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1. AANLEIDING, DOEL- EN VRAAGSTELLING 
 

1.1. Aanleiding 
 
Provincie Utrecht streeft erna om in 2010 alle ingekochte werken, leveringen en diensten 
100% duurzaam in te kopen. Hiermee is het thema duurzaam inkopen stevig op de politieke 
agenda komen te staan.  
In 2008 heeft PWC een landelijke monitor Duurzaam Inkopen, in opdracht van het Ministerie 
van VROM, uitgevoerd. Uit deze monitor kwam naar voren dat de Provincie Utrecht over 
2008 33% duurzaam had ingekocht. 
In het eerste kwartaal van 2010 dient Provinciale Staten geïnformeerd te worden over de 
huidige stand (periode 2009) van zaken over duurzaam inkopen binnen de Provincie 
Utrecht. Om dit te kunnen realiseren is besloten om een monitor duurzaam inkopen te laten 
uitvoeren door Auditing & Consulting Services (ACS) te Driebergen.  
 

1.2. Doel- en vraagstelling 
Het doel van de monitor duurzaam inkopen is inzicht geven in de mate waarin in 2009 
daadwerkelijk duurzaam is ingekocht, evenals in kaart brengen in hoeverre duurzaam 
inkopen is ingebed binnen de organisatie van de Provincie Utrecht, zodat aanvullende 
zekerheid gegeven kan worden dat de doelstelling in 2010 gerealiseerd wordt. 
 
Het doel van de monitor bestaat dus grofweg uit twee delen. In het eerste deel wordt 
gekeken naar de ‘performance’ ofwel de gerealiseerde resultaten, terwijl het tweede deel 
zich richt op het ‘systeem’ ofwel de waarborgen die er zijn dat de doelstelling van 100% 
duurzaam inkopen in 2010 zal worden gerealiseerd. 
 
Uit de doelstelling kunnen de volgende twee centrale onderzoeksvragen geleid worden. 
 
Centrale vraag 1 
Wat is het huidige niveau van duurzaam inkopen binnen de Provincie Utrecht, uitgedrukt in 
een percentage over de periode 2009? 

Centrale vraag 2 
In welke mate is duurzaam inkopen geborgd in het beleid en de processen van de 
afdelingen binnen de provincie Utrecht zodat de doelstelling, 100% duurzaam inkopen in 
2010, gerealiseerd kan worden? 
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2. METHODOLOGISCHE AANPAK 
 
Om deze monitor goed te kunnen uitvoeren is gestart met het ontwikkelen van een 
methodische aanpak. In deze methodische aanpak zijn de scope en uitgangspunten van 
beide centrale vragen uitgewerkt en geëxpliciteerd. Zo zijn voor de beantwoording van de 
eerste centrale vraag onder andere keuzes gemaakt over de afbakening, het ijkpunt van de 
duurzaamheidscriteria, de wijze van meten en de methodiek hoe het percentage berekend 
wordt. Zo wordt bijvoorbeeld het percentage gebaseerd op het inkoopvolume in euro’s, zijn 
alle inkooptrajecten in 2009 boven de € 50.000 betrokken en zijn de duurzaamheidscriteria, 
zoals deze per 2 juli 2009 door het Ministerie van VROM zijn vastgesteld, gehanteerd.1
Daarbij moet opgemerkt worden dat dit ijkpunt een momentopname is. De 
duurzaamheidscriteria worden namelijk regelmatig door SenterNovem aangepast aan de 
actuele ontwikkelingen. Er komen naar verwachting steeds meer productgroepen bij, waar 
duurzaamheidscriteria voor gelden.  
Om te achterhalen in welke mate Duurzaam Inkopen geborgd is (tweede centrale vraag), is 
een aantal afgeleide onderzoeksvragen opgesteld. Deze afgeleide onderzoeksvragen zijn 
vervolgens gespecificeerd naar onderzoeksvariabelen en beoordelingscriteria. Het 
onderzoek geeft aan in welke mate de Provincie Utrecht voldoet aan deze 
beoordelingscriteria.  
Door middel van het afnemen van één of meerdere interviews per afdeling is getoetst in 
welke mate de afdeling voldoet aan de beoordelingscriteria (zie bijlage 3 voor detail 
bevindingen). Daarnaast zijn de interviews gebruikt om de methodische aanpak toe te 
lichten en het thema duurzaam inkopen onder de aandacht te brengen bij de afdelingen. 
 
