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Inkoop bij NS
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NS Strategie en Sturing - OGSM

Inkopen bij NS4



NS Strategie en Sturing - OGSM
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OGSM BU’s
OGSM 

Duurzaam 
Ondernemen

OGSM 
Procurement

OGSM

Objective NS  : 
NS slaagt voor de mid-term review in 2019 door de reiziger op 1,2 en 3 te zetten. 

We voeren een duurzame, robuuste treindienst uitmuntend uit en bieden een 
drempelloze deur-tot-deur reisbeleving. 
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Duurzaamheid 
in Strategie !



Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij NS -
2013
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij NS -
2017

Leveranciers Producten en 
dienstenBasis op orde Medewerkers
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Leveranciers - Assessments (1)

■ Het gaat hier om de duurzame bedrijfsvoering 
van onze leveranciers

■ Wat zijn de onderwerpen en hoe meet je de 
performance van de leveranciers ?

■ Assessment tool : inzicht in performance en 
mogelijkheid tot verbeteren

■ GRI4 rapportage verplichting  rapporteren 
over materiële issues (dus ook leveranciers)
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Leveranciers



Leveranciers - Assessments (2)
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Leveranciers



Leveranciers - Assessments (3)
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Leveranciers



Leveranciers
Samenwerking in de Europese Railindustrie 

■ In 2015 heeft NS samen met SNCF het initiatief 
genomen om de keten in de Railindustrie 
verder te verduurzamen. Samen sterk !

■ Inmiddels 8 deelnemers
Vervoerders : DB, SNCF, NS, SBB
Industrie : Alstom, Bombardier, SKF, Knorr

■ 1.200 leveranciers assessments

■ Verbeterde performance 
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Leveranciers
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Duurzaamheid is een “verbindend” onderwerp !!



Basis op orde

■ Supplier Code of Conduct
- als onderdeel van contract / inkoopvoorwaarden
“show you care”

■ Onderdeel inkoopplan / offerteaanvraag

■ Contractvormen

■ Veilig werken of niet werken !!
- ook voor leveranciers
- onderdeel van contract
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Basis op orde



Medewerkers

■ Mw’ers maken het verschil :
motivatie, ondernemend, vasthoudend, creatief, lef,
marktkennis

■ Gebruik die energie en maak hen mede 
verantwoordelijk voor het behalen van targets ! 

■ “Meet” de bijdrage en vier successen

■ Train je mw’ers !
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Medewerkers



Producten en diensten (1) 

■ Het opnemen van “duurzame” specificaties in 
aanbestedingen (en hierop toetsen !)

■ NS strategie : kies voor die producten en diensten 
waar je daadwerkelijk het verschil kunt maken

■ Voor NS 
- energie : tractie en gas
- afval : bedrijfs- en consumentenafval
- optimalisatie onderhoud en levensduur
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Producten 
en diensten



Producten en diensten (2) – Groene Energie
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Groene 
energie



Producten en diensten (3) – Groene Energie

• Mobiliteit veroorzaakt 20% CO2 uitstoot in NL
• Trein is 4 keer zuiniger dan de auto
• Maar……

Groene 
energie



Producten en diensten (4) – Groene Energie

Groene 
energie

■ NS verbruikt zo’n 1% van de Nederlandse 
productie

■ 1,2 TWh = 1.200.000.000 kWh = 350.000 
huishoudens 

Groene 
stroom = 
duurder

-Duurzaam stroom verbruik = 
efficiënter verbruik

-Behoud bestaande en 
aantrekken nieuwe  reizigers

BUSINESSCASE



Producten en diensten (5) – Groene Energie

Groene 
energie

■ Probleem : er is onvoldoende ėchte groene 
energie beschikbaar

■ Geen “greenwashing” 

■ Vraag bundelen, marktverkenning, uitdagen

■ Resultaat : 

- contract 10 jaar met aantoonbare en herleidbare 
groene stroom 

- Leverancier investeert in nieuwe windmolens

- 85% van onze reizigers geeft aan het belangrijk 
te vinden dat treinen op groene stroom rijden



Producten en diensten (6) – OV Fiets

OV Fiets

Sociale werkplaatsen



Producten en diensten (7) - voorbeelden 

Producten 
en diensten

■ Groen gas

■ Treinen :
- energiezuinig (info naar machinist)
- recyclebaar : eis in specificaties
- optimaal onderhoud, levensduurverlenging (RTM)
IT is grote driver voor verduurzaming
- next step : trein km’s kopen ?

■ Afval is grondstof.  80% afval hergebruikt in 2020 :
- afval winkels op stations
- werkplaatsen



Producten en diensten (7) – Circulair Inkopen 

Circulair 
inkopen

■ Pas toe waar het kan

■ Daag de industrie uit

■ Sinds 1964 : treinwielen gaan letterlijk 
terug in de oven en er worden weer 
nieuwe wielen van gemaakt



Samenvattend

■ Duurzaam Inkopen is geen modeverschijnsel maar integraal onderdeel 
van het inkoopvak

■ Stel ambitieuze doelen ( voorwaarde : in strategie bedrijf)

■ De juiste medewerkers maken het verschil

■ Waar heb je materiële impact ? Kies daarvoor !

■ Kijk ook gewoon naar je totale business case 

■ Duurzaam / maatschappelijk verantwoord / cradle-to-cradle / circulair 
 aan de slag !
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