
• Innovatieve aanbestedingen onder de aandacht 
brengen via intranet

• Toepassen beste kwaliteit-/prijsverhouding
• Toepassen van MVI duuzaamheidscriteria
• Meenemen van de volledige levenscycluskosten 

van een opdracht en niet slechts de aankoopprijs

DOORLOPEND

• Afvalloos 2030
• Klimaatneutrale stad 2030
• Nulemissiezone 2030
• Niet chemisch onkruid bestrijden
• Voorraadbeheer

• Aanbestedingen selecteren die geschikt zijn voor 
klimaatneutraal inkopen 

ENERGIE
• Zonnepanelen op een gedeelte van het  

gemeentelijk vastgoed
• Onderzoek (en uitwerking) naar de aanleg van  

zonneweides
• Groen gas en elektra
• Gestart met het aanpassen van de verlichting in de 

openbare ruimte naar led verlichting 

REIZEN
• Dienstreizen zo veel mogelijk met het OV. Compen-

satie CO2 voor dienstreizen OV door greenseats
• GR Omnibuz, elektrisch wagenpark opnemen in de 

aanbesteding
• Laadplein Stadsbeheer
• Pilot elektrische dienstauto’s 

ORGANISATIE
• Aanbesteding duurzame koffie- en theefaciliteiten
• Duurzaamheidscriteria opgenomen bij de aanbe-

steding catering (zo wordt er soep van  
soup-a-licious geserveerd).

• Elektrisch handgereedschap
• Papierloos vergaderen

WAT DOEN WE AL GOED?

AAN DE SLAG IN 2019

AAN DE SLAG IN 2020-2022

• Nieuwbouw Integraal Kindcentrum
• Uitbreiden P&R faciliteiten met meer laadpalen 

voor electrische auto’s (P+R Noord)
• Verdere vervanging van bestaande verlichting 

naar led verlichting in de openbare ruimte 

VRIJHEIDSPLEIN
Bij de inrichting van het Vrijheidsplein wordt zoveel 
mogelijk gekozen voor duurzame oplossingen:
• Duurzaam paviljoen
• Speeltoestel gemaakt van duurzame materialen in 

de natuurlijke omgeving 

• Voorbedrukte en reinigbare verkiezingsborden

DOORLOPEND

• Stadslogistiek
• Onderzoek naar kansen en mogelijkheden voor het 

aansluiten op bestaande warmtenetten
• Aankopen elektrisch facilitair busje

• Bij alle aanbestedingen de nota Social Return 
toepassen en doorontwikkelen

• Coördinator Social Return

• Social Return wordt toegepast op inkopen > 
100.000 euro

• Aanbestedingen (kunnen) worden voorbehouden 
aan sociale werkplaatsen:

• catering
• schoonmaak
• postbezorging 

PROJECTEN
Succesvolle invulling van projecten met behaalde 
Sociale Return doelstellingen: 

• Timmerfabriek
• Lage Fronten
• Waterplan en 6 GRP’n (beleidsplan M-H)
• Eiffel Fase 2
• Verbouwing en uitbreiding Timmerfabriek en 

Bureau Europa

WAT DOEN WE AL GOED?

AAN DE SLAG IN 2019 AAN DE SLAG IN 2020-2022
• Gezamenlijk regionaal beleid op het gebied van 

social return
• Ontwikkeling bovengebied A2
• Nieuwe aanbesteding Verkiezingspost  

(stempas, etc)

DOORLOPEND

• Nieuwe aanbesteding postbezorging
• Aanbesteding drukwerk

• Toepassen beste kwaliteit-/prijsverhouding
• Aanbesteding disposables
• Afval scheiden en gescheiden ophalen
• Sloop Marcusschool
• Recyclen plastic bekers

WAT DOEN WE AL GOED?

AAN DE SLAG IN 2019
• Analyse van de inkoopkalender m.b.t duurzame 

kansen
• Geen flessenwater maar hervulbare flessen met 

plat en bruisend water 
• Aanbesteding printers
• Onderzoek naar kansen en mogelijkheden op basis 

van de inkoopkalender
• Periodiek overleg met de regio en partners over 

gezamenlijk inkopen

• Jaarlijkse update van het actieplan - januari 2020 
hernieuwde versie toesturen aan de raad

• Continu verbeteren van inkoopprocessen en 
werkinstructies

• Consequent toepassen duurzaamheid in  
aanbestedingen

• Samenwerking met organisaties in de regio
• Marktanalyse
• Toepassen keurmerken als selectiecriteria 

SAMENWERKEN
• Intern en extern kennisdelen
• Samen inkopen om innovatieve opdrachten in 

de markt te zetten

DOORLOPEND

• Duurzaamheidsdoelstelling en ambities opne-
men in inkoop- en aanbestedingsbeleid.

• Duurzaamheid en sociale omgeving hoog op 
strategische agenda plaatsen

• Inkoop koppelen met de Klimaatbegroting 

SAMENWERKEN
• Regionale inkoop
• Inkoop professionalisering door het delen van 

kennis 

INKOOPKALENDER
• Jaarlijks wordt er een inkoopkalender opgesteld 

voor de verwachte inkopen
• Aangemelde inkopen worden beoordeeld op 

duurzaamheids kansen
• Minimaal 3 aanbestedingen aanwijzen waarbij 

er extra aandacht is voor duurzame oplossingen. 
• Cursus inkoop voor alle inkopers binnen de 

organisatie om kennis te borgen en ervaringen 
te delen

• Kansen detecteren en selecteren voor duurzame 
oplossing in de markt

WAT DOEN WE AL GOED?

AAN DE SLAG IN 2019
• Zelfevaluatie door middel van Nen 26000 
• Onderzoeken Nen 20400 en 26000 een meerwaar-

de hebben voor inkoop
• Duurzaam inkopen agenderen bij gezamenlijke 

inkopen
• Processen optimaliseren ten behoeve van de  

samenwerking binnen het SSC-ZL
• Uitwerken Past Performance Systeem
• Voeren van gesprekken met medewerkers om 

duurzame kansen te selecteren
• SSC-ZL inkoop motiveren te kiezen voor alterna-

tieve aanbestedingsvormen als daarmee duurza-
me oplossing mogelijk worden

AAN DE SLAG IN 2020-2022
• Onderzoek warmtenet

AAN DE SLAG IN 2020-2022
• Blijven leren en experimenteren om te komen tot 

de meest passende duurzame oplossingen per type 
inkoop. Kennis delen en ophalen

• Verdiepingscursus inkopen voor decentrale  
inkopers

Klimaatneutraal inkopen Duurzaam inkopen
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Social Return

Algemeen
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