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worden voldaan zijn : behoud
van (kwaliteit en kwantiteit)
van bos; houtkap mag niet ten

Een schommel voor de wijk, briefpapier met een ander
logo, nieuw kantoo rmeubilair, een trits visitekaartjes.
En graag al lemaa l geproducee rd met duurzaam hout.
Inkopers bij de overheid horen die wens ste eds vaker.
Het Rijk wil dat 75 proce nt van de gem een telijke inkopen
van producten en dienst en volgend jaar duu rzaam zijn
en zelf wil de rijksoverheid vanaf dat moment volledig
duur zaa m inkopen. De voorbereidingen hiervoor zijn in
volle gang . Zo ste lde SenterNovem, een ag ent s chap van
Econom ische Zaken, in opdrac ht van VROMcrite ria op
waa raan product en moeten voldoen om als duurzaam te
worden aangemerkt. Elke 'productgroep' heeft inmiddels
een eigen ha ndleiding die onde r a ndere ingaat op minimumei sen en gunning criter ia. Naast de website van het
agentsc hap zijn er nog tal van andere sites met fora , helpdesks en voorbeel dbestekken over duurzaam inkopen .
De theorie is er, maar nu de praktijk . Wa nt dan sta je als
inkoper ineens voor de taak om daadwerkel ijkduur zaam
te s hoppen. Neem producten waa r hout in is verwe rkt:
printpap ier, meubil air, s pee ltoes te llen, lam inaat, kozijnen. Waar lopen inkopers allemaa l tege naa n en bela ngrijker: hoe lossen ze dat op?

kent dit, maar denk t ook dat je dit vooraf als gemeente
voor een deel kunt voorkomen . '"jevraagt iets van de
ma rkt, maar vooraf kun je natu url ijk ook onderzoeke n
wat de mar kt kan bieden . Daar kun je je vraag op afstemmen en zo a lsn og duurzaam zij n."
VEILIGHEID
Duurzaamheidsadvis eur van de gemeente Heerenv een , Ri xt Muller , omsc hrijft het inkoopproces als ee n s a me ns pel tuss e n jurist , inkoper e n
duu rzaam heidsadvis eur. Bij relevante aanbe st edingen
gaat Muller met de inkoopveran twoordelijken om tafe l
zitte n. Een belangri jke vraag: wat is haalbaa r op het
ge bied van du urzaam heid als je kijkt naar onze eige n
eisen en we nse n? "Soms zullen we de lat juist hoger
legg en dan de criteria aan geven, op and ere mom en ten
moeten we ze misschien bijstellen. Als je kijkt naar de
eisen voor speelgoedtoestellen bijvoorbeeld, dan za l
veilig heid een van de belangrijkste zijn. Ik zeg niet dat je
daa rmee da n niet duurza a m kunt inkopen, maar zulke
afweg ingen kome n zeker aa n de orde."

WACHTEN
Alleree rs t blijkt duurza amheid niet het
enige criterium bij de aan koop va n produ cten . Dat is een
lastige kant van duur zaam inkopen. Veel ge meente n
willen de minimumeisen wel toepassen, maar dat is volgens hen sim pelweg niet altijd mogelijk. Bij de gemeente
Breda herkenn en ze dit. Inkoopadviseur Philippe Weij ling:
"Daa r waa r mogelijk passen we de ha rde criteria toe.
Maar de belangrij kste vraag blijft: wat he bben we nodig
en wat kan de ma rkt ons bied en? Soms zijn de criteri a
dan niet het meest handig . Denk aan een levera ncier die
duurza am gep roduceerde kantoora rtikelen kan leveren,
maar een lange levert ijd heeft. Daa r kunnen we niet
a ltijd op wac hte n. Ik kan me voors tel len dat je daard oor
dus niet duur zaam inkoopt."
Chris Freijs e, inkoper bij de gemeente Oisterwijk, he r-

