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Geïnspireerd door de positieve resultaten van
het Maatschappelijk Verantwoord Inkoop
(MVI) actieplan 2017-2020 heeft Provincie
Zeeland het initiatief genomen om dialogen
te organiseren als input voor het actieplan
2021-2024. Doel van deze dialogen was om te
inventariseren hoe impact gemaakt kan worden op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen via
Inkoop.
Onder regie van het MVI Platform heeft het
kernteam in samenwerking met SDG Nederland en Spoor van Vernieuwing de dialogen
voorbereid. Drie vragen stonden centraal in
de dialogen:
1.
Wie waar mee bezig is in relatie tot de
SDGs en hoe we elkaar kunnen versterken impact te maken?
2.
Welke inkooptrajecten staan er op het
programma in 2021-2024 en hoe we per
SDG tegel impact maken?
3.
Welke oplossingen van de deelnemers
dragen bij aan impact en hoe stimuleer
je de markt om maximaal bij te dragen?

MVI Platform

Er hebben ruim 70 deelnemers input gegeven
aan het Actieplan 2021-2024.
De uitkomsten van de dialogen zijn op 21 januari 2021, tijdens het Webinar “Zeeuwen kopen met impact“, gepresenteerd aan alle
deelnemers. De Webinar is terug te kijken
voor een ieder die interesse heeft op het MVI
Platform.
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I

ntroductie

Het college van Gedeputeerde Staten in
Zeeland wil naar aanleiding van het succes
van haar eerste MVI actieplan haar eigen inkoop verder verduurzamen.

Provincie Zeeland heeft het MVI manifest ondertekend in 2017 en een actieplan voor
maatschappelijk verantwoord inkopen opgesteld. In het vorige actieplan zijn doelen gesteld op het gebied van:
•
Klimaatbewust inkopen
•
Biobased inkopen
•
Circulair inkopen onderzoeken
•
Social return on investment.
Om de voortgang van het actieplan te communiceren heeft Provincie Zeeland een dashboard op het MVI Platform. Hiermee kan iedereen de impact zien van de inkoop projecten.

wordt de bijdrage concreet gemaakt op project niveau en product niveau.
Op het MVI Platform, onder het dashboard van
Provincie Zeeland, is een overzicht van de inkoop projecten te vinden. Door op de foto’s te
klikken kom je op de SDG impact pagina per
project. Een aantal projecten en producten zijn
in meer detail uitgewerkt:
1.
Circulaire papier keten (Facilitair)
2.
Tractaatweg (GWW)
3.
Circulair Meubilair (Interieur)
4.
De Provonde (GWW)
5.
Producten: Schrikhekken, Bebrave 200, Felt,
Boomankers, Duracover, Progravel plates bio

Afgelopen jaren zijn naast Provincie Zeeland meer
overheden hun projecten zichtbaar gaan maken op
het MVI Platform: Provincie Limburg, Gemeente Goes
en Gemeente Schouwen-Duiveland. Van elk project
leren we van elkaar hoe de SDGs in te zetten en meer
impact te maken met inkoop. Op 1 april 2021 wordt
de SDG project impact tool gelanceerd door het MVI
Platform om de SDG impact van ontwerp tot oplevering en gebruik in beeld te brengen als instrument
voor de dialoog.

De MVI doelen uit het actieplan 2017 -2021 zijn
meer dan gehaald. Harry van der Maas heeft
in het Webinar op 1 oktober 2020 gezegd dat
hij trots is op het resultaat, en uitdagende
doelen zoekt voor het actieplan 2021 -2024.
Provincie Zeeland is zich bewust van de inspanningen die worden geleverd door de
(lokale) industrie en het midden- en kleinbedrijf. Naast ondersteuning van al deze initiatieven met verschillende middelen ziet Provincie Zeeland met name een rol voor zichzelf
weggelegd als een “launching customer”,
(stimuleren door aankoop). Door het goede
voorbeeld te geven en de kennis hierover te
delen via het MVI Platform hoopt zij de transitie naar een duurzame economie te laten
groeien in kwaliteit en capaciteit.
Om tot het nieuwe actieplan te komen is een
nieuw aanpak gekozen waarbij SDG dialogen
centraal staan. In dit verslag zijn de methode,
resultaten en aanbevelingen terug te vinden
voor het actieplan 2021-2024.
Via het MVI Platform maken de inkopers van
Provincie Zeeland voor hun inkoop of aanbesteding een strategie op basis van de relevante SDG impact. Op basis van de SDG indicatoren worden gunningscriteria voor tenders
vertaald naar meetbare indicatoren. Hiermee
Zeeuwen kopen met impact

Wist je dat?
Op 8 December 2017 tekende Harry van der
Maas, Gedeputeerde Provincie Zeeland het manifest MVI.
Met als doel om duurzame beleidsambities te realiseren, zoals het verminderen van CO2-emissies,
de transitie naar een circulaire economie en het
voorkomen van mensenrechtenschendingen in
de productie keten. MVI kan ook bijdragen aan
het behalen van specifieke lokale beleidsdoelen,
zoals het stimuleren van bepaalde bedrijfstakken
en het bevorderen van werkgelegenheid .
Tijdens het Webinar Zeeuwen Kopen met Impact
deel I heeft Harry van der Maas opgeroepen om
de lat voor het actieplan 2021-2024 hoger te leggen.
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DGs & MVI

Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI)
betekent dat een inkoper tijdens het inkoopproces rekening houd met de impact op mens en
onze planeet. De Nederlandse overheid heeft
overheden opgeroepen om het Manifest MVI te
tekenen om Duurzaam inkopen concreet te
maken in een actieplan.
Vele gemeenten, waterschappen, provincies,
departementen en andere koplopers hebben
dit goede voorbeeld gevolgd. Inmiddels zijn we
met ruim 175 ondertekenaars en er komen nog
steeds regelmatig nieuwe partijen bij. Ook zijn
er al 119 MVI actieplannen opgesteld om werk
te maken van inkopen en opdrachtgeverschap.
De afgelopen jaren hebben overheden grote
stappen gezet om meer duurzaam, eerlijk en
circulair in te kopen. Met inkopen kunnen we
wezenlijk bijdragen aan het verminderen van de
belasting op mens en milieu in Nederland en
voorbij de eigen grenzen, en van de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen. Ook wordt bijgedragen aan het creëren
van banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Het huidige Manifest MVI liep tot en met 2020.
Zeker in deze tijd is een overheid die investeert
in een duurzame en sociale economie meer
dan nodig. Daarom heeft de Staatssecretaris
Infrastructuur en Waterstaat (S. Van Veldhoven)
aangegeven vervolg te willen geven aan het
Manifest. Het wijzigen van de looptijd van het
Manifest tot en met 31 december 2021, is daarbij de eerste stap in een proces naar het nieuwe Manifest.
Zeeuws actieplan
Vooruitlopend heeft Provincie Zeeland er voor
gekozen om de SDGs als taal en verbinding te
gebruiken voor het MVI actieplan 2021 -2024. Dit
is een universele taal die gesproken wordt door
overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Dit
maakt het makkelijker om samen te werken om
meer impact te maken.

