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Kopen met impact!

Inkoop heeft een strategische rol
om positieve impact te maken op de
duurzame ontwikkelingsdoelen en
risico’s te mitigeren.
Waarom?
De grootste sociale en milieu impact zit
vaak in de toeleveringsketen. De keuze van
materiaal, herkomst en wijze van productie
zijn bepalend voor de impact die een organisatie heeft op de mens en onze planeet.
Vroege betrokkenheid van inkoop bij project ontwerp en aankoop van diensten of
producten is essentieel om duurzame impact te maken.

ISO20400
Het SDG inkoop kompas is ontwikkeld op
basis van ISO20400 richtlijn elementen.
Deze internationale standaard voor duurzaam inkopen en het SDG inkoop kompas
versterken elkaar. De praktijkervaringen
van inkopers die de SDG als kompas gebruiken om duurzaam inkopen concreet te
maken zijn gebruikt om de stappen te vereenvoudigen.
Het SDG inkoop kompas maakt de milieu en
sociale impact specifiek voor jouw inkoop
of aanbesteding. Koop met impact!

Via de inkoopvraag maak je het verschil en
kun je een ketenversnelling in gang brengen.
Systeemverandering
De uitdagingen waar we voor staan vragen
om systeemveranderingen. Als we blijven
doen wat we altijd hebben gedaan gaan we
nooit een circulaire en inclusieve samenleving krijgen.
Met het SDG inkoop kompas wordt het eenvoudig om keuzes te maken voor meetbare
en zichtbare impact voor aanbestedingen.
Er is veel kennis beschikbaar in de wereld.
Het SDG inkoop kompas brengt dit samen
op 1 plek zodat het vertaalbaar is voor het
besluitvormingsproces van je project.
Veranderkracht
De inkoper wordt de aanjager van de transitie naar een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Door de organisatie
mee te nemen in elke stap van de voorbereiding tot de evaluatie wordt zichtbaar
welke keuzes er zijn en welke impact deze
hebben.
Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)
De duurzame ontwikkelingsdoelen voor
2030, van de Verenigde Naties, maken
duurzaamheid universeel omdat deze over
de hele wereld worden gebruikt door landen, overheden, bedrijven en maatschappelijk organisaties. De duurzame uitdagingen zijn hiermee herkenbaar en begrijpelijk
voor iedereen.

SDG inkoop kompas

Wat je moet weten over de SDG
De SDG (Sustainable Development Goals/
Duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen
om van de wereld een beter plek te maken in
2030.
De SDG 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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Het SDG inkoop kompas
Het doel van het SDG inkoop kompas is om
het makkelijk te maken voor inkopers om
bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen voor elk project.
Het SDG inkoop kompas bestaat uit 5
stappen om de impact concreet te maken.
Het geeft inzicht in de relevante SDG en
maakt het mogelijk te prioriteren op impact. Hierdoor kan iedereen ambities definiëren voor een project en hieraan indicatoren te koppelen om de SDG impact
meetbaar en zichtbaar te maken .
Stap 1: Definieer SDG risico ’s en kansen
Het begint met uitleg over hoe je met de
inkoopvraag kan bijdragen. Wat is het belang en wat is de relatie met inkoop per
inkoop categorie. Daarna ga je kijken naar
specifieke risico ’s en kansen (mondiaal en
lokaal) voor de materialisatie en locatie
van het project.

Stap 2: Selecteer SDG prioriteiten
Om impact te maken is het van belang om
een koppeling te maken met het beleid
van je organisatie, de urgentie van de SDG
en lokale initiatieven.
Stap 3: Formuleer SDG projectambitie
Het realiseren van impact kan alleen als je
duidelijke ambities formuleert voor een
(inkoop)project. Op basis van stap 1 en 2
heb je inzicht en kun je samen met het
projectteam een commitment vastleggen
dat haalbaar is binnen de beschikbare tijd
en budget.
Stap 4: Selecteer SDG indicatoren
Om de markt concrete doelen mee te geven selecteer je prestatie indicatoren. De
17 doelen kennen 169 indicatoren om de
bijdragen meetbaar te maken.
Stap 5: Zichtbaar maken SDG impact
Het is belangrijk om de impact per project
zichtbaar te maken en te communiceren
met alle stakeholders. Evalueer en communiceer de resultaten.
Het is van belang om aan het einde van
het proces te leren wat er goed maar
vooral ook wat er minder goed is gegaan.
Door de resultaten te delen met andere
organisaties kunnen we middels SDG 17
samen leren hoe we de impact kunnen
vergroten. Het MVI Platform is de plek
waar de resultaten gedeeld worden.

