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1. Aanleiding
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief

instrument om CO2-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik

te reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om

misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale

waardenketens. Overheden maken gebruik van dit instrument en

dragen zo bij aan het realiseren van de mondiale Sustainable

Development Goals (SDGs) richting een duurzame en inclusieve

wereld in 2030.

MVI-beleid

Tot nu toe was het Rijk aan zet voor het uitvoeren van het MVI-

beleid. Rijk en andere overheden zijn met elkaar in gesprek over de

invulling van het vervolg op dit beleid voor de periode 2021-2025.

Het Plan van Aanpak MVI 2015-2020 krijgt een vervolg in de periode

2021-2025 middels een Nationaal plan MVI. Nieuwe richtinggevende

bestuurlijke afspraken vragen om een sterkere betrokkenheid van de

andere overheden bij het MVI-beleid, zowel op bestuurlijk als op

werkvloerniveau.

Gezamenlijke governancestructuur MVI

Vanuit het Rijk en de bestuurlijke koepels, VNG, IPO en UvW is er

behoefte aan meer inzicht in wat de beste governancestructuur is

voor het sturen op het effectiever en efficiënter toepassen van MVI

door overheidsorganisaties. Dit onderzoeksverslag geeft drie

verschillende varianten weer van een governancestructuur voor het

sturen op het effectiever en efficiënter toepassen van MVI door

overheidsorganisaties. Voor dit onderzoek zijn een aantal

aandachtspunten meegegeven:

• Het is wenselijk dat de governancestructuur MVI kan rekenen op

draagvlak bij de vier overheidslagen.

• De samenhang met het programma ‘Vervolg Beter Aanbesteden’.

• De samenhang met andere relevante beleidsterreinen.



2. Thema’s MVI
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om CO2-uitstoot,

milieu-impact en grondstoffengebruik te reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te

realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale

waardenketens. Overheden maken gebruik van dit instrument en dragen zo bij aan het

realiseren van de mondiale Sustainable Development Goals (SDGs) richting een duurzame en

inclusieve wereld in 2030. De volgende thema’s zijn door de vijf MVI departementen binnen het

Rijk vastgesteld in het ‘Nationaal Plan MVI 2021-2025¹’:

• Het tegengaan van klimaatverandering

• Het stimuleren van een circulaire economie

• Het tegengaan van milieuverontreiniging, zoals stikstofuitstoot, luchtverontreiniging,

gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden, mede ter bescherming van de biodiversiteit.

Ook het tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van watergebruik en

energiegebruik vallen hieronder

• Het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving en bedrijfsleven waarin iedereen

wordt behandeld en beoordeeld op wat ze kunnen en niet op wie ze zijn, van wie ze

houden, waar ze vandaan komen of wat ze geloven

• Het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

(social return) in lijn met het streven naar een diverse en inclusieve samenleving

• Het stimuleren van ketenverantwoordelijkheid van bedrijven. Dat betekent het voorkomen

of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten

en milieu conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (thema

internationale sociale voorwaarden of ISV)

Het doel van MVI is om de inkoopkracht van alle overheden (en andere inkopende partijen) 

zoveel mogelijk in te zetten voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen.

¹Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 

| Rapport | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
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3. Theoretisch kader: samenwerken in drie lagen
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In elke samenwerking en organisatie zijn volgens het DOR-model drie processen nodig: richten (doelen

stellen), inrichten (organiseren) en verrichten (realiseren). Hieronder worden deze processen nader toegelicht.

Richten - Doelen stellen

Het bepalen van de strategie wordt ook wel het ‘richten’ van de organisatie genoemd. Er worden doelen

bepaald die behaald moeten worden. Deze doelen zijn een richtsnoer zijn voor het handelen. Het richten is

de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en eigenaar.

Inrichten – Organiseren

Vanuit het richten wordt invulling gegeven aan de organisatie-inrichting, via een vertaling in strategische

doelstellingen en een organisatieconcept. Vanuit het bepalen van de doelen en ambities, worden deze

doorvertaald naar de organisatie, operatie en mensen. Het inrichten betekent dat condities worden

gecreëerd, zodat de organisatie zich kan richten op haar taken.

Verrichten – Realiseren

Het verrichten betreft het uitvoeren van het werk waar de samenwerking voor is opgericht. producten,

diensten en belevenissen voortgebracht. In het verrichten hebben de opdrachtnemer, leverancier en klanten

een rol.

Binnen een governancestructuur hebben wij oog voor wie de doelen stelt en hoe deze gerealiseerd kunnen

worden. Het ontwerpen van een governancestructuur hoort bij het proces van inrichten en daar zoomen wij

in deze presentatie op in. Op de volgende pagina wordt toegelicht welke aspecten van belang zijn bij de

totstandkoming van een governancestructuur.
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3. Theoretisch kader: Good Governance
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Een veelgebruikte definitie voor governance verwoord prof. J. Bossert

in zijn artikel ‘Good Governance: de leidraad voor goed bestuur en

management’ als volgt; het waarborgen van de onderlinge

samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden

van een organisatie of samenwerking, gericht op een efficiënte en

effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een

open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve

van belanghebbenden.’ (zie: Min. van Fin., 2001). De governance

bestaat immers om ten behoeve van belanghebbenden bepaalde

doelen te verwezenlijken.

Een belangrijk doel van governance is de borging van de effectiviteit

van de organisatie of samenwerking. Het doel van governance is het

scheppen van waarborgen voor realisatie van die doelstellingen.

De organisatie dient daartoe gestuurd en beheerst te worden en over

die activiteiten dient verantwoording aan de belanghebbenden te

worden afgelegd, in veel gevallen via een formele of informele

toezichthouder die namens de belanghebbenden opereert. Daarmee

omvat governance de activiteiten sturen, beheersen, toezicht houden

en verantwoorden. vastgestelde beleidsdoelstellingen

• Sturing: op welke wijze geeft de governance strategisch richting

aan de samenwerking?

• Beheersing: welke maatregelen en procedures neemt/volgt de

governance zodat zij blijvend de juiste richting opgaat?

• Toezicht: Op welke wijze kan worden vastgesteld dat de

(beleids)doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd?

• Verantwoording: op welke wijze vindt verantwoording plaats over

de rechtmatigheid van de bestedingen, de doelmatigheid en de

prestaties?

Bij het opstellen van een governancestructuur houden wij rekening

met bovenstaande vier aspecten.



4. Aanpak onderzoek (I) Over de uitvoering van het onderzoek zijn in overleg met de

begeleidingscommissie van de opdracht, waaraan een vertegenwoordiging

van de vier overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen)

deelnam, afspraken gemaakt.