Elk jaar meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe Nederland er voor staat op de
zeventien doelen. Het laatste rapport concludeert dat Nederland achter blijft op
klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. We scoren wel
hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instiZeeuwen kopen met impact

tuties, en op sommige terreinen van onderwijs
en gezondheid. Verschillende organisaties roepen de overheid op om meer te doen en
de SDG’s als basis te gebruiken voor het beleid.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen gaan over
kennis, klimaat, circulariteit, gelijkheid, gezondheid, water, innovatie, biodiversiteit, duurzame
gemeenschappen en industrie. Ze vormen een
fundament voor duurzame inclusieve groei. Ze
helpen om na te denken over systeemveranderingen en structurele versterkingen, die nodig
zijn om Nederland klaar te maken voor een
duurzame toekomst.
Provincie Zeeland is voor haar inkopen in 2018
gestart met het in beeld brengen van de positieve bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op het MVI Platform. Door dit in beeld te
brengen wordt duurzaamheid concreet, meetbaar en urgent voor alle partijen. Besloten is om
voor het actieplan 2021-2024 SDG dialogen te
voeren met andere overheden, kennisinstellingen, leveranciers, bedrijven en inwoners om
richting te geven aan hoe we impact kunnen
maken met inkoop.
Sandra Pellegrom, Nederlandse SDG coördinator

Wat je moet weten over de SDGs
De SDG’s (Sustainable Development Goals of
Duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen
om van de wereld een beter plek te maken in
2030.
De SDGs zijn afgesproken door de landen die
aangesloten zijn bij de Verenigde Naties (VN),
waaronder Nederland. De doelen kwamen er
op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen lopen tot
2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en klimaatcrisis.
Achter de 17 ambities zitten 169 doelen. Die
maken ze nog concreter.
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ialogen

Zeeland aanwezig om te reflecteren op de
discussie en om de relevant inkopen voor
2021-2024 nader toe te lichten.
We hebben hele waardevolle input ontvangen.
De resultaten zijn kort samengevat in de volgende hoofdstukken.

Om een beter beeld te krijgen van de impact
voor Zeeland per SDG zijn er 12 rond de tafel
sessies georganiseerd. Vanwege Corona waren
dit rond het scherm dialogen.
Kickoff
Op 1 oktober is de aftrap gegeven tijdens het
Webinar Zeeuwen Kopen met Impact vanuit de
Abdij Studio. Tijdens het Webinar is teruggekeken naar het MVI Actieplan 2017-2020 en uitgelegd dat we de komende maanden rond-hetscherm dialogen organiseren om te verkennen
hoe de duurzame ontwikkelingsdoelen geïntegreerd kunnen worden in het inkoopbeleid.
Voorbereiding dialogen
Met het kernteam hebben we 8 tafelbladen gemaakt (zie bijlage). Om de deelnemers mee te
nemen in het doel van de dialoog. Deze tafelbladen zijn in concept gedeeld met de SDG
coördinatoren van SDG-NL voor input.

Dennis Nolte moedigt deelnemers aan om met gedurfde
doelen te komen in zijn VIP Bus

Samen met Dennis Nolte, Social designer en
Programmamaker, zijn we het concept van de
VIP-Bus gaan vertalen naar de SDG dialogen.
Via dit concept hebben we de deelnemers
mee genomen op een reis naar de toekomst.
We hebben een reiskoffer samengesteld met
reisbescheiden om per tafelsessie:



Te beginnen met het tafelblad.



Check-in kaart. Zodat de deelnemers
zich konden voorstellen aan de hand
van antwoorden op de instapkaart.



Een Ticket naar de Toekomst met de
reisdoelen.



Zeeuwse voorbeelden ter inspiratie.

Dialogen
Om de kwaliteit van de dialogen te vergroten hebben we gekozen voor maximaal 7
deelnemers per tafel. Om voldoende input te
krijgen hebben we voor een aantal tafels 2
sessies georganiseerd.
Via Go-To meeting zijn de deelnemers de dialoog met elkaar aan gegaan gefaciliteerd
door Mariska van Dalen (MVI Platform). Aan
elke tafel was een inkoper van Provincie
Zeeuwen kopen met impact

‘Mijn persoonlijke stip op de horizon is dat iedereen in 2030
weet hoe veranderkracht in te
zetten met inkoop om een ketenversnelling op gang brengen,’ Mariska van Dalen.
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eeuws SDG
inkoop
kompas

Om impact te maken met inkoop op de SDGs is
inzicht nodig. Met dank aan de waardevolle
input van alle deelnemers tijdens de SDG dialogen heeft het MVI Platform de basis gelegd
voor een Zeeuws SDG kompas. Het kompas is
een eerste concrete vertaling hoe impact te
maken op de SDGs in Zeeland.
Per SDG is gedefinieerd:
1.
Inkoopdoel
2.
Het belang
3.
De inkoop relevantie
4.
Hoe positief bij te dragen
5.
Waar meer informatie te vinden is
Door de dialogen (multidisciplinair en keten
breed) hebben we elkaars ogen geopend en
meer begrip gekregen voor de barrières en
weerstand waar we dagelijks tegen aan lopen
en hoe we hier mee omgaan.
Er is meerdere malen aangegeven dat we dit
vaker moeten doen. Er is zoveel gaande wat
we niet weten (kom je hok uit!). Daarom roepen wij iedereen op om veranderkracht in te
zetten en anderen mee te nemen om impact te
maken. Door voort te bouwen op de ervaringen
van elkaar laten we onze kennis exponentieel
groeien. Samen leren hoe slimmer samen te
werken met als doel de impact te maximaliseren.

een Zeeuws SDG inkoop kompas ontwikkeld.
Het doel van deze tool is om de juiste afwegingen te maken en discussies aan te wakkeren,
wanneer het duurzaamheid in een
(inkoopproject betreft.
Het kompas biedt de mogelijkheid de geambieerde en de behaalde resultaten visueel weer
te geven in 1 diagram. Aan de hand van het
diagram kan toelichting en uitleg worden gegeven aan ambities, resultaten en niet behaald
resultaten. Het overzicht zal inspireren en vragen oproepen tegelijk, met het uiteindelijke
doel het maximale uit een inkoop of ontwerptraject te halen.
Via de dialogen worden beleidsambities, de
omgeving en de keten met elkaar verbonden
en kunnen kansen en risico’s in beeld worden
gebracht.
De kern van het wiel representeert Natuur (SDG
11 en SDG15). Natuurlijke systemen dienen hersteld, uitgebreid of beschermd te worden, omdat deze effect hebben op alle andere tegels.
De relatie tussen de segmenten onderling en
de kern worden in het model gerepresenteerd
door de grensvlakken: ieder segment raakt de
andere twee segmenten en de kern. Het is mogelijk dat een positieve ontwikkeling in de ene
categorie direct kan resulteren in een negatieve ontwikkeling in een andere categorie. Hoe is
dit te ondervangen, wat moeten we daarom
juist wel en wat juist niet doen in het kader van
duurzaamheid?
Het SDG inkoop kompas is bewust niet ontwikkeld als generiek certificerings- of waarderingsmodel, maar als discussiemodel. Het wiel van
het ene project kan niet klakkeloos worden vergeleken met het wiel van een ander project.
Wel kan een dergelijke vergelijking aantonen
waar potentie voor verbetering mogelijk is,
waar mogelijk kansen liggen en waar het zeer
moeilijk blijkt resultaten te behalen.
Het Zeeuws SDG inkoop kompas zal op 1 april
2021 digitaal beschikbaar worden gesteld via
het MVI Platform. Met deze digitale tool kun je:

inzicht krijgen in de relevantie van de

De inkopers van Provincie Zeeland hebben van
meet af aan ingezet op het delen van kennis
en ervaringen via het MVI Platform.
Samen in beweging; het SDG inkoop kompas
Op basis van de ervaringen van de afgelopen
jaren en de dialogen heeft het MVI Platform
Zeeuwen kopen met impact

SDGs

de focus definiëren

een strategie opstellen

selecteren van relevante SDG indicatoren

communiceren van ambities

meten van resultaten.
Voor meer informatie: mail@mviplatform.nl
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een armoede

SDG 1 via de inkoopvraag positief bijdragen
aan het uitbannen van armoede in de wereld
Dit doel gaat over het beëindigen van armoede voor iedereen in 2030. Niemand mag nog in
extreme armoede leven < 1,9 dollar/dag.
https://sdg-tracker.org/no-poverty
Waarom is SDG 1 van belang?
55% van de wereldbevolking heeft geen sociaal vangnet. 10% van de wereldbevolking (736
miljoen) met name in sub Sahara van Afrika
leeft in extreme armoede (2015). Meer dan 90%
van de doden als gevolg van rampen treffen
arme landen.
In Zeeland leven 11.000 huishoudens in armoede. Het aantal Zeeuwse huishoudens dat onder
de armoedegrens leeft is in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Terneuzen het grootst.
Wat is de inkoop relevantie?

