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Begin 2017 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Voorst besloten deel te 
nemen aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen (MVI). Deelname aan het Manifest MVI verplicht 
tot het uitwerken van een actieplan MVI. Ons eerste 
actieplan MVI was geldig tot en met 2021 en gebaseerd 
op het landelijke plan van aanpak MVI 2015 - 2020. 

Wat nu voorligt is ons nieuwe actieplan Maatschappelijk 
Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Met 
dit actieplan geven wij invulling aan het Nationaal 
plan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en 
Inkopen 2021 – 20251 dat opgesteld is door het Rijk.

MVOI en de gemeentelijke 
organisatie
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en 
Inkopen (MVOI) is dé manier waarop gemeenten duur-
zame impact kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan 
de verwerking van afval in de gemeenten en de straten 
die worden aangelegd. Maar ook door de inkoop van 
koffiebekers, ICT, het wagenpark en de gebouwen. 
Het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en 
inkopen begint en houdt niet op bij de inkoop. Het is 
verantwoordelijkheid die rust op de hele organisatie. 
Van politieke ambitie tot samenwerking met de markt 
tot de uitvoering en onderhoud.

1 https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/docu-
ments/2022-05/manifest_maatschappelijk_verantwoord_opdracht-
geven_en_inkopen_2022.pdf

Wat is het doel van MVOI?
Het doel van MVOI is om de inkoopkracht zoveel 
 mogelijk in te zetten voor het realiseren van maat-
schappelijke doelen in alle domeinen. Door 
maatschappelijk verantwoorde producten in te kopen, 
dragen wij geloofwaardig bij aan het bereiken van deze 
doelen: ‘practice what you preach’. Door dit samen 
met andere overheden te doen, geeft dit een krachtige 
impuls aan marktpartijen om te innoveren en hun 
aanbod te verduurzamen. 
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Onder maatschappelijke doelen verstaan we de 
volgende MVOI-thema’s:

1. Klimaat 
Het tegengaan van klimaatverandering vooral door 
afname van de CO2-uitstoot.

2. Circulair 
Het stimuleren van een circulaire economie; waaronder 
het voorkomen van afval en de afval die vrijkomt zo 
hoogwaardig mogelijk wegzetten.

3. Milieu (inclusief biodiversiteit)
Het tegengaan van milieuverontreiniging, zoals 
stikstofuitstoot, luchtverontreiniging, gebruik van 
schadelijke stoffen en pesticiden, mede ter bescher-
ming van de biodiversiteit. Ook het tegengaan van 
voedselverspilling en het verminderen van watergebruik 
en energiegebruik vallen hieronder.

4. Social Return
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.

5. Internationale Sociale Voorwaarden
 (Ketenverantwoordelijkheid)
Het stimuleren van ketenverantwoordelijkheid van 
bedrijven. Dat betekent het voorkomen of aanpakken 
van misstanden op het gebied van arbeidsomstandig-
heden, mensenrechten en milieu conform de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

6. Diversiteit en inclusie
Het stimuleren van een diverse en inclusieve samenle-
ving 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.

De maatschappelijke doelen die via MVOI worden nage-
streefd zijn in veel gevallen al vastgelegd in onder meer 
de Sustainable Development Goals (SDG’s)2, de klimaat-
afspraken, de Banenafspraak, het Grondstoffenakkoord, 
de OESO-richtlijnen voor multinationale onderne-
mingen, het door verschillende overheidsinstanties 
ondertekende Charter Diversiteit en andere doelen 
waarvoor overheden (en in veel gevallen ook bedrijven) 
gezamenlijk aan de lat staan.

2  https://www.sdgnederland.nl/
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De MVOI-ambitie van de 
gemeente Voorst
Wij hebben afgesproken dat wij bij aanbesteding 
vanaf €100.000 de landelijke MVOI-criteriatool3 
van de Rijksoverheid toepassen in de aanbeste-
dingsstukken voor het betreffende product, dienst 
of levering. De Rijksoverheid hanteert hierbij drie 
MVOI-ambitieniveaus:

1. Basis
Houdt in dat de geschiktheidseisen, selectiecriteria, 
minimumeisen en contractbepalingen uit de landelijke 
MVOI-criteriatool worden toegepast in de aanbeste-
dingsstukken. Het doel hiervan is het uitsluiten van 
niet-duurzame producten, diensten en werken.

3 www.Mvicriteria.nl

2. Significant
Houdt in dat geschiktheidseisen, selectiecriteria, 
aangescherpte gunningscriteria, aangescherpte 
minimumeisen en aangescherpte contractbepalingen 
uit de landelijke MVOI-criteriatool worden toegepast 
in de aanbestedingsstukken. Het doel hiervan is om 
inschrijvers aan te moedigen om producten, diensten en 
werken aan te bieden die een significante duurzaam-
heidswinst maken.

3. Ambitieus
Houdt in dat ambitieuze gunningscriteria, functionele 
en ambitieuze minimumeisen, ambitieuze contract-
bepalingen en suggesties voor meer impact uit de 
MVOI-criteriatool worden toegepast in de aanbeste-
dingsstukken. Het doel hiervan is om inschrijvers te 
stimuleren nieuwe innovatieve oplossingen aan te 
bieden die een zo laag mogelijke negatieve belasting 
leveren of zelfs een positieve bijdrage leveren. 

Wij streven altijd het ambitieniveau ‘basis’ na. Hiermee 
sluiten wij niet-duurzame producten, diensten en 
werken uit. Per opdracht bekijken wij ook of een hoger 
ambitieniveau kan worden nagestreefd. Hierbij houden 
wij rekening met de beschikbare capaciteit, waar de 
grootste maatschappelijke waarde en ‘quick wins’ te 
behalen valt.

Wanneer rapporteren we?
Wij rapporteren jaarlijks over onze voortgang 
en resultaten aan ons eigen bestuur en centraal 
aan het Rijk. Hiervoor maken wij gebruik van de 
MVOI-zelfevaluatietool.4

4  https://mvizet.nl/accounts/login/?next=/
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