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1. Inleiding 
Bij Wezendonk Zand en Grind BV. (Wezendonk) is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
een belangrijk thema. Voor de meeste producten en diensten die Wezendonk inkoopt zijn er 
mogelijke risico’s op het schenden van MVO-principes en normen. Dit kan onder andere gaan over 
milieuvervuiling in productieprocessen van ingekochte producten, maar ook over slechte 
arbeidsomstandigheden in productieketens. Wezendonk wil niet direct of indirect bijdragen aan de 
schending van ecologische of sociale duurzaamheid en wil om deze redenen ook bij het inkopen van 
producten en diensten de juiste duurzame keuzes maken.   
 
Dit document omschrijft wat de ambitie van Wezendonk is op het gebied van duurzaam inkopen en 
welke inkoopcriteria Wezendonk hanteert. Door het specificeren van specifieke duurzame 
overwegingen per product of dienst die Wezendonk inkoopt, streeft deze handreiking ernaar verdere 
richting te geven aan het uitvoeren van het beleid. Op deze manier kan Wezendonk dit duurzaam 
inkoopbeleid implementeren in die onderdelen van de organisatie waar inkoopactiviteiten uitgevoerd 
worden.  
 

2. Doelstelling 
Wezendonk heeft in haar MVO meerjarenbeleid zichzelf ten doel gesteld om in de komende jaren in 
toenemende mate duurzaamheid in overweging te nemen bij het inkopen van producten en diensten. 
Hierbij is als doel geformuleerd om in 2025 minimaal 25 procent van de inkoop volledig duurzaam te 
doen. Het opstellen van dit duurzaam inkoopbeleid is de eerste stap in de richting om dit doel te 
behalen. Verder zal Wezendonk:  

 De medewerkers die inkopen verrichten bewust maken van de duurzame alternatieven en 
attenderen op het nieuwe duurzaam inkoopbeleid;  

 Zich inzetten om te werken conform de internationale en nationale gedragscodes zoals de 
OESO richtlijnen; en 

 MVO opnemen in leverancierscontracten en beoordelingen om te verzekeren dat ook zij zich 
houden aan deze richtlijnen en, de door Wezendonk vastgestelde, MVO-normen.   

 

3. Inkoopcriteria 
Bij de inkoop van producten en diensten zal Wezendonk een keuze maken aan de hand van People, 
Planet en Profit criteria. Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat prijs één van de criteria is, maar 
niet belangrijker dat de andere aspecten die aangegeven zijn in tabel 1.  
 

Duurzaam Inkoopcriteria Wezendonk 
People Veiligheid 

Gezondheid 
Mensenrechten 
Arbeidsomstandigheden 

Planet Recyclebaarheid 
Verbruik grondstoffen 
Uitstoot broeikasgassen 
Indirect transport 

Profit Prijs 
Reputatie leverancier qua eerlijk zaken doen 
Levensduur  
Bijdrage regionale economie  

 
 

Tabel 1: duurzame inkoopcriteria 

Wezendonk 
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3.1 Duurzame overwegingen 
Aan de hand van de People, Planet en Profit criteria zijn een aantal aspecten opgesteld die bij de 
inkoop van producten en diensten overwogen moeten worden, namelijk:    

 Kies voor lokale leveranciers en producenten;  

 Kies, waar mogelijk, voor producten die zijn getransporteerd over het water of over de weg en 
vermijd luchttransport;  

 Kies voor gerecyclede, recyclebare en biologische materialen; 

 Houd rekening met de arbeidsomstandigheden in de hele keten; 

 Vraag om transparantie over de afkomst van het product; en 

 Kies voor kwaliteit en verzeker een lange levensduur.  
 

3.2 Duurzaam inkoopcriteria per productgroep  
In bijlage 1 en 2 zijn de duurzaam inkoopcriteria per productgroep te vinden. Deze zijn opgesteld aan 
de hand van verschillende richtlijnen en documenten voor duurzaam inkopen. Hierin staat voor de 
primaire en secundaire productgroepen van Wezendonk omschreven wat de duurzaam inkoopcriteria 
zijn, met de daarbij mogelijke certificaten en keurmerken. Aan de hand van de omschreven 
hulpmiddelen in hoofdstuk 5 kan Wezendonk deze criteria, waar nodig, zelf aanpassen, uitbreiden en 
actualiseren.   

4. Leveranciers  
Het is belangrijk MVO afspraken met leveranciers en andere ketenpartners te maken. Dit helpt bij het 
verzekeren van MVO aspecten bij bestaande leveranciers en bij het selecteren van nieuwe 
leveranciers. Denk hier bijvoorbeeld aan de omgang met risico’s rondom de schending van 
mensenrechten in de keten. Stappen hier zijn:  

1. Specificeren van de MVO eisen in contracten;  
2. Selectie en contractering van leveranciers die voldoen aan deze eisen; en 
3. Controleren van deze afspraken op naleving en bijsturen wanneer voorwaarden niet worden 

nageleefd.     