Productieketens zijn steeds complexer.
Hierdoor kan het voorkomen dat je onbedoeld bijdraagt aan uitbuiting van werknemers door een schakel in de productieketen. Deze kan heel complex zijn door
de veelheid aan onderdelen die in verschillende landen gemaakt worden en
geassembleerd (denk aan elektronica,
kleding, interieur onderdelen)

De leefomstandigheden van onderaannemers die werken in bouwprojecten zijn
verslechterd, mede door Covid is duidelijk
geworden dat er ook in Nederland arbeidsmigranten zijn die in hele kleine ruimtes samen leven.
Hoe kan ik positief bijdragen?

Vraag aan de leverancier of hij inzicht



kan geven over de productieketen en wat
zij kunt betekenen om armoede in de keten tegen kan gaan.
Informeer leveranciers over de risico’s van
landen en fabrieken waar de producten
of onderdelen vandaan komen. De volgende stap voor een leverancier is om te
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controleren of dit fabrieken zijn die bekend
staan vanwege het niet zo nauw nemen
van de mensenrechten en zich niet houden
aan de minimum beloning.
Om kansen van de armen in de wereld te
vergroten kun je bewust kiezen voor aanbieders die producten leveren afkomstig
van micro & kleine bedrijven in arme landen.
Vraag lokale preventiemedewerkers hoe
de medewerkers van leveranciers kunnen
bijdragen aan bestaande programma’s om
armoede te bestrijden in hun omgeving
door deze een steuntje in de rug te geven.
Met vrijwilligers uren of donaties.
Creëer ontmoetingen en vraag aannemers
en leveranciers of zij voor de opdracht kleine baantjes aan mensen uit de lokale omgeving kunnen creëren.
Stimuleer ondernemers in wat ze al goed
doen en verleid ze om mee te bewegen.

Bij wie en waar kan ik meer informatie vinden?

SOMO onderzoek naar ketens

MVO Risico checker

Microkrediet bedrijven HIVOS

Wereldwinkel

Voedselbanken (klik op de foto voor de video).

“Mensen die al onder de armoedegrens leven, hebben het door
het coronavirus nog lastiger." Irene Verspeek, Stichting Armoedefonds
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G

een
honger

SDG 2 doel via de inkoopvraag positief bijdragen aan het uitbannen van honger
Dit doel gaat over het uitbannen van honger.
In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot
veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het
hele jaar door.
Waarom is SDG2 van belang?
Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben
op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg
voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer 1 op de negen mensen
wereldwijd. Bijna de helft (45 procent) van de
kinderen die voor hun vijfde komen te overlijden sterft aan ondervoeding. Wereldwijd gaan
nog steeds 66 miljoen basisschoolkinderen met
honger naar school.
Wat is de inkoop relevantie?

Wereldwijd wordt 1/3 van het geproduceerde voedsel verspild. In restaurants en
catering in Nederland kan bewustzijn vergroot worden door doelen te stellen.

Minder vlees producten op het menu. Van

nen worden. Alle medewerkers zijn tenslotte zelf ook consumenten en ambassadeurs in de provincie om de verandering in gang te zetten naar volhoudbare
landbouw in Zeeland en via Apps voedsel te redden en schenken.
Bij wie en waar kan ik meer informatie krijgen?

Volhoudbare landbouw PZ

Voedselbossen

Tegenvoedselverspilling

To Good to Go APP

De grote verleiding, Alex van Hootegem

Lekkerder bij de boer Thomas Siahaya

Voedselbanken

“Het geheim achter een succesvol voedselbos is dat je
de natuur het werk laat doen. Het mooie aan het initiatief van campingpark "Ons Buiten" is dat zij de directe
omgeving gebruiken om ook de verbinding tussen inwoners en toeristen te stimuleren. Ze gebruiken hiermee
de Zeeuwse Natuur als ingrediënt voor ontmoeting en
gezondheid”, Patrick Vader

het mondiale landbouwareaal is 75 procent in gebruik voor de productie van
veevoer en als grasland.
Hoe kan ik positief bijdragen?

Vraag aan groothandels wat ze doen om





voedselverspilling tegen te gaan in de keten. Ze kunnen lokale projecten steunen
om voedselverspilling tegen te gaan en
producten schenken aan voedselbanken
of zelf verdelen in de wijk.
Bespreek hoe je gezamenlijk de keten korter kan maken, door direct in te kopen bij
de lokale boer. Alternatieven voor vlees
te kiezen en voor biologische boeren die
actief werken aan bodemgezondheid.
Bespreek hoe je het verhaal van SDG 2
kan vertellen aan de consumenten zodat
de goede voorbeelden opgeschaald kun-

Zeeuwen kopen met impact

De Grote Verleiding ontvangt als eerste webwinkel het
EKO-keurmerk
winkels.
Fam.
Van
Hootegem
(www.degroteverleiding.nl) wil de consument verleiden
te kiezen voor biologische producten.
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G

oede
gezondheid

SDG 3 via de inkoopvraag bijdragen aan een
goede gezondheid en welzijn
Dit doel gaat over gezondheid en welzijn voor
iedereen van jong tot oud.
Waarom is SDG3 van belang?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
daalde het kindersterftecijfer in 2015 met 53
procent ten opzichte van 1990. Naast het dalen
van kindersterfte is het doel om in 2030 een einde te maken aan epidemieën, meer aandacht
voor het voorkomen en het behandelen van
drugsverslavingen en alcoholmisbruik en het
halveren van aantal verkeersdoden.



kwaliteit in beeld te brengen. Samen
met scholen snuffelfietsen inzetten tijdens de duur van het project.
Ontwerpteam moet verplicht ruimte
voor fietsers en voetgangers creëren
(budget I&W) en inheemse bomen planten (fijnstof).
Support onderzoek door medewerkers



leveranciers en omwonenden naar gezondheid.
Stimuleer gezonde voeding.



Bij wie en waar kan ik meer informatie krijgen:

Gezonde werkplek (Henk Leeftink)

Groene schoolpleinen

Geluid (Resie Beulen)

Luchtkwaliteit,
Snuffelfietsen
schone



lucht akkoord (Wim Hage)
Sport akkoord/Jeugdsportfonds (Patrick





de Guchteneire)
Alles is gezondheid (Margriet Klos)
Carbon Farming (ZLTO).
Emissieloze bouwplaats

Wat is de relevantie voor inkoop?

Veilige werkplek (stress/burnout/RSI)

Te weinig beweging en binnen zitten.

Extra aandacht voor verkeersveiligheid
(ongevallen) ontwerp 30 zones etc.

Schone lucht in binnen en buiten door



luchtverontreiniging fijnstof en VOS.
Schadelijke (CRM) stoffen uitbannen en



voorkomen dat deze ingekocht worden
via leveringen reinigingsmiddelen, conservering van materialen etc.
Gezonde bodem voor voeding in de toe-



komst (koolstof, microben, etc) wees zuinig met ruimte beslag.
Geluidsreductie van bouwprojecten en

Boven: Twee jaar geleden zette IVN Natuureducatie de
Groene Revolutie in. In één schoolgeneratie, dus acht
jaar, moeten alle Zeeuwse basisscholen een groener
schoolplein hebben. Onder: snuffelfiets

wegverkeer en industrie (stress doden)
Hoe kan je positief bijdragen met inkoop?

