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Aandachtspunten:

• Nominatie KoopWijsPrijs (bekendmaking winnaar 14 december 

 2017 MVI Congres)

• Implementatie contract huisbankier worstelt met capaciteit om 

 invulling te geven

• Overdracht naar nieuwe inkoopcoördinator

• Zoektocht naar impact quotum Participatiewet i.r.t.  

 aanbestedingen

• Risico- en stakeholderanalyse opgesteld

•  Constructief gesprek met voorzitters PEFC en FSC

Communicatiemomenten:

Gerealiseerd: 

• In- en externe berichtgeving nominatie KoopWijsPrijs

• Actieplan Helmond gebruikt als best practice in 

 trainingsworkshop NEVI ‘MVI-Actieplan maken conform ISO 

 20400’

• Animatie door andere gemeenten gebruikt om belang MVI 

 toe te lichten

Planning:

• Volgende monitor 25 januari 2018

Lopende acties:

• Aanbestedingen Facilitair en WMO Hulpmiddelen bijna gereed 

 voor publicatie

• Deelname aan opleiding circulair inkopen voor aanbesteding 

 VRI’s (i.p.v. Groen)

• Onderzoeken hoe kennis te delen en vervolgens kennis te delen

• Opstellen inkooppakketplannen met onderdeel MVI

• Ontwikkelen en uitvoeren communicatieplan zowel intern als 

 extern

• Voeren van gesprekken met medewerkers om nog meer 

 initiatieven op het gebied van duurzaamheid te inventariseren

• Uitwerken hoe duurzaamheid in aanbestedingen kan worden 

 opgenomen en objectief kan worden beoordeeld

Gerealiseerde acties (t.o.v. 24-09-2017):

1. MVI verder integreren in: inkoop- en aanbestedingsbeleid, 

 protocol, proceshandboek

2. Ontwikkelen en beschikbaar stellen van templates en 

 werkinstructies (stappenplan/toolkit/checklist) ten behoeve van 

 aanbestedingen

3. Toetsen actieplan MVI bij vijf experts (actief feedback vragen)

4. Onderzoeken en advies uitbrengen over hoe kennis MVI te 

 borgen binnen team Inkoop

5. Energiescans wijkgebouwen, sportgebouwen en scholen 

 (gaat naar doorlopend)

Stand van zaken actieplan 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

 Peildatum: 14-11-2017
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Acties totaal Acties Voltooid 

Wat doen we al goed? 54 54

Aan de slag in 2017 27 11

Aan de slag in 2018-2020 25 1

Acties totaal Acties lopend

Actie doorlopend 18 12
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Geplande acties (komende twee maanden):

• In vierde kwartaal 2017 minimaal vijf aanbestedingen selecteren 

 met MVI impact, die starten in 2018

• In vierde kwartaal 2017 actieplan voor 2018 en 2019-2020 

 opstellen

• De meest innovatieve aanbesteding binnen de organisatie in het 

 zonnetje zetten


