IFZ inkoopbeleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De (cluster)leden van IFZ willen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hanteren hiertoe
duidelijke kaders over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). MVI kan een bijdrage leveren door bij de
aanschaf van producten en diensten te sturen op een zo laag mogelijke milieu impact - in de productiefase,
gebruiksfase én na afdanking. Dit conform de uitgangspunten van de Green Deal Duurzame Zorg.
MVI in het inkoopproces
a) In de voorbereidingsfase wordt afgewogen of het gebruik van het product of dienst echt noodzakelijk is.
b) Indien er MVI-criteria zijn opgesteld voor een product-/dienstcategorie volgens het gouden certificaat van
Milieuthermometer Zorg (incl. PIANOO en Europese Green Procurement) van Stichting Milieukeur en
Milieuplatform Zorg, dan wordt hierop getoetst bij alle desbetreffende inkooptrajecten.
c) MVO-criteria hebben een subwegingsfactor van minimaal 15% van de totale wegingsfactor van het PvE.
d) Alle producten en diensten die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid,
dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn
gekomen, worden geweerd.
e) Alle (uitzonderingen daargelaten) documenten bij inkooptrajecten zijn digitaal om het gebruik van papier te
reduceren.
f) Waar van toepassing wordt circulariteit onderdeel van het contract met thema’s als: afvalpreventie,
minimalisatie van grondstoffen, minder energieverbruik en/of afvoer/hergebruik.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Budgethouder:
 is verantwoordelijk voor het naleven van het MVO-beleid van het (cluster)lid.
Inkoper:
 past de desbetreffende MVO-criteria toe bij inkooptrajecten;
 rapporteert over de toepassing van het MVO-inkoopbeleid aan de beleidsadviseur duurzaamheid t.b.v. de
milieucertificering en handhaving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Beleidsadviseur duurzaamheid (of andere functienaam per (cluster)lid):
 adviseert en participeert gevraagd en ongevraagd in inkooptrajecten over het toepassen van het MVIinkoopbeleid;
 de beleidsadviseur duurzaamheid monitort, in samenwerking met de budgethouder en de inkoper, de
aangeboden duurzame oplossingen;
 rapporteert over de toepassing van het MVI-inkoopbeleid aan Raad van Bestuur en management i.k.v. de
milieuvergunning en milieucertificering.
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