
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR MENSEN EN DE PLANEET
Belangrijkste stappen voor de ontwikkeling van een sociale en 
milieugerichte aanpak van overheidsopdrachten

Stap 1: Ontwikkel een duurzame aanpak

Stap 2: Kies de juiste aanbestedingsprocedure

Stap 3: Integreer sociale en milieucriteria

Stap 4: Creëer duurzame verandering

Bepleit duurzame inkoop  
Maak gebruik van bestaande 
duurzaamheidscriteria en beschikbaar 
onderzoek met betrekking tot 
milieuprestaties en marktanalyse.

Koppel overheidsopdrachten aan 
bredere prioriteiten
Bekijk het sociale en milieubeleid op 
het niveau van de organisatie en op 
lokaal en nationaal niveau en ga na 
hoe dit kan worden gekoppeld aan 
uw inkoopactiviteiten.

Maak een evaluatie van de behoeften 
Overleg met collega's en gebruikers 
van diensten om ervoor te zorgen dat 
wat u koopt voldoet aan sociale en 
milieueisen.

Treed in contact met de markt 
Praat met leveranciers om te weten
 te komen wat hun antwoord is op 
duurzame doelen en doelstellingen. 
Dit kan gebeuren vóór, tijdens en na 
uw aanbesteding, gebruikmakend van 
verschillende vormen, zoals 
vergaderingen, aankondigingen en 
informatiedagen.

bit.ly/EU-SocialProcurementPolicy
bit.ly/GreenPublicProcurement

Bouw voort op 
bestaande goede 
praktijken en maak 
gebruik van 
beschikbare bronnen.
Maak gebruik van 
bestaande 
duurzaamheidscriteria en 
beschikbaar onderzoek 
met betrekking tot 
milieuprestaties en 
marktanalyse.

Gebruik selectie- en 
uitsluitingscriteria om 
ervoor te zorgen dat u 
de meest duurzame 
inschrijvers kiest.
De richtlijnen van 2014 
laten u toe inschrijvers 
uit te sluiten of te 
selecteren op basis 
van hun duurzame 
technische 
bekwaamheid en 
ervaring.

Integreer duurzaamheid in elke fase 
van uw inkoopproces.
Integreer 
duurzaamheidsoverwegingen in alle 
processen, zodat positieve sociale 
en milieueffecten business as usual 
worden.

Moedig de markt aan om een 
duurzame impact te creëren
Probeer uw leveranciers te stimuleren 
om verder te gaan dan het strikt 
noodzakelijke door hen de kans te 
geven duurzamere oplossingen voor 
te stellen. Denk ook aan bepalingen 
met betrekking tot de "beste 
beschikbare technologie" of 
"voortdurende verbetering" om 
innovatie te stimuleren.

Maak gebruik van sociale 
en milieutechnische 
specificaties bij het 
uitschrijven van de 
aanbesteding.
Neem duurzame 
prestaties of functionele 
eisen op, een verwijzing 
naar normen, typische 
technische specificaties 
of referenties, of een 
combinatie van deze 
benaderingen.

Gebruik 
contractbepalingen en 
-voorwaarden om het 
duurzaam inkopen 
verder te waarborgen.
Het vastleggen van 
volledige voorwaarden 
die ingaan op de 
specifieke 
duurzaamheidsaspecte
n kan ervoor zorgen 
dat leveranciers sociale 
en milieuresultaten 
leveren.

Gebruik uw netwerk
Wees niet bang om met andere 
inkopers en deskundigen te spreken. 
Wissel ervaringen uit, leer van door 
anderen geteste benaderingen en 
bouw samen capaciteit op om 
praktijken verder te ontwikkelen.

Volg op, evalueer en bouw voort op 
geleerde lessen
Volg de resultaten op, toon de impact 
van uw aanpak aan, vier mijlpalen, 
beoordeel hoe praktijken verder kunnen 
worden verbeterd en deel uw verhaal 
om anderen te inspireren!

bit.ly/EU-PublicTenderingRules
Hier vindt u meer informatie over de verschillende procedures

Onderzoek de beschikbare middelen, bv.:

Open procedure

Beperkte procedure

Mededingingsprocedure met 
onderhandeling

Concurrentiegerichte dialoog

Innovatiepartnerschap

#MakingSpendMatterGa naar: urbact.eu/makingspendmatter 

Ontdek de Making Spend Matter Toolkit voor meer begeleiding, tools en 
aanbevelingen over hoe u uw strategisch inkooptraject kunt voortzetten:

Making Spend Matter is een netwerk van 7 Europese steden, gefinancierd 
via het URBACT III-programma en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, dat onderzoekt hoe uitgavenanalyses kunnen worden gebruikt 
als een empirische basis om overheidsopdrachten te verbeteren en bredere 
voordelen op te leveren voor gemeenschappen en plaatsen.


