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Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact 
 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om CO2-uitstoot, milieu-

impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en 

om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. Deze maatschappelijke 

doelen zijn voor het Rijk niet langer een bijzaak van het inkoopproces, maar juist de hoofdzaak. De 

politieke ambities om door te gaan met dit beleid zijn groot, waarbij vanaf nu behalve inkoop 

nadrukkelijk ook goed opdrachtgeverschap wordt opgepakt.  Dit is vastgelegd in het Nationaal plan 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021 – 2025. 

1 DOELEN VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 

Het doel van MVI is om de inkoopkracht van alle overheden (en andere inkopende partijen) zoveel 

mogelijk in te zetten voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen in het fysieke en het 

sociale domein. Onder maatschappelijke doelen verstaan we de volgende MVI-thema’s:  

• Het tegengaan van klimaatverandering (SDG 113) 

• Het stimuleren van een circulaire economie (SDG 6, 8, 9, 12, 13, 14 en 15) 

• Het tegengaan van milieuverontreiniging, zoals stikstofuitstoot, luchtverontreiniging, gebruik van 

schadelijke stoffen en pesticiden, mede ter bescherming van de biodiversiteit. Ook het 

tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van watergebruik en energiegebruik vallen 

hieronder (SDG 14 en 15) 

• Het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving en bedrijfsleven waarin iedereen 

wordt behandeld en beoordeeld op wat ze kunnen en niet op wie ze zijn, van wie ze houden, 

waar ze vandaan komen of wat ze geloven (SDG 10) 

• Het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social 

return) in lijn met het streven naar een diverse en inclusieve samenleving (SDG 8) 

• Het stimuleren van ketenverantwoordelijkheid van bedrijven. Dat betekent het voorkomen of 

aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu 

conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (thema internationale sociale 

voorwaarden of ISV) (SDG 1,2, 3, 8, 12) 

2 NIEUWE IMPULS LANGS VIER HOOFDLIJNEN 

 

Om te komen tot een effectievere toepassing van MVI zijn er vier hoofdlijnen, uitgezet die elkaar 

onderling versterken. 

2.1 Brede borging van MVI in de organisatie 

Om MVI structureel effectiever te maken, moet de verantwoordelijkheid voor het halen van de 

maatschappelijke doelen met inkoop worden verlegd naar de opdrachtgevers. Dat vraagt om een 

structurele inbedding in het dagelijks beleid van overheden. Stappen die hierbij zouden kunnen 

worden gezet zijn onder meer kennisdeling, het bouwen aan een organisatiecultuur waarin het 

bijdragen aan de transities hoog in het vaandel staat, het stellen van heldere KPI’s en inkoopdoelen 

waarin de maatschappelijke doelen niet vrijblijvend zijn opgenomen, en het toevoegen van MVI aan 

de standaardprocedures, inclusief evaluatie en verantwoording. 

                                                             
1 Social Development Goal. Wereldwijd zetten de SDGs de koers uit richting een duurzame en inclusieve wereld 

in 2030. 
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2.2 Strategische inzet op sectoren  

Om meer effect te hebben met MVI is een strategische focus op sectoren nodig. Het gaat dan om die 

productcategorieën waar overheidsinkoop écht het verschil kan maken, omdat er grote kansen voor 

verbetering liggen, er grote uitstraling van uitgaat, er grote risico’s zitten in de waardeketen, de 

overheid er zelf een grote speler is en/of omdat het aansluit op belangrijke beleidsthema’s, zoals de 

aanpak van plastic.  

2.3 Minder vrijblijvendheid 

 Door te veel vrijblijvendheid ontstaat onvoldoende kracht en consistentie in de overheidsvraag en 

kan de markt niet veranderen.  Ook op Europees niveau is een beweging richting minder 

vrijblijvendheid aan de gang. In het Europese Circulaire Economie Actieplan wordt voor relevante 

sectoren gesproken over verplichte MVI-doelen en -criteria.  

Dit plan geeft invulling geven aan minder vrijblijvendheid door het maken van nieuwe bestuurlijke 

afspraken als vervolg op het Manifest MVI. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat ondertekenaars 

maatschappelijk verantwoord inkopen voor het bereiken van hun beleidsdoelen als de standaard 

gaan inzetten, niet als de uitzondering.  

2.4 Integrale aanpak van MVI  

Bij inkoop komen alle thema’s in het ideale geval bij elkaar in één afweging, waarbij de 

opdrachtgever en de inkoper samen bepalen (op basis van de beleidsambities en mogelijkheden) 

welke thema’s relevant zijn voor hun specifieke inkoop en hoe zwaar deze dan moeten meewegen.  

In de praktijk gaat het soms om elkaar versterkende thema’s en soms om tegenstrijdige. Om hierop 

effectief te kunnen inzetten en de kracht van het MVI-beleid te vergroten, wordt in dit plan zoveel 

mogelijk ingezet op een integrale aanpak en ondersteuning. Waar nodig worden instrumenten 

ontwikkeld om een integrale afweging tussen MVI-thema’s te stimuleren. 

3 CONCRETE UITWERKING NAAR ACTIELIJNEN  

Om het nieuwe MVI-beleid concreet vorm te geven zijn de hoofdlijnen vertaald naar zeven concrete 

actielijnen. Hierbij is een pakket opgebouwd van samenhangende en elkaar versterkende acties, 

gericht op alle MVI-thema’s. 

