informatieblad

Actieplan

Maatschappelijk

Verantwoord

Inkopen gemeente Voorst

Wat is het Actieplan
Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen?

Wat is MVI?

tiatief genomen om gezamenlijke ambities vast te leg-

wordt gehouden met sociale- en duurzaamheidsam-

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het inigen in een Manifest Maatschappelijk Inkopen (Manifest
MVI) voor overheden. Begin 2017 heeft het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst
besloten deel te nemen aan het Manifest MVI.

Met dit Manifest MVI laten overheden zien dat:

- zij duurzame innovaties en Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO) stimuleren,

- verantwoordelijkheid voor de maatschappij in toe
nemende mate leidend is bij hun inkoopprocessen

- zij hun voorbeeldrol serieus nemen en de inkoopcultuur in de eigen organisatie verder willen
ontwikkelen.

Deelname aan het Manifest MVI verplicht tot het uit-

werken van een Actieplan MVI. Het actieplan zal in de

komende jaren verder ontwikkeld worden, waarbij deze
om de twee jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Wat nu voorligt is het Actieplan MVI van
de gemeente Voorst. Met dit actieplan
geven we invulling aan onze deelname
aan het Manifest MVI.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) bete-

kent dat bij de inkoop van diensten, producten en

werken in alle fasen van het inkoopproces rekening

bities om te komen tot een product, dienst of werk dat
aan die duurzaamheidsambities voldoet. Te denken
valt 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 Voorst wil een duurzame gemeente zijn

en een actieve bijdrage leveren aan een schone, veilige

dichterbij. En we geven hiermee ook een signaal af aan
onze omgeving en andere inkopende partijen.

en duurzame leefomgeving.

Wij vinden MVI dus belangrijk en willen MVI toepassen

duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfs-

haalbaar zijn en blijven.

De gemeente wil een actieve bijdrage leveren door

voering te laten zijn en door duurzaamheid een centrale
plaats te geven bij plannen en projecten.
Deze ambitie is vastgelegd in:

- Nota duurzaamheid (Z-14-04035-2014-55068) en
bijbehorend addendum (2016-15869)

- Participatienota ´Plek op de werkvloer´
(Z-16-04525-2017-03227)

- Coalitieprogramma 2018-2022
- Agenda Cleantech Regio

- Begroting 2018 en volgende

- Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Wat staat daarin? We willen in 2030 energieneutraal

zijn. Deze ambitie is regionaal ingezet en de gemeente
Voorst onderschrijft dat.

Dit wil zeggen dat we per jaar evenveel duurzame energie produceren als er wordt geconsumeerd, door huis-

houdens, bedrijven, organisaties en transport. Het gaat
dan om de totale vraag naar elektriciteit, gas, warmte
en brandstof.

Daarnaast willen we de werkgelegenheid behouden en

verbeteren met aandacht voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Met ons inkoopbeleid kunnen we een bijdrage leveren

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

en stimuleren, waarbij we in het oog houden dat acties
We willen de beschikbare capaciteit zoveel moge-

lijk inzetten op de inkoopprocessen waar de grootste

maatschappelijke waarde te behalen valt en vergeten de
´quick wins´ niet.

De speerpunten voor 2018–2020

A Maatschappelijk verantwoord inkopen: bij inkoop
en aanbesteding aandacht voor een balans tussen

people, planet en profit. Waar mogelijk en gewenst
inkopen met een neutraal of positief effect op het

klimaat, door sturing op CO2 reductie en producten
met geen of lagere klimaat- en energiebelasting

B Circulair inkopen: inzet is dat zo min mogelijk

waardevermindering plaatsvindt van grondstoffen.
Producten worden aan het eind van de levens- of
gebruiksduur weer optimaal ingezet. Bij inkoop

rekening houden met welke materialen en grond-

stoffen gebruikt worden en hoe de inning, de productie en het (her-)gebruik plaatsvindt.

C Social return on Investment: waar mogelijk worden bij inkoop afspraken gemaakt met opdracht

nemers over inzet van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.

D Kansen voor MKB: toegang van het MKB tot over-

heidsopdrachten verbeteren: dit is ook een doelstelling van de Aanbestedingswet 2012.
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Waar zetten we op in?