De monitor Duurzaam Inkopen is door Mark Daamen (ACS) conform de methodische 
aanpak uitgevoerd (zie bijlage 1). 
 

1 Deze uitgangspunten zijn conform de landelijke uitgangspunten zoals door het Ministerie van VROM  
vastgesteld. 
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3. RESULTATEN 

3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de monitor weergegeven. De resultaten zijn 
gebaseerd op de informatie die wij van de sleutelfunctionarissen per afdeling hebben 
ontvangen. Daarnaast zijn per afdeling zijn één of meerdere interviews afgenomen met deze 
sleutelfunctionarissen. De sleutelfunctionarissen zijn door de afdelingsmanagers 
aangewezen.  
Het doel van deze interviews was tweeledig: 
1. Het bespreken van de aangeleverde informatie met betrekking tot de inkooptrajecten 

waar duurzaamheidscriteria op van toepassing zijn.  
2. Het achterhalen in welke mate Duurzaam Inkopen geborgd is binnen de afdeling.  
 

3.2. Resultaten centrale vraag 1 
 

3.2.1. Inleiding  
Provincie Utrecht koopt ongeveer per jaar voor 70 mln. in. Voor 19 mln. van dit bedrag (24 
aanbestedingen) bleken duurzaamheidscriteria van SenterNovem beschikbaar te zijn. Het 
streefpercentage van 100% is daarom alleen van toepassing op deze 19 mln. Afhankelijk 
van het soort aanbestedingen die in een jaar gedaan worden kan het inkoopvolume, wat 
relevant is voor duurzaam inkopen, per jaar fors verschillen. Zo is bijvoorbeeld een 
aanzienlijk deel van het inkoopvolume binnen de provincie Utrecht ‘externe inhuur’. Juist 
voor deze categorie heeft SenterNovem nog geen bruikbare duurzaamheidscriteria kunnen 
vaststellen. Indien deze criteria wel van toepassing worden, heeft de mate waarin deze 
duurzaamheidscriteria worden nageleefd forse invloed op het totale percentage Duurzaam 
Inkopen van de provincie Utrecht.  
 
Centrale vraag 1: 
 
In welke mate heeft de Provincie Utrecht in 2009 daadwerkelijk duurzaam ingekocht?  
 
Conclusie centrale vraag 1 
De provincie Utrecht heeft in 2009 76% (€ 14.6 mln. van de 19 mln. inkoopvolume waar 
duurzaamheidscriteria op van toepassing zijn) daadwerkelijk duurzaam ingekocht.  
19 van de 24 aanbestedingen zijn daarmee in 2009 ook daadwerkelijk duurzaam ingekocht.  
 
De 76% is als volgt opgebouwd: 
7 afdelingen hebben in 2009 iets ingekocht waar duurzaamheidscriteria voor gelden. 
Hieronder wordt van deze 7 afdelingen aangegeven wat en hoeveel is ingekocht en of de 
duurzaamheidscriteria zijn toegepast. Voor een totaal overzicht van alle afdelingen wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
 
Afdeling  Aantal Omschrijving  Financiële 

waarde 
Duurzaamheidscriteria 
toegepast? 

% duurzaam 
ingekocht 

WEG 16 De volgende productgroepen 
zijn duurzaam ingekocht: 
verkeersregelinstallaties, 
riolering, wegen en verlichting 

8.541.302 Ja 100% 
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Afdeling  Aantal Omschrijving  Financiële 

waarde 
Duurzaamheidscriteria 
toegepast? 

% duurzaam 
ingekocht 

CMU 1 Wegener voor de 
tweewekelijkse Publiekspagina 

305.410 Nee  0% 

Afdeling  Aantal Omschrijving  Financiële 
waarde 

Duurzaamheidscriteria 
toegepast? 

% duurzaam 
ingekocht 

2 Schoonmaak 1.410.672 Ja 95% FSE 
 T5 Adapters 73.000 Nee   

Afdeling  Aantal Omschrijving  Financiële 
waarde 

Duurzaamheidscriteria 
toegepast? 

% duurzaam 
ingekocht 

ILG 1 Groen 3.000.000 Nee  0% 

Afdeling  Aantal Omschrijving  Financiële 
waarde 

Duurzaamheidscriteria 
toegepast? 

% duurzaam 
ingekocht 

2 Aanleg van glasvezel- en 
koperkoppelingen 

650.000 Nee  50% INF 

 Vervanging datacommunicatie 650.000 Ja  

Afdeling  Aantal Omschrijving  Financiële 
waarde 

Duurzaamheidscriteria 
toegepast? 

