
Duurzaam inkopen wordt vaak vergeleken

met milieuvriendelijk inkopen, maar is breder. Het

omvat sociale, ecologische en economische aspec-

ten. Daarbij wordt over de grenzen heen gekeken.

Door het leveren van een product, dienst of werk

dat aan deze aspecten voldoet, zonder daarbij de

behoefte van onze toekomstige generaties in

gevaar te brengen. Toch

heeft maar een klein deel

dit in het inkoopbeleid

opgenomen, of onderdeel

gemaakt van de selectie-

of gunningscriteria. Gebruik van dergelijke criteria

is mogelijk. Omdat de bewijslast bij de leverancier

ligt, leidt het niet tot extra werkdruk of prijsverho-

ging. Dat dit niet gebeurt, komt voort uit onbe-

kendheid.

Inkoopsamenwerking, vanzelfsprekend

Steeds meer bedrijven en instellingen beseffen de

waarde van een professionele inkoop en aanbeste-

ding. Dat besef leidt op veel plekken tot inkoopsa-

menwerking. Quote Invest juicht dat toe en facili-

teert het. “Professionalisering van inkoop en aan-

besteding door bedrijven en instellingen is een

activiteit binnen onze diensten”, zegt Jack van

Langen, directeur van Quote Invest.  Inkoop is een

begrip dat leeft bij bedrijven en instellingen. De

behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring

op het gebied van inkopen en aanbesteden is

groot en groeit snel. Ook bij directie en managers

dringt het besef door dat slim inkopen nuttig en

noodzakelijk is. Niet alleen vanwege een juiste

opvolging van de nationale en Europese aanbeste-

dingsregels, maar zeker ook omdat het financiële

voordelen oplevert. Steeds meer bedrijven en

instellingen zoeken daarom inkoopsamenwerking.

Jack van Langen: “Vooral kleinere bedrijven en

instellingen ontbreekt het aan mankracht en geld

om inkoop te professionaliseren. Als die besluiten

de handen ineen te slaan, kunnen ze bij ons

terecht voor ondersteuning”. 

Succesvol voltooien

Er gebeurt vanzelfsprekend al het een en ander

aan duurzaam inkopen maar doorgaans nog op ad

hoc basis. Willen bedrijven en instellingen duur-

zaam inkopen succesvol voltooien, dan is  uitdruk-

kelijke steun van de directie nodig. Daarnaast is

het iets van alle afdelingen en kan het niet alleen

getrokken worden door de afdeling milieu of

inkoop. De zichtbaarheid is eveneens van belang

en dient te worden gedeeld met de medewerkers

en de directie. Dit kan onder andere door doelstel-

lingen te formuleren voor duurzaam inkopen in

het inkoopbeleid. Daarnaast biedt professioneel

inkopen en aanbesteden goede aanknopingspun-

ten voor duurzaam inkopen. Ook Johnson Controls

– o.a. gebouwbeheer en facility management -

heeft duurzaamheid in haar nieuwe visie vervloch-

ten: “Een prettiger, veiliger en duurzamer wereld”

en draagt dit actief uit naar haar klanten, mede-

werkers, aandeelhouders en de rest van de wereld.

“Duurzaam inkopen staat  hoog in het vaandel bij

alle divisies. De doelstelling is om over 10 jaar een

bijdrage te hebben geleverd aan het afremmen

van het broeikaseffect en internationaal het goede

voorbeeld te hebben gegeven zodat andere bedrij-

ven vergelijkbare resultaten kunnen boeken”, ver-

klaart Marrion Smit, facility manager bij Johnson

Controls. Deze visie sluit naadloos aan op de

behoeften van haar klanten.

Aanzet tot samenwerken

Quote Invest ondersteunt bedrij-

ven bij het integreren van duur-

zaam inkopen naar beleid, orga-

nisatie en bestekken door het uitwerken van bruik-

bare tools, zoals het beschikbaar stellen van ben-

chmarkingsonderzoek, inkoopdiagnose vast te

stellen, aanbesteden en het aanleveren van specifi-

caties. Met name de specificaties geven concrete

milieu en sociale criteria weer, die inkopers gemak-

kelijk over kunnen nemen in hun bestekken.
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B E D R I J F S R E P O R TAG E

Geen bedrijf of instelling die zegt dat

ze daar op de een of andere manier

niet mee bezig zijn. Toch zijn er weinig

bedrijven en instellingen die dit in hun

inkoopbeleid hebben opgenomen. Een

ondergewaardeerde thema waardoor

besparingen worden misgelopen, het

milieu schade wordt aangedaan en

kinderarbeid niet wordt verminderd.

Duurzaam inkopen betekent namelijk

wereldwijd rekening houden met

mens, milieu en klimaat.

‘Duurzaam inkopen staat hoog in het vaandel 
bij alle divisies’

Quote Invest:
Duurzaam inkopen nuttig en noodzakelijk

Marrion Smit, facility 

manager bij Johnson Controls

en Jack van Langen, directeur

van Quote Invest.
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