
                                               

                         Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)      

Wat is MVI?  

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat bij de inkoop van diensten, producten en werken in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt 

gehouden met sociale- en duurzaamheidsambities om uiteindelijk te komen tot een product, dienst of werk dat aan die duurzaamheidsambities voldoet. Te 

denken aan sociale werkgelegenheid, het verminderen van CO2- emissies en de transitie naar een circulaire economie. Met dit actieplan willen we richting geven 

aan de wijze waarop wij door onze inkoop kunnen bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. 

Waarom MVI? 

De gemeente Lochem heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en we willen als gemeente het goede voorbeeld geven. Onze ambities zijn  vastgelegd in de 

Toekomstvisie 2030, het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2015-2019 en in de Agenda Cleantech Regio. Zo willen we in 2030 klimaatneutraal zijn. We 

willen naar duurzame mobiliteit, energie besparen en duurzame energie zoveel mogelijk lokaal opwekken.  Daarnaast willen we de werkgelegenheid behouden 

en verbeteren met aandacht voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Met ons inkoopbeleid kunnen we een steentje bijdragen aan het bereiken 

van onze duurzame ambities. Door de markt uit te dagen en duurzaamheidseisen te stellen aan producten, diensten en werken komen deze doelen dichterbij. 

Hiermee geven we ook een voorbeeld aan andere inkopende partijen.  

Onze speerpunten 2018 – 2020: 

                                           

         Klimaatneutraal inkopen           Circulair inkopen                Social Return on Investment                   Kansen voor MKB 

 

https://www.lochem.nl/bestuur-organisatie-nieuws/over-de-gemeente/toekomstvisie-2030/
https://www.lochem.nl/wonen-leven-vervoer/natuur-en-milieu/duurzaam-lochem/klimaatneutraal-in-2030/
https://www.cleantechregio.nl/images/publicaties/Agenda_Cleantech_Regio_2019-2023.pdf


 

Waar gaan we op inzetten? 

 

Doelen  

In 2030  willen we klimaatneutraal zijn. Met inkoop gaan we hieraan bijdragen door bij tenminste 2 

projecten per jaar in te zetten op het bereiken van een klimaatneutraal eindresultaat. 

 

Acties 

 Bij de aanbesteding vragen we de marktpartijen hoe ze gaan bijdragen aan een klimaatneutraal eindresultaat (wijze van  CO2 reductie en compensatie).  

 We onderzoeken of de CO2 prestatieladder toegepast kan worden in aanbestedingen. 

 

     
Doelen  

We willen in 2020 10 % van ons inkoopvolume (in €) circulair inkopen. We doen per jaar bij tenminste 

2 projecten ervaring op met circulair inkopen. We gaan in dialoog met marktpartijen en geven ze 

ruimte om met innovatieve duurzame oplossingen te komen. 

 

Acties  

 Het toepassen van circulariteit in tenminste 2 projecten/ aanbestedingen per jaar. 

     Ervaring op doen met Best Value Procurement of een andere vorm zoals concurrentiegerichte dialoog of innovatiegericht partnerschap. 

     (af)lopende contracten van producten beoordelen op functionele behoefte, eigendom of verlenging hiervan en repareer-/ renoveerbaarheid 

 

Klimaatneutraal inkopen  

Circulair inkopen 
Wat is circulair inkopen? 

Circulair inkopen betekent dat grondstoffen niet 

worden verspild, maar worden hergebruikt. Er is 

geen afval meer. Bij de inkoop houd je rekening 

met wat en hoe er wordt gewonnen, hoe het 

wordt geproduceerd, hoe het wordt gebruikt en 

vervolgens keer op keer wordt hergebruikt. 

Wat is klimaatneutraal inkopen? 

Het inkopen met een neutraal of zelfs positief 

effect op het klimaat. Dit kan door leveranciers uit 

te dagen tot sturing op CO2 reductie en producten 

te vragen met een lagere belasting van het 

klimaat. Door energiezuinigheid, slimmere 

logistiek of slimmer materiaal gebruik. 



 

 

Doelen  

Bij elke aanbesteding overwegen we de toepassing van Social return en bij aanbestedingen boven    

de grens van Europees aanbesteden passen we het verplicht toe.  
 

Acties 

 Het bouwblokkenmodel uitwerken en laten vaststellen. Uitproberen bij minimaal 1 aanbesteding per jaar. In het model naast inzet van specifieke  

 doelgroepen ook de mogelijkheid van inzetten op maatschappelijke activiteiten en het PSO Keurmerk onderzoeken. 

 Onderzoeken of een monitoringstool voor SROI (Wizzr) geïmplementeerd kan worden ism met de  arbeidsmarktregio en de coördinator SROI. 

 

 

Doelen  

Bij onderhandse opdrachten en aanbestedingen betrekken we het MKB en specifiek onze lokale 

ondernemers bij ons uitnodigingsbeleid. In Europese aanbestedingen houden we rekening met de kansen 

voor het MKB door bijv. percelenindeling, verminderen administratieve lasten en niet te hoge eisen te 

stellen. 

Acties 

 Bij onderhandse opdrachten wordt, indien beschikbaar en geschikt, tenminste 1 lokale ondernemer uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

 Lokale ondernemers worden actief geïnformeerd over het inkoopbeleid en de duurzaamheidsambities van de gemeente zodat ze hier bij aanbestedingen   

          op in kunnen spelen.  