Vraag tijdens de omgevingsdialoog voor
projecten (nieuwe omgevingswet) wat je
kan betekenen voor de omgeving om de
gezondheid en welzijn te verbeteren.

Laat het ontwerp team nadenken over



hoe ze de omgeving kunnen verleiden om
meer te bewegen. Betrek jongeren en
scholen.
Schrijf emissieloze bouwplaatsen voor en



overleg met de aannemers hoe dit lokaal
te organiseren voor alle werken.
Meters plaatsen voor projecten om lucht-

Zeeuwen kopen met impact

Niet alles is te meten!
Tellen en vertellen wat
je doet is belangrijk”,
Margriet de Jager
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K

waliteits
onderwijs

SDG 4 Via de inkoopvraag versterken van kennis over de SDGs in de keten en omgeving
Dit doel gaat over het zekerstellen van gelijke
toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen.
Waarom is SDG4 van belang?
Scholieren en studenten moeten kennis en
vaardigheden kunnen opdoen over duurzame
ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur
van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hier zijn bekwame docenten voor nodig. Daarom moet er
meer aandacht uitgaan naar het opleiden van
leraren in ontwikkelingslanden.
Wat is de relevantie voor inkoop?

Om impact te kunnen maken moet er be-



wustzijn en kennis zijn om een leefbare
wereld te creëren.
We moeten veel meer in multidisciplinaire

Bij wie en waar kan ik informatie krjigen?

SDG challenge HZ, Pieter-Bart Visscher

Technasium, Pieter Swerus

SDG MAEX Alien Kok

SDG inkoop spel MVI platform

SDG stages

Milieu educatie centra lokaal en landelijk

Bewustzijn apps: bv Ecosia zoekmachine,
Peerby

Human capital agenda, Anita de Moor

Zeeuws ruimtelijk Decreet, Ro Koster

Geenoffice HZ, Ingrid de Vries
VogelsKieke: het Tij is een volledig remontabel, met lokaal riet afgedekte, houten eivormige constructie. Modulair en voldoet het aan alle uitgangspunten voor een
duurzaam bouwwerk met circulaire potentie.

teams oplossingsgericht gaan werken.
We missen kennis over hoe iets gemaakt
wordt, materiaal impact en de werking
van natuurlijke kringlopen.

Hoe kan je positieve impact maken?

Betrekken van materiaal deskundigen
voor de materialisatie uitwerking van het
bestek (lokale beschikbaarheid, herkomst,
bewerking en afdanking).

Kennis over volhoudbare landbouw om uit



te leggen hoe natuurlijke kringlopen werken. Studenten en ketendialogen hierover
organiseren hier valt veel te halen voor
profileren van een gastronomisch zeeland
(waar komt mijn eten vandaan?)
Zelf als overheid mensen in dienst nemen



opleiden en uitwisselingsprogramma’s met
ondernemers opzetten (kennisnetwerk).
Een jeugdraad instellen om bewustzijn te
verhogen bij Bestuurders. Betrek het
Greenoffice bij je project.

Zeeuwen kopen met impact

“We moeten leren denken in oplossingen en interdisciplinair
werken”
Carlien Nijdam
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G

ender
gelijkheid

Bij wie en waar kan ik informatie krijgen?

Diversiteitscharter

Arbeidsmarkt NL

Vrouwen educatie

SDG 5 Via de inkoopvraag gendergelijkheid en
empowerment voor alle vrouwen bevorderen
Dit doel gaat over het bereiken van gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en
meisjes.
Waarom is SDG 5 van belang?
In de Universele Verklaring voor de Rechten
van de Mens is vastgesteld dat mannen en
vrouwen dezelfde rechten hebben. Maar in de
praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak
achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Dit vijfde doel stelt dat in 2030
vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke
rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast
moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.
Wat is de inkoop relevantie?
Als je zaken doet met bedrijven die geen eerlijke verdeling of beleid hebben kun je stimuleren
om dat patronen veranderen of bewust kiezen
voor leveranciers die hier bewust aan werken.
Hoe kan ik positieve impact maken?

De diversiteitscharter die de provincie zelf



heeft ondertekend ook door leveranciers
laten tekenen. Deze charter is een keurmerk dat onafhankelijk wordt getoetst.
Stel minimum eisen voor integriteit en laat



leveranciers zelf doelen definiëren
Als je impact wil maken moet je ook aandacht geven aan educaties van meisjes in
ontwikkelingslanden. Er bestaat een sterke
samenhang tussen onderwijs voor meisjes
en de opwarming van de aarde. Vrouwen
die meer onderwijs hebben gehad hebben minder en gezondere kinderen. Onderzoek uit 2013 toonde aan dat onderwijs voor meisjes onderwijs de allerbelangrijkste sociale en economische factor is in
het verminderen van kwetsbaarheid voor
natuurrampen. (bron: Drawdown).

Zeeuwen kopen met impact
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S

choon water en sanitair

SDG 6 Via de inkoopvraag bijdragen aan
schoon water en sanitair voor iedereen
Dit doel verzekert de toegang tot duurzaam
beheer van water en sanitair voor iedereen .
Waarom is SDG 6 van belang?
Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed
op andere SDGs zoals voedselveiligheid (SDG2),
onderwijs (SDG4) en gezondheid (SDG3).
Er wordt nog steeds veel afval weggegooid in
water. Om de kwaliteit van water te verbeteren
moet deze vervuiling stoppen. Ook moeten alle
landen in 2030 een goed werkend waterbeheer
systeem hebben.

Wat is de inkoop relevantie?

Producten die ingekocht worden hebben



Bij wie en waar kan ik informatie krijgen?

Aquaduct water data

Proeftuinen Zeeland Vincent Klap

Rietland Mireille Martens

Acacia water Jouke Velstra

Fresh4C Mariska van Dalen

Living lab schouwen Vincent Klap

Potcast Delta: Bloemkolen van Werner

Waterfootprint

Podcast een beter milieu begint niet bij
jezelf

“Een beter milieu begint
bij mensen actief mee
nemen”, Vincent Klap

Natuur & Milieu vraagt hulp aan de inwoners van

water nodig tijdens de winning van grondstoffen, transport, productie en gebruik.
Met de klimaatverandering zijn er meer
periodes van hevige neerslag en langere
periodes van droogte. Door bij projecten
in het ontwerp water opslag en gebruikers
van zoetwater mee te nemen wordt de
beschikbaarheid van zoetwater vergroot .

Hoe kan ik positieve impact maken?

Door bij producten die een significante
waterfootprint hebben te vragen naar
een berekening en verbeterplannen.

Een waterschaarste scan verplicht laten
uitvoeren door leveranciers om beter inzicht te krijgen en bewustzijn te vergroten
over de risico’s.

Bij infra werken ruimte voor wateropslag





Zeeland. Op de website van de stichting kan je dan ook
een 'watermonster meetkit' bestellen. Klik op de foto om
de meetkit te bestellen.

Maxima op bezoek bij het project Proeftuinen

mee te nemen in het ontwerp. Voorkom
dat regenwater te snel in de Westerschelde verdwijnt via de sloten.
Reken voor de opslag van regenwater
met meerdere waarden: bluswater, beregening gewassen, koeling, sanitair, proceswater en grondwater.
Stuur op minder vlees producten in de catering en restaurants.