Allereerst zijn documenten en artikelen doorgenomen die bijdragen aan een

gefundeerd theoretisch kader op het gebied van governance. Vervolgens zijn

er interviews gehouden met betrokken partijen binnen de vier

overheidslagen. Tijdens de interviews hebben wij de ambities op het gebied

van MVI en wensen opgehaald voor een gezamenlijke governancestructuur

MVI. Met de begeleidingscommissie zijn drie varianten voor een

governancestructuur besproken, waarna TwynstraGudde is gevraagd voor

een advies over een governancesctuur MVI.

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst7
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Gebruikte documenten

Voor het opstellen van de governancestructuur zijn de volgende

documenten ingezien:

• Good Governance: de leidraad voor goed bestuur en 

management, (J. Bossert, 2002)

• Effectief sturen met Multi-level Governance (Teisman et al.)

• Nieuwe vormen van Governance, (Hajer et al., 2004)

• De Nederlandse Corporate Governance Code (MCGC, 2017)

• DOR-Model (Rudi Kor TwynstraGudde Kennisbank, onbekend)

• Documenten van projecten als Governance Brainport, Advies 

totstandkoming Buyer groups PIANOo, Advies voorstel verbonden 

partijen 

• Tweebenig samen werken, (M. de Jong, 2018)

De uitkomsten van de beknopte bureaustudie zijn onderdeel van het 

theoretische kader, zie hoofdstuk 3.

4. Aanpak onderzoek (II)

Interviews

In totaal zijn er 12 gesprekken gevoerd met één of meerdere personen. 

Dit betreffen zowel personen vanuit de koepelorganisaties als vanuit de 

inkooporganisaties (dat wil zeggen de leden van de koepels en de ministeries zelf).

Organisatie

Provincie Overijssel/IPO

Firm of the Future (namens Provincie Gelderland)

Provincie Gelderland 

Provincie Noord-Holland/IPO

Hoogreemraadschap van Delfland 

Unie van Waterschappen 

Unie van Waterschappen 

Waterschap Scheldestromen

Waterschap de Dommel 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van economische zaken en klimaat 

Gemeente Breda 

VNG

VNG
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Op het moment van de interviews wordt er binnen het Rijk gestuurd op 

het MVI-beleid op basis van het Plan van Aanpak MVI 2015-2020. 

Hiervoor is er een governancestructuur ingericht, welke bestaat uit de 

volgende vier overleggen en werkgroepen:

1. Interdepartementaal Directeurenoverleg MVI

2. Interdepartementale Werkgroep MVI

3. Klankbordgroep

4. Opdrachtgevers-/opdrachtnemersoverleg RVO/PIANOo, RWS, RIVM 

(e.a. opdrachtnemers ad hoc)

De overleggen worden hierna beknopt toegelicht.

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst
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governancestructuur
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Interdepartementaal Directeurenoverleg MVI

Doel en rol

van het directeurenoverleg is om te sturen op de uitvoering van het 

Plan van Aanpak MVI 2015-2020. Hier worden op hoofdlijnen de 

besluiten genomen over de ambitie, koers, inzet, en middelen

Frequentie 

Dit overleg vindt ca. vier keer per jaar plaats. 

Voorbereiding

Het overleg wordt georganiseerd/voorbereid door IenW i.o.m. 

Interdepartementale Werkgroep MVI

Functie Rol Organisatie

Directeur duurzame Leefomgeving 

en Circulaire Economie Voorzitter IenW

Directeur IFHR / CPO Rijk Deelnemer BZK

Directeur Internationale Zaken    Deelnemer SZW

Directeur Topsectoren en 

Industriebeleid Deelnemer EZK

Directeur Internationale 

Marktordening en Handelspolitiek Deelnemer BZ



Interdepartementale Werkgroep MVI
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Doel en rol

Sturen op de uitvoering van het Plan van Aanpak MVI 2015-2020. Tevens is 

hier de besluitvorming over ambities, koers, inzet, capaciteit en middelen. 

Frequentie 

Dit overleg vindt ongeveer negen keer per jaar plaats. en ad hoc wanneer 

noodzakelijk.

Voorbereiding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt de voorbereiding op 

zich in afstemming met de interdepartementale werkgroep. 

Functie Rol Organisatie

Beleidsmedewerker(s) Voorzitter

IenW directie Duurzame Leefomgeving en 

Circulaire Economie 

Beleidsmedewerker(s) Deelnemer SZW

Beleidsmedewerker(s) Deelnemer BZK

Beleidsmedewerker(s) Deelnemer OCW (sinds eind 2020)

Beleidsmedewerker(s) Deelnemer LNV (sinds januari 2021)

Beleidsmedewerker(s) Deelnemer EZK

Beleidsmedewerker(s) Deelnemer BZ

Beleidsmedewerker(s) Deelnemer IenW

Beleidsmedewerker(s) Agendalid VWS
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Klankbordgroep
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Doel en rol

Informeren over voortgang MVI. Tevens fungeert de 

klankbordgroep als klankbord en toetsing van de  

uitvoeringsplannen Plan van aanpak MVI. 

Frequentie 

Dit overleg vindt twee á drie keer per jaar plaats en ad hoc wanneer 

noodzakelijk.

Voorbereiding 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i.o.m. 

Interdepartementale Werkgroep MVI

Functie Rol Organisatie

Beleidsmedewerker Voorzitter IenW

Vertegenwoordiger Deelnemer VNO-NCW

Vertegenwoordiger Deelnemer MVO Nederland

Vertegenwoordiger Deelnemer Natuur en Milieu

Vertegenwoordiger Deelnemer NEVI

Vertegenwoordiger Deelnemer Social Enterprise

Medewerker Deelnemer VNG

Medewerker Deelnemer IPO

Medewerker Deelnemer UvW

Leden Deelnemer Interdepartementale werkgroep MVI
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Opdrachtgevers-/opdrachtnemersoverleggen
RVO/PIANOo, RWS, RIVM 
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Doel en rol

Vaststellen van en sturen op activiteiten RVO/PIANOo, RWS, RIVM.

Frequentie 

Dit overleg vindt 4 keer per jaar plaats. 

Voorbereiding 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereid het overleg 

voor.

Functie Rol Organisatie

MT-lid, IenW/directie 

DLCE
Voorzitter IenW

senior beleidsmedewerker 

IenW/DLCE
Deelnemer IenW

Mt-lid en projectleider Deelnemer PIANOo

Functie Rol Organisatie

Senior 

beleidsmedewerker IenW
Deelnemer IenW

Medewerker Deelnemer RWS

functie Rol Organisatie

Senior 

beleidsmedewerker IenW
Deelnemer IenW

Medewerker Deelnemer RIVM
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Huidige governance in één oogopslag
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Op dit moment ligt de sturing van het nationale MVI-beleid bij de beleidsdirecteuren van de betrokken departementen. Met deze governance is er 

sturing gegeven op het MVI-beleid zoals verwoord in het Plan van Aanpak MVI 2015-2020.

