Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Actieplan 2018-2020

Wat hebben we al gedaan?
2017
•
Aan Pianoo training Biobased inkopen deelgenomen
•
Biobased inkopen opgenomen in checklist
Duurzaamheid bij Europese aanbestedingen
•
Plan van aanpak Circulair Inkopen (CI) opgesteld
•
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
(MVI) ondertekend
•
Aan landelijk MVI-congres deelgenomen
2018
•
Nieuwe en ambitieuzere criteria opgesteld voor de
inkoop van ICT en ICT-gerelateerde producten en
diensten (i.s.m. SURF)
•
Afspraken vastgelegd over minimaal drie CI-trajecten
met het FSC (Facilitair Service Centrum)
•
Deelname aan de training Eindelijk innovatie! (Met
het innovatiepartnerschap bij Vereniging voor
bouwrecht)

Waar zijn we mee bezig?
2017-2018
•
Deelname aan Circulair Inkopen Academy (CIA)
2018
•
Aanbesteding afvalverwerking (CIA-pilot)
•
Aanbesteding verlichting (als dienst)
•
Aanhaken bij vraagstuk energievoorziening in
Utrecht Oost met UU V&C, gemeente Utrecht,
provincie, UMC Utrecht, HU, St. kantorenpark
Rijnsweerd en SSH
2018-2019
•
Aanhaken FSC-medewerkers bij
activiteiten Centraal Loket MVI
•
In gesprek gaan met FSC over hoe CI de interne
samenwerking beïnvloedt
•
Afstemming taakverdeling Programmateam
Duurzaamheid
•
Aanmelden bij de Green Deal Circulair Inkopen
•
Deelname aan werkgroepen Green Deal Circulair
Inkopen organiseren

Waar zijn we doorlopend mee bezig?
•
•
•
•
•
•

Eisen en wensen voor duurzaamheid (nog) zwaarder
meewegen in alle aanbestedingen
FIRA overwegen bij zo veel mogelijk Europese
aanbestedingen
UPI-MVI groeimodel (i.s.m. andere universiteiten)
Meedoen aan de benchmark MVI van PIANOo
Pushen op verlagen van CO2
Bij elke aanbesteding kansen voor MKB overwegen

Wat gaan we oppakken?
2018
•
Betrekken van de juiste personen binnen de UU voor
de communicatie over MVI
•
Implementatie manifest MVI
•
Checken UEA in hoeverre internationale
voorwaarden hierin zijn opgenomen
2018-2019
•
Wijze bepalen voor creëren van draagvlak voor MVI
binnen de UU en voor bespreekbaar maken van MVI
in relatie met diverse stakeholders
•
Verantwoordelijkheden bepalen
•
MVI integreren in inkoopproces (toepasbaar maken)
2019
•
Social Return en CO2-reductie opnemen in de
inkoopstrategie
•
Waar mogelijk functioneel specificeren
2019-2020
•
Elk half jaar de resultaten en successen van MVI
communiceren richting de organisatie
•
MVI meenemen in de rapportage over inkoop en
hier de resultaten en successen vermelden
•
Aanhaken andere afdelingen binnen de UU
•
Afstemming met Utrecht Sustainability Institute
2020
•
Aanbesteding kantoormeubilair (circulair)