5. Hulpmiddelen 
Er zijn diverse hulpmiddelen waar organisaties gebruik van kunnen maken bij het identificeren van 
mogelijke risico’s ten aanzien van het schenden van MVO-principes via de inkoop. Voorbeelden die 
Wezendonk  verder kunnen helpen bij het uitrollen en implementeren van dit beleid zijn: 
 
1. Documenten rondom specifieke productgerichte duurzaamheidscriteria 

 De website www.pianoo.nl heeft voor verschillende productgroepen documenten 
opgesteld met daarin mogelijke duurzaam inkoopcriteria die organisaties kunnen 
overwegen tijdens de inkoop. Deze documenten zijn ook gebruikt bij het opstellen van de 
duurzaam inkoopcriteria per productgroep voor Wezendonk.  

 De MVO Risico Checker van MVO Nederland. Hiermee kan Wezendonk voor al haar 
productgroepen de MVO risico’s in de keten identificeren, vastleggen en blijven 
controleren.   

2. Relevante duurzaamheidscertificaten en keurmerken 
Door producten te selecteren die gecertificeerd zijn en/of voorzien zijn van een bepaald keurmerk 
kan Wezendonk verzekeren dat deze producten aan bepaalde criteria voldoen. In bijlagen 1 en 2 
staan de relevante certificaten en keurmerken voor Wezendonk omschreven. Voor meer 
informatie kan onder andere worden gekeken op https://keurmerken.milieucentraal.nl/. 

http://www.pianoo.nl/
https://keurmerken.milieucentraal.nl/
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3. Controles op naleving bij leveranciers 
De meeste certificerende instanties die producten  beoordelen in het kader van toekenning van 
certificaten en keurmerken, voeren controles uit in fabrieken of andere relevante plekken om te 
controleren of de producten op een verantwoorde manier worden geproduceerd. Wezendonk kan 
ook eigen controles doen bij leveranciers om te controleren op naleving van de afspraken. Hierbij 
kan onder andere gedacht worden aan een rondgang op productielocaties, controles op 
aandachtspunten en het voeren van gesprekken met medewerkers van de leveranciers.  

4. Internationale en nationale richtlijnen voor MVO 
Wezendonk kan overwegen om aspecten uit de volgende richtlijnen te verwerken in de eigen 
duurzame inkoopcriteria:  

 De OESO richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 43 andere landen) 
van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van MVO. Ze bieden handvatten 
voor bedrijven om met kwesties als mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie om 
te gaan.  

 Het Global Compact van de Verenigde Naties vraagt ondernemingen om, binnen hun 
invloedssfeer, kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, 
het milieu en de bestrijding van corruptie te omarmen, te ondersteunen en uit te voeren.  

6. Waarborgen van gebruik duurzaam inkoopbeleid 
Het is belangrijk om het managementteam en medewerkers die betrokken zijn bij het inkoopproces 
bekend te maken met het duurzame inkoopbeleid. Dit zal een nieuwe manier van denken vereisen en 
het is daarom belangrijk dat zij begrijpen waarom Wezendonk deze stap heeft gezet en dat zij zelf hier 
ook achter staan. Het is aan te raden een bijeenkomst te organiseren waarin degenen die inkopen 
verrichten, bewust worden gemaakt van het belang van duurzaam inkopen. Zij kunnen dan ook vragen 
stellen over het beleid en de toepassing ervan.  
 
Het is verder belangrijk om na invoering inzicht te krijgen in de naleving van de toepassing van het 
duurzaam inkoopbeleid. Er kunnen jaarlijkse steekproeven worden uitgevoerd waarbij degenen die 
inkopen verrichten, betrokken kunnen worden. Voor een aantal ingekochte producten of diensten kan 
er gekeken worden welke besluiten er zijn genomen en of de duurzame criteria goed zijn overwogen. 
De inkopers kunnen vervolgens verder uitleggen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Aan de 
hand hiervan kan er waar nodig worden bijgestuurd. 

7. Verklaring directie Wezendonk Zand en Grind BV  
Hierbij verklaren wij, directie van Wezendonk Zand en Grind BV, dat wij dit duurzaam inkoopbeleid van 

toepassing verklaren per heden en dat alle inkopen van producten en diensten beoordeeld dienen te 

worden conform de criteria die in dit document en de bijbehorende actieplannen vastgelegd zijn. 

Namens deze, 

 

 

W. Albers 

Directeur  