Interdepartementaal 

Directeurenoverleg MVI

Interdepartementale 

Werkgroep MVI

Klankbordgroep Maatschappelijke 

organisaties en afstemming 

medeoverheden

Opdrachtgevers-

/opdrachtnemersoverleg RVO, 

PIANOo

Voorbereiding

Inbreng MVI-

thema’s

Sturing

Opdrachtgeversb

eraad en sturing 

op jaarplan van …

Departe-

menten

Plan van aanpak MVI 2015 

t/m 2020

Uitvoering

Informeren over voortgang MVI 

klankborden/toetsen 

uitvoeringsplannen 

Vaststellen van 

en sturen op 

activiteiten

Staatssecretaris IenW als 

coördinerend 

bewindspersoon

RVO/

PIANOo

RWS
Opdrachtgevers-

/opdrachtnemersoverleg RWS

RIVM
Opdrachtgevers-

/opdrachtnemersoverleg RIVM
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6. Varianten governancestructuur
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Op basis van de bevindingen uit de gesprekken worden hierna drie mogelijke varianten voor

een gezamenlijke governancestructuur gepresenteerd. In bijlage 1 zijn deze bevindingen uit

de gesprekken beknopt weergegeven. Bij het ontwerpen van een governancestructuur

hebben wij oog voor wie de doelen stelt en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Bij het

beschrijven van de varianten letten wij op de vier aspecten die van belang zijn bij een

governancestructuur; het sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Deze vier

functies helpen bij het levend te houden van de samenwerking, zodat het een blijvende

gezamenlijke inspanning is.

De drie varianten onderscheiden zich hoofdzakelijk op de drie volgende aspecten:

1. Wendbaarheid vs. Gezamenlijkheid

Waar de ene variant kiest voor een gezamenlijke governance op alle niveaus, wordt er bij 

deze variant gekozen voor een slankere en wendbare organisatie waarbij de sturing 

hoofdzakelijk vanuit het Rijk wordt georganiseerd. 

2. Bestuurlijke betrokkenheid

Binnen de governancestructuur kan er bestuurlijke betrokkenheid worden georganiseerd 

vanuit alleen het Rijk, ook vanuit de koepels of, in de meest uitgebreide variant, ook vanuit 

de leden van de koepels.

3. Aansluiting met de inkooppraktijk

De varianten kunnen verschillen in de mate waarop ze aangesloten zijn met de 

inkooppraktijk en inkoopprofessionals en afdelingshoofden binnen de inkooporganisaties 

betrokken worden. 

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst
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Hieronder lichten wij kort de drie varianten toe, variant A, B en C:

• Variant A laat een governancestructuur zien waar de centrale aansturing vanuit het Rijk 

georganiseerd is. Dit is een governancestructuur gericht op een slanke en wendbare 

organisatie. Er is reeds een governancestructuur binnen het Rijk, welke kan worden 

uitgebreid tot deze variant.

• Variant B richt zich op een gezamenlijke governancestructuur. Dit is een variant gericht op 

het gezamenlijk vormgeven van de doelen en ambities op het gebied van MVI. De drie 

koepels en het Rijk zijn in deze variant ook in de sturingslijn opgenomen. Daarnaast worden 

opdrachtgevers en afdelingshoofden van inkooporganisaties ook betrokken in deze 

governancestructuur.

• Variant C laat een uitgebreide gezamenlijke structuur zien. Op bestuurlijk niveau zijn zowel 

de koepels als de leden van de koepels opgenomen in de sturingslijn. Daarnaast zijn het 

financierdersoverleg en het opdrachtgevend overleg opgedeeld in twee verschillende 

overleggen.

6. Varianten governancestructuur

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst
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Strategisch

Intern/afhankelijk van 

governancestructuur

Tactisch

Operationeel

Coördinerend Interdepartementale 

werkgroep MVI en 

opdrachtgeversberaad RVO/PIANOo, 

RWS, RIVM
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Bestuurlijk Overleg MVI Rijk

(mogelijk aansluiten bij bestaande 

overleggen) 

Opdrachtgeversoverleg incl. 

financierdersoverleg

Klankbordgroep Maatschappelijke 

organisaties en afstemming 

medeoverheden

Governancestructuur variant A

Werkgroep voor 

inkoopprofessionals 1

Werkgroep voor 

inkoopprofessionals 2

Vervolg Beter Aanbesteden en 

Klimaatneutraal en circulair 

inkopen (niet limitatief)

PIANOo/RVO

RWS

RIVM

Extern/onafhankelijk van 

governancestructuur

Intern/afhankelijk van 

governancestructuur
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Toelichting governancestructuur variant A (I)
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Aansturing vanuit het Rijk

Deze variant komt tegemoet aan de wens om de governancestructuur

niet te zwaar op te tuigen en is de meest slanke variant van de drie. Met

deze variant wordt getracht om de samenwerking zo flexibel mogelijk te

maken om snel te kunnen reageren op uitdagingen vanuit het werkveld.

Deze variant van de governancestructuur gaat ervan uit dat de centrale

en directe aansturing in de eerste plaats vanuit het Rijk komt. De andere

overheidslagen zijn wel betrokken en denken/werken mee, maar geven

geen directe sturing aan het MVI-beleid. Voor een effectieve sturing is

het van belang dat er binnen de koepels nagedacht wordt over hoe zij

zich willen organiseren rondom het thema MVI.

Strategisch

Op strategisch niveau stellen we in deze variant voor om een bestuurlijk

overleg in te richten.

Bestuurlijk overleg MVI

Er wordt een Bestuurlijk overleg MVI in het leven geroepen binnen het

Rijk. Uit de interviews blijkt dat er behoefte is om op alle niveaus

aandacht te besteden aan MVI. Om doelen te behalen moet ook de

bestuurder aandacht hebben voor MVI. Indien mogelijk kan MVI

behandeld worden in een bestaand bestuurlijk overleg.

Doel en rol

In het Bestuurlijk overleg worden gezamenlijke ambities en heldere

doelen afgesproken die in de komende planningsperiode behaald

moeten worden. Daarnaast houdt dit overleg toezicht op de realisatie

van die doelen en behaalde prestaties gezamenlijk vastgesteld. Het

bestuurlijk overleg stuurt en monitort afspraken op het gebied van MVI.

Hierin worden nadrukkelijk ook de bestaande doelen en ambities vanuit

het klimaatakkoord of de Green Deal betrokken.

Deelnemers

De bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor de departementen

die MVI toepassen (BZK, EZK, BZ, SZW, IenW, OCW en LNV + de

voorzitter van het opdrachtgeversoverleg.

Frequentie

Voorgesteld wordt om het bestuurlijk overleg eenmaal per jaar te laten

samenkomen.
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Toelichting Governancestructuur variant A (III)
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Tactisch

Op tactisch niveau stellen we in deze variant voor om een

opdrachtgevers/financierders overleg te organiseren en een

klankbordgroep.