Zeeuwen kopen met impact
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B

etaalbare
en duurzame energie

SDG 7 Via de inkoopvraag bijdragen aan betaalbare hernieuwbare energie voor iedereen
Dit doel verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor
iedereen.
Waarom is SDG7 van belang?
Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog
geen toegang tot energie. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt
veroorzaakt door energie op gewekt uit fossiele
bronnen.
De Zeeuwse RES beschrijft de Zeeuwse doelen
voor 2030: de duurzame energieopwekking van
3 TWh, een CO2-besparing van 49% binnen de
mobiliteitssector en een CO2-besparing van
34% binnen de gebouwde omgeving. Tevens
kijkt de RES naar de mogelijkheden voor toepassing van groene waterstof en alternatieve
energiebronnen zoals aquathermie en industriële restwarmte om te verduurzamen.





Onderzoek of je energieopwekking in
infrawerken kan integereren bv warmte
uit asfalt.
Emissieloos materieel en wagenpark de
standaard maken.
In plaats van diesel direct op het net of



via mobiele zonnepanelen energie opwekken tijdens een bouwproject.
Micronetwerken van kleinschalig opge-



werkte duurzame energiebronnen verbinden zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa, gecombineerd met energieopslag, back-up voorzieningen en beheersystemen. Het netwerk kan gebruikt worden als autonoom
systeem, of functioneren in samenhang
met een ander, groter netwerk. Als lokaal opgewekte energie lokaal gebruikt
wordt is er minder verlies aan transport
en distributie.

Bij wie en waar kan ik informatie krijgen?

RES specialisten

H4A waterstofstation Terneuzen Martijn
Verschuren.

Zon-atlas

Wind in kaart

Bodem energie

Wat is de relevantie voor inkoop?

Fossiele brandstoffen zijn eindig en veroorzaken klimaatverandering door de CO2
uitstoot en NOx depositie op natuurgebieden. Er is een mix aan oplossingen nodig
van hernieuwbare alternatieven.

Duurzame energie en brandstof opnemen
in contracten voor tankpassen, leasepark
en, stroom en warmte.
Wat kan je doen om positief bij te dragen?

Bij de verwarming, verlichting van gebou-




wen is energie nodig die je lokaal kan opwekken.
Zorg dat bewoners kunnen participeren in
lokaal opgewekte energie bronnen.
Bij het wagenpark: aanschaf, lease, beheer en brandstofpas kiezen voor hernieuwbare brandstoffen en aanleg van
infra voor oplaadpalen.

Zeeuwen kopen met impact
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E

erlijk werk
en economische
groei






zaam inclusief.
Maak gebruik van proeftuinen in contracten. Hierdoor kunnen duurzame oplossingen met PROOF aantonen of het
werkt. Belangrijk is dat je samen de ambitie hebt om het werkend te maken.
Adaptief leren hoe we impact kunnen
maken.
Neem ontwikkelings KPI’s op in het contract.

SDG 8 Via inkoopvraag bijdragen aan eerlijk
werk en inclusieve duurzame economische
groei
Dit doel bevordert aanhoudende, inclusieve en
duurzame economische groei, volledige en
productieve tewerkstelling en waardig werk
voor iedereen.
Waarom is SDG8 van belang?
In veel landen betekent het hebben van een
baan niet automatisch dat je aan armoede
kunt ontsnappen. Dit moet anders. Daarom
richt doel acht zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan
werken de mogelijkheid moet hebben om te
kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische
groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

Bij wie en waar kan ik meer informatie krijgen?

Zeeuws werk Adri Franke

K&I netwerk Circulair bouwen Nescio
Midavaine

Closing the loup Josefine de Kool

CBCI Kim Barentsen

One for One mobile phones

Circulaire verdienmodellen

Sluiten lokale kringloop

Wat is de relatie met inkoop?

Kies bewust voor leveranciers en produ-



centen die actief werken aan een duurzamere inclusieve economie. Er zijn ondernemers die de electronica keten willen
veranderen denk aan Fairephone en Closing the loup.
Geef startups en maatschappelijke bedrijven een kans om innovaties te testen als
‘launcing customer’.

Ruimte maken voor de transitie
in aanbestedingen, NIET meer
aanbesteden op laagste prijs.
Dit is het moment om de verandering in te zetten draagvlak is er”, Ro Koster

Hoe kan ik positief bijdragen?

Nodig startups uit om samen verandering
te stimuleren.

Kies voor kortere ketens zodat hergebruik



van materialen lokaal geborgd kan worden.
Maak ruimte voor nieuwe verdienmodel-



len in de circulaire economie door bijvoorbeeld alleen te betalen voor gebruik.
Combineer repair en refurbish met SDG10
door bijvoorbeeld jongere zonder baan
de nieuwe vaardigheden te leren. Duur-

Zeeuwen kopen met impact

29

Zeeuwen kopen met impact

30

I

ndustrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9 Via de inkoopvraag bevorderen van een
CO2 arme industrie, innovatie en infrastructuur
Dit doel werkt aan de bouw van een veerkrachtige infrastructuur, inclusieve en duurzame
industrialisering en stimuleert innovatie .
Waarom is SDG9 van belang?
Bij infrastructuur gaat het om transport, wegen,
irrigatie, energie en informatie-, en communicatietechnologie. Om verbeteringen aan te
brengen in onderwijs, gezondheidszorg of het
drinkwater, is infrastructuur noodzakelijk. Om de
doelen voor 2050 (zero fossiele brandstoffen en
een volledig circulaire economie) te bereiken is
innovatie nodig.

Wat is de relatie met inkoop?

Alles wat je koopt moet gemaakt zijn van



hernieuwbaar of hergebruikt materiaal en
geschikt zijn om na gebruik weer opnieuw
bruikbaar te zijn in dezelfde of een andere kringloop.
Om de producten te produceren is energie nodig. Deze moet uit hernieuwbare
bronnen komen net als de energie die we
nu gebruiken voor de verwarming en
electra voor onze gebouwen en infra werken.

Hoe kan ik positieve impact maken?

Door de huidige standaard bestek teksten



toekomst bestendig te maken. Deze moeten adaptief zijn en uitgaan van best beschikbare technieken en niet van technieken die afval verbranding belonen of
fossiele grondstoffen voorschrijven.
Functioneel uitvragen, laat de markt zijn



eigen innovaties ontwikkelen en stimuleert
samenwerking tussen groot en klein.
Werk met bouwteams zodat je de kennis

Bij wie en waar kan ik meer informatie krijgen?

Champions programma biorizon

Bouwteams

RWS datastrategie circulair, Kees San-






derse
Innovaties BAM Infra Nicole Poort
Natural Plastics, Bert van Vuuren
Verkeersborden, Nabasco, Rolf Groot
Bioway, H4A, Martijn Verschuren

“Let op greenwashing leg de
intentie goed vast en laat je
niet verleiden tot laagste cijfers, maar vraag door waardoor iets een bepaalde score
heeft, blijf je boeren verstand
gebruiken en betrek specialist
om te valideren”, Rolf Groot

van alle partijen kan gebruiken om de bestekken van de toekomst samen te stellen.

Zeeuwen kopen met impact
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O

n gelijkheid
verminderen

SDG 10 Via de inkoopvraag bijdragen aan gelijke kansen
Doel is om ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen .
Waarom is SDG10 van belang?
Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen
landen is alleen maar groter geworden.
Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid
binnen ontwikkelingslanden met 11 procent
toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde
landen is de inkomensongelijkheid toegenomen. 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.
Wat is de relatie met inkoop?

Gelijke kansen om mee te doen aan de
economie voor mensen die lastig aan het
werk komen: Jonge delinquenten (missen
opleiding en werkervaring), asielzoekers
(willen graag werken en hebben vaak diploma’s maar moeten de taal leren en
cultuur), langdurige werklozen.

