(2012 geactualiseerd) MANIFEST PROFESSIONEEL DUURZAAM INKOPEN
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Plaats:

C.L. (Cornelis) Visser
Burgemeester, tevens portefeuillehouder Inkoop & Aanbesteden
Gemeente Twenterand
Postbus 67
7670 AB
Vriezenveen

Overwegende dat:
overheden ambitieuze doelstellingen hebben vastgesteld op het gebied van duurzaamheid en tal van
activiteiten ondernemen om deze doelen te halen;
overheden op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldrol hebben en dus zorg dienen te dragen
voor een duurzame bedrijfsvoering, waaronder duurzaam inkopen;
overheden door duurzaam in te kopen gezamenlijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
enerzijds de verduurzaming van markten en aan duurzame innovaties en anderzijds sociale
doeleinden;
overheden zowel Financiële voordelen kunnen behalen én hun eigen duurzaamheiddoelen kunnen
dienen door de strategische inzet van de inkoopfunctie, het investeren in de professionalisering van
de inkopers en (eventueel) het aangaan van samenwerkingsverbanden bij de inkoop;
Professioneel Duurzaam Inkopen betekent dat inkopers en andere betrokkenen in alle fasen van een
inkoopproces op zoek gaan naar kansen op duurzame, innovatieve oplossingen, zo mogelijk in
samenspraak met het bedrijfsleven;
een zo breed mogelijke toepassing van Professioneel Duurzaam Inkopen wenselijk is, en in ieder geval
bij inkopen waarbij dit substantieel kan bijdragen aan de duurzaamheiddoelen van de organisatie;
er allerlei hulpmiddelen en best practices wat betreft Professioneel Duurzaam Inkopen beschikbaar
zijn op de website van PIANOo (www.pianoo.nl);
voor een groot aantal productgroepen centraal minimale duurzaamheideisen en verdergaande
duurzaamheidwensen op milieuterrein zijn vastgesteld en daarnaast sociale aspecten kunnen worden
betrokken bij de inkoop (social return en sociale voorwaarden).
Verklaart dat:
Naam organisatie:
Gemeente Twenterand
de ambitie heeft om bij al haar inkopen te streven naar Professioneel Duurzaam Inkopen zoals
hierboven omschreven;
de ambitie heeft om in principe altijd bij de inkoop de centraal vastgestelde duurzaamheideisen op
milieuterrein en de sociale voorwaarden toe te passen en daarnaast de aanvullende centraal
vastgestelde duurzaamheidwensen op milieugebied een zwaar gewicht te geven;
in haar (bedrijfsvoerings-) jaarverslag zal rapporteren over concrete resultaten van duurzaam inkopen
en de realisatie van haar duurzaamheidambities;
desgevraagd zal meewerken aan de Monitor Duurzaam Inkopen van het Ministerie van I&M;
good practices en ervaringen met Professioneel Duurzaam Inkopen zal terugkoppelen aan PIANOo
(info@pianoo.n0;
er mee instemt dat zij wordt opgenomen op een lijst van organisaties die dit Manifest hebben
ondertekend, te vinden op de website van PIAN0o.
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