Opdrachtgevers/financierdersoverleg

We stellen voor om een opdrachtgevers/financierders overleg te

organiseren. Vanuit de wens voor een samenwerking die zo slank

mogelijk is, is gekozen om het opdrachtgevend overleg en het

financierdersoverleg samen te voegen.

Doel en rol

Tijdens dit overleg worden er afspraken gemaakt over de praktische

vertaling van de afgesproken doelen en ambities. Dit overleg geeft

inhoudelijk richting en stuurt op het gezamenlijke

interdepartementale budget binnen het Rijk voor het uitvoeren van

het MVI-beleid. Hier vindt besluitvorming plaats op ambities, koers,

inzet, capaciteit en middelen. Dit overleg bereid het bestuurlijk

overleg voor en behandelt een onderwerp altijd, voordat het

bestuurlijk wordt behandelt. Binnen dit overleg wordt ook de

samenhang met het programma Vervolg Beter Aanbesteden

geborgd, indien bijvoorbeeld de doorontwikkeling van MVI het

proces van aanbesteden raakt. 

Deelnemers 

De directeuren die verantwoordelijk zijn voor de verschillende

departementen en het programma Vervolg Beter Aanbesteden

(indien gewenst).

Frequentie

Voorgesteld wordt om het Opdrachtgevers/financierders overleg

viermaal per jaar te laten samenkomen.

Klankbordgroep

In deze variant is er een klankbordgroep MVI waar maatschappelijke

organisaties en medeoverheden aan deelnemen.

Doel en rol

De klankbordgroep denkt mee en bevraagt kritisch op tactisch 

niveau. Hier vindt tussentijdse terugkoppeling plaats over de 

gestelde doelen en ambities. De klankbordgroep wordt tevens 

meegenomen in de voortgang van de uitvoering van de gestelde 

doelen. De klankbordgroep vertegenwoordigd belanghebbende 

organisaties op het gebied van MVI en zorgt voor verbinding met 

deze organisaties. 



• © TwynstraGudde

Governancestructuur variant A (IV)

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst20

Deelnemers

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, VNO-NCW, MVO Nederland, Natuur

en Milieu, NEVI, Social Enterprise + de voorzitter van de coördinerende

werkgroep MVI (Mits er een goede afspiegeling van het veld blijft).

Frequentie

Drie tot vier keer per jaar en ad hoc wanneer noodzakelijk.

Operationeel

Op operationeel niveau stellen we in deze variant voor om een

coördinerende Interdepartementale werkgroep MVI en Werkgroepen

inkoopprofessionals in te regelen.

Coördinerend Interdepartementale werkgroep MVI

De huidige interdepartementale werkgroep blijft in deze variant doorgaan.

Doel en rol

Dit overleg is verantwoordelijk voor de uitvoering en beheersing van het

Nationaal Plan MVI 2021-2025. Het overleg bereid tevens het

Opdrachtgevers/ financierders overleg voor en is

Coördinator/aanspreekpunt voor de inbreng van de MVI-thema’s van het

eigen departement. De Coördinerend Interdepartementale werkgroep

inventariseert uitdagingen, belemmeringen en kansen op weg naar beter

MVI en kan daar bijvoorbeeld een werkgroep voor inkoopprofessionals

voor initiëren, in nauwe samenspraak met het expertisecentrum PIANOo.

Tevens fungeert het overleg als opdrachtgever van PIANOo, RWS en RIVM

en stuurt het op het jaarplan van PIANOo. Het overleg legt

verantwoording af aan het opdrachtgevers/financierders overleg en het

bestuurlijk overleg.

Deelnemers

Beleidsmedewerkers van ministeries BZK, EZK, OCW, LNV, BZ, SZW, IenW

en PIANOo

Frequentie

Voorgesteld wordt om zes maal per jaar bij elkaar te komen en in ieder

geval tweemaal per jaar incl. PIANOo, RWS en RIVM.

Voorgesteld wordt om werkgroepen te starten rondom uitdagingen die

impact hebben, Quick Wins of andere belemmeringen om te werken met

MVI.
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Werkgroepen voor inkoopprofessionals

Doel en Rol

De wens is er om inkoopprofessionals, waaronder contractmanagers,

MVI specialisten en inkopers, te helpen in het beter toepassen van

MVI. Het doel van deze werkgroepen is om aan de slag te gaan met

uitdagingen, belemmeringen en kansen op het gebied van MVI en

bijvoorbeeld best practices te delen. Tevens kan met deze werkgroep

de verbinding tussen de ambities en doelen op het gebied van MVI

en de werkpraktijk worden verkleind en versterkt. De werkgroepen

leggen verantwoording af aan het coördinerend Interdepartementale

werkgroep MVI. De werkgroepen kunnen zich bijvoorbeeld richten

op:

- Samenwerking ter verbetering van regionale samenwerking op

het gebied van MVI. Hier kan het IPO en de VNG een rol in

spelen, zij kennen de regionale context en partijen immers goed.

- Samenwerking ter verbetering van inkoopprocessen en

instrumenten.

- Samenwerking op thema’s (bijv. GWW, ICT, Bouw, Mobiliteit,

Textiel), waarbij de aansluiting bij Buyer Groups kan worden

opgezocht.

Deze werkgroepen kunnen geïnitieerd worden vanuit de

Coördinerend Interdepartementale werkgroep MVI, het

Opdrachtgeversoverleg of het Bestuurlijk overleg. Vervolgens worden

ook de uitkomsten gedeeld in die overleggen, zodat het strategisch

gebruikt worden om doelen te bereiken.

Waar nuttig en nodig wordt de expertise, netwerk of communicatie

van PIANOo (en indien nuttig RWS en RIVM) nadrukkelijk betrokken

bij de werkgroepen.

Deelnemers

Inkoopprofessionals bij het Rijk of leden van de koepels die interesse

hebben in het desbetreffende thema. Desgewenst kunnen ook

inkoopprofessionals van organisaties waar kennis is opgebouwd over

MVI zoals Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf deelnemen aan

deze werkgroepen. Indien gewenst kunnen in deze werkgroepen ook

marktpartijen aansluiten.

Frequentie

Dit kan verschillen per thema en is op basis van wensen.
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Tactisch

Operationeel
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Werkgroep 

inkoopprofessionals 1

Werkgroep 

inkoopprofessionals 2

Werkgroep 

opdrachtgevers/ 

afdelingshoofden 1

Werkgroep 

opdrachtgevers/ 

afdelingshoofden 2

Governancestructuur variant B

Interbestuurlijk overleg 

(indien mogelijk aansluiting bij 

Interbestuurlijk Overleg IBP) 

Opdrachtgeversoverleg incl. 

financierdersoverleg

Coördinerende werkgroep MVI

Rijk, VNG, 

UvW, IPO

Rijk, VNG, 

UvW, IPO

Rijk, VNG, 

UvW, IPO

Klankbordgroep Maatschappelijke 

organisaties en afstemming 

medeoverheden

Vervolg Beter Aanbesteden en 

Klimaatneutraal en circulair inkopen (niet 

limitatief)

PIANOo/RVO

RWS

RIVM

Intern/afhankelijk van 

governancestructuur
Extern/onafhankelijk van 

governancestructuur

Intern/afhankelijk van 

governancestructuur
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Gezamenlijk

Deze variant komt tegemoet aan de wens van de verschillende

overheidslagen om mede sturing te geven aan het landelijke MVI beleid.