% duurzaam 
ingekocht 

KCK 1 Project professionalisering 
crisisbeheersing (waterputten) 

500.000 Nee  0% 

Afdeling  Aantal Omschrijving  Financiële 
waarde 

Duurzaamheidscriteria 
toegepast? 

% duurzaam 
ingekocht 

MOB 1 Regiotaxi 4.000.000 Ja   100% 

Toelichting: 
Het percentage is gebaseerd op de methodische aanpak zoals weergegeven in bijlage 1. In 
deze methodische aanpak zijn onder andere keuzes gemaakt over de afbakening, het 
ijkpunt van de duurzaamheidscriteria, de wijze van meten en de methodiek hoe het 
bovenstaande percentage berekend wordt. Zo wordt bijvoorbeeld het percentage gebaseerd 
op het inkoopvolume in euro’s, zijn alle inkooptrajecten in 2009 boven de € 50.000 betrokken 
in de monitor en zijn de duurzaamheidscriteria, zoals deze per 2 juli 2009 door het Ministerie 
van VROM zijn vastgesteld, gehanteerd.2

Opvallend is dat 15 afdelingen in 2009 niets hebben ingekocht waar duurzaamheidscriteria 
op van toepassing zijn. Dit betekent niet dat deze afdelingen in 2010 ook niets zullen gaan 
inkopen waar duurzaamheidscriteria op van toepassing zijn. Een belangrijke reden waarom 
in 2009 relatief veel afdelingen niets hebben ingekocht (waar duurzaamheidscriteria op van  
toepassing zijn), komt voort uit het feit dat op 2 juli 2009 de duurzaamheidscriteria van 
bijvoorbeeld ‘externe inhuur’ en ‘software’ door SenterNovem zijn afgeschaft.  
 

2 Deze uitgangspunten zijn conform de landelijke uitgangspunten zoals door het Ministerie van VROM  
vastgesteld. 
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Het relatief hoge percentage, wordt voornamelijk veroorzaakt door twee factoren: 

1. De afdeling Wegen koopt 100% duurzaam in en vertegenwoordigt een relatief groot 
inkoopvolume in euro’s. 

2. De afdeling SEI begeleidt alle Europese aanbestedingen en borgt dat deze inkopen 
duurzaam worden ingekocht. Deze Europese aanbestedingen vertegenwoordigen 
ook grote inkoopvolumes in euro’s.  

 
Geconcludeerd wordt dan ook dat het behaalde percentage van 76 grotendeels veroorzaakt 
wordt door de inspanningen van de afdelingen Wegen en Subsidies en Inkoop.  
 
Opvallend is dat alle inkopen die niet duurzaam zijn ingekocht ook niet begeleid zijn door de 
afdeling Subsidies en Inkoop (op de afdeling Wegen na, want zij organiseren alle 
aanbestedingen zelf).  
 
Doordat het percentage berekend wordt aan de hand van het inkoopvolume in euro’s, 
betekent dit dat het percentage van jaar tot jaar sterk kan verschillen. Wordt bijvoorbeeld iets 
niet duurzaam ingekocht met een waarde van miljoenen euro’s, dan betekent dit dat het 
percentage drastisch kan dalen. Een meer betrouwbare indicator met een meer 
voorspellende waarde over het toekomstige percentage is de vraag in welke mate duurzaam 
inkopen is geborgd in het beleid en processen van de afdelingen. 
Deze vraag wordt hieronder beantwoord. 
 

3.3. Resultaten centrale vraag 2 
Centrale vraag 2 luidt: 
 
In welke mate is duurzaam inkopen geborgd in het beleid en de processen van de 
afdelingen binnen de provincie Utrecht zodat de doelstelling, 100% duurzaam inkopen in 
2010, gerealiseerd kan worden? 
 

Conclusie centrale vraag 2 
De afdelingen Subsidies en Inkoop en Wegen hebben Duurzaam Inkopen redelijk tot goed 
geborgd in hun beleid en processen zodat alle diensten, werken en/of leveringen duurzaam 
worden ingekocht. Voor alle overige afdelingen geldt dat zij Duurzaam Inkopen niet tot 
nauwelijks hebben geborgd in hun beleid en processen. Ondanks dat momenteel 76% 
duurzaam wordt ingekocht loopt de Provincie Utrecht toch een groot risico bij het realiseren 
van de doelstelling om in 2010 te streven naar 100% Duurzaam Inkopen. 
 