De overheid heeft een voorbeeldrol om



ze starten bij de overheid. Maak gebruik
van het programma Iedereen telt mee!
Vraag wat leveranciers doen aan het bie-



den van gelijke kansen? Er zijn sectoren die
een sociale ladder hebben ontwikkeld zoals
de schoonmaak branche (PSO).
In het programma van eisen opnemen dat
de aanbieder moet bijdragen aan maatschappelijke initiatieven in de omgeving
van het project.
In het programma van eisen opnemen dat



alle bouwafval gescheiden moet worden
en lokaal gesorteerd en gerepareerd voor
een tweede leven.
Overleg wat wel kan op regio niveau en



sluit aan bij initiatieven voor leefbaarheid.

Bij wie kan ik meer informatie krijgen?

Programma Iedereen telt, Alien Kok

Regiodeal Zeeuwen aan zet, Alien Kok

Bouwmaterialen redden van de bouwplaats en nieuwe producten van maken
met Zeeuws Werk, Maurice Christiaansen

MAEX vrijwilligers, Alien Kok

Arbeidsmarkt regio Goes, samenwerking
voor leefbaarheidsprojecten



Sociale ladder (PSO)



Participatie, Dorinda Verhagen

een inclusieve economie te bevorderen.
Daarnaast zijn de kosten voor het buitenspel zetten van deze groep veel groter
dan de kosten om ze aan het werk te helpen. Dit wordt vaak vergeten. Alles wat
de overheid inkoopt is gemaakt door
mensen.
Hoe kan je positieve impact maken?

Door werkervaringsplaatsen te

creëren

voor projecten samen met de opdrachtnemer (bv busstation Terneuzen). Het
gaat meer om ervaring dan om een vaste
baan. Werk is zoveel meer dan alleen salaris. Je kunt samenwerken en de participatie werknemers laten rouleren waarbij
Zeeuwen kopen met impact
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D

uurzame
steden
en dorpen

SDG 11 Via de inkoopvraag bijdragen aan
duurzame steden en dorpen
Doel is om steden en menselijke nederzettingen
inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te
maken.
Waarom is SDG11 van belang?
De helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt: in
2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle
mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Steden
veroorzaken 75 procent van de carbon emissies. De stad van de toekomst moet met behulp
van innovatie en vooruitgang kansen bieden
aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting,
duurzame energie, transport en meer.



waarde mee van geluidsreductie, stikstofdepositie winst, luchtkwaliteit verbetering).
Ga in dialoog met de omgeving: wat is
er nodig voor leefbaarheid verbetering?
Maak elk bouwproject beter dan de vo-



rige. Zorg dat je wat nu al kan opneemt
in je uitvraag als minimum eis.
Maak grondstofcentra in elk dorp en be-








trek vrijwilligers en creëer nieuwe banen
om materialen ECHT te hergebruiken ipv
te verbranden.
Ga op zoek naar materiaal dat geschikt
is voor de fundering van wegen ipv beton te downcyclen. We hebben beton
nodig voor beton recycling.
Zorg voor regenwateropvang in steden
en denk hierbij aan cultureel erfgoed.
Maak informatie punten voor cultureel
erfgoed circulair en vertel het verhaal
van vroeger en nu.

Bij wie kan ik meer informatie krijgen?

Delta project erfgoed water opslag,

ZB deelauto, Pieter Swerus

Circulaire strandpost, Ro Koster

Wat is de relatie met inkoop?

Mobiliteit en infrastructuur veroorzaken
fijnstof, geluid, CO2 en NOx bij verbranding van fossiele brandstoffen.

Gezond binnenklimaat: we zitten 90% van
de tijd binnen.

Veilige omgeving en openbare ruimtes




inrichten (ongevallen en criminaliteit voorkomen).
Energietransitie en infrastructuur.
Lokale materialen gebruiken en afvalscheiding faciliteren.

Hoe kan ik positief bijdragen?

Budget voor natuur bij inkoop projecten



opnemen om meer inheems groen de
ruimte te geven tegen hittestress en voor
water buffering.
Markt uitdagen om met innovatieve op-



lossingen te komen. Kunst is weglaten wat
overbodig is!
Stimuleer initiatieven voor het delen van



spullen, gereedschap, auto’s etc.
Investeer in elektrisch materieel (neem de

Zeeuwen kopen met impact

‘Aanbesteding is geen doel op
zich maar een middel om te
komen tot een gezondere leefomgeving. De oplossing zijn
vaak al aanwezig in je omgeving maar dan moet je ze wel
weten. Dialoog met de omgeving is essentieel om de verbinding te kunnen maken.’ Pieter Swerus
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V

erantwoorde
consumptie en
productie





Vraag om TCO berekeningen van een
ontwerp om voordelen van biobased producten beter in beeld te brengen.
Materiaal paspoort uitvragen zodat we
weten wat er in de producten zit en wat
het % hergebruik is als ook de wijze waarop het demontabel is in de toekomst.
Vertel dat je geen eigenaar wil worden



van producten, maar wil betalen voor gebruik (pay per use). Grondstoffen blijven
eigendom van de producent waardoor
deze gestimuleerd wordt dat deze langer
mee gaan.
Door een andere vraag te stellen aan de

Waarom is SDG12 van belang?
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik
van natuurlijke hulpbronnen. Onze productie
moet schoner: het doel is om chemicaliën en
ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om de hele keten bewust te maken van verlies aan grondstoffen en
te betrekken bij het sluiten van lokale kringlopen. Van producent tot uiteindelijk de consument.



markt bijvoorbeeld een dienst uitvragen in
plaats van een product te specificeren.
Controleer dat bouwmaterialen die vrijko-



men bij sloop worden gescheiden en in
aparte containers worden ingezameld.
Zoek samen naar oplossingen om deze
materialen een nieuwe waarde te geven.
Beloon het schoonmaken en de nieuwe
toepassing ipv alleen de scheiding.
Stuur bij gebruik van nieuwe materialen

Wat is de relatie met inkoop?

Biobased producten (producten gemaakt
van snel hernieuwbare materialen) hebben
de potentie om 5 MTon CO2 te besparen.

Om kringlopen te sluiten moeten we het
afval niet verbranden, maar in kringloop
houden. Afval contracten veranderen in
grondstof contracten.

In het hergebruik van materiaal is het essentieel om materiaal kennis te hebben om
te voorkomen dat er stoffen worden hergebruik die schadelijk zijn voor mens en dier
tijdens productie, gebruik of afvalstadium.




op
bevestiging,
circulair
inzamelen
(oogsten) en nieuwe business modellen.
Maak dit onderdeel van het contract.
Technische installaties circulair maken.
LCA/MKI zijn complex voor kleine bedrij-



ven. Zorg dat je deze groep meeneemt in
kennisontwikkeling door meer samenwerking te organiseren.
Eigenaarschap
materiaal
organiseren

SDG 12 Via de inkoopvraag kringlopen stimuleren
Doel is om duurzame consumptie- en productiepatronen te verzekeren .

Hoe kan ik positieve impact maken?

Door lokaal (voeding en materialen herge-



bruiken) in te kopen en een harde eis te
specificeren.
Stimuleer boeren die omschakelen naar



volhoudbare landbouw daarmee houd je
de bodem gezond voor de toekomst.
Vraag om lokale kringlopen te sluiten. BV



sinaasappelschillen die terugkomen als
product.
Contractueel vastleggen dat compost



voor gehele levensduur.
Bij wie en waar kan ik meer informatie krijgen?

Zeker Zeeuws keurmerk

Pilot inzamelen keramische tegels Mosa

Biobased bouwen product database

Peel pioniers, Rotterswam

Routekaart biobased delta

Cobenefits van biobased producten

Betonakkoord, Bart Verhaeghen de Naeyer

wordt toegepast lokaal om CO2 op te nemen door bodem tegen klimaatverandering.
Zeeuwen kopen met impact
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limaat actie

SDG 13 Via de inkoopvraag bijdragen aan klimaatadaptie
Doel is om actie te nemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Waarom is SDG13 van belang?
Ieder land op ieder continent heeft te maken
met klimaatverandering. De opwarming van
de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks
leven en het inkomen van miljoenen mensen
wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen
maar toenemen. Droogte, overstromingen en
extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Klimaat actie is nodig om onze
omgeving adaptief te maken voor een veranderend klimaat en CO2 emissies te reduceren.
Wat is de relevantie voor inkoop?

