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Samenvatting 

Dit verslag presenteert de resultaten van een focusgroepbijeenkomst op 24 mei 2022, georganiseerd 

door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het doel van de 

bijeenkomst was om onderzoeksresultaten te valideren en om praktijkkennis en -ervaringen uit te 

wisselen over het aanjagen van duurzame logistiek via inkoop. De 28 deelnemers gingen verdeeld over 

drie focusgroepen in gesprek over 1) het meten van impact; 2) de rolverdeling tussen inkopers en 

leveranciers, 3) samen leren versus contractueel vastleggen en 4) het benutten van de potentie van 

duurzame logistiek.  

 

De belangrijkste bevindingen, meningen en evaringen onder de deelnemers zijn:  

 

Meten van impact: waarom wel of niet, door wie en hoe?  

• Meten en monitoren zorgt dat je voortgang kunt bijhouden, dat impact zichtbaar wordt en dat je 

kunt aantonen of duurzaamheidsdoelen worden gehaald.  

• Deelnemers adviseren om de bewijsvoering te beleggen bij de leverancier en/of logistiek 

denstverlener, omdat het meten van uitstoot vanuit de opdrachtgeverszijde lastig kan zijn. De 

contractmanager kan verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving en controle.  

• Het meten van de impact is soms demotiverend omdat de impact van een individuele maatregel 

(aan de start) gering kan zijn.  

• Het monitoren van de voortgang kan via een groeipadconstructie dat in het contract is 

opgenomen. Sommige deelnemers ervaren echter dat het controleren hiervan lastig en belastend 

kan zijn voor de inkooporganisatie, wanneer een heldere methode voor monitoring ontbreekt. 

• Een Europees meet- en prijsysteem voor CO2 dat voor alle bedrijven geldt, zou het monitoren 

makkelijker kunnen maken.  

  

Rolverdeling inkopende organisaties en leveranciers 

• Grote inkopers kunnen impact maken door de markt te betrekken bij hun langetermijnplannen.  

• Soms kunnen private inkopers meer impact maken, omdat de inkoopmacht van publieke inkopers 

gehinderd wordt door inkoopregels.  

• De mening over de aansturing van leveranciers verschilt onder de deelnemers. Sommige stellen 

dat leveranciers ruimte dienen te krijgen om te experimenteren, en er op basis van goed 

vertrouwen en in gezamenlijkheid samengewerkt dient te worden. Andere stellen dat leveranciers 

strak aangestuurd en gemonitord dienen te worden en dat duurzaamheidseisen hard opgelegd 

dienen te worden. 

• Door ‘innovatie’ op te nemen in de contracten kan tijdens de uitvoering bijgestuurd worden.   

 

Samen leren versus contractueel vastleggen 

• Er is geen overeenstemming onder deelnemers welke benadering beter is, sommigen zijn meer 

voor voorschrijven, anderen voor samenwerken.  

• Wel is men het eens over het belang van kennis over logistiek, enerzijds van de markt (vooral 

wanneer je zaken voorschrijft), anderzijds over de eigen organisatie (om interne processen te 

optimaliseren, zoals leverfrequentie verlagen).  

• Samen leren en kennis ontwikkelen kan via speciale inkoopprocedures zoals Best Value 

Procurement en Rapid Impact/Circular Contracting.  
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Het benutten van de potentie van duurzame logistiek  

• Een paar deelnemers geven aan dat logistiek soms minder gewicht krijgt in een aanbesteding 

omdat de focus ligt op andere duurzaamheidsdoelen die meer impact hebben. Dit ‘probleem’ 

wordt volgens meerdere deelnemers kleiner door de trias logistica als uitgangspunt te nemen en 

te beginnen met het voorkomen en verminderen van het aantal bewegingen, en door een 

standaardtekst voor duurzame logistiek in aanbestedingen op te nemen.  

• Deelnemers erkennen ook dat logistiek juist aan meerdere duurzaamheidsdoelen kan bijdragen.  

• Social return wordt vaker genoemd als voorbeeld waar uitvoering en controle wel goed werken, 

met name door de financiële prikkel die voor het reduceren van emissies ontbreekt.  

