
Meten en inkoopfasen

Deze visual is opgesteld voor de leernetwerkdag over het onderwerp meten op 26 september 2019. De tools in bovenstaand overzicht zijn tijdens deze dag besproken. Let op: dit is een indicatieve, niet-limitatieve lijst. Heeft u vragen of opmerkingen over deze visual? Mail dan naar leernetwerken@pianoo.nl. De leernetwerken worden 
ge� nancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Fasen 
inkoopproces

Grootste kansen

 Producten en 
leveranciers die 
beschikbaar zijn in de 
markt vergelijken voor de 
meest optimale keuze

 Monitoring & e� ectmeting tijdens contractfase. Te 
gebruiken voor bijsturen contractant, rapporteren 
binnen de eigen organisatie (verantwoording bestuur), 
en verbeteringen voor toekomstige contracten.

 Focus bepalen: MVI 
activiteiten richten op 
sectoren waar je de 
meeste maatschappelijke 
winst verwacht  Producten en 

leveranciers die 
inschrijven vergelijken 
voor de meest optimale 
keuze

 Zorgen dat optimale 
keuze ook in contract 
wordt geborgd

 Daadwerkelijke 
uitvoering en e� ect 
meten zodat je kan 
bijsturen richting nieuwe 
contracten/strategie en 
ter verantwoording naar 
je bestuur

Meten, info &
tools

Voorbereiding
- Strategie bepalen
- Behoefte inventarisatie
- Marktverkenning

Contracteren
- Aankoop en contracten 

regelen

Speci� ceren
- Criteria bepalen
- Wijze van gunning

Bestellen
- Order plaatsen
- Logistiek regelen

Selecteren
- Product op basis van 

criteria selecteren

Bewaken
- Levering monitoren
- Corrigeren

Nazorg
- Evalueren
- Einde gebruiksduur 

afspraken uitvoeren

Producten en diensten vergelijken

Uitvoering en e� ect
Tools die producten scoren of bedrijven, bijvoorbeeld met behulp van LCA en 
Milieukostenindicator, zoals Dubocalc of Environmental intelligence platform van 
Ecochain. 

Andere tools zijn PRP van Rendemint, Optimal Scans, Circular IQ, Milieubarometer 
Stimular, CO2 prestatieladder, CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) WE-adviseurs of 
Building Circularity Index Alba Concepts

 Tools die het e� ect meten van je aanbesteding zoals CirculariteitsPrestatie Gebouw 
(CPG) WE-adviseurs, Building Circularity Index Alba Concepts

Spend-analyse, 
PHI Impactscan, 
klimaatimpactanalyse 
Stimular

Implementatie van MVI in organisatie
 Tools gericht op de groei van de organisatie t.a.v. MVI. Organisatiescans, zoals ISO20400-tool NEVI, Optimal Scans (gericht op organisatie) of CO2 prestatieladder.

 Inzet MVI evalueren t.b.v bijsturen en verantwoording 

Inzet MVI evalueren

 Inputmonitors, zoals MVIZET

Initiatiefase Aanbestedingsfase Uitvoeringsfase


