraag marktpartijen worden gevraagd en aangemoedigd en uitgenodigd tot het 
leveren van duurzame en innovatieve producten. Hierbij kan gedacht worden aan dialoog met marktpartijen 
ruim voor de start van de aanbesteding.” 

Stap 1  Vaststellen “standaard” lijst waar de organisatie gebruik kan maken binnen haar inkooptrajecten. 

Stap 2  Inventariseren per aanbesteding welke zaken je kunt vragen en kunt realiseren op basis van een 
“standaard” lijst. 

Stap 3  Het plannen van marktbijeenkomsten om samen met leveranciers, potentiele leverancier en lokale 
ondernemers criteria te bespreken en eventueel bij te stellen. 

 

2.5 Contractmanagement 
 
“Het in contractmanagement opnemen van de wijze van toetsing van geleverde diensten, goederen en werken 
op nakomen van duurzaamheidsbeloftes in offertes.” 

Stap 1  Vaststellen van de haalbare, specifieke en meetbare doelstellingen per contract. 

Stap 2  Vaststellen van wijze van beoordeling. Denk hierbij aan, controleren ISO normering, toepassing social 
return e.d. 

Stap 3  Rapporteren en evalueren van de bestaande contracten per half jaar. 
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2.6 Rolverdeling 
 
Om ervoor te zorgen dat het actieplan wordt vastgesteld en het plan gedragen wordt vinden wij het van groot 
belang dat alle betrokkenen zich committeren aan dit actieplan. Daarom hebben wij een extra fase opgenomen 
waarin wij de communicatie in en rondom dit plan zullen toelichten. 

“Een beschrijving van de rolverdeling van de bestuurder, budgethouder/opdrachtgever en inkoper en de interne 
regievoering op de realisatie van de geformuleerde doelstellingen en ambities.” 

Stap 1  Kernteam doet een voorstel welke verwachting zij bij welke rol hebben ten aanzien van de realisatie van 
de geformuleerde doelstellingen en ambities. 

Stap 2  Toetsen van verwachtingen bij betrokken en het eventueel bijstellen van deze verwachtingen. 

Stap 3  Daarnaast zullen we met het kernteam en alle betrokken en een overleg hebben waarmee we 
controleren of het actieplan een zo effectief mogelijk en zo breed mogelijk gedragen MVI beleid en uitvoering 
met aandacht voor contract- en leveranciersmanagement bevat welke geïmplementeerd kan worden. 

3. Fase 2 Implementatie 
 
Kernteam : Duurzaamheidsexperts en Bureau Inkoop MVS 

Opdrachtgever : Karin Cornet  

Na vaststelling van het actieplan en afronding fase 1 zullen we zowel de kernteamleden als de andere 
betrokkenen vragen welke medewerker verantwoordelijk wordt voor de uitdraging van dit MVI beleid binnen 
zijn of haar afdeling of domein. 

Stap 1  Het samen met de verantwoordelijke bepalen van wijze van implementatie, denk hier bij aan 
themabijeenkomsten, workshops, intranet e.d.  

Stap 2  Bepalen en vaststellen op welke wijze wij (lees: kernteam en betrokkenen) de implementatie willen 
meten zowel intern als extern. 

Stap 3  Integreren in het inkoop en aanbestedingsbeleid per gemeente. 

4. Fase 3 Realisatie en Rapportage 
Samen met het kernteam en alle betrokken moeten de doelstellingen omgezet worden naar meetbare 
resultaten. Hier zullen wij elkaar op gaan rapporteren. 

De wijze waarop en de frequentie waarmee zal later in het proces worden vastgesteld. 
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5. Bijlagen  

5.1 Planning 

5.2 Opgeleverde documenten Fase 1 

5.3 Opgeleverde documenten Fase 2 
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