Tevens komt het tegemoet aan de wens om niet alleen de verbinding te

behouden met inkoopprofessionals, maar ook met hun opdrachtgevers

en afdelingshoofden. Randvoorwaarde bij deze variant is dat de koepels

de benodigde capaciteit en budget beschikbaar stellen om mee te

kunnen doen in de governancestructuur. Voor een effectieve sturing is

het van belang dat er binnen de koepels nagedacht wordt over hoe zij

zich willen organiseren rondom het thema MVI.

Strategisch

Op strategisch niveau stellen we in deze variant voor om een

interbestuurlijk overleg in te richten (indien mogelijk kan er aangesloten

worden bij bestaande bestuurlijke overleggen, zoals het bestuurlijke

overleg IBP).

Interbestuurlijk overleg

In deze variant wordt er een Interbestuurlijk overleg MVI ingesteld waar

betrokken departementen en de koepels van de drie overheidslagen aan

deelnemen. Indien mogelijk wordt aangesloten bij het bestaande

bestuurlijk Overleg IBP.

Doelen

In het Interbestuurlijk overleg worden gezamenlijke ambities en heldere

doelen afgesproken die in de komende planningsperiode behaald

moeten worden. Daarnaast houdt dit overleg toezicht op de realisatie

van die doelen en behaalde prestaties gezamenlijk vastgesteld. Het

Interbestuurlijk overleg stuurt en monitort afspraken op het gebied van

MVI. Hierin worden nadrukkelijk ook de bestaande afspraken betrokken

bijvoorbeeld vanuit het klimaatakkoord of de Green Deal.

Deelnemers

De bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende

departementen en een bestuurlijke vertegenwoordiging van de koepels

op bestuurlijk niveau + de voorzitter van het opdrachtgeversoverleg.

Frequentie

Voorgesteld wordt om het interbestuurlijk overleg eenmaal per

jaar te laten samenkomen.
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Tactisch

Op tactisch niveau stellen we in deze variant voor om een

opdrachtgevers/financierders overleg en een klankbordgroep te

organiseren. Vanuit de wens voor een samenwerking die zo slank

mogelijk is, is gekozen om het opdrachtgevend overleg en het

financierdersoverleg samen te voegen. De koepels nemen ook deel

aan dit overleg. In het geval een van de koepels geen mede-

financierder is, kan er voor worden gekozen om dit overleg op te

splitsen in een opdrachtgevers en financierders overleg.

Opdrachtgevers/financierdersoverleg

Dit overleg geeft inhoudelijk richting en stuurt op het gezamenlijke

budget van de koepels en het Rijk voor het uitvoeren van het MVI-

beleid. Hier vindt besluitvorming plaats op ambities, koers, inzet,

capaciteit en middelen. Dit overleg bereidt het bestuurlijk overleg

voor en behandelt een onderwerp altijd, voordat het bestuurlijk

wordt behandelt.

Voor deze variant kan opgemerkt worden dat de koepels niet

allemaal dezelfde rol en taak kunnen opnemen. Zo is het voor de

VNG ingewikkelder dan voor andere koepels om sturing te geven aan

leden door de diversiteit en complexiteit van de achterban. In dit

overleg is het ook mogelijk om een vertegenwoordiging van de

koepels eventueel via ledenorganisaties te laten deelnemen op basis

van energie/relevantie voor de betreffende leden.

Binnen dit overleg wordt ook de samenhang met het programma

Vervolg Beter Aanbesteden geborgd, indien bijvoorbeeld de

doorontwikkeling van MVI het proces van aanbesteden raakt.

Deelnemers

De directeuren die verantwoordelijk zijn voor de verschillende

departementen, directeuren binnen de koepels van de drie

overheidslagen en het programma Vervolg Beter Aanbesteden

(indien gewenst).

Frequentie

Voorgesteld wordt om het Opdrachtgevers/financierders overleg

viermaal per jaar te laten samenkomen.
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Klankbordgroep

Er wordt een klankbordgroep MVI in het leven geroepen waar o.a.

maatschappelijke, werkgeversorganisaties en RVO aan deelnemen.

Doel en rol

De doelen zijn gelijk aan de doelen van de klankbordgroep in variant

governancestructuur A, zie voorgaande sheets.

Deelnemers

VNO-NCW, MVO Nederland, RVO, Stichting Natuur & Milieu, NEVI,

Social Enterprise + de voorzitter van de coördinerende werkgroep

MVI.

Frequentie

Drie tot vier keer per jaar en ad hoc wanneer noodzakelijk.

Operationeel

Vanuit de wens om ontmoeting te bevorderen voor

inkoopprofessionals en opdrachtgevers/ afdelingshoofden wordt

voorgesteld om op operationeel niveau drie verschillende

werkgroepen te organiseren; Een Coördinerend Interdepartementale

werkgroep MVI, werkgroepen voor inkoopprofessionals en

werkgroepen voor opdrachtgevers/afdelingshoofden binnen

inkooporganisaties. Tijdens deze werkgroepen kan geïnventariseerd

worden welke uitdagingen en belemmeringen er spelen op weg naar

meer MVI en welke gezamenlijke acties hieruit volgen. Deze

werkgroepen kunnen het directeurenoverleg voeden, ter

besluitvorming. De inkooppraktijk wordt dan nadrukkelijk

meegenomen in de besluitvorming. De werkgroepen worden

georganiseerd rondom thema’s. Gekozen kan worden voor thema’s

waar in eerste instantie de meeste impact gemaakt kan worden.

Coördinerend Interbestuurlijke werkgroep MVI

De interbestuurlijke werkgroep blijft in deze variant doorgaan.

Doel en rol

Dit overleg is verantwoordelijk voor de uitvoering en beheersing van

het Nationaal plan MVI 2021-2025. Het overleg bereid tevens het

Opdrachtgevers/financierders overleg voor.
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Coördinator/aanspreekpunt voor de inbreng van de MVI-thema’s van

het eigen departement. De Coördinerend Interbestuurlijke werkgroep

inventariseert uitdagingen, belemmeringen en kansen op weg naar

beter MVI en kan daar bijvoorbeeld een werkgroep voor

inkoopprofessionals voor initiëren , in nauwe samenspraak met het

expertisecentrum PIANOo. Tevens fungeert het overleg als

opdrachtgever van PIANOo, RWS en RIVM en stuurt het op het

jaarplan van PIANOo. Het overleg legt verantwoording af aan het

opdrachtgevers/financierders overleg en het bestuurlijk overleg.