SDG inkoop kompas

Je kunt op elk moment starten met het
kompas. Door het zichtbaar maken van impact van afgeronde projecten krijg je inzicht en kennis. Natuurlijk is het aan te bevelen om zo vroeg mogelijk te beginnen zodat er voldoende tijd is om de ambities te
bespreken en vast te leggen met het team.

De tool is dynamisch en hoe meer mensen
hem gebruiken hoe meer relevante kennis
we op eenvoudige wijze kunnen delen.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Het SDG inkoop kompas logo is opgebouwd
uit 5 lagen met als resultaat meetbare en
zichtbare impact (het oog). De eerste laag
representeert de wereldwijde duurzame
uitdagingen. De tweede laag zoomt in op
de prioriteiten voor jouw organisatie en
omgeving. De derde laag zoomt verder in
op de haalbare impact die je wilt realiseren
met een project. De vierde laag zoomt in op
de indicatoren voor je project om tenslotte
met de vijfde laag zichtbaar te maken wat
de impact is die je hebt behaald.
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Voorbeeld materiaal impact materialen

Voorbeeld wateroverlast risico’s gebied
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Stap 1: SDG risico’s/kansen bepalen
Het begint met uitleg over hoe je met de
inkoopvraag kan bijdragen. Wat is het belang en wat is de relatie met inkoop per inkoop categorie. Daarna ga je kijken naar
specifieke risico ’s en kansen (mondiaal en
lokaal) voor de materialisatie en locatie
van het project.
Kennis over SDG
Om impact te kunnen maken met inkoop is
inzicht nodig. Daarom is in het kompas per
SDG een toelichting te vinden op de onderstaande vragen:
1.
Wat is het SDG doel?
2.
Waarom is het belangrijk?
3.
Wat is de relatie met inkoop?
4.
Hoe kan ik positief bijdragen?
5.
Bij wie kan ik informatie krijgen?
Om op een interactieve manier kennis te
maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook een bordspel beschikbaar.
Daarnaast is het houden een SDG dialoog
met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben
in de relevantie voor je organisatie en de
leveranciers.

Relevantie voor de lokale omgeving
Een aan te kopen werk of product heeft een
(in)directe impact op de lokale omgeving.
Bijvoorbeeld het herinrichten van een gebied.
Door van te voren de kwaliteit van het gebied in beeld te brengen heb je inzicht in
wat er speelt en kan je hieraan bijdragen.
Hieronder een aantal voorbeelden:

risico’s op overlast van water

risico’s voor verzakking van de bodem

kansen voor het opwekken van hernieuwbare energie

kansen voor het verbeteren van de
biodiversiteit

kansen voor lokaal hergebruik
Voor elke SDG zijn er kansen en risico’s in
een gebied. De tool gebruikt openbare informatie uit geokaarten (overheden) en
google earth om de project specifieke risico’s en kansen in beeld te brengen.
Dit is een dynamisch proces, omdat een gebied ontwikkeld en de kennis en hoeveelheid data groeit.

Relevantie in de keten
Afhankelijk van het soort inkoop zijn er fysieke producten, grondstoffen en materialen nodig. Deze keus heeft een grote invloed op de impact zowel mondiaal als lokaal.
Op basis van sociale en milieu levenscyclus
analyses wordt inzicht verkregen in de impact van materialen en/of producten. Het
SDG impact kompas maakt gebruikt van
publiek beschikbare en gevalideerde analyses en vertaald deze technische informatie in bruikbare impact waarden per SDG.
Met de rekenmodules van de tool kan op
basis van de hoeveelheid materiaal een berekening worden gemaakt van bijvoorbeeld
de hoeveelheid CO2 emissies. Door te kiezen voor materialen met een lage CO2 impact kun je zichtbaar maken wat de vermeden CO2 emissies zijn.
Voor het inbeeld brengen van de risico ’s op
mensenrechten schendingen wordt de
MVO risico checker gebruikt van MVO Nederland. Hiermee wordt in beeld gebracht
of er risico’s zijn voor een specifieke inkoop/productcategorie. Sociale LCA ’s (SLCA) zijn complex en nog weinig toegepast
in vergelijking tot milieu -impact analyses.

