
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
en de interne organisatie 



Wat gaan we vandaag doen?
• Opbouw Team Inkoop
• (Co)productie actieplan MVI
• Het actieplan is af, en nu de praktijk
• Een vingeroefening/interactie



Opbouw Team Inkoop



Team inkoop gestart in maart 2016

Aanleiding:
• 150 miljoen inkoopuitgaven/spend
• > 600 inkopers
• onvoldoende regie
• Keuze voor tactisch strategisch team Inkoop

Integer, rechtmatig, doelmatig 
uitgeven van belastinggeld

Bijdragen aan realisatie 
strategische agenda en 
bouwopdrachten

Samen met respect voor 
elkaars rollen 
(intern & extern)

Inkoop is een vak wat je 
niet ‘erbij’ doet



Onderscheid in 3 inkoop niveaus

1. Portfolio

• Totale inkoopvolume gemeente 
Helmond

2. Inkooppakket

• Clusters van logische groepen, 
zoals jeugdzorg, vastgoed

3. Project/
contract

• Individuele contracten / projecten



Cyclisch inkoopproces
CONTEXT CONTEXT

CONTEXT CONTEXT

Fase 1:
Strategie

Fase 2:

Aanbesteding

Fase 3:

Implementatie

Fase 4:
Beheer (CLM)

Contract

Live!

Succesvergroter 1:
Risicomanagement

Succesvergroter 2:
Communicatie

Bron: F-Fort B.V.



Budget
Houder 

Materie
deskundige Inkoop

Programmamanagers 
(duurzaamheid, soc. 
return, SMART-mobility 
etc.)

Tenderboard 
(europees of 
afwijkingen 
inkoopprotocl)



a

Actieplan MVI 
gemeente Helmond



Vier speerpunten:
Klimaatneutraal inkopen
Social Return
Innovatief inkopen
Circulair inkopen



De weg naar ons actieplan MVI
• Aanleiding: ondertekening Manifest MVI
• Bijwonen landelijke bijeenkomst: veel tips

ØBegin bij de positivo’s
ØWat doen we al goed
ØCreëer draagvlak
ØConcreet actieplan geeft focus en sturing
ØDoe iets, alleen niets doen is fout



Onze werkwijze
• Bepalen koers in ‘petit comité’
• Matrix
• Why-how-what

Ambities Wat doen 
we al goed?

Wat gaan 
we doen?

Wat hebben 
we nodig?

Richten

Inrichten

Verrichten



Onze werkwijze
• Benoemen 3 speerpunten
• Gesprekken/interviews met collega’s: 4e speerpunt 

toegevoegd
• Keuze vorm: MVI is leuk!
• Publicatie en viermoment



Onze bevindingen:
• Capaciteit en focus
• Begin bij positivo’s
• Wat doen we al goed: blije collega’s
• Iedereen betrekken is onmogelijk
• Ben flexibel
• Interviews, communiceren en samen vieren: draagvlak
• Grondhouding: niets is fout, alleen niets doen is fout
• Heel blij met externe waardering: KoopWijsPrijs
• Publicatie zien als start: nu aan de slag!



Het actieplan is af, onze acties!
• Ondernemersavond
• MVI Masterclass
• Monitor
• Circulair Inkopen Academy
• Communiceren



Wat (onder)vinden we?
• MVI is geen doel maar middel om 

organisatiebreed doelstellingen op 
gebied van duurzaamheid te bereiken
• Zonder bewustwording geen 

duurzaamheid 
• Weerstand



• Weerstand voorbeeld



Welke bewustwording?
• Duurzaamheid = belangrijk
• Samenwerken
• Inkoop helpt
• Je kunt meer doen dan je denkt



Hoe vergroten we bewustwording?
• Intrinsiek motiveren
• Matrix aanbestedingen



Hoe vergroten we bewustwording?
• Ophalen wat er leeft en speelt d.m.v. 

interactieve sessies
• SWOT met concrete acties



• Vingeroefening
• Stelling



Paar voorbeelden uitspraken gemeente 
Helmond