 

Deze bevindingen bevestigen de resultaten uit eerdere interviews uit het RUG onderzoek en vullen deze 

op bepaalde punten aan. De gevoerde discussies in de focusgroepen laten de nuances en complexiteit 

van het gebruiken van publieke inkoop voor duurzame stadslogistiek goed zien, en tonen de kansen die 

er liggen door de gedeelde praktijkvoorbeelden.  
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Introductie  

 

Op 24 mei 2022 kwamen 28 deelnemers van 21 verschillende organisaties bij elkaar in Vergadercentrum 

Alticollense in Amersfoort om te spreken over over de (toekomstige) rol van inkopers bij het 

verduurzamen van stadslogistiek. Doel van de bijeenkomst was om eerdere onderzoeksbevindingen te 

staven. Daarnaast wilden de onderzoekers een goed gesprek over de mate waarin beoogde doelen in de 

praktijk behaald worden en de gewenste stappen voor de toekomst. Wie is aan zet om de volgende 

stappen te maken in het verduurzamen van stadslogistiek? Onder welke voorwaarden, en hoe vervullen 

inkopers zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijvenclusters daar een rol in? Onder de 

deelnemers waren vertegenwoordigers van marktpartijen, kennisinstellingen, gemeenten en 

ondernemersverenigingen. Alle deelnemers waren bezig met duurzaamheid en logistiek: sommigen in de 

functie van contractmanager, andere als inkoper, beleidsmedewerker of adviseur. Onderzoekers  

Susanne Balm (HvA) en Anna Dreischerf (RUG) openden de bijeenkomst met een presentatie van hun 

onderzoeksactiviteiten en bevindingen van de afgelopen jaren. Daarna gingen de deelnemers uiteen in 

drie groepen, om onder begeleiding van een facilitor vier vragen te beantwoorden. De vragen zijn 

opgesteld door de onderzoekers van de HvA en RUG en waren ter voorbereiding eerder al gedeeld met 

de deelnemers. In dit verslag zijn de antwoorden van de drie groepen verwerkt per vraag. De vragen 

waren:  

 

• Wordt de impact van de verduurzamende eisen, criteria, afspraken en maatregelen gemeten 

(bijv: uitstoot, km, financieel)? Is dit nodig, en waarom wel of niet?  

• Wat is de rolverdeling tussen inkopende organisaties en leveranciers in het verduurzamen van 

logistiek, nu en in de toekomst?  

o In hoeverre hebben leveranciers de vraag van grote inkopende organisaties nodig om te 

investeren in duurzame logistiek, of kan dit ook zonder deze vraag?  

o Wanneer er vanuit inkoop om duurzame logistiek gevraagd wordt, werkt het dan beter als 

de inkoper voorschrijft hoe dit te doen, of moet de inkoper de leverancier hierin vrijlaten? 

• In (publieke) inkoop is het contractueel vastleggen van afspraken en het verifiëren van deze 

afspraken nodig, maar om duurzaamheid te bevorderen is het delen van kennis en samen leren 

ook belangrijk. Wat is belangrijker om duurzame logistiek te bevorderen? Verschilt dit per 

situatie?  

• Door de verschillende duurzaamheidsdoelen van inkooporganisaties wordt de potentie/ambitie 

om logistiek te verduurzamen via inkoop niet geheel benut. Ben je het hier mee eens, en zo ja, 

hoe zou deze potentie beter benut kunnen worden?  

 

 

 
Afb 1: Susanne en Anna openen de bijeenkomst 
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1. Wordt de impact van de verduurzamende 

eisen, criteria, afspraken en maatregelen 

gemeten (bijv: uitstoot, km, financieel)? Is dit 

nodig, en waarom wel of niet? 

De deelnemers in de focusgroepen erkennen het belang van het meten en monitoren van 

verduurzamende eisen: meten en monitoren zorgt dat je voortgang kunt bijhouden, dat impact 

zichtbaar wordt en dat je kunt aantonen of duurzaamheidsdoelen worden gehaald. Daarbij werd 

de kanttekening geplaatst dat monitoren van CO2-uitstoot soms demotiverend kan zijn, omdat de 

impact van een losse maatregel (aan de start) gering kan zijn. De drie focusgroepen erkennen 

gezamenlijk dat het meten van uitstoot lastig is vanuit opdrachtgeverszijde. Er werd aangeraden 

om de doelstellingen helder vast te leggen, en om de bewijsvoering te beleggen bij de leverancier 

en/of logistiek dienstverlener zelf. Diverse deelnemers wezen daarnaast op de mogelijkheid om 

een groeipadconstructie op te nemen in het contract. De snelheid van het invullen van het 

groeipad kan als aanvullend gunningscriterium worden opgenomen. In één groep werd benoemd 

dat een groeipad lastiger te controleren is, en belastend kan zijn voor de eigen organisatie.  

Contractmanagement werd in twee focusgroepen benoemd als zeer belangrijk voor het monitoren 

en naleven van de contracten: de contractmanager zou dan degene moeten zijn die de controles 

uitvoert. Ten slotte werd ook het belang van Europese afspraken rondom het meten of beprijzen 

van een kilo CO2 benoemd in één van de groepen.  

