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Duurzaamheidsambitie

SociaalMilieu

Keurmerken Praktijk

Certificatie Economisch

Verbeteringspotentieel Rapportage Samenwerkingen

In inkooptrajecten kan vandaag de dag duurzaamheid niet meer genegeerd worden. Natuurlijk is het goed om als 
inkoper te beoordelen hoe leveranciers er nú voorstaan, maar in het kader van langdurige contracten en partner-
ships is de vraag minstens zo belangrijk wat hun plannen op korte en lange termijn zijn als het gaat om duurzaam-
heid en circulariteit.

DOOR ROYAN VAN VELSE EN LUCA VERVOORT*  

echter niet over de P van People, en 

dat terwijl Nederland toch maar liefst 

zeven mensenrechtenverdragen heeft 

geratificeerd.

EARTH OVERSHOOT DAY

Hoe dan ook, het gaat om maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid, duurzaam-

heid én circulariteit. En-én dus! Dat ac-

tie heel belangrijk is, blijkt uit de Earth 

Overshoot Day. Dit is de dag in het ka-

lenderjaar waarop wij meer gebruikt 

hebben dan de aardbol in een jaar tijd 

aan grondstoffen kan produceren. In 

2018 was deze datum 1 augustus. Dit 

jaar was het 29 juli. Sinds de jaren 70 al 

van vorige eeuw maken we meer op dan 

begrip ‘duurzaamheid’ als het begrip ‘cir-

culariteit’ gebruikt, en vaak door elkaar 

of zelfs in plaats van elkaar. We zetten de 

termen even op een rij.

 >

 (MVO) gaat over de drie-

eenheid People, Planet en Prosperity.

 > Daarbinnen gaat  over 

de inzet van grondstoffen en ook over 

de duurzame inzet van mensen. Ten 

aanzien van die grondstoffen dient de 

aarde zoveel mogelijk gespaard te wor-

den.

 >  gaat nog iets verder: er 

mogen geen grondstoffen verspild 

worden. Grondstoffen moeten dus 

worden hergebruikt. Circulariteit gaat 

HOE DUURZAAM IS JE 
LEVERANCIER, NU… 
ÉN IN DE TOEKOMST?

INKOOP EN OUTSOURCING

Bouwstenen duurzaam inkopen

Anno 2019 is het bijna ondenkbaar dat 

er nog wordt ingekocht zonder het as-

pect duurzaamheid te betrekken bij de 

selectie van producten, diensten of leve-

ranciers. Los van alle wettelijke regelin-

gen die al bestaan of in aantocht zijn en 

die te maken hebben met onder andere 

uitstoot en afval, kán duurzaamheid ge-

woonweg niet meer genegeerd worden. 

Het welzijn van onze planeet en de be-

woners van deze aarde speelt hierbij een 

rol, maar zeker ook de maatschappelijke 

verwachtingen van consumenten.

CIRCULAIR OF DUURZAAM?

Wanneer het gaat om maatschappelijke 

verantwoordelijkheid worden zowel het 
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er aangemaakt wordt en teren we in op 

de steeds zeldzamer wordende reserves.

INKOOP ALS POORTWACHTER

Het behoeft weinig extra betoog dat 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

niet weggecijferd mag worden. Een in-

koopafdeling fungeert vaak als poort-

wachter van organisaties en kan een cru-

ciale rol spelen in het verhogen van het 

duurzaamheidsniveau van de organisa-

tie. Dat betekent duurzaam en/of circu-

lair tenderen en aanbesteden. In de 

praktijk blijft dat echter nog wel lastig 

omdat er zoveel duurzame en circulaire 

initiatieven zijn dat het soms moeilijk is 

om een juiste schifting te maken.

ISO 20400

Kenniscentra als MVO Nederland, PIA-

NOo en NEVI bieden hierbij gelukkig 

een helpende hand en ook de ISO 20400 

is een stukje rots in deze enorme bran-

ding. Deze norm voor maatschappelijk 

verantwoord inkopen is een richtlijn en 

bevat geen eisen. Men kan er dus niet op 

gecertificeerd worden. 

De norm is twee jaar oud en zal na het 

derde jaar worden geëvalueerd. Hopelijk 

wordt dan ook besloten om er een certi-

ficeringsmogelijkheid aan te koppelen in 

de vorm van een ISO 20401. Dan kun je 

aan het certificaat zien dat de organisa-

tie daadwerkelijk maatschappelijk ver-

antwoord inkoopt. Aangezien er 40 lan-

den hebben meegeschreven aan de ISO 

20400, kan het nog wel enige jaren du-

ren voordat alle bijdragers geraadpleegd 

zijn en er eventueel een ISO 20401 op de 

plank ligt.

BEOORDELING LEVERANCIERS: 

KLASSIEK EN SPECIFIEK

Leveranciers van producten en diensten 

kunnen geheel klassiek beoordeeld wor-

den op algemene aspecten.

Algemene beoordelingsaspecten zijn bij-

voorbeeld:

 > de omgang met mensenrechten;

 > de mate van social return;

 > de uitstoot van CO2;

 > het hergebruiken van verpakkingsma-

terialen.

Algemeen is zeker niet negatief bedoeld 

en geldt als een goede eerste stap, waar-

bij ook nog gebruik gemaakt kan worden 

van verschillende labels, de CO2-presta-

tieladder, ISO 26000 (richtlijn voor 

MVO) en ISO 14001 (certificering voor 

milieumanagement).

Leveranciers kunnen ook specifiek be-

oordeeld worden. Zo kent een leveran-

cier van papierproducten andere eisen 

dan een producent van vrachtwagens. 