Toelichting: 
De afdelingen Subsidies en Inkoop en Wegen hebben Duurzaam Inkopen redelijk tot goed 
geborgd. Zo heeft bijvoorbeeld de afdeling Wegen een actieplan duurzaamheid opgesteld. 
Dit actieplan maakt onder andere duidelijk wat de afdeling Wegen momenteel aan 
Duurzaam Inkopen doet en in de toekomst zal gaan doen.  
De afdeling Subsidies en Inkoop heeft bijvoorbeeld het thema Duurzaam Inkopen 
opgenomen in hun standaards en templates. Daarbij zijn de inkopers op de hoogte van alle 
actuele duurzaamheidscriteria van SenterNovem. 
 
Een aantal afdelingen is wel al bezig met het thema Duurzaam Inkopen, maar hebben dit 
nog niet (volledig) geborgd. Zo heeft de afdeling PEO beleid ten aanzien van Duurzaam 
Inkopen opgesteld voor het proces inhuur 'externen' (dit beleid is momenteel achterhaald, 
doordat de duurzaamheidscriteria ‘externe inhuur’ van SenterNovem vervallen zijn). De 
afdeling KCK heeft aangegeven dat het thema duurzaamheid stevig wordt opgenomen in het 



Rapportage Monitor Duurzaam Inkopen 

Page 8  

jaarplan 2010. Ook de afdeling INF heeft een concept handleiding duurzaam ICT inkopen 
opgesteld inclusief een concept stappenplan (template) duurzaam ICT inkopen. 
 
De overige afdelingen hebben Duurzaam Inkopen in 2009 nog niet of nauwelijks geborgd in 
hun beleid en processen. Veel van deze afdelingen hebben zich nog niet bezig gehouden 
met Duurzaam Inkopen en/of wisten niet wat het precies inhield. Daarbij gaven veel 
afdelingen aan dat zij in de veronderstelling waren dat de afdeling Subsidies en Inkoop 
Duurzaam Inkopen zou borgen. In bijlage 3 wordt per onderzocht criterium de bevindingen 
per afdeling weergegeven. 
 
Aangezien momenteel alleen de Europese aanbestedingen verplicht via de afdeling 
Subsidies en Inkoop lopen en niet de openbare en onderhandse aanbestedingen, zijn ook 
alleen maar de Europese aanbestedingen geborgd. Duurzaam Inkopen bij openbare- en 
onderhandse aanbestedingen, waar de budgethouders op de afdelingen verantwoordelijk 
voor zijn, zijn nu over het algemeen niet geborgd.  
 
Deze analyse onderbouwt bovenstaande conclusie dat het behaalde percentage van 76 
voornamelijk behaald is door de inzet van twee afdelingen. Dit betekent ook dat de Provincie 
Utrecht een groot risico loopt bij het realiseren van de doelstelling om in 2010 te streven 
naar 100% Duurzaam Inkopen. Het streven naar 100% betekent immers dat alle afdelingen
Duurzaam Inkopen moeten borgen in hun beleid en processen. 
 
Om dit risico te mitigeren zijn in het volgende hoofdstuk concrete aanbevelingen 
opgenomen. Deze aanbevelingen moeten borgen dat de Provincie Utrecht in 2010 en 
verder, zo goed als 100% duurzaam inkoopt.  
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4. AANBEVELINGEN 
 

4.1. Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aanbevelingen geformuleerd. Voordat deze 
hieronder puntsgewijs zullen worden opgesomd, zijn echter eerst enkele inleidende 
opmerkingen op zijn plaats.  
 
Ten eerste dient gerealiseerd te worden dat deze monitor zich heeft gericht op de vraag in 
welke mate in 2009 daadwerkelijk duurzaam wordt ingekocht, evenals in kaart brengen in 
hoeverre duurzaam inkopen is ingebed binnen de organisatie van de Provincie Utrecht. 
Hiertoe is voor de beantwoording van de tweede centrale vraag onderzocht in welke mate 
de huidige situatie overeenkomt met een vooraf gedefinieerde gewenste norm. De 
aanbevelingen die hieronder volgen, geven voornamelijk aan hoe de normsituatie kan 
worden gerealiseerd.  
 
