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Manifest MVOI 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

De Rijksoverheid heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 

(hierna het Manifest MVOI) ontwikkeld. Dit nieuwe document vervangt het Manifest MVI (minus de ‘O’) 2016-2021 

en zal door onze organisatie worden ondertekend. Het Manifest MVOI sluit inhoudelijk aan bij de wijzigingen in het 

inkoopbeleid dat wij op 13 september aan u hebben voorgelegd voor een wensen- en bedenkingenprocedure. 

Aanleiding: 

Nederlandse overheden geven samen jaarlijks voor ruim € 85 miljard uit aan producten, werken en diensten. De 

inkoopkracht van Nederlandse bedrijven en andere organisaties tezamen is nog veel groter. Voor de provincie 

Utrecht geldt dat de afgelopen jaren er ongeveer voor 200 miljoen euro is ingekocht. Door met deze gezamenlijke 

inkoopkracht in toenemende mate te sturen op maatschappelijke doelen, worden marktpartijen gestimuleerd om 

steeds meer duurzame en sociale producten en diensten te ontwikkelen en te leveren. Het stelt bedrijven in staat om 

hun innovaties en duurzame en sociale oplossingen naar de markt te brengen. Er is immers een wisselwerking tussen 

overheid, markt en andere partijen. 

Op 13 oktober 2022 zullen een groot aantal Rijksdepartementen, de Unie van Waterschappen, provincies en een 

aantal gemeenten het Manifest MVOI ondertekenen. Met de ondertekening geeft provincie Utrecht een duidelijk 

signaal af dat ze de gestelde maatschappelijke doelen onderschrijft en dat ze uitvoering wil geven aan zes specifieke 

maatschappelijke thema’s: milieu & biodiversiteit, klimaat, circulair (inclusief biobased), ketenverantwoordelijkheid 

(Internationale Sociale Voorwaarden), diversiteit & inclusie en social return.  

Het Manifest MVOI draagt bij aan een zeer groot aantal Utrechtse beleidsdoelen en programma’s, waaronder: 

• het programma Klimaat centraal;

• het programma Energietransitie 2020-2025;

• het programma Klimaatadaptatie 2020-2023;

• de beleidsvisie Circulaire samenleving 2050;

• de uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021-2023;
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• de sociale agenda ‘Wij doen mee!’; 

• het Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027; 

• het innovatieprogramma Gezonde leefomgeving 2022-2024. 

 

Vervolgprocedure 

Door het ondertekenen van het Manifest MVOI committeert de organisatie zich aan het concreet uitvoering geven 

aan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Om dit te bereiken dient er binnen een jaar na 

ondertekening een gezamenlijk actieplan MVOI te worden opgesteld waarin monitoring, jaarlijkse evaluaties en 

rapportages en actualisatie van de genomen maatregelen zijn opgenomen. Daarnaast leggen we in het plan vast 

welke ambitieniveaus we voor elk van de gestelde maatschappelijke doelen hanteren en laten we zien op welke wijze 

we werken aan het bereiken ervan. 

 

Binnen twee weken na ondertekening van dit Manifest MVOI door alle Partijen wordt de tekst daarvan gepubliceerd 

in de Staatscourant en op de site van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.  

Via een nieuwsbericht op de intranetpagina en een nieuwsbrief zal de interne organisatie worden geïnformeerd over 

de ondertekening van het Manifest MVOI.   

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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