SDG inkoop kompas
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Voorbeeld beleid koppelen aan SDG

Voorbeeld urgentie SDG mondiaal
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Stap 2: Selecteer SDG prioriteiten
Om impact te maken is het van belang om
een koppeling te maken met het beleid van
je organisatie, de urgentie van de SDG en
lokale initiatieven.
SDG beleidsdoelen
Om impact te maken welke in lijn is met de
duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie is het belangrijk om deze te linken
met de SDG. Er zijn organisaties die al werken met de SDG in hun beleidsdoelen.
Naast beleidsdoelen is het ook van belang
om te kijken naar convenanten of codes
die ondertekend zijn op het gebied van
duurzaamheid. Deze analyse geeft een
goed beeld van de prioriteiten voor je organisatie.
Urgentie SDG (mondiaal, lokaal)
Uit de Monitor Brede Welvaart (2020) komt
naar voren dat op het gebied van natuurlijk kapitaal minder goede scores te zien
zijn, zoals relatief hoge broeikasgasemissies (SDG13),grondstoffengebruik ( SDG12)
en de achteruitgang van de biodiversiteit
(SDG15). Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een maatschappelijk initiatief van
voornamelijk niet-overheidspartijen om de
biodiversiteit in Nederland te herstellen.
Met het Schone Lucht Akkoord werken
overheden samen aan een permanente
verbetering van de luchtkwaliteit om zo te
komen tot een vermindering van gezondheidsrisico’s
door
luchtverontreiniging
(SDG11). De kwaliteit van onze leefomgeving is van invloed op een groot aantal aspecten van Brede Welvaart. Het beleidskader en de monitor worden jaarlijks bijgesteld.
De monitoring vindt ook mondiaal plaats
en op Europees niveau. Indien relevant
kunnen deze ook toegevoegd worden.
Lokale initiatieven (burgers, NGO ’s)
Het rapport ‘Meer Ambitie’ (Transition International, januari 2021) constateert dat
er een mismatch bestaat tussen maatschappij en overheid als het gaat om ambitie ten aanzien van de SDG ’s. Er zijn kansen
om met de grote hoeveelheid aan initiatieven en enthousiasme uit de maatschappij
aan de slag te gaan door deze te verbinden
in de ambitie van een project. Een plek
waar sociale initiatieven zijn te vinden is
het MAEX platform. Hier vind je burgerinitiatieven in Nederland per gemeente.
SDG Nederland heeft ook een community
met alle organisaties die zich actief inzetten voor de SDGs.

SDG inkoop kompas
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Voorbeeld uitvraag
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Stap 3: Definieer ambitieniveau
Voor het realiseren van impact is het aan
te bevelen om een project ambitie te formuleren. Op basis van stap 1 en 2 heb je
inzicht en kun je samen met het projectteam een haalbare commitment vastleggen.

Minimum eisen (niveau 1)
Met niveau 1 ‘basis’ kan je voor het project
snel en eenvoudig maatschappelijk verantwoorde eisen opstellen. Doel hiervan is om
niet duurzame producten, diensten en
werken uit te sluiten. De eisen zorgen

voor een brede duurzame basis in de
markt. Hiervoor worden de MVI criteria

tool (RVO) en Green Public Procurement
documenten (EU) als basis gebruikt door
het kompas, aangevuld met specifieke eisen indien beschikbaar uit eerdere uitvragen waarvoor het kompas is toegepast.

Gunningscriteria (niveau 2)
Op niveau 2 ‘significant’ worden scherpere
eisen geformuleerd en kan de markt via
prestatiecriteria worden uitgedaagd tot
hogere duurzaamheidsprestaties. Het traject is uitgebreider, omdat een beoordeling van de verschillende inschrijvers moet
plaatsvinden op basis van duurzame gunningscriteria. Het tender team beschrijft
hier hoe de gunningscriteria worden beoordeeld. Ook hiervoor gebruikt het kompas de MVI criteria tool (RVO) en Green Public Procurement documenten (EU) als basis, aangevuld met uitvragen van gebruikers van het kompas.
Innovatie (niveau 3)
Niveau 3 ‘ambitieus’ gaat nog verder in
ambitie dan niveau 2. Van inkopers en
budgethouders wordt meer betrokkenheid
verwacht bij het aanbestedingstraject en
de uitvoering van het contract dan bij niveau 2. Er wordt gebruik gemaakt van
meer ‘experimentele’ en functionele criteria. Vaak zijn nieuwe oplossingen en/of innovatie nodig om een zo laag mogelijke negatieve belasting of positieve bijdrage te
leveren. Het kompas geeft voorbeelden
van kansen voor innovaties op basis van
databases van circulaire en biobased producten, aangevuld met uitvragen van gebruikers van het kompas.