Ten tweede dient te worden beseft dat Duurzaam Inkopen geen eenvoudige opgave is. 
Duurzaam Inkopen is de afgelopen tijd sterk in ontwikkeling. SenterNovem actualiseert 
regelmatig productgroepen door criteria toe te voegen en te schrappen zodat deze zo goed 
mogelijk aansluiten op de actuele situatie. Het is niet voor niets dat veel 
overheidsorganisaties moeite hebben om Duurzaam Inkopen goed te organiseren. Het 
streven naar 100% Duurzaam Inkopen is dan ook zeer ambitieus. In de praktijk is het 
praktisch onmogelijk om ook daadwerkelijk 100% duurzaam in te kopen. Eén foutje van een 
paar duizend euro en 100% wordt al niet meer gerealiseerd. Daarbij kan het zijn dat maar 
één leverancier een bepaalde dienst kan leveren. Zodra deze leverancier niet aan de 
duurzaamheidscriteria voldoet, kan de provincie 100% al niet meer realiseren.  
 
Tenslotte speelt momenteel de vraag of alle (dus ook onderhandse) inkopen wel of niet via 
de afdeling SEI moeten lopen. Deze discussie doorkruist en is van grote invloed op de 
aanbevelingen. Wordt inderdaad de strategische keuze gemaakt om alle inkopen via SEI te 
laten lopen dan dient Duurzaam Inkopen alleen geborgd te worden bij SEI. Omdat op dit 
moment de meeste inkopen nog niet aan SEI worden voorgelegd is het sowieso van belang 
om duurzaam inkopen op dit moment decentraal bij de afdelingen te borgen. 

4.2. Aanbevelingen  
 
1. Stel als afdeling SEI centraal beleid op ten aanzien van het thema Duurzaam Inkopen. 

Hierin dienen minimaal de volgende aspecten opgenomen te worden: 
• Een SMART definitie van Duurzaam Inkopen. 
• Spelregels en procesbeschrijving duurzaam inkopen en borg dit vervolgens in het 

inkoop- en aanbestedingenbeleid. 
• Procedures en templates over duurzaam inkopen. 
• Duidelijke verdeling van Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden tussen 

SEI en de afdelingen binnen de Provincie Utrecht over het thema Duurzaam 
Inkopen. 

• Richt een centrale plaats binnen de Provincie Utrecht in, waar de actuele 
duurzaamheidscriteria van SenterNovem staan. Maak iemand bij SEI hiervoor 
verantwoordelijk. 

• Nauwe afstemming van het project duurzaam inkopen met het Actieplan 
duurzaamheid waarbij gekeken wordt hoe dit Actieplan het project duurzaam inkopen 
kan faciliteren. 
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2. Begeleid en faciliteer vanuit SEI de afdelingen bij het “borgen” van Duurzaam inkopen.  

• Maakt binnen SEI hier een persoon voor verantwoordelijk. 
• Ondersteun vanuit de afdeling Communicatie de afdeling SEI bij het communiceren 

van bovenstaand, nog te ontwikkelen beleid, ten aanzien van het thema Duurzaam 
Inkopen. 

3. Zorg dat de afdelingen – nadat het centraal beleid door SEI is ontwikkeld – Duurzaam  
Inkopen inbedden in de eigen organisatie, door: 
• Het door SEI opgestelde centrale beleid te vertalen naar de specifieke situatie binnen 

de eigen afdeling (SEI heeft hier een faciliterende rol, de afdelingen blijven zelf 
primair verantwoordelijk voor Duurzaam Inkopen). 

• Eén of twee medewerkers verantwoordelijk te maken voor Duurzaam Inkopen. Laat 
dit ook de medewerkers zijn die nu al betrokken zijn bij inkooptrajecten. 

• Houd per afdeling alle inkooptrajecten bij door bijvoorbeeld gebruik te maken van het 
bestaande programma ‘Inconto’ wat beheerd wordt door contractbeheer. 

 
4. Monitor in november 2010 opnieuw het thema Duurzaam Inkopen. Doe dit conform de 

huidige systematiek en methodiek tenzij het Ministerie van VROM haar methodiek 
wijzigt. 
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BIJLAGE 1 OPZET METHODISCHE AANPAK 
 

Monitor Duurzaam Inkopen 
 

1. Inleiding  
Hieronder ontvangt u informatie met betrekking tot de monitor duurzaam inkopen. De 
informatie bestaat uit de aanleiding, doelstelling, uitgangspunten en een overzicht van de bij 
SEI bekende inkooptrajecten waarvoor duurzaamheidscriteria van toepassing zijn.  
 