Deelnemers

Beleidsmedewerkers van de koepels, beleidsmedewerkers van

ministeries BZK, EZK, BZ, OCW, LNV, SZW, IenW, PIANOo, RWS en

RIVM.

Frequentie

Voorgesteld wordt om zes maal per jaar bij elkaar te komen en in

ieder geval tweemaal per jaar incl. PIANOo, RWS en RIVM.

Werkgroep opdrachtgevers en afdelingshoofden

Rol en doel

De werkgroep opdrachtgevers/afdelingshoofden is erop gericht om 

uitdagingen die opdrachtgevers en afdelingshoofden van 

inkooporganisaties hebben te bespreken. 

Het doel van deze werkgroepen is om aan de slag te gaan met 

uitdagingen, belemmeringen en kansen op het gebied van MVI en  

bijvoorbeeld best practices te delen. Hier wordt gesproken over hoe 

opdrachtgevers en afdelingshoofden binnen inkooporganisaties 

beter en eerder rekening kunnen houden met MVI. Daarnaast kan 

met deze werkgroep de verbinding tussen de ambities en doelen op 

het gebied van MVI en de werkpraktijk worden verkleind en versterkt. 

De werkgroepen leggen verantwoording af aan het coördinerend 

Interdepartementale werkgroep MVI. 

Deelnemers

Opdrachtgevers of afdelingshoofden bij inkooporganisaties die 

interesse hebben in een bepaald thema (bijv. GWW, B&U, facilitair, 

etc.)

Frequentie

Op basis van en kan verschillen per thema.
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Werkgroep inkoopprofessionals

Rol en doel

De doelen zijn gelijk aan de doelen van de Werkgroep inkoopprofessionals in variant 

governancestructuur B, zie voorgaande sheets.

Deelnemers

Inkoopprofessionals bij het Rijk of leden van de koepels die interesse hebben in het

desbetreffende thema. Desgewenst kunnen ook inkoopprofessionals van organisaties waar

kennis is opgebouwd over MVI zoals Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf deelnemen aan

deze werkgroepen. Indien gewenst kunnen in deze werkgroepen ook marktpartijen aansluiten.

Frequentie

Dit kan verschillen per thema en is op basis van initiatief.

Toelichting governancestructuur 
variant B (IV)

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst
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Strategisch

Governancestructuur variant C

Interbestuurlijk overleg

Bestuurlijke conferentie

Tactisch

Operationeel 

Werkgroep 

inkoopprofessionals 1

Werkgroep 

inkoopprofessionals 2

Werkgroep 

opdrachtgevers/ 

afdelingshoofden 1

Werkgroep 

opdrachtgevers/ 

afdelingshoofden 2

Opdrachtgeversoverleg

Coördinerende werkgroep 

MVI

Financierdersoverleg

Rijk, VNG, 

UvW, IPO

Rijk, VNG, 

UvW, IPO

Rijk, VNG, 

UvW, IPO

Klankbordgroep Maatschappelijke 

organisaties en afstemming 

medeoverheden

Vervolg Beter Aanbesteden en 

Klimaatneutraal en circulair inkopen (niet 

limitatief)

PIANOo/RVO

RWS

RIVM

Rijk, VNG, 

UvW, IPO

Intern/afhankelijk van 

governancestructuurExtern/onafhankelijk van 

governancestructuur

Intern/afhankelijk van 

governancestructuur
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Gezamenlijk en uitgebreid

Variant C is de meest uitgebreide variant. Deze variant komt

tegemoet aan de behoefte van de verschillende overheidslagen om

mede sturing te geven aan het landelijke MVI beleid én bestuurlijke

aandacht voor MVI goed te borgen bij inkooporganisaties.

Randvoorwaarde bij deze variant is dat de koepels de benodigde

capaciteit en budget beschikbaar stellen om mee te kunnen doen in

de governancestructuur. Voor een effectieve sturing is het van belang

dat er binnen de koepels nagedacht wordt over hoe zij zich willen

organiseren rondom het thema MVI.

Strategisch

Op strategisch niveau stellen we in deze variant voor om jaarlijks een

bestuurlijke conferentie te organiseren en een interbestuurlijk overleg

in te richten.

Bestuurlijke MVI conferentie

De conferentie beoogt met bestuurders en stakeholders de dialoog

aan te gaan en bewustwording rond de verschillende aspecten van

MVI te vergroten. Tijdens bestuurlijke MVI conferentie worden de

doelen, ambities op het gebied van MVI bekrachtigd en kan er

toegewerkt worden naar een gezamenlijke agenda. De conferentie

kan gebruikt worden om om bindende afspraken met elkaar te

maken. De conferentie kan in samenspraak met PIANOo worden

georganiseerd.

Deelnemers

Bestuurders van koepelorganisaties, departementen, bestuurders van

organisaties die zijn aangesloten bij het manifest en andere

geïnteresseerde organisaties + de voorzitter van het opdrachtgevers-

overleg.

Frequentie

Voorgesteld wordt om de conferentie eenmaal per jaar te

organiseren.

Interbestuurlijk overleg

Het interbestuurlijk overleg is gelijk aan het interbestuurlijk overleg

zoals toegelicht in governancestructuur B, zie voorgaande sheets.
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Tactisch

Op tactisch niveau stellen we in deze variant voor om het

opdrachtgeversoverleg en het financierdersoverleg te splitsen én een

klankbordgroep in te richten.

Opdrachtgeversoverleg

Dit overleg geeft inhoudelijk richting en hier vindt besluitvorming plaats 

op ambities, koers. Dit overleg behandelt een onderwerp altijd voordat 

het bestuurlijk wordt behandelt. Voor deze variant wordt opgemerkt dat 

de koepels niet allemaal dezelfde rol en taak kunnen opnemen. Zo heeft 

de VNG minder sturingsmogelijkheden o.a. door de diversiteit en 

complexiteit van de achterban. In dit overleg is het mogelijk om een 

vertegenwoordiging van de koepels eventueel via ledenorganisaties te 

laten deelnemen op basis energie/relevantie voor de betreffende leden.

Binnen dit overleg wordt ook de samenhang met het programma

Vervolg Beter Aanbesteden geborgd, indien bijvoorbeeld de

doorontwikkeling van MVI het proces van aanbesteden raakt.

Deelnemers

De directeuren die verantwoordelijk zijn voor de verschillende 

departementen, directeuren binnen de koepels van de drie 

overheidslagen en het programma Vervolg Beter Aanbesteden

(indien nuttig en gewenst). + de voorzitter van de coördinerende

werkgroep MVI.

Frequentie

Voorgesteld wordt om het Opdrachtgeversoverleg viermaal per jaar te 

laten samenkomen.

