
TAFEL # 6 
Doel: verbeteren van de toegankelijkheid van publieke ge-

bouwen en mobiliteit; stimuleren van diversiteit op de ar-

beidsmarkt.  

RELEVANTE SDG  

DOELEN  

 

SDG DOEL 5.5  

Zorgen voor een volledige en effec-

tieve participatie en gelijke kansen 

voor leiderschap OP ALLE NIVEAUS 

VAN DE BESLUITVORMING IN HET 

POLITIEKE, ECONOMISCHE EN OPEN-

BARE LEVEN VOOR VROUWEN.  

 

SDG DOEL 10.2 

In 2030 is de SOCIALE, ECONOMI-

SCHE EN POLITIEKE INTEGRATIE van 

iedereen mogelijk gemaakt en wordt 

deze bevorderd, ongeacht leeftijd, 

geslacht, handicap, ras, huidskleur, 

afkomst, religie of economische of 

andere status.  

 

 

Sociale samenhang is onontbeerlijk voor het goed functi-

oneren van een samenleving. De sociale infrastructuur, 

zoals familieverbanden, buren, vrienden, verenigingen en 

hulp en ondersteuning vormt hiervan de basis. Iedereen  

moet hieraan mee kunnen doen.  

Inkoop trajecten verbeteren  de toegankelijkheid van publieke ruimtes en ver-

voersmiddelen en verbinding maken met de sociale infrastructuur 

Leveranciers van producten wordt gevraagd kansen te creëren voor participatie 

van mensen met een afstand tot arbeidsmarkt, discriminatie tegen te gaan en 

kinderarbeid tegen te gaan. 

Het idee dat economische vooruitgang niet genoeg is om armoede te bestrijden, 

wordt wereldwijd steeds meer ondersteund. Economische groei moet inclusief 

zijn. Oftewel, iedereen moet er bij betrokken worden.  

SDG 5 heeft betrekking op gelijke behandeling van mannen en vrouwen en op hun 

gelijkwaardige positie in de samenleving. Deze worden onder meer afgemeten aan 

het verschil in loon, aan arbeidsdeelname en aan de positie van vrouwen in be-

drijfsleven en bestuur.  

In 2016 voelde 7,6 procent van de bevolking zich lid van een gediscrimineerde 

groep. Daarmee neemt Nederland een middenpositie op de Europese ranglijst in.  

In Zeeland is het Antidiscriminatiebureau Zeeland (ADB Zeeland) de campagne 

Diversiteit Loont! gestart om ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie op de ar-

beidsmarkt in Zeeland toeneemt.  

POSITIEVE IMPACT INDICATOREN 

Social Return, kinderarbeid, sociale voorwaarden   

Dit document is opgesteld door het MVI Platform voor de bijeenkomst “Zeeuwen kopen met Impact!” op 1 oktober 2020  

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/social-return/aan-de-slag-4
https://www.stopkinderarbeid.nl/
C:/Users/mvdal/Downloads/Eindrapport_%E2%80%98Evaluatie_sociale_voorwaarden_Rijksinkoopbeleid%E2%80%99.pdf
https://mviplatform.nl/
https://www.zeeland.nl/
https://mviplatform.nl/


Achtergrond informatie 

 Wat zijn Werken, Leveringen en Diensten? Bron: Pianoo 

 

Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische 

werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoor-

gebouw of de aanleg van een weg. Onderhoudswerkzaam-

heden die verder gaan dan het enkel in stand houden van 

het werk en verbouwingswerkzaamheden vallen veelal ook 

onder Werken.  

Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop 

van producten.  

Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken 

of Leveringen vallen.  

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/wat-zijn-werken-leveringen-diensten
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://mviplatform.nl/
https://www.sdgnederland.nl/