2. Aanleiding 
Provinciale Staten van de Provincie Utrecht heeft besloten dat in 2010 alle ingekochte 
werken, leveringen en diensten 100% duurzaam dienen te worden ingekocht. Hiermee is het 
thema duurzaam inkopen stevig op de politieke agenda komen te staan.  
Uiterlijk in januari 2010 dient Provinciale Staten geïnformeerd te worden over de huidige 
stand van zaken, waarbij inzicht gegeven moeten worden in de volgende punten: 

• Wat is het huidige niveau van duurzaam inkopen binnen de Provincie Utrecht, 
uitgedrukt in een percentage (totaal en per afdeling)? 

• In welke mate is duurzaam inkopen geborgd in het beleid en de processen van de 
Provincie Utrecht zodat de doelstelling, 100% duurzaam inkopen in 2010, 
gerealiseerd kan worden? 

 

3. Doelstelling en centrale vragen 
Het doel van de monitor duurzaam inkopen is inzicht geven in de mate waarin momenteel 
daadwerkelijk duurzaam wordt ingekocht, evenals in kaart brengen in hoeverre duurzaam 
inkopen is ingebed binnen de organisatie van de Provincie Utrecht, zodat aanvullende 
zekerheid gegeven kan worden dat de doelstelling in 2010 gerealiseerd wordt. 
 
Het doel van de monitor bestaat dus grofweg uit twee delen. In het eerste deel wordt 
gekeken naar de ‘performance’ ofwel de gerealiseerde resultaten, terwijl het tweede deel 
zich richt op het ‘systeem’ ofwel de waarborgen die er zijn dat de doelstelling van 100% 
duurzaam inkopen in 2010 zal worden gerealiseerd. 
 

Centrale vragen 
1. Wat is het huidige niveau van duurzaam inkopen binnen de Provincie Utrecht, 

uitgedrukt in een percentage (totaal en per afdeling)? 
2. In welke mate is duurzaam inkopen geborgd in het beleid en de processen van de 

Provincie Utrecht zodat de doelstelling, 100% duurzaam inkopen in 2010, 
gerealiseerd kan worden? 
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4. Scope en uitgangspunten 
 
Inleiding  
Per centrale vraag zijn de scope en uitgangspunten bepaald en geëxpliciteerd.  
Gestart wordt met de definitie van duurzaam inkopen. 
 
4.1  Definitie duurzaam inkopen3

Met duurzaam inkopen wordt bedoeld het toepassen van milieu en sociale criteria bij het 
inkoopproces, met als gevolg de daadwerkelijke levering van producten of diensten die aan 
deze milieu en sociale criteria voldoen. Dit betekent dat organisaties die duurzaam inkopen 
rekening houden met het milieu en met sociale aspecten. Met sociale aspecten wordt 
bijvoorbeeld gedoeld op arbeidsomstandigheden, zoals het vermijden van kinderarbeid. Bij 
milieuaspecten gaat het om het effect van het product op het milieu, bijvoorbeeld door 
energie- of materiaalgebruik. 
 
4.2 Scope en uitgangspunten eerste centralevraag 
 
Inleiding 
Bij het bepalen van de scope en uitgangspunten voor de beantwoording van de eerste 
centrale vraag worden de volgende variabelen gehanteerd: 

• Afbakening; 
• Uitgangspunt normering en ijkpunt duurzaamheidscriteria; 
• Wijze van meten; 
• Wijze van berekenen. 

Deze variabelen worden hieronder uitgewerkt.  
 
Afbakening 
Een heldere afbakening is noodzakelijk om te kunnen bepalen welke inkooptrajecten worden 
meegenomen in de monitor duurzaam inkopen en welke niet. De afbakening valt verder 
uiteen in twee aspecten.  

1. Het eerste aspect is tijd en geld. Alle opgestarte inkooptrajecten van 1-1-2009 t/m 1-
11-2009 boven de € 50.000, waarvoor duurzaamheidscriteria gelden, worden 
betrokken in deze monitor.  

2. Het tweede aspect is de beschikbaarheid van de inkooptrajecten. Uitgangspunt zijn 
de opgestarte inkooptrajecten. Dit betekent dat minimaal de offerteaanvraag bekend 
moet zijn. 
De afdelingsmanagers en/of sleutelfunctionarissen dienen uiterlijk twee weken nadat 
zijn onderstaand overzicht hebben ontvangen de gegevens aan te vullen en de 
eventuele ontbrekende offerteaanvragen aan te leveren. Inkooptrajecten die na deze 
twee weken worden aangedragen, worden niet meer meegenomen in deze monitor. 
De verantwoordelijkheid voor de volledigheid van het aantal inkooptrajecten, welke 
getoetst worden aan de duurzaamheidscriteria, ligt bij de afdelingsmanager. 