Financierdersoverleg

Dit overleg stuurt op het gezamenlijke budget van de koepels en het Rijk

voor het uitvoeren van het MVI-beleid. Hier vindt besluitvorming plaats

op inzet, capaciteit en middelen. Het financierdersoverleg is gekoppeld

aan het opdrachtgeversoverleg, waar MT-leden van departementen en

koepels aan deelnemen.

Deelnemers

MT-leden binnen de verschillende departementen, directeuren binnen de

koepels van de drie overheidslagen en het programma Vervolg Beter

Aanbesteden (indien gewenst).

Frequentie

Voorgesteld wordt om het Opdrachtgeversoverleg viermaal per jaar te 

laten samenkomen.
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Klankbordgroep

De klankbordgroep is gelijk aan de klankbordgroep zoals toegelicht in

governancestructuur B, zie voorgaande sheets.

Operationeel

Vanuit de wens om ontmoeting te bevorderen voor inkoopprofessionals en 

opdrachtgevers/ afdelingshoofden wordt op operationeel niveau voorgesteld om 

twee verschillende werkgroepen te organiseren; werkgroepen voor 

inkoopprofessionals en werkgroepen voor opdrachtgevers/afdelingshoofden. 

De werkgroepen voor inkoopprofessionals en werkgroepen voor 

opdrachtgevers/afdelingshoofden zijn gelijk aan de werkgroepen zoals toegelicht in 

governancestructuur B, zie voorgaande sheets

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst
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7. Conclusie: voorkeursvariant
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Met de governancestructuur MVI geeft de overheid (Rijk en

medeoverheden) gezamenlijk invulling aan de afspraken over MVI

doelen en ambities en de realisatie hiervan. Op 14 januari 2021 heeft

de begeleidingscommissie van deze opdracht samen met

TwynstraGudde een afweging gemaakt voor een voorkeursvariant

governancestructuur op basis van de volgende aspecten:

• MVI heeft prioriteit: MVI dient gebruikt te worden als vehikel

om doelen te bereiken. MVI is een prioritair thema en de wens is

dat er druk is en blijft op het behalen van deze doelen middels

MVI.

• In gezamenlijkheid: De wens is dat alle overheidslagen

gezamenlijk deelnemen aan de governancestructuur en op de

hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

• Houd rekening met verschillende ambitieniveaus: Houd

rekening met de verschillende ambitieniveaus van de organisaties

op het gebied van MVI. Waar de organisaties van het Rijk en de

UvW meer georganiseerd hebben en meer ervaring hebben op

het gebied van MVI, is de aandacht voor MVI bij de VNG en het

IPO minder uitgebreid.

• Betrek inkooporganisaties: Zorg voor goede aanhaking van de

inkooporganisaties (gemeenten, waterschappen, provincies en

ministeries). Er is besproken dat de mogelijkheid onderzocht

wordt dat leden van de inkooporganisaties ook nadrukkelijk

deelnemen aan de governancestructuur, op basis van

betrokkenheid (expertise en capaciteit). Dit wordt onderzocht in

samenspraak met de desbetreffende koepels.

• Efficiënt en slagkracht: De wens is om een governancestructuur

in te richten die efficiënt is en slagkracht heeft.

Concluderend kunnen we stellen dat variant B het meest voldoet 

aan de hierboven genoemde aspecten en daarmee is deze variant de 

voorkeursvariant in dit voorstel. Wij adviseren om deze variant uit te 

werken met inachtneming van de volgende twee aandachtspunten: 

• Voor de efficiëntie van de governancestructuur kan worden 

gekeken naar de mogelijkheid om op bestuurlijk niveau geen 

apart overleg in te richten, maar aan te sluiten bij bestaande 

overleggen. 

• Onderzoek de mogelijkheid om de governancestructuur in te 

richten als gedifferentieerd groeimodel. Zo kunnen organisaties 

op basis van vrijwilligheid en op eigen tempo aansluiten bij de 

governancestructuur. Waar het Rijk en het UvW al snel een grote 

rol kunnen spelen in de governancestructuur, kunnen de VNG en 

het IPO stapsgewijs groeien naar een hogere mate van 

betrokkenheid bij de governancestructuur. Hiervoor kunnen 

gezamenlijke procesafspraken worden gemaakt.



Bijlage 1
Beknopte weergave van de bevindingen 

uit de interviews
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Algemeen MVI
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• Overheden zien het grote belang van MVI en de gezamenlijke inzet hierop.

• Partijen zien het wenselijk en effectief als alle vier de overheidslagen meedoen in 

de governancestructuur.

• Het ambitieniveau van Rijk, Provincies en Waterschappen is hoog op het gebied 

van MVI. 

• Hoewel veel gemeenten duidelijk stappen zetten richting MVI, voelt VNG weinig 

druk vanuit de lidorganisaties om in gezamenlijkheid stappen te zetten richting 

MVI. ‘Gemeenten hebben vaak grotere zorgen dan MVI’.

• Vooral Waterschappen geven aan dat het wenselijk is om MVI te verbreden naar 

duurzaam opdrachtgeverschap.

• Er is behoefte aan meer eenduidigheid in de veelheid aan initiatieven en 

samenwerkingsverbanden op het gebied van MVI. Door eenduidigheid weet ook 

de markt beter waar het aan toe is.

• Geadviseerd wordt om ook vooral te sturen op bestaand beleid (op bijvoorbeeld 

klimaatadaptatie, duurzaamheid en social return) en aan te sluiten bij bestaande 

initiatieven, zoals het klimaatakkoord en Green Deal Circulair.

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst



Strategisch
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Heldere afspraken en doelen

• Er is breed behoefte aan gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld doelen, ambities, 

standaarden. Heldere gezamenlijke doelen zorgen voor slagkracht, helderheid en marktkracht.

• Dit is vooral het geval bij Waterschappen, Provincies en het Rijk. Voor de VNG geldt dat ze 

graag meedenken en aangehaakt willen blijven.

• Borg MVI op bestuurlijk niveau. Betrek ook de kennis, ervaringen en kunde uit de 

inkooppraktijk bij het maken van afspraken op bestuurlijk niveau.

Politiek bestuurlijke aandacht

• Het is een breed gedragen mening dat politiek bestuurlijke aandacht nodig is om MVI een stap 

verder te krijgen.

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst
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Tactisch
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Organisatie en governance

• Binnen de governancestructuur dient er aandacht te zijn voor diversiteit van organisaties en dient de structuur ruimte te bieden voor verschillen in 

ambitieniveau. Zorg dat zowel koplopers als achterblijvers mee kunnen doen.

• Sluit aan bij bestaande initiatieven en overlegorganen (Duurzaam GWW).

• Zorg in de governancestructuur voor voldoende aansluiting met de regio, de markt, maatschappelijke organisaties en wellicht andere sectoren.

