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DOELSTELLING 5 
 

M.b.t. de facilitaire ondersteuning is de doelstelling voor 2030 te komen tot  
- een honderd procent duurzame en tachtig procent circulaire inkoop (D5) 
 

We willen minimaal voldoen aan wet- en regelgeving, willen vervuiling voorkomen en klantgericht te 
werk gaan.  
 

Kernwaarden 
We gaan voor een betere wereld 
 

Succesbepalende factoren 
Het Koning Willem I College levert studenten die weten hoe ze bij kunnen dragen aan een 
duurzamere wereld.  

 
Leiderschap 
Leidinggevenden stimuleren de verdere verduurzaming van de school en de lesprogramma’s 

 
Management van medewerkers 
Medewerkers zijn geschoold op het gebied van duurzame ontwikkeling en kunnen dat uitdragen.  

 
Duurzaamheid 
 

Tijdens (Europese) aanbestedingstrajecten zal aandacht zijn voor duurzaamheidaspecten. Dit kunnen 
milieu- en sociale criteria zijn. Hierbij hanteren we in eerste instantie de door AgentschapNL 
ontwikkelde ‘menukaarten’ voor producten en diensten. Hierin staan de criteria (minimumeisen) welke 

in overleg met brancheverenigingen en andere betrokkenen zijn vastgesteld. Het hanteren van de 
criteria is niet geheel vrijblijvend. Dit aangezien de MBO-raad in november 2009 een convenant³ 
gesloten heef t met het Ministerie van VROM ten aanzien van deze gezamenlijke doelstelling. 

Strekking van het convenant is dat in 2012 bij tenminste 50% van het inkoopvolume 
duurzaamheidcriteria gehanteerd worden (2015 100% duurzaam inkopen). Het convenant houdt een 
morele en geen juridische verplichting in.  

 
Het CvB van Koning Willem I College onderschrijf t het belang van duurzaam inkopen en conformeert 
zich aan de in het convenant opgenomen doelstelling.  

 
Het bovenstaande inkoopbeleid op het gebied van duurzaamheid is onderdeel van het totale 
inkoopbeleid als is vastgelegd in de beleidskaders van de inkoop -, contract- en aanbesteding d.d. 08-

01-2018.  
 
Het circuIair  inkopen staat nog in de kinderschoenen. De komende jaren wordt dit verder ontwikkeld 

en gaan we bezien hoe we dit verder implementeren. Het streven is om 80 % circulair in te kopen in 
2030.   
 

 
Het proces 
 

We verbeteren c.q. vernieuwen continu via ons beleidsplan (plan) en het daaruit voortvloeiende 
operationele actieplan (do). Via sterkte en zwakte onderzoek c.q. intern/extern risico-evaluatie 
(klantgerichtheid, analyse ontwikkelingen in de markt, wet- en regelgeving, concurrenten, potentiële 
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klanten etc), jaarverslag (historie der voortgang en realisatie der doelstellingen, procesbeheersing, 

interne auditresultaten/analyse), corrigerende en preventieve maatregelen en klanttevredenheid wordt 
bekeken hoe het beleid verbeterd kan worden (check) Via een  management review met bijsturing 
(nieuwe doelstellingen) worden de verbeterpunten in gang gezet (act) en is de cirkel rond. Daarnaast 

hebben we regelkringen opgezet tussen de voortbrengings- en ondersteunende processen waarin het 
doel is accuraat te kunnen inspelen op situaties en te komen tot verbeteringen.    
 

Teneinde aantoonbaar te maken dat het bovenstaande ook werkelijk leidt tot verbeteringen meten we 
of  we de doelen halen die zijn beschreven in de prestatie-indicatoren.  
 

Purchase to pay 
 
Op woensdag 29 september gaan we live met inkoopsysteem Purchase to  Pay (P2P). Vanaf  dat 
moment kopen een aantal diensten al hun producten en diensten in via P2P en niet meer via 

Axxerion, of  rechtstreeks bij de leverancier. 
Deze manier van inkopen is duurzamer, sneller en minder foutgevoelig. 
 

 
 

Voorbeelden van duurzaam inkopen 
 
Via groencertif icaten hebben we onze elektriciteit groen ingekocht. 

Onze nieuwbouw heef t een houten draagconstructie. 
Onze ventilatiekanalen hebben luchtzakken van stof  in plaats van aluminium. 
Kof f iebekers, rietjes, bakjes etc worden duurzaam ingekocht. 

We hebben de duurzaamste cateraar de catering gegund. 
We kopen steeds meer duurzaam meubilair en ook hebben we banken van gerecycled plastic.  
We kopen elektrische auto ’s. 

etc. 
 
 

 