 

 

Afb 2: Focusgroep onder begeleiding van Paul Buijs  

 

De drie focusgroepen erkennen gezamenlijk dat het meten van verduurzamende eisen lastig is vanuit 

opdrachtgeverszijde. Een deelneemster merkt op dat het begint bij het scherp stellen van je 

doelstellingen, en de vraag daarvoor, namelijk: wat wil je bereiken met duurzame logistiek? Streef je naar 

zo min mogelijk overlast of naar schone lucht? De deelneemster: “Deze doelstellingen kunnen door 

elkaar heen lopen en moeten daarom bij voorkeur in beleid worden vastgelegd.” Er worden diverse 

voorbeelden aangehaald van problemen bij monitoring: zo had een deelnemer contractueel vastgelegd 

dat een leverancier elektrisch zou leveren, maar de leverancier werd aan de poort getroffen in een 
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dieselvoertuig. Wat te doen? Het contract ontbinden? Een boete opleggen? Was dit een eenmalige actie 

of reed de betreffende leverancier al maanden op diesel? Het blijkt lastig te controleren of een vervoerder 

aan zijn beloftes voldoet vanuit een kantooromgeving.  

 

Over het algemeen zagen de focusgroepen wel het belang van het meten en monitoren van 

verduurzamende eisen. Door te meten kun je voortgang bijhouden, impact zichtbaar maken en aantonen 

dat duurzaamheidsdoelen worden gehaald. In de focusgroep onder begeleiding van Paul werd echter 

door verschillende deelnemers benoemd dat het meten van uitstoot soms demotiverend is, omdat de 

impact van een individuele maatregel (aan de start) gering kan zijn. Soms helpt het dus juist om niet 

direct te monitoren, of om de neveneffecten van logistiek in kaart te brengen. Een deelnemer geeft een 

voorbeeld van hoe effecten op macroniveau gemeten kunnen worden: “Ik probeer vanuit 

overheidsbelang een ander spoor te bewandelen, door met simulatie de stad als geheel in kaart te 

brengen. Op die manier kun je scenario’s draaien: wat nu als elk huishouden twee keer zoveel 

thuisleveringen gaat doen? Dan is dit het effect, inclusief verkeerstechnische zaken. Of stel dat we de 

switch doorvoeren van zoveel mogelijk bestelwagens naar vrachtfietsen, kan dat met onze huidige 

fietsinfrastructuur, of krijgen we dan een infarct?.” De begeleider vult aan: “Dat kan een nuttige aanvulling 

zijn op onze micro-metingen, die we op contracten uitvoeren.” 

 

Oplossingen voor monitoring op contracten werden ook aangedragen: de belangrijkste die genoemd werd 

was om de bewijsvoering te beleggen bij de leverancier (die het op zijn beurt weer deels kan 

beleggen bij de betreffende transporteur/logistiek dienstverlener) zelf. Een deelnemer beveelt aan om in 

de aanbestedingsprocedure vragen op te nemen zoals: ‘hoe ga je aantonen dat je CO2 hebt 

gereduceerd?’, ‘welke optie geef je ons om dat te controleren?’ en ‘hoe ga je je ervaringen delen met de 

sector?’. De deelnemer: “Maak je uitvraag open én specifiek. Dus schrijf niet voor hoe het moet, maar 

zeg wel dat ze onderbouwing moeten aanleveren van hoe het overheidsgeld is uitgegeven.” Een 

marktpartij uit de focusgroep van Susanne vertelt hoe bij zijn organisatie gemeten wordt: “Wij werken met 

kengetallen en nulpunten uit onze ERP-systemen. Dat geeft een educated guess met inzicht in 

leveringen per dag, de gemiddelde inzet van voertuigen en de gemiddelde uitstoot. Binnenkomende 

leveringen worden bijgehouden, en afgezet tegen het nulpunt.” 

 

Diverse deelnemers wezen daarnaast op de mogelijkheid om een groeipadconstructie op te nemen in 

het contract. In deze situatie wordt de huidige uitstoot gemeten bij het ingaan van het contract, met een 

groeipad naar verminderde uitstoot als eis. De snelheid van het invullen van het groeipad kan als 

aanvullend gunningscriterium worden opgenomen. In de groep van Anna werd echter opgemerkt dat dit 

lastig te controleren is en belastend kan zijn voor de eigen organisatie: “Een dergelijk ingroeimodel, dat is 

bijna niet te controleren. Je moet superhelder zijn, ook om je eigen organisatie te ontlasten: dit is de 

manier waarop we gaan monitoren. En op een gegeven moment kan je het loslaten, want dan zijn ze 

meer volwassen op het gebied van regelgeving.” 