 
Het resultaat van deze afbakening wordt weergegeven in § 4.4. 
 

3 Bron: SenterNovem 
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Uitgangspunt normering en ijkpunt duurzaamheidscriteria 
Voor de normering van de duurzaamheidscriteria gelden de minimale duurzaamheidscriteria 
zoals deze per 2 juli 2009 door het Ministerie van VROM en SenterNovem4 zijn vastgesteld.  
Naast duurzaamheidseisen zijn er ook duurzaamheidswensen. Deze worden niet 
meegenomen in de meting van het niveau duurzaam inkopen (conform uitgangspunt 
PWC/VROM). 
 
Wijze van meten
Een inkoop wordt pas geclassificeerd als duurzaam, als de inkoop voldoet aan alle 
duurzaamheidseisen van deze productgroep.  
 
Berekeningswijze van het percentage
Het niveau van duurzaam inkopen wordt berekend op basis van het inkoopvolume5

De berekening van het percentage is dan als volgt: het jaar inkoopvolume van een afdeling 
wat duurzaam is ingekocht, gedeeld door het totale jaar inkoopvolume waarvoor 
duurzaamheidscriteria gelden (gebaseerd op § 4.4), uitgedrukt in een percentage. 
 

4.3 Scope en uitgangspunten centralevraag 2 
Voor de beantwoording van de tweede centrale vraag is een ‘norm’ voor de borging van 
duurzaam inkopen noodzakelijk. Deze norm is opgebouwd uit een aantal 
beoordelingscriteria. Het onderzoek geeft aan in welke mate de Provincie Utrecht voldoet 
aan deze beoordelingscriteria. Het inzicht is noodzakelijk om die zaken aan te kunnen wijzen 
die nu niet goed lopen en dus kunnen worden verbeterd. Het onderzoek beoogt nadrukkelijk 
niet om “zwarte pieten” uit te delen. Het onderzoek is gericht op het signaleren van 
verbetermogelijkheden en het doen van mogelijke aanbevelingen hieromtrent. De afdelingen 
worden niet bevraagd op onderdeel C.  
 

Afgeleide onderzoeksvragen  Onderzoeksvariabelen 
A Zijn de doelen ten aanzien van duurzaam inkopen binnen 

de Provincie Utrecht voldoende resultaatgericht? 
1. Gedefinieerde resultaten en doelen 
2. Adequate voortgangsbewaking  (op afdelingsniveau) 

 
B Zijn de regels en procedures voor duurzaam inkopen 

adequaat? 
3. Adequate structuur en taakverdeling 
4. Goede interne communicatiestructuur 
5. Adequate standards en templates 
6. Adequate procedures voor de bewaking van duurzaaminkopen  

 
C Zijn de proces en procedurebeschrijvingen adequaat? 7. Proces en procedurebeschrijvingen 

 

A. DOELEN / RESULTAATGERICHTHEID 

Onderzoeksvariabelen Beoordelingscriteria 
1. Gedefinieerde resultaten en doelen − Er is een actuele plan van aanpak duurzaam inkopen. 

− Het plan van aanpak incl. de doelen wordt uniform geïnterpreteerd door alle betrokkenen 
− Doelen en resultaten zijn SMART (beschreven). 
− Wijzigingen in de duurzaamheidscriteria (vanuit SenterNovem) worden direct opgepakt en 

gecommuniceerd naar de afdelingen. 
− De afdelingen beschikken over de actuele duurzaamheidscriteria 

2. Adequate voortgangsbewaking (op 
afdelingsniveau) 

− De realisatie van de doelen en resultaten wordt op afdelingsniveau bewaakt. 
− Per afdeling wordt minimaal jaarlijks aangegeven in welke mate duurzaam is ingekocht. 

4 www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/
5 Bijvoorbeeld: het product is in 2009 voor vier jaar aanbesteed voor € 1.000.000 per jaar en dus                        
€ 4.000.000 per vier jaar. In deze monitor is het inkoopvolume € 4.000.000.  
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B. REGELS EN PROCEDURES 

Onderzoeksvariabelen Beoordelingscriteria 
3. Adequate structuur en 

taakverdeling 
− Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden ten aanzien van duurzaam inkopen zijn verdeeld op 

afdelingsniveau. 
− Medewerkers verantwoordelijk voor duurzaam inkopen worden aangesproken op hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
4. Goede interne 

communicatiestructuur 
− De communicatie over duurzaam inkopen waarborgt een goede uitwisseling van informatie en 

communicatie: 
o Binnen de afdelingen 
o Tussen de afdelingen 
o Van de afdeling naar concernniveau  

5. Adequate standaards en templates − Er zijn adequate standaards en templates voor duurzaam inkopen opgesteld binnen de provincie 
Utrecht. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke productgroepen.  