SDG inkoop kompas
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Voorbeeld: SDG 12 indicatoren
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Stap 4: Selecteer SDG indicatoren
Om de markt concrete doelen te geven is
het van belang om prestatie indicatoren te
selecteren. De 17 doelen kennen 169 indicatoren om de bijdragen meetbaar te maken.
SDG indicatoren lijst
De United Nations heeft een officiële lijst
beschikbaar gesteld op haar website. Hierin staan de 169 indicatoren per doel duidelijk uitgelegd en is meta data te vinden.
Het kompas gebruikt deze database om
specifieke doelen te selecteren voor een
project. Deze indicatoren zijn niet altij d
direct geschikt voor een project. Daarom
wordt er op dit moment gewerkt aan een
lijst van indicatoren specifiek voor een inkoop project.
Kwalitatieve SDG indicatoren
De meeste indicatoren zijn kwantitatief,
maar soms is het niet eenvoudig om meetbare data te generen voor een project. In
dat geval is het beter om deze kwalitatief
te beschrijven. Hiermee krijgen we beter
inzicht en kan toch aangegeven worden op
welke wijze er positief wordt bijgedragen
aan een doel.
Een voorbeeld hiervan is SDG 3.
Doel 3.9 is om in 2030, het aantal doden en
ziektes ten gevolgen van gevaarlijke stoffen en lucht, water en bodem vervuiling te
halveren.

Hierbij vertalen we deze indicator naar
een project niveau en gebruiken de CB ’23
indicatoren voor input en output.
Hoeveelheid gebruikt materiaal (Input ):

Hoeveelheid niet hernieuwbaar primair materiaal

Hoeveelheid hernieuwbaar primair
materiaal

Hoeveelheid secundair materiaal uit
hergebruik

Hoeveelheid secundair materiaal uit
recycling
Hoeveelheid beschikbaar materiaal voor
de volgende cyclus (output):

Hoeveelheid
materiaal
geschikt
voor hergebruik.

Hoeveelheid materiaal voor recycling.

Hoeveelheid verloren materiaal (output) :

Hoeveelheid materiaal naar energiewinning

Hoeveelheid materiaal naar stort

Deze indicatoren worden op basis van
nieuwe inzichten bijgesteld door de
meest bruikbare op te nemen.

Als je met je project bijdraagt aan het reduceren van lucht emissies bijvoorbeeld
door gebruik te maken van elektrisch materieel beschrijven we de bijdrage zonder
deze in detail door te rekenen.
Kwantitatieve SDG indicatoren
De kwantitatieve doelen zijn niet altijd direct toepasbaar voor inkoop. In dat geval
maakt het kompas gebruikt van andere geharmoniseerde meetmethodes. Een voorbeeld hiervan zijn de indicatoren van het
Global Reporting Initiatief (GRI) of CB ’23 en
de ‘Cradle to Cradle ’ product richtlijn voor
het meten van circulariteit.
Een voorbeeld hiervan is SDG 12. Doel van
12.5 is om de hoeveelheid afval substantieel te reduceren door preventie, reductie,
recycling en hergebruik. Dit word gemeten
op basis van het nationale recycling % in
tonnen.
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Stap 5: Zichtbaar maken resultaten
Het SDG impact wiel heeft tot doel om het
inkoop proces en ontwerpprocessen te faciliteren bij de afwegingen om bij te dragen aan de SDG.
Het SDG impact wiel biedt de mogelijkheid
de geambieerde en de behaalde resultaten
visueel weer te geven in 1 diagram. Aan de
hand van het diagram kan uitleg worden
gegeven aan ambities, resultaten en eventueel niet behaalde resultaten. Het overzicht dat het wiel creëert zal inspireren en
tegelijk vragen oproepen, met het uiteindelijke doel het maximale uit een inkoop
en/of een ontwerptraject te halen.
Het SDG impact wiel 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.
Vier categorieën
Het omzetten van de 17 SDG in 1 cirkeldiagram is ontstaan naar aanleiding van een
analyse van de SDG op basis van de drijvende kracht, de katalysator, achter iedere SDG. Welke katalysator is noodzakelijk
om effect te bereiken op een specifieke
SDG en welke relaties ontstaan er dan
tussen verschillende SDG?
Op basis van de geïdentificeerde katalysatoren zijn er 4 drijvende krachten waarop
de SDG ingedeeld worden:
Bestuur SDG 8, SDG 13, SDG 16 en SDG 17:
Bestuurlijk ingrijpen of ondersteuning is
essentieel voor het behalen van positieve
impact.
Welzijn SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 5,
SDG 10:
Maatschappelijke verantwoordelijkheid is
essentieel voor het behalen van positieve
impact.
Techniek SDG 6, SDG 7, SDG 9, SDG 11 en
SDG 12:
Technische ontwikkelingen en innovaties
zijn essentieel voor het behalen van positieve impact.
Natuur SDG 14 en SDG 15 :
Functioneren van natuurlijke ecosystemen
is essentieel voor positief effect.