CONVENANT
Samen met anderen optrekken kan hobbels wegnemen. De kleine gemeente Wym britse radie l
in Fries la nd vindt onde r a nde re hulp bij de geme ente
Heerenveen. Heerenveen weet zich vanaf ja nuari volgend
jaar verzekerd van FSC-hout, een van de systemen die
is goedgekeu rd door TPAC [zie kader!. Vanaf dat moment
is dit certif icaat een st andaard eis in de best ekken . Om
st erker te staa n, s lote n de gemeen ten Leeuwarden,
Heerenveen , het wetters kip Frys làn en de gemeent e
Wymbritse radiel gezame nlij k het FSC-convena nt. Hier mee wil Heerenveen een boodsch ap uitdragen , zegt
Muller. 'Voor een gemeente als Wymbritse rad iel ka n de
keus voor FSC som s moe ilijk zijn, als bedrijven het niet
waa rd vinde n zich s peciaa l FSC te cert ificeren voor zo'n
kleine ge-meent e. Met het geza men lijk uitdrag en va n
het convenant maken we ook gemeenten als Wymbritseradiel sterker."
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MARKTSTRATEGIE

CREATIE F
Een andere man ier om toch zoveel mogelijkduurzaam te kunnen inkopen is de eisen breed te
houden . De vraag naar gecert ificeerd hout zal in 2010
steeds meer toenemen . Op dit moment zijn vee l gemeenten gewend om ee n bepaald e houtsoort in de bestekke n op te nemen . wat kan leiden tot een tekort aan
bepaalde gecer tifi ceerde houtsoort en. Gevolg: lange
levertijde n en hoge prijzen. Om dit te voorkome n kunnen
ge mee nte n hun eise n ook ruimer omsc hrijven. bijvoorbee ld door aan te geven dat ze gra ag hout willen met
bepaa lde duurz aamh eids - e n kwaliteitseise n en de te
geb ruiken houtsoort aan de levera ncier over te laten.
Hierdoor daag je de ma rkt uit om creatiever na te den ken over het begrip duu rzaamh eid. Precies wat de
overhe id wil: door duurzaam in te kopen . du urzam e
innovaties in bedrijven een extra stimulans te geven.

-

Meerweten?
• www.inkoopduurzaa mhout.nl
Met het project Hout. op naar 100%duurzaam inkopen onderste unt
stichti ng Probos inkopers bij het inkopen van duurzaam
geprod ucee rd hout.
• Bouwend Nederland en stichting Probos orqaniseren Dp
29 se ptember en 20 oktober twee gratis kijken- bij-collega- excurs ies .
Op www.probos .nVtimmerdeketendicht kunnen geïnteress eer den zich
hiervoor aa nmelden.
• www.senternovem.nVduurzaa minkopen
• www.vrom.nVduurzaa minkopen
• www.helpdes kduurzaaminkopen.nl
• www.mvonederla nd.nl
• www. pianoo.nl
• www.duurza meoverhede n.nl
De VNG en het Klimaatverbond loven een prijs uitvoor het beste
pra ktijkvoorbeeld op het gebied van duurzaa m inkopen of
aa nbestede n. Op het Congres Duurzame Overhede n en Duurzaam
Inkopen va n donderdaq 19 novemb er wordt de winnaa r beke ndgemaakt.

DRAAGVLAK
Duidelij k is dat veel gemeenten hun
best doen duurzaam in te kopen. Maar de grote vraag is
natuurlijk: is 75 procent in 2010 haalbaar? Volg en s inkoopadviseur Weijling va n Breda zullen gemeenten het
moe ilijk krijgen en zal het af en toe frustrerend zijn.
maar positief is dat de wil er is . Zijn eigen gemeente wil.
net a ls veel and ere geme ent en . uiteindelijk honderd
procent duurzaam inkopen . "Het bes tu ur heeft deze
amb itie ondertekend en dat is erg belangrijk: gemee nten moet en er voor zorge n dat het bes tuurlijk draagvla k
er is. Probeer het aan de voorka nt zo goed mogel ijk te
rege len." Inkoper Freijse van Oisterw ijk is naar eigen zeggen positief ingest eld. maar ook reëel. "Di e percentages
zegge n mij niet zoveel. Het moet tussen de oren zitten .
dat is belan gr ijk. Wat mij betreft is de tre in gaan rijden .
maar houdt hij ook voldoende vaa rt? Dat is de vraag ."
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