
Menukaart 
Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

Heb je een vraag of opmerking?

Anike Wildervanck de Blécourt  
Coördinerend Directeur Inkoop OCW 
a.wildervanckdeblecourt@minocw.nl 
06-52 36 74 39

Johan Jonkman
Manager IUC-Noord
johan.jonkman@iuc-noord.nl
06-55 85 20 61

Waarde door professie

Kies een thema Doel

Milieu 
Inclusief biodiversiteit

Klimaat
Bij klimaatbewust inkopen gaat het om het voorkomen of minimaliseren van de uitstoot 
van CO2 en andere broeikasgassen. Het leveren van een positieve bijdrage aan energiebe-
sparing en de transitie naar duurzame energiebronnen.

Circulair
Inclusief biobased

Circulaire inkoop is een belangrijk instrument in het aanjagen van de circulaire economie. In 
de eerste plaats door het inkopen van producten die zo min mogelijk uit primaire grondstof-
fen bestaan en die na hun eerste gebruiksfase goed herbruikbaar zijn (als product, compo-
nent of materiaal). Daarnaast kan door middel van inkoop worden ingezet op preventief en 
correctief onderhoud en/of refurbishment van reeds bestaande producten.

Keten-
verantwoordelijkheid 
Internationale Sociale 
Voorwaarden

Veel van wat de overheid inkoopt hee� zijn oorsprong in productielanden, waar sprake kan 
zijn van hongerlonen, moderne slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Je kunt vanuit inkoop 
bedrijven stimuleren hun ketenverantwoordelijkheid te nemen. Bedrijven, maar ook de 
publieke sector zelf, kunnen sociale misstanden tegengaan door het toepassen van internati-
onale sociale voorwaarden (ISV). Dit bevordert internationale arbeidsnormen en goede 
arbeidsomstandigheden.

Diversiteit en 
inclusie

In een diverse en inclusieve samenleving wordt iedereen gelijk behandeld. Ongeacht bij-
voorbeeld wie ze zijn, van wie ze houden, waar ze vandaan komen of waarin ze geloven. 
Samenwerking met diverse mensen levert meer innovatie en betere producten en diensten 
op, die aansluiten bij de maatschappij. Diversiteit en inclusie kunnen in inkoop uitgevraagd 
worden.

Social Return

Social return is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid 
te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt bij het verstrekken van 
opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten een sociale bijdrage te leveren en 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt een kans te geven.
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Maatschappelijk Verantwoord 
Opdrachtgeven en Inkopen
Niet alleen le�en op de inkoopprijs van diensten en goede-
ren, maar ook kijken naar sociale en economische aspecten 
en naar de e�ecten op het milieu. Dat is Maatschappelijk 
Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Voor veel 
overheden is MVOI een belangrijk instrument om de (rijks-
brede) ambities op het gebied van duurzaamheid te realise-
ren. Deze menukaart helpt je daarbij. Kies een thema en 
bespreek dit met de inkoopadviseurs. Zo werken we samen 
om duurzame resultaten te behalen.

Je kunt via inkoop bijdragen aan een beter milieu, het tegengaan van milieuverontreiniging 
en het beschermen van de leefomgeving en biodiversiteit. Denk aan: materialen en grond - 
sto�en, water en bodem, leefomgeving, natuurinclusief inkopen, en biodiversiteit.
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