COMBINED BUSINESS POWER
Professioneel & pragmatisch inkoopadvies

DUURZAAMHEIDSMETER
‘DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG NAAR DUURZAAM
INKOPEN’

Productsheets zijn beschikbaar over onder meer de
volgende onderwerpen:
ABC - Pareto analyse
Europees aanbesteden
Duurzaamheidsmeter
Inkooptalent: werving, selectie en detachering
Workshops en Trainingen
Procedurele begeleiding Europees aanbesteden
Contractmanagement
Besparingsplan
Meer info over wie we zijn en onze dienstverlening
vindt u op: www.cbp.nl
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DUURZAAMHEIDSMETER
‘DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG NAAR DUURZAAM INKOPEN’
DE VASTGESTELDE DOELSTELLINGEN OM ALLE
OVERHEIDSINKOPEN TE VERDUURZAMEN ZIJN DUIDELIJK.
DE RIJKSOVERHEID HEEFT ALS AMBITIE OM VANAF 2010 BIJ 100 PROCENT
VAN HAAR INKOPEN DUURZAAMHEID MEE TE NEMEN; VOOR PROVINCIES EN
WATERSCHAPPEN IS DIT 50 PROCENT EN VOOR GEMEENTEN 75 PROCENT.
GAAT U DEZE VASTGESTELDE DOELSTELLINGEN HALEN?

Het is een uitdaging om de gestelde
doelstellingen daadwerkelijk om te
zetten en te concretiseren naar de
praktijk. In hoeverre is duurzaamheid in uw aanbestedingsproces
geïntegreerd? En hoe weet u of de
doelstellingen zijn behaald? CBP
maakt het inzichtelijk voor u met de
duurzaamheidsmeter.

DOEL
De duurzaamheidsmeter is een door
CBP ontwikkeld instrument, waarmee geëvalueerd kan worden hoeveel procent van de aanbestedingen,
volgens de criteria van Agentschap
NL, duurzaam zijn ingekocht in een
bepaalde periode.
De uit de duurzaamheidsmeter
voortvloeiende resultaten maken
het voor u inzichtelijk of de doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen zijn behaald, waar
mogelijkheden ter verbetering liggen en, wanneer er een eerdere
meting is gemaakt, wat de vooruitgang is.
De uitkomsten van deze meting bieden u de kans om tot een duurzaam
inkoopbeleid te komen en duurzaamheid te integreren in uw aanbestedingsproces.

DE PRAKTIJK
De resultaten worden aan u gepresenteerd in de vorm van een rapportage met de volgende onderdelen:

HIEROM KIEST U VOOR DE
DUURZAAMHEIDSMETER:
•

•
•
•
•
•

•

Uitleg berekende resultaten
Samenvatting van de uitvoering
Uitkomsten van de meting
Conclusies vanuit de meting
Overzichten en onderbouwing
van welke aanbestedingen zijn
meegenomen, welke extra
duurzaamheidscriteria zijn toegepast en welke aanbestedingen niet zijn meegenomen in de
meting
Adviseren over mogelijke verbetering en implementatie van
duurzaamheid in uw aanbestedingsproces

CBP heeft de kennis om de duurzaamheidscriteria op de juiste wijze
toe te passen bij aanbestedingen,
duurzaamheid een plek te geven in
het inkoopbeleid en het te integreren binnen de huidige uitvoering van
de inkoopfunctie.
Wij delen deze kennis ook graag met
u in de vorm van workshops en trainingen.

•

•

•
•

Dé tool om te evalueren of de duurzaamheiddoelstellingen zijn behaald
Compleet inzicht in de huidige toepassing van duurzaamheidscriteria bij uw
aanbestedingen
Concrete weergave in percentages van
de toepassing van duurzaamheid per
aanbesteding, per productgroep en/of
per afdeling
Gebaseerd op de criteria voor Duurzaam inkopen volgens Agentschap NL
Praktische, toepasbare adviezen om
duurzaamheid te integreren binnen de
huidige uitvoering van de inkoopfunctie.

Benieuwd wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Bel of e-mail en maak kennis met
de mensen van Combined Business Power!

ADRES

Zonnedauw 3
7322 EA Apeldoorn
TELEFOON

(055) 368 08 16
FAX

(055) 368 08 10
INTERNET

www.cbp.nl
EMAIL

info@cbp.nl
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