• Vooral provincies geven aan dat de governancestructuur wendbaar (lean en mean) en gezaghebbend dient te zijn. ‘Koepels kunnen al log zijn, laat 

staan een samenwerking met al die koepels en het Rijk’.

• Het directeurenniveau dient niet belast te moeten worden met de dagelijkse gang van zaken. 

Sturen

• Vanuit provincies en waterschappen is er behoefte aan slagkracht. ‘het moet geen praatclub worden’.

• Er is voorkeur voor verleiden en vrijwillige commitment, maar het besef is er dat enige vorm van sturing nodig is. ‘Als we dit echt willen, moeten we 

bereid zijn enige autonomie op te geven’, Zo stelt een Waterschap.

• De suggestie wordt gedaan om bijvoorbeeld te sturen op basis van naming en faming (geen shaming), of een classificatie.

• Stuur vooral op basis van effect en op concrete onderwerpen, thema’s (zoals ook bij de Buyer Groups het geval is). 

• De voorkeur is om er eerst gezamenlijk uit te komen en sturing vorm te geven. Echter kunnen juridische middelen ook een rol spelen in de sturing, 

wetgeving kan gebruikt worden om doelen te bereiken en effecten te vergroten.

• Vanuit Europa wordt er steeds meer gestuurd middels wetgeving, hier dient rekening mee te worden gehouden. Er is behoefte aan informatie en 

kennis over mogelijke sturing vanuit Europa in de toekomst. 

Communicatie

• Voor leden van de koepels is het niet altijd inzichtelijk en eenduidig wat de potentiële impact van MVI is. Voorgesteld wordt om de communicatie 

te richten op het belang en de potentiële impact die overheden met MVI kunnen hebben.
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Operationeel
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Monitoring

• Monitoring en toezicht wordt als belangrijk gezien, er is behoefte aan inzicht in de gezamenlijke vooruitgang.

• Partijen geven aan dat monitoring gebruikt kan worden als prikkel om te verbeteren op MVI.

• Maak het effect inzichtelijk en meet aan de achterkant (naming en faming, bedrijfsvergelijkingen)

• Besluitvorming over doelen, ambities en maatregelen en monitoringsverplichting over de realisatie van deze gezamenlijke doelen zouden de 

koepels kunnen faciliteren.

Financiering

• Op korte termijn hebben inkopende organisatie (financiële middelen nodig om stappen te kunnen zetten richting MVI. MVI is nu voor veel 

organisaties nog in transitie.

• Ook wordt er gevraagd om aandacht voor de financiering van samenwerken. Samenwerken kost geld.

• Als overheden hoge gezamenlijke ambities hebben, moet er ook aandacht zijn voor de financiering voor het bereiken van deze ambities. 

Overheden kijken hiervoor ook naar het Rijk. Het Rijk heeft veel stappen gezet op het gebied van MVI en een hoog ambitieniveau heeft. 
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Operationeel 
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Uitvoering van inkoop

• Inkooporganisaties hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid 

en bevoegdheid in de inkooppraktijk: ‘Stuur niet over de politieke 

realiteit van organisaties heen’,  ‘Je wilt niet de inkooporganisatie van 

heel Nederland worden’

• MVI werkt voor inkooporganisaties kostenverhogend en dit is vaak 

niet meegenomen in het budget. Wie gaat de meerkosten betalen?

• Behoefte aan uniformiteit, ook richting de markt (guidelines, 

standaardbestekken, formats, instrumenten etc…)

• Het is belangrijk dat opdrachtgevers niet meer puur economisch 

sturen maar dat er ruimte is voor andere prikkels. 

• Waterschappen en het Rijk geven aan dat er behoefte is om de 

governancestructuur ook te richten op opdrachtgevers en 

afdelingshoofden binnen de lidorganisaties. Zo kan MVI eerder en 

beter worden meegenomen in het inkoopproces. 

• Er dient afstemming te zijn met ‘Programma Vervolg Beter

Aanbesteden’ als de inkoopprocedure invloed heeft op het 

toepassen van MVI en vice versa.

Hulp voor inkooporganisaties

• Er is brede behoefte onder inkoopprofessionals aan toegankelijk 

maken van kennis, het uitwisselen van ervaringen, praktische 

handvatten en instrumenten, het delen van contacten en goede 

voorbeelden/best practices.

• Dit geldt des te meer voor een kleine inkooporganisatie (1-1,5 FTE), 

zoals kleinere gemeenten. ‘Vooral kleinere gemeentes vinden soms 

bij elke aanbesteding het wiel opnieuw uit’.

• PIANOo is zeer nuttig en heeft een belangrijke rol in 

kennisuitwisseling (MVI-loket, De MVI-criteriatool, leernetwerken, 

academies en Green Deal Circulair Inkopen) 

• Er is behoefte aan kennis van grote stromen van inkoop en waar 

organisaties het meest kunnen besparen.

Samenbrengen van inkoopprofessionals en opdrachtgevers

• Er is behoefte aan het samenbrengen van ambtelijke professionals 

die zich bezig houden met inkoop en aanbesteden.

Gezamenlijke inkoop organiseren

• Op dit gebied is er wisselend beeld; partijen zien zowel voor- als 

nadelen.

• Gemeenten: behoefte om mogelijkheden te verkennen om inkoop 

op bepaalde producten meer centraal te organiseren (bijvoorbeeld 

door aan te sluiten bij grotere raamcontracten). Vb. Software, 

sociaal domein, energie

• Overheden zien mogelijkheden in het gezamenlijk bundelen van 

inkoopkracht binnen Buyer Groups.
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Rijk en koepels
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Gezamenlijkheid in MVI

• Koepels spreken de wens uit om deel te nemen aan de governance en geven aan dat de wens er is om deel te nemen aan het bestuurlijk overleg.

• Er is behoefte om ook de samenwerking te intensiveren met de leden van de koepels.

• De VNG geeft aan niet voldoende toegerust te zijn om MVI naar een volgende stap te brengen zoals verwoord in het PvA.

• VNG ziet mogelijkheden in de samenwerking met het Rijk op het gebied van MVI en in mindere mate met provincies en waterschappen.

Budget en prioritering

• Er zijn tussen organisaties grote verschillen in prioriteit en budget op MVI. 

Rol en taak richting achterban

• De verbinding met andere koepels.

• Organiseren van samenwerking en verbinding tussen lidorganisaties.

• Communiceren en aanjagen op het gebied van MVI.

• Organiseren van intenties en hulpmiddelen.

• Faciliteren monitoringsverplichting en besluitvorming.

• VNG heeft een grote en diverse achterban.

• IPO en VNG hebben kennis in het netwerk en uitdagingen in de regio.

• Rijk heeft belangrijke rol in het aanjagen en kennis beschikbaar stellen. 



TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, 

duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers 

unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot 

een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor 

hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met 

betrekking tot deze presentatie berusten bij 

TwynstraGudde. Niets uit deze presentatie mag 

worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 

schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.