Dit is al wat complexer voor de inkoper, 

omdat hij een gedegen kennis moet heb-

ben van de markt waarbinnen hij zich 

begeeft. Hij zal dan ook deels moeten 

bouwen op de expertise van de leveran-

cier, waarbij bijna vanzelfsprekend een 

partnership kan ontstaan.

Het FSC-label over verantwoord bosbe-

heer is inmiddels redelijk standaard voor 

de eerste categorie, en bij vrachtwagens 

gaat het over emissie, elektrisch rijden, 

waterstof, biologische diesel, LNG e.d.

Gelukkig is het item duurzaamheid erg 

actueel en is het onderdeel aan het wor-

den van de (inkoop)bedrijfsvoering. Die 

inkooprevolutie is gaande.

GA IN GESPREK OVER  

DE TOEKOMST

Je kunt als inkoper beoordelen hoe leve-

ranciers er nú voorstaan, waarbij onder 

andere gebruik gemaakt kan worden van 

de elementen uit de Ecovadis-vragenlijst. 

Maar in het kader van langdurige con-

tracten en partnerships, kun je ook een 

stap verder gaan. Bestaande labels vor-

men namelijk een goed begin en tonen 

aan dat een onderneming serieus bezig is 

met het onderwerp, maar daarna moet je 

verder.

Waarom zou je als inkoper dus niet in 

gesprek gaan met je leveranciers over de 

toekomst en over de maatschappelijke 

potentie? Wat doet het bedrijf nu aan 

duurzaamheid en circulariteit, maar bo-

venal: wat zijn de plannen op korte en 

lange termijn? Hoe kunnen klant en le-

verancier elkaar daarbij ondersteunen?

De inkoopafdeling van SUEZ Nederland 

deed onderzoek naar het ambitieniveau 

bij toeleveranciers. Hierbij werden par-

tijen uit allerlei marktsegmenten uitge-

nodigd om hun visie daarop te geven en 

in gesprek te gaan over onze gezamenlij-

ke maatschappelijke verantwoordelijk-

heid. Het doel ervan is om vanuit de in-

koopafdeling het duurzaamheids- of 

circulariteitsgehalte bij toeleveranciers 

niet alleen te meten, maar ook om een 

verhoging daarvan te stimuleren.

Het is interessant om te kijken naar de 

strategie en het beleid van een onderne-

ming. Denk daarbij aan vragen zoals:

 > Vormt maatschappelijke verantwoor-

delijkheid een onderdeel van de be-

drijfsstrategie?

 > Zijn duurzaamheid en circulariteit 

mogelijk apart genoemd?

 > Is er een afdeling die zich specifiek be-

zighoudt met MVO, duurzaamheid en 

circulariteit, of is er een CSR-manager 

aangesteld? (Corporate Social Res-

ponsibility-Manager)

 > Is het beleid algemeen van aard of be-

vat het ook concrete milestones?

 > Wat wordt gemeten en wanneer en 

hoe gebeurt dat?

 > Is sprake van een (externe) audit?

 > Is er een budget voor maatschappelij-

ke verantwoordelijkheid?
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De initiële enquête werd opgezet met be-

hulp van een tool van Optimal Planet. 

Leveranciers konden hiermee een per-

centage scoren. Het ging hierbij niet zo-

zeer om het percentage zelf, maar meer 

om de onderzoeksmethode en het feit 

dat partners met elkaar in gesprek gin-

gen over wederzijdse verwachtingen. 

MVO doe je namelijk wel samen.

Opvallend is dat heel veel partijen initia-

tieven ontplooien op het gebied van 

MVO. De hele wereld is in beweging. 

Het gaat over de ontwikkeling van ande-

re soorten brandstof, over het gebruik 

van zuinige verlichting, over het aan-

wenden van afval om circulaire bedrijfs-

kleding te vervaardigen, of over het her-

gebruik van meubilair.

Potentie en ambitie moeten echter wel 

uitmonden in een resultaat. De inventa-

risatie leidt daarom tot een inspannings-

verplichting, die uiteindelijk zal moeten 

leiden naar een resultaatverplichting. Op 

het hogere niveau is dat een betere we-

reld en een Earth Overshoot Day die 

steeds meer en sneller naar achteren ver-

schuift. Op het lage niveau leidt dat 

MVO-partnership tot verantwoorde in-

kooptrajecten waarbij de 3 P’s worden 

geborgd. Hierbij worden naast ‘prijs’ en 

‘kwaliteit’ ook ‘de factoren ‘circulariteit’ 

en ‘duurzaamheid’ meegewogen in de 

beoordeling van offertes. 

Wanneer een inkoper het dan heeft over 

gunnen op waarde, dan is MVO ook 

waarde, een waarde die geldt voor alle 

partijen. <<

*Royan van Velse (op de foto rechts) is 

manager inkoop bij SUEZ recycling & 

recovery. Luca Vervoort is onlangs afge-

studeerd als bedrijfskundige aan  

NEOMA Business School in Reims.

AL MEER DAN 100 JAAR IS SAMSOM FORMULIEREN 
& OPBERGSYSTEMEN EEN BEGRIP IN HET VASTLEGGEN, 
BEHEREN EN ARCHIVEREN VAN INFORMATIE. 

Met een assortiment van meer dan 300 producten 
maken wij het u gemakkelijk uw informatiebeheer te 
stroomlijnen. Ons assortiment is onderverdeeld in:
 

  bedrijfsformulieren    overheidsformulieren   
  onderwijsformulieren     dossiersystemen
  trouwboekjes     geboorteboekjes

een begrip in documentatie en archivering

Kijk voor meer informatie 
of een persoonlijk advies op: 
www.samsom.nl/formulieren