Bij de (her)inrichting en onderhoud van





met minder (primair) materiaal en combineer water en groen. Neem deze principes integraal mee in elk ontwerp.
Ruimtelijke adaptatie start met het in
beeld brengen van de kwetsbaarheden
voor: wateroverlast, hitte, droogte en
overstroming. Check of er een klimaatstresstest is gemaakt voor het gebied en
zo niet voer een quickscan uit.
Maak gebruik van tools zoals het ambitie
web en stel kritische vragen: Wat is nodig en wat kan weg gelaten worden of
uitgesteld, omdat er nieuwe ontwikkelingen aankomen?
Betrek scholieren die betrokken zijn bij



de kinder RES zie pagina 50.
Plant bomen die tegen hitte kunnen en





verkoeling geven.
Bij wie kan ik meer informatie krijgen?

Klimaat adaptatie aanpak Zeeland

Groene innovatie prijs zeeland

Inheemse bomen

RES

Waterpleinen

Climate Living Lab Delta

Klimaatstress test VNG

Klimaatatlas

Green cities

gebouwen en infrawerken ruimte creëren
om wateroverlast te voorkomen.
Bij de aankoop van producten en ontwerpen van werken de CO2 emissies tijdens
de gehele levensduur te reduceren.

Hoe kan ik positieve impact maken?

Raw bestekteksten aan passen aan kli-



maat actie.
Emissievrij materieel aan kopen
(elektrisch, waterstof of biofuel) samen
met andere (Zeeuwse) overheden.
De ambities uit de RES verbinden met
projecten daar waar kansen zijn voor opwekking en micronetwerken.
Opslag van water bij (her)inrichting mee
nemen als eis.
Kies voor het planten van inheemse bo-



men en groene stroken en groene daken.
Gunnen op CO2/MKI waarde als de im-



pact significant is.
Ontwerp principes hanteren met focus op







minder stenen, meer groen, slim ontwerp
Zeeuwen kopen met impact
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SDG 14 Via de inkoopvraag het leven in water
beschermen
Doel is het behoud en duurzaam gebruik van
de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.
Waarom is SDG 14 van belang?
Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van
mondiale systemen die de aarde bewoonbaar
maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart
van het aardoppervlak. Ons drinkwater, ons
weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en
zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk
van de zee. Oceanen en zeeën absorberen 30
procent van de totale CO2, en het fytoplankton zorgt voor 50 procent van onze zuurstof.
Wat is de relatie met inkoop?

De Zeeuwse delta is uniek in de wereld en



Bij wie kan ik meer informatie krijgen?

Unesco Global Geopark, Walter Jonkers

Wildwier workshop, Guido Krijger

Zelfvuil voorkomen, Ingrid de Vries

Plastic soup, WNF

“Het Deltagebied in Zeeland is
Uniek versterk dit en vertel het
verhaal”, Koenraad Krijger

“Hóe we moeten meebewegen, willen we onderzoeken vanuit het ‘Climate Living Lab Schelde
Delta’. Via onderwijs, workshops en evenementen. We willen met heel veel partners laten zien
welke sporen er in het gebied zijn. En hoe land,
zee, mens en water zich ontwikkelden in een
steeds veranderend klimaat. Kijkend naar het
verleden, zien we de toekomst scherper. Al doende leren we – voor onszelf en andere delta’s in
de wereld – welk effect dit heeft op nieuwe keuzes die we maken. De strijd tegen het water
wordt zo het leven met het water”, Walter Jon-

heeft natuurlijke rijkdomen die we niet
moeten uitputten, maar moeten beschermen en op een duurzame manier oogsten.
In producten kunnen microplastics zitten
die in het water komen bij gebruik, deze
zijn vaak goedkoper dan alternatieven.

Hoe kan ik positieve impact maken?

Ban op producten met microplastic.

Belevingspunten maken langs provinciale
wegen om de het verhaal van de delta te
vertellen en kennis over natuurlijke kringlopen en kwetsbaarheid te verspreiden.

Kennis bij koks en bezoekers van de kanti-





ne en catering over wat er beschikbaar is
en meebewegen met de natuur in het
menu. Variatie is gezonder dan kant en
klaar producten.
Bescherm de zee voor uitputting door te
vragen hoe producten gewonnen en geproduceerd worden.
Zorg voor experimenteer ruimte in het
contract net als in de natuur moeten we
leren via trail & error.

Zeeuwen kopen met impact
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SDG 15 Via de inkoopvraag het leven op land
beschermen
Doel is bescherming, herstel en bevorderen van
het duurzaam gebruik van ecosystemen, duurzaam bosbeheer, bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie en het terug draaien
van het verlies aan biodiversiteit.










Waarom is SDG15 van belang?
Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk
zijn voor de voedselveiligheid en het bieden
van onderdak, zijn ze ook essentieel tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl uitputting
van de topbodemlaag zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.
Wat is de relevantie voor inkoop?

Bij werken kan er uitstoot van stikstof zijn
wat bij depositie op natuurgebieden tot
lage diversiteit leidt omdat de stikstof minnende planten overheersen en het gebied verarmen.

Bij grondwerken wordt er grond verplaatst







ruimte beslag tijdens de levensduur hebben.
Herstel lokale kringlopen door koolstof
vast te leggen in de bodem als compensatie maatregel om CO2 nodig voor een
product te compenseren.
TEEB methodiek gebruiken om de waarde
van natuur af te wegen voor grote infra
en bouw projecten.
Inheemse bomen aanplanten die helpen
tegen klimaat actie. Inheemse bomen
hebben lagere onderhoudskosten (TCO).
Ecoloog betrekken bij projecten die nieuwe ruimte eisen en vrijwilligers van natuurorganisaties betrekken om de natuurwaarde te monitoren.
Werk samen met RWS op het gebied van
duurzaam bermbeheer.
Stem maaibeleid af met opruimacties en
mail greenoffice@hz.nl vooraf zodat ze
het zwerfafval kunnen opruimen zodat
blikjes en plastic het groenafval niet vervuilen.

Wie kan meer informatie geven?

TEEB waarde van natuur

InfraNatuur

Kiss the ground Netflix

Zeeuwse Bosvisie (Walter Jonkers)

Tijdelijke natuur, ZMF

Vlinderstichting biodiversiteit,

Zeeland Zelf aan de slag IVN



dataportaal.zeeland.nl

en kan er vervuiling zijn die moet worden
gereinigd alvorens deze grond kan worden hergebruikt.
Door producten in te kopen uit niet volhoudbare landbouwmethodes draag je
bij aan uitputting van de bodem en klimaat verandering.
Als hout wordt toegepast uit bosbouw
zorg dan dat dit uit duurzaam beheerde
bossen afkomstig is.

Hoe kan ik positief bijdragen?

Stimuleer leveranciers om gebruik te maken van ecosysteem diensten. Beloon leveranciers die werken aan herstel van natuurlijk systemen.

