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§ Korte presentatie
Amsterdamse Maatschappelijk Verantwoord beleid

Opdrachtgeverschap

Inkopen

Hoe krijg je duurzaamheid in de genen?

§ Discussie
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Agenda workshop



Maatschappelijk verantwoord beleid
2 juli 2018 3

Wie is verantwoordelijk?
Gemeenteraad en college

Wat houdt het in?
Amsterdamse beleidsdoelstellingen

Hoe doen we dat?
Bestuurlijke opdracht



Maatschappelijk verantwoord beleid
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21 juni 2018:Wethouders MRA ondertekenen 
intentieverklaring Circulair Opdrachtgeverschap en Inkopen
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Zo zijn we vóór de zomer begonnen!
§ Jullie hebben de sleutel voor een meer duurzame wereld in 

handen. 

§ Met het inkoopvolume van de Metropool Regio Amsterdam 
kunnen we écht een verschil maken! 

§ Reeds 19 commitments tot circulair inkopen ter waarde van 
ruim 150 miljoen Euro

Boodschap voor ondernemers, 
inkopers en opdrachtgevers



Opdrachtgeverschap
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Wie is verantwoordelijk?
Vakwethouders, directeuren, budgethouders

Wat houdt het in?
Vertalen van Amsterdams beleid naar strategie. Denk aan risico- en 
prioriteringsanalyse, due diligence, verantwoordelijkheden, stakeholders, 
enz.
“Practice what you preach”



Inkopen
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Wie is verantwoordelijk?
Projectleiders, inkopers adviseurs, procesbegeleiders, contractmanagers, 
enz.

Wat houdt het in?
Maatschappelijke waarden en keuzes inbedden in inkoopproces.
Denk aan marktverkenning, ketenbeheer, criteria, specificaties, selectie, 
contractbeheer en management, verbetervoorstellen enz.

Hoe doen we dat?
Inkoop faciliteert met kaders en -beleid en vertaalt wensen van 
opdrachtgevers in inkoopplannen en werkt dat uit in aanbestedingen.



(Small) wins voorbeelden
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Smart roof 2.0: op het Marineterrein is 

een groen dak aangelegd. Dit dak is een 

microwatermanagementsysteem, waarbij het 

regenwater lokaal wordt opgevangen, 

opgeslagen en hergebruikt voor plantengroei. 

Openbare verlichting: bij nieuwe 
verlichting en bij vervanging van 
conventionele armaturen wordt een 
LED-armatuur geplaatst (indien geschikt 
exemplaar beschikbaar)

Kantoormeubilair: standaard werkplek 
is circulair ingekocht

Warme dranken: koffiebekertjes van 

suikerriet, recyclebaar en biologisch 

afbreekbaar. Machine-onderdelen kunnen 

worden hergebruikt als ze zijn afgeschreven

Amsterdamse Bos: Zoveel m
ogelijk 

materialen uit het bos worden hergebruikt, 

zoals organisch afval, h
et (FSC gecertific

eerde) 

hout, voedsel en oppervlaktewater.

ICT Hardware: o.a. Circulair Plan leverancier; 
Term “Nieuw” laten vervallen bij Hardware. 
Transport en verpakking op aantoonbaar 
milieuvriendelijke wijze. Energieverbruik tijdens 
gebruiksfase zo laag mogelijk. 



Samen aan de slag, maar hoe?
§ Strategisch slagvaardig programmabureau

MVOI beweging aanjagen en zorgen voor interne en externe communicatie

§ Een multidisciplinair kennis- en expertiseteam
Team van adviseurs uit de verschillende gemeentelijke organisaties adviseert 
de opdrachtgevers/budgethouders op het gebied van MVOI

§Green Office Amsterdam
Centraal platform en aanspreekpunt voor alle ambtenaren die vragen hebben 
over, of iets willen doen met duurzaamheid in de meest brede zin van het 
woord
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MVOI in genen organisatie



Green Office Amsterdam
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GOA pop up tour 

MT sessie

Grote Groene Pubquiz

Circulaire Expo ism CTO

Onderzoek integrale 
CO2 meting

Duurzame inkoop

Traineepool Duurzaam

Warme 

Truiendag



§ Hoe voorkom je versnippering van duurzame initiatieven?

§ Hoe zorg je voor verbinding en vertrouwen tussen bottom en up 
en andersom (of oud denken vs nieuw denken)

§ Moet je een collega overtuigen, verleiden of dwingen om mee te 
doen?

§ Hoe vind je de balans in je aanpak tussen de mens, de welvaart 
waar naar de mens streeft, en de planeet?

§ Hoe krijg je een keten in beweging?
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Onze uitdagingen en vragen