− De templates (en onderdelen daarvan) worden eenduidig geïnterpreteerd. 
6. Adequate procedures voor de 

bewaking van duurzaamheid 
inkopen. 

− Er zijn goede standaards en templates voor het borgen en bewaken in welke mate er duurzaam 
wordt ingekocht.  

− Bij elke inkoop wordt op afdelingsniveau toegezien op de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria. 

C. PROCES 

Onderzoeksvariabelen Beoordelingscriteria 
7. Proces- en procedurebeschrijving − Het deelproces is beschreven 

o Er is een procesbeschrijving duurzaam inkopen. 
o De procesbeschrijving is volledig. Dit houdt in dat alle stappen zijn beschreven en 

dat de procesbeschrijving ook inzicht geeft in de taakverdeling en de doelstellingen 
van het proces. 

o De procesbeschrijving en de procedures zijn goedgekeurd door het 
verantwoordelijke management. 

o De procesbeschrijving en de procedures worden onderhouden en zijn actueel. 
o De meest recente versies van de procesbeschrijving en de procedures zijn bekend 

bij en beschikbaar voor de medewerkers. 

4.4 Geselecteerde inkoopdossiers per afdeling. 
Hieronder treft u de bij SEI bekende inkooptrajecten aan waarvoor duurzaamheidscriteria 
bekend. Wij verzoeken u deze lijst binnen twee weken aan te vullen in overeenstemming 
met de uitgangspunten uit § 4.2 en te retourneren aan annelies.van.bart@provincie-
utrecht.nl

Afdeling  Geselecteerde inkoop 
dossiers 

Financiële waarde van 
inkooptraject 

Van toepassing zijnde 
duurzaamheidscriteria 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT RESULTATEN PER AFDELING 
 
De resultaten zijn in onderstaande tabel per afdeling weergegeven, uitgedrukt in een 
percentage. Het percentage is berekend door het jaar inkoopvolume wat duurzaam is 
ingekocht, te delen door het totale jaar inkoopvolume waarvoor duurzaamheidscriteria 
gelden. 
Daar waar “n.v.t.” staat heeft de afdeling verklaard dat er geen inkooptrajecten zijn geweest 
waar duurzaamheidscriteria op van toepassing zijn, in overeenstemming met de scope en 
uitgangspunten zoals genoemd in bijlage 1. 
 
Afdeling  Percentage 

duurzaam 
ingekocht 

Jaar inkoopvolume 
daadwerkelijk duurzaam 

ingekocht 

Totaal jaar inkoopvolume 
waarvoor 

duurzaamheidscriteria gelden 
AHH n.v.t. € 0
AVV n.v.t. € 0
BEW n.v.t. € 0
BJZ n.v.t. € 0
CMU 0% € 0 € 305.410 
ECV n.v.t. € 0
FIN n.v.t. € 0
FSE 95% € 1.410.672 € 1.483.672 
GRN n.v.t. € 0
ILG 0% € 0 € 3.000.000 
INF 50% € 650.000 € 1.300.000 
KCK 0% € 0 € 500.000 
MIL n.v.t. € 0
MOB 100% 4.000.000 € 4.000.000 
MOW n.v.t. € 0
PEO n.v.t. € 0
PMF n.v.t. € 0
PRO n.v.t. € 0
SDC n.v.t. € 0
SEI n.v.t. € 0
SGU n.v.t. € 0
WEG6 100% € 8.541.302 € 8.541.302 
TOTAAL 76%7 € 14.601.974 € 19.130.384 

6 "Senternovem heeft de criteria voor transport eind 2009 ingetrokken omdat deze niet toepasbaar bleken. 
Bovendien bleek dat bovengenoemde criteria ook al in praktijk voor de afdeling Wegen onuitvoerbaar was. 
Om deze reden zijn de hiervoor geldende criteria per 1 juli 2009 (basisdatum voor deze monitor) buiten 
beschouwing gelaten en heeft de afdeling Wegen terecht de 100% score behaald." 
 
7 (€ 14.601.974 / € 19.130.384) * 100% = 76,3%. Afgerond 76%. 
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BIJLAGE 3 RESULTATEN PER AFDELING T.A.V. ‘BORGEN’ 
 