     We onderzoeken een bredere toepassing van de groslijstenmethodiek of ander systeem om de lokale ondernemers en hun expertise in beeld te brengen.  

 

Social return on Investment 

Kansen voor MKB                
Kansen voor MKB 

Het verbeteren van kansen en toegang van 

het MKB tot overheidsopdrachten is één van 

de doelstellingen van de Aanbestedingswet 

2012.  Wij ondersteunen dit door hiermee 

rekening te houden in ons uitnodigingsbeleid. 

Wat is Social Return on Investment?  

De bijdrage van inkoop in het creёren van 

werkgelegenheid met als doel dat mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt zoveel 

mogelijk kunnen participeren.                      

Met opdrachtnemers worden afspraken 

gemaakt over de invulling van SROI. 



 

MVI in de organisatie  

De gemeente Lochem heeft Duurzaam inkopen al vanaf 2008 in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen. Met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals 

vastgesteld op 9 oktober 2017, streven we naar toepassing van de beschikbare milieu- en sociale criteria op pianoo.nl en 10% circulair inkopen in 2020. Er zijn al 

diverse contracten afgesloten waarbij duurzaamheid en sociale werkgelegenheid onderdeel zijn van de uitvoering. Te denken aan catering, schoonmaak-

dienstverlening, energie, uitzendkrachten, reconstructiewerkzaamheden en aanleg infrastructuur, bermen maaien, afvalscheiding en –reductie, led verlichting 

buitenruimte, doelgroepenvervoer, schilderwerk, WMO diensten, warme drankenautomaten, flexibel en digitaal werken d.m.v. laptops, elektrische dienstauto’s, 

zonnepanelen op het gemeentehuis etc.  

Met dit actieplan maken we de doelstellingen concreet, verankeren we MVI verder binnen de organisatie en stimuleren we de toepassing ervan in de uitvoering. Om 

onze inkopende budgethouders hierbij te ondersteunen en MVI in de organisatie te borgen zullen in 2018 -2020 de volgende acties worden uitgevoerd:  

 Jaarlijks organiseren van een workshop om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van MVI en specifiek circulair inkopen. 

 Samen met de budgethouders potentieel succesvolle mvi projecten selecteren en onderzoeken op de toepassing ervan. 

 In 2018 ontwikkelen en beschikbaar stellen van stappenplan/ toolkit/ checklist ten behoeve van mvi in aanbestedingen. 

 In 2018 uitwerken hoe mvi in aanbestedingen kan worden opgenomen en objectief kan worden beoordeeld (bijv. Co2 prestatieladder en bouwblokkenmodel) 

 Vieren van successen en delen van best practices.  

 Jaarlijks monitoren en rapporteren van resultaten MVI. 

MVI in uitvoeringsorganisaties  

Waar we als gemeente subsidies  of uitvoeringsverantwoordelijkheid op specifieke beleidsterreinen aan derden verstrekken, kan voor die partij de verplichting 

ontstaan dat zij onder hetzelfde inkoopregime valt als de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan de (ver)bouw van een dorpshuis of school waarbij de 

gemeente wel (mede) financiert maar geen aanbestedingsverantwoordelijkheid heeft en deze doorlegt naar de andere partij. We gaan waar mogelijk onze 

duurzaamheidsambities meegeven bij subsidiebeschikkingen en willen deze in het beleid van onze uitvoeringsorganisaties (verbonden partijen) verankeren.   

Acties  

 In voorkomende gevallen zal het inkoopbeleid en onze duurzaamheidsambities in de subsidiebeschikking worden opgenomen.   

 In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus-Berkel zullen we doelen en ambities op het gebied van klimaatneutraal, circulair inkopen,  

Social Return en MKB opnemen.  

 In de aanbestedingen van de vervoerscentrale PlusOV sturen we op duurzame mobiliteit en inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  

(Social Return). 

 

 

https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Onderwijs-Werk-Ondernemen/Ondernemen/Inkoop/Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_gemeente_Lochem_2017.pdf


 

Lijst van kansrijke projecten 2018-2019 

Onderstaande projecten worden als kansrijk aangemerkt om te onderzoeken op de toepassing van de betreffende onderdelen van Maatschappelijk verantwoord 

inkopen. 

Kansrijke projecten  klimaatneutraal Circulair  SROI MKB 
Bouw brandweerkazerne Almen X X X X 

Rondweg Lochem  X X X 

Inrichtingsplan Lochem centrum  X X X 

Traverse Eefde-Zuid X  X X 

Aanleg en onderhoud van bruggen  X X X 

Vernieuwen verduurzamen passantenhaven X   X 

Wmo Hulpmiddelen   X X 

Jeugdzorg/ Wmo / BW   X X 

Schilderwerk gebouwen uit MOP            X  X X 

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen en 
installaties 

X   X 

Multifunctionele accommodatie Gorssel 
(vervolgonderzoek haalbaarheid, alternatieven) 

X X X X 

Uitvoering afvalwaterplan X X  X 

Duurzaam laanbomenbeheer X X   

Kazerneterrein Eefde (bouwrijp maken) X X  X 

Stijgoord bouwrijp maken X X  X 

Onderhoudscontract openbare verlichting X   X 

Inrichting ’ t Baken   X  X 

 

 

 

 