3.1  Bestuurlijke afspraken maken  

De ambitie is om in 2021 te komen tot nieuwe bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de andere 

overheden en inkopende partijen. Hoewel het deelnemen aan de bestuurlijke afspraken van het 

nieuwe MVI-manifest vrijwillig is, zal het niet meer vrijblijvend zijn. Onderzocht wordt of daarbij het 

‘comply or explain’ principe kan worden toegepast. 

3.2  Impact behalen in kansrijke sectoren 

 Door de inzet van MVI extra te focussen op een aantal kansrijke sectoren kan veel meer impact 

worden bereikt. Het gaat dan om sectoren waar overheidsinkoop echt iets teweeg kan brengen, 

vanwege de voorbeeldfunctie of de inkoopkracht van de overheid. We zetten hierbij in op 

netwerkvorming en kennisdeling in buyer groups. Dit zijn groepen van inkopers én opdrachtgevers 

die gezamenlijk toewerken naar innovatie, instrumentontwikkeling, marktverandering en uiteindelijk 

naar (ieder een eigen) inkoop. 

3.3 Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap aanjagen  

De ambitie is om niet alleen in te zetten op bestuurders (via bestuurlijke afspraken) en inkopers, 

maar ook op de cruciale ‘tussenschakels’ bij overheden, zoals budgethouders, opdrachtgevers, 

juristen, duurzaamheidscoördinatoren en financieel medewerkers. Duurzaamheidscoördinatoren 
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spelen een belangrijke rol als aanjager en organisator van de gewenste verandering op het gebied 

van duurzaamheid en klimaat. Er zijn al een aantal instrumenten ontwikkeld en beschikbaar, die 

partijen kunnen ondersteunen. Daarbij gaat het onder meer om de ISO 20400 webtool, het 

Ambitieweb en de CO2-prestatieladder. 

Een belangrijk knelpunt voor het toepassen van MVI is de beschikbare financiering. Het blijkt echter 

dat het inkoopbudget zelf vaak niet eens het probleem is, maar eerder het feit dat MVI extra werk 

met zich mee brengt en kan leiden tot extra complexiteit en onzekere uitkomsten en daardoor een 

groter risico op klachten en procedures door inschrijvers. 

Goed contractmanagement is het sluitstuk van MVI. Zonder goede borging in het contract en 

controle op naleving verdwijnt de impuls bij veel bedrijven om echt werk te maken van de beloofde 

duurzaamheids- en sociale doelen. 

3.4 Ondersteuning 

Het Rijk zet in op ondersteuning bij de toepassing van MVI en op opbouw van kennis en expertise. 

• Het huidige MVI-loket van PIANOo krijgt een vervolg als expertisecentrum inkoop. Partijen 

kunnen hier terecht voor toegang tot de criteria, handreikingen, praktische kennis, advies, 

nieuws en praktijkvoorbeelden. 

• De MVI-criteriatool is een online tool die up-to-date eisen en gunningscriteria bevat voor 46 

relevante productgroepen. Daarbij zijn drie ambitieniveaus beschikbaar, waarmee ze houvast 

geven aan organisaties die MVI willen toepassen. 

• Voldoende kennis is cruciaal bij het toepassen van MVI en van daarbij nuttige, nieuwe manieren 

van aanbesteden zoals functioneel uitvragen. Ieder jaar wordt daarom de ‘circular 

inkoopacademy’ en de ‘ISV academy’ georganiseerd vanuit PIANOo De inzet is om deze voorlopig 

door te zetten. 

3.5 Communicatie  

Er zijn veel bestaande communicatiekanalen, bijeenkomsten en netwerken. In het kader van de 

nieuwe bestuurlijke afspraken zal een communicatiestrategie worden opgesteld voor MVI, waarbij 

ook nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de verbreding van de focus naar opdrachtgevers. 

3.6 Monitoring  

Monitoring en rapportage zijn cruciaal om bestuurders en opdrachtgevers te laten zien waar en hoe 

MVI effectief is, zodat zij hierop actief kunnen sturen met concrete doelstellingen De monitoring en 

rapportage op basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken vraagt om heldere afspraken over key 

performance indicators (kpi’s) gelinkt aan de ambities. Kpi’s zullen niet alleen moeten gaan over 

inkoopaantallen, maar ook over effect. Het is de bedoeling dat organisaties jaarlijks rapporteren op 

basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken. Onder het Manifest MVI is hiertoe de MVI Zelfevaluatie 

tool ontwikkeld. De tool geeft basaal inzicht in de eigen inzet in de inkoop en –contractfase. 

Toepassing van de MVI-ZET is verplicht voor alle rijkspartijen voor de verantwoording van BZK aan de 

Kamer over de Rijksinkoop in het kader van de Inkoopstrategie Rijksoverheid ‘Inkopen met Impact’. 

3.7 Governance  

Nieuwe richtinggevende bestuurlijke afspraken vragen om een sterkere betrokkenheid van de 

andere overheden bij het MVI-beleid, zowel op bestuurlijk als op werkvloerniveau. Daarnaast wordt 

gekeken naar de samenhang met andere programma’s, zoals het vervolg op Beter Aanbesteden en 

naar het van buiten naar binnen brengen van signalen. Denk hierbij aan maatschappelijke organisa-

ties, uitvoerende organisaties en de wetenschap. 