Het SDG impact Wiel is vormgegeven als 3
segmenten rondom een kern. De kern representeert de categorie Natuur, als ecosysteem dat dient te worden hersteld,
uitgebreid of beschermd. Het is de basis
van al het leven op aarde.
De drie segmenten rondom de kern representeren de categorieën Techniek,
Welzijn en Bestuur. In deze opstelling
hebben alle categorieën grensvlakken
met elkaar. Deze grensvlakken representeren de wederzijdse invloed die de SDG
kunnen hebben op SDG uit de aangrenzende categorieën.
Het systeem met de kern en zijn drie segmenten geeft inzicht in de onderlinge
verhoudingen: in welke categorie wordt
hoog gescoord, waar minder en waar misschien helemaal niet. Is dit volgens verwachting of niet, is het te verklaren? Deze observatie kan worden gebruikt om
discussies aan te wakkeren in het projectteam om uiteindelijk het project naar
een hoger plan te tillen.
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?
Door focus op 1 of meerdere SDG zal per
project onderscheidend worden gescoord. Dit verschil is voer voor nieuwe
discussie en kennis over het vergroten
van impact en over de samenhang om de
transitie te versnellen.
De resultaten kunnen tijdens de verschillende ontwerp stappen en voor de uitvraag en het aanbod in beeld worden gebracht met behulp van het kompas.
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Voorbeeld: deel product pagina
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Communiceer resultaten
Het MVI Platform is de plek waar de
resultaten gedeeld worden.
Het platform voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen maakt de projecten van
jouw organisatie zichtbaar. Het platform
verbindt jou als professionele inkoper met
inkopers en ondernemers die werken
aan Positieve Impact.
Organisaties
Het MVI platform biedt organisaties een
eigen plek op het platform om de doelen
en resultaten zichtbaar te maken. Het
dashboard koppelt de projecten en producten. Organisaties kunnen hun changemakers laten trainen zodat zij het beheer
van deze pagina zelf kunnen verzorgen om
te bewaken dat de ambities behaald worden.
Projecten
Op het MVI platform worden de projecten
die het SDG inkoop kompas gebruiken
zichtbaar. Per project vind je:

een korte beschrijving

informatie over de impact

geselecteerde indicatoren

informatie over de uitvraag

link naar de oplossing van de leverancier(s)

de inkoper en/of de projectleider

www.mviplatform.nl
www.sustainableprocurementplatform.eu

Producten
Op het MVI platform kunnen leveranciers
laten zien wat de impact is van een product. Per product vind je een:

een korte beschrijving

informatie over de impact

relevante Indicatoren

foto’s en/of film van het product

leverancier
Tijdens de aanbesteding kun je leveranciers input vragen op hun bijdrage aan de
SDG.
Tools
Op het MVI platform vind je het SDG inkoop kompas en relevante bronnen.
SDG
Op het MVI platform vind je onder SDG
meer informatie over het SDG spel, de SDG
dialogen en uitleg over de relevantie van
de SDG.

SDG inkoop kompas

“Samenwerken is de nieuwe concurrentie”, Joop Groen. “We worden allemaal slimmer als we samenwerken want de slimste mensen werken altijd bij andere organisaties”.
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Ontwikkelingen 2021-2022
Om nog eenvoudiger impact te maken
zijn er een aantal projecten opgestart.
Faciliteren dialogen
Om de stakeholders per fase te betrekken bij het SDG inkoop kompas wordt er
op dit moment door Hidde Pierhagen in
het kader van zijn afstuderen aan de TU
Delft faculteit Industrieel Ontwerp een
faciliterende tool ontwikkeld voor de
dialoog tijdens de begin fases van het
project. Binnen zijn afstudeer project
ligt de focus op civiele projecten.
Podcasts
Wil je weten wat de voortgang is van
zijn onderzoek? Luister dan naar zijn
podcasts.
SDG inkoop indicatoren
Om de SDG indicatoren beter te laten
aansluiten bij inkoopprojecten gaan we
een project opstarten dit jaar. Hiervoor
wordt op dit moment een projectplan
geschreven. Wil je mee doen laat het ons
weten!
Validatie
De Provincie Zeeland, University of Applied Sciences HZ en het MVI Platform
werken samen om de validatie van de
input van de leveranciers verder te
standaardiseren.

Hoe meer partijen de tool gaan
gebruiken hoe meer we kunnen
voortbouwen op elkaars ervaringen en versnellen om de doelen in
2030 te behalen.

Ben je geïnteresseerd laat het ons weten via: mail@mviplatform.nl
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