A Maatschappelijk verantwoord inkopen
Doelen

In 2030 willen we energieneutraal zijn. Met inkoop gaan
we hieraan bijdragen door bij tenminste twee projecten
per jaar in te zetten op 25% energiebesparing.
Acties

- Bij de aanbesteding vragen we de marktpartijen hoe
ze gaan bijdragen aan een energieneutraal eind

resultaat (wijze van CO2 reductie en compensatie).

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

B Circulair Inkopen
Doelen

We willen in 2020 10% van ons inkoopvolume (in €)

circulair inkopen. We doen per jaar bij tenminste 2 pro-

Acties

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

- We nemen deel aan het regionale overleg Beter

Aanbesteden, een overleg tussen regionale aanbestedende diensten en MKB.

- We gaan na of de huidige groslijstenmethodiek voor
´Werken´ breder toegepast kan worden om zo de

lokale ondernemers en hun expertise beter in beeld
te krijgen.

MVI in de organisatie

De gemeente Voorst heeft Duurzaam inkopen al vanaf
2013 nadrukkelijk in haar inkoop- en aanbestedings
beleid opgenomen.

jecten ervaring op met circulair inkopen. We gaan in

Met het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid,

innovatieve duurzame oplossingen te komen.

duurzaam inkopen door middel van MVI. Dit is in het

dialoog met marktpartijen en geven ze ruimte om met
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

C Social return on Investment
Doelen

Bij elke aanbesteding overwegen we de toepassing van
Social return.
Acties

- Het toepassen van het bouwblokkenmodel
optimaliseren.

- Bij aanbestedingstrajecten waar de SROI-norm,

zoals vastgelegd in het inkoop- en aanbestedings-

beleid, van toepassing is, wordt expliciet toegezien
op naleving daarvan, via de beoordelingsgroep
Aanbestedingen.

- Instellen van een monitoringstool voor SROI (Wizzr).

D Kansen voor MKB
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 en het verminderen van administratieve lasten.

vastgesteld op december 2017, streven we naar

inkoop- en aanbestedingsbeleid gedefinieerd als bij de
inkoop van producten, diensten en werken de effecten
op people, planet en profit mee te nemen. In elke fase
van het inkoopproces wordt rekening gehouden met

de sociale, ecologische en economische aspecten van
duurzaamheid.

In het addendum bij de Nota duurzaamheid is het doel

gesteld om energieneutraal te worden. Hiervoor zijn een
aantal projecten gedefinieerd om dit doel te bereiken.

Dit actieplan MVI kan bijdragen aan het realiseren van

een energieneutrale gemeente. Hierbij is een belangrijk
uitgangspunt dat voorkomen beter is dan genezen. De
energie die niet gebruikt wordt, hoeft immers ook niet
opgewekt te worden.

We doen al veel op het gebied van duurzaamheid en

sociale werkgelegenheid. Te denken valt aan catering,

schoonmaakdienstverlening, energie, uitzendkrachten,
reconstructiewerkzaamheden en aanleg infrastructuur,
ecologisch bermbeheer, afvalscheiding en –reduc-

tie, led verlichting buitenruimte, doelgroepenvervoer,

schilderwerk, WMO diensten, flexibel en digitaal wer-

ken d.m.v. laptops en tablets, elektrische dienstauto’s,

zonnepanelen op het gemeentehuis, aanstelling van een
duurzaamheidscoördinator, aanstelling van een SROI

coördinator, diverse projecten waarbij mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt ingezet zijn/worden, waardoor nieuwe mogelijkheden voor inzet op de arbeidsmarkt ontstaan.

Met het instellen van een ´Beoordelingsgroep

Aanbestedingen´ wordt met ingang van 2018 bij elk

inkoop- en aanbestedingsproces aandacht besteed aan
duurzaam inkopen en SROI.

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:

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

Dit creëert bewustwording om de focus hierop te
houden.

- MVI verankeren in beleid, protocollen en werk-

wijze van het tactische inkoopproces, door 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).

- Delen van best practices.

- Jaarlijks monitoren en rapporteren van resultaten
MVI, als onderdeel in het jaarverslag inkoop- en
aanbesteden.

MVI in de uitvoeringsorganisaties
Waar we als gemeente subsidies of uitvoeringsver-

antwoordelijkheid 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 (mee-)financiert maar geen aanbestedingsverantwoordelijkheid heeft of 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.
Actie

- Waar mogelijk worden het inkoopbeleid en onze

duurzaamheidsambities in de subsidiebeschikking
opgenomen.

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