Beperk het ruimte beslag van infrawerken
en kies voor producten met een beperkt
Zeeuwen kopen met impact

De beste tijd om een boom te
planten was 20 jaar geleden. De
op een na beste tijd is NU.
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SDG 17 Via de inkoopvraag samenwerking stimuleren
Doel van samenwerken is het versterken van de
implementatie en wereldwijde partnerschap
voor duurzame ontwikkeling.
Waarom is SDG17 van belang?
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Investeringen
op lange termijn, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, zijn nodig, in duurzame
energie, infrastructuur en vervoer, alsook in informatie- en communicatietechnologie. Regelgeving moet worden aangepast om investeringen
aan te trekken en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Nationale toezichtmechanismen zoals
rekenkamers en wetgeving moeten worden versterkt.



beeld brengen met een multidisciplinair
team uit diverse organisaties.
Meelopen met elkaars projecten als ob-



servator en vaker gluren bij de buren.
Goede voorbeelden en initiatieven en



oplossingen delen in de bijlage van de
aanbesteding om kennis van de markt te
verspreiden en ook te vragen aan de
markt om het aan te vullen.
Er is al veel kennis de kunst is dat je weet
hoe je die kan vinden en kan vertalen
naar inkoop. Blijf ontmoetingen organiseren over SDGs.

Waar en bij wie kan ik meer informatie vinden?

SDG 12 coördinator: Karin van IJsselmuiden

SDG NL: Mena Leila Kilani

Spoor van Vernieuwing: Dennis Nolte

Deelnemers aan de tafeldialogen

Provincie Zeeland: Kim Barentsen

MVI Platform: Mariska van Dalen

Wat is de relevantie voor inkoop?

SDG gebruiken om bij inkoopprocessen




verbinding te maken met beleidsmakers,
subsidieprogramma’s, ondernemers, opleidingen, stichtingen en burgerinitiatieven.
Dialogen met beleidmaker om ze te koppelen aan SDG en daarmee aan inkoop
Impact op SDGs verplicht invoeren bij alle
projecten.

Hoe kan ik positief bijdragen?

Inkoop betrekken bij alle inkopen om te
toetsen of SDG zijn mee genomen.

Procesverantwoordelijkheid leggen bij uit-



voerders.
Verplicht advies opvragen bij specialisten



(beleid, stichtingen, kennis organisaties,
collega’s, platform).
Keten dialoog voeren en samen een visie



en verantwoordelijkheid voor positieve impact definiëren.
Ambitiesessie bij de start van elk project

“Samenwerken is de nieuwe
concurrentie”, Joop Groen. “We
worden allemaal slimmer als we
samenwerken want de slimste
mensen werken altijd bij andere
bedrijven”.

organiseren om kansen en risico’s SDGS in
Zeeuwen kopen met impact
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dg kansen
inkoop 2021
-2024

Op basis van de inkopen die op de planning
staan voor 2021-2024 is per dialoog besproken
of er kansen liggen en wat relevant is.

“We moeten nu het proces organiseren om in de toekomst impact te kunnen maken.”

De Zeeuwse Inkopers hebben het basiscertificaat Kopen
met Impact behaald in 2019.

De input van alle SDG tafels is samengevat in
de tabel op pagina 46. Op de horizontale as
zijn de SDGs weergegeven en verticaal de inkopen die op de planning staan. Vervolgens
zijn de onderwerpen waarop impact gemaakt
kan worden ingevuld. De impact kan gericht
zijn op het voorkomen van negatieve impact
(zoals verbod op gebruik van microplastic in
reinigingsproducten) als op positieve impact
(hergebruik van sinaasappelschillen voor zeep
producten).
Deze tabel geeft een eerste aanzet tot een
checklijst. Door samen te werken de komende
jaren kunnen we dit model aanvullen, waarmee we het SDG inkoop kompas als dynamische leertool kunnen inzetten.
Naast de kansen en risico’s is er tijdens de dialogen gesproken over concrete uitvragen per
SDG. Hiervan wordt op dit moment een tabel
gemaakt, die net als de impact tabel op het
MVI Platform beschikbaar komt onder tools dit
voorjaar.
Deze tabellen kunnen projectteams richting
geven om impact te maken. Deze informatie
wordt opgenomen in het digitale Zeeuwse SDG
Inkoopkompas.

Zeeuwen kopen met impact

Wist u dat...
Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een
brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een
weg. Onderhoudswerkzaamheden 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.
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SDG Challenge
HZ Challenge:
Via welke SDG tegel kan de Provincie de
meeste impact maken komende 4 jaar?

Programma terugkoppeling SDG dialogen
Webinar 21 januari 2021
14.30
14.35
14.45
15.00

Welkom & Toost op het nieuwe jaar
Zeeuws kompas
Mariska van Dalen MVI Platform
Borgen actieplan ‘
Karin van IJsselmuiden SDG12
Het Actieplan 2021-2024
Martin Scherpenisse Provincie Zeeland

Foto rechts: Chelsea Douwes, inkoop adviseur en
changemaker, presenteert het Webinar vanuit de
studio in de Abdij

A

anbevelingen

•

ken, gebiedsanalyses maken en SDG dialogen voeren om impact te kunnen maken.
Ruimte voor transitie in aanbestedingen

•

geven. We moeten niet meer aanbesteden
op laagste prijs zoals we altijd gedaan
hebben. Dit is het moment om de verandering in te zetten draagvlak is er.
Stop met denken in veel voor weinig dit is

Aanbevelingen:
•
Laat de MVI thema’s los en werk met de

•

SDGs.
Geen vrijblijvendheid: Pas toe of leg uit

•
•

voor elke inkoop.
Beleidsambities verbinden aan SDGs.
Zeeuws afwegingskader (SDG inkoop kom-

•

•

•

pas) toepassen voor elk project.
Leg de lat hoger elk project samen met de
opdrachtnemer en andere overheden.
Om de mindset en integratie te versnellen

•

is extra budget nodig. Niet duurzaam is
geen optie!
Beperkt specificeren in de uitvraag. Leg

•

goed uit aan de markt wat de SDG risico’s
en kansen zijn.
Ontwikkelingsperformance indicators zijn

•

nodig om het bewustzijn en kennis te vergroten over duurzaamheid.
Het verlengen van de levensduur en min-

•

der kopen als optie afwegen.
Kortere ketens helpen bij transparantie en

•

•

vertrouwen.
Indicatoren van te voren vastleggen, monitoring hiervan en procesrollen goed definiëren.
Onderzoek wat je naar voren kunt halen
om voor de toekomst.
Kennis delen en kopiëren van wat goed

•

gaat en dan weer iets beter maken!
Wat we goed doen vertalen naar andere

•

•

•

situaties.
Duurzame relaties zijn belangrijk in de transitie laat je niet belemmeren door EU regelgeving je kunt percelen maken en pilots definiëren.
Aanbesteding is geen doel op zich maar

•

een middel om te komen tot een gezondere leefomgeving. De oplossing zijn vaak
al aanwezig in je omgeving, maar dan
moet je ze wel weten. Dialoog met de omgeving zijn essentieel om de verbinding te
kunnen maken.
Bij de start van een project meer netwer-

•

Zeeuwen kopen met impact

•

•

niet houdbaar voor onze planeet en voor
een inclusieve samenleving. Werk met een
budget waarbij je uitvraagt op maximale
waarde zodat je niet kiest voor de laatste
prijs met alle consequenties tot gevolg dat
iedereen op de randjes van wat mag gaat
opereren.
Verwachtingen goed op elkaar afstemmen, verbeelden en tijdens het project de
afwegingen die gemaakt worden vastleggen.
Stoppen met ja maar, ga in oplossingen
denken en betrek anders denkenden.
Let op greenwashing leg de intentie goed
vasten laat je niet verleiden tot laagste cijfers, maar vraag door waardoor iets een
bepaalde score heeft en blijf je boeren
verstand gebruiken. Voor grotere projecten
specialisten betrekken om scores te valideren.
Neem iedereen mee om bewustzijn te vergroten, dan maken we samen veel meer
impact!

Vervolgstappen
1. HZ SDG Challenge studenten
2. Actieplan 2021-2024
3. Zeeuws digitaal SDG inkoop
kompas lanceren
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Mena Leila Kilani: Projectmanager brede beweging
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