 

Contractmanagement werd in twee focusgroepen benoemd als zeer belangrijk voor het monitoren en 

naleven van de duurzaamheidseisen, -maatregelen en afspraken in contracten. De derde focusgroep was 

wat terughoudender. Zij wezen erop dat de contractmanager vaak focust op primaire dienstverlening, en 

vaak meedenkt met de leverancier om het voor hen makkelijker te maken. 

 

Het monitoren van uitstoot wordt makkelijker als er Europese afspraken worden gemaakt, aldus een 

deelnemer uit focusgroep 2: “Er worden momenteel nog geen kosten gerekend voor een kilo uitstoot 

CO2. Als daar een prijs aan wordt gehangen, met een meetsysteem dat gelijk is in de hele EU, zou dat 

een stap de goede richting op zijn.” 
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2. Wat is de rolverdeling tussen inkopende 

organisaties en leveranciers in het 

verduurzamen van logistiek, nu en in de 

toekomst?  

 

 

Afb. 3: Focusgroep 2 onder begeleiding van Susanne Balm  

 

2.1 In hoeverre hebben leveranciers de vraag van grote inkopende 

organisaties nodig om te investeren in duurzame logistiek, of kan dit ook 

zonder deze vraag?  
 

Leveranciers en logistiek dienstverleners hebben baat bij langetermijnbeleid vanuit 

inkooporganisaties: zij moeten immers investeren in hun logistieke concept met voertuigen, 

voorraad- en overslagpunten en samenwerkingspartners die passen binnen dat beleid. Als het 

gaat om waterstof of elektrisch rijden zag een gedeelte van de deelnemers een grote rol 

weggelegd voor grote inkooporganisaties: zij kunnen impact maken door de markt te betrekken 

bij hun lange termijnplannen. Eén marktpartij uit de groep van Susanne zag dat koplopers in de 

markt de vraag vanuit inkoop helemaal niet nodig hebben: zij doen het zelf wel, en moeten alleen 

de ruimte krijgen om te experimenteren. Andere deelnemers hadden eerder de ervaring dat 

leveranciers juist strak aangestuurd en gecontroleerd moeten worden. Eén focusgroep stemde 

breed in met de uitspraak dat de publieke inkoopmacht verwaterd door inkoopregels. Het 

maximale aanbestedingsbedrag kan bijvoorbeeld in de weg zitten bij het inkopen via hubs. De 

deelnemers zien voor private inkopers meer kansen om impact te maken.  

 

De rol van grote inkooporganisaties als aanjager van duurzame logistiek werd door sommige 

deelnemers expliciet onderschreven: “De vraag naar elektrische voertuigen moet uit grote organisaties 
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komen, anders prijst de vervoerder zichzelf uit de markt.” Een andere deelnemer vult aan: “Vervoerders 

moeten grote investeringen maken, gebaseerd op toekomstscenario’s. Betrek ze daarom bijvoorbeeld 

vroegtijdig bij plannen, bijvoorbeeld wanneer je overweegt een waterstofstation te gaan bouwen”.   

 

Een vertegenwoordiger van een marktpartij uit de groep van Susanne haalt aan dat sommige 

leveranciers helemaal geen vraag vanuit inkoop nodig hebben: “Er is niet één markt, de standaard 

innovatietheorie van koplopers is ook van toepassing op duurzame inkoop en logistiek. Wij lopen 

voorop, zonder dat het gevraagd wordt. We hebben wel hulp nodig om te piloten, we moeten de ruimte 

krijgen om massa te maken. Dan dwingen wij onze leveranciers en partners om ook te verduurzamen”. 

Een andere deelnemer maant te waken voor het selecteren van voorkeurspartners. 

 

In de focusgroep van Anna klonk een ander geluid: “Het zou natuurlijk mooi zijn als leveranciers zelf 

zeggen: ‘Wij komen voortaan op vrijdag in plaats van donderdag, want dat scheelt een rit’, maar dit 

gebeurt amper.” Ook andere deelnemers haalden voorbeelden aan waarbij leveranciers ondanks goede 

beloftes toch met een dieselvoertuig voor de deur parkeerden.  

 

Een focusgroep stemde breed in met de uitspraak dat de publieke inkoopmacht verwatert door 

inkoopregels. Een publieke partij kan bijvoorbeeld niet alles door één hub laten regelen, want dan wordt 

omzet boven het aanbestedingsbedrag naar de hub gebracht. Collectieve inkoop tussen meerdere 

overheidspartijen (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, TNO en de gemeente) zou te lang duren. Een 

deelnemer: “Private partijen hebben veel meer ruimte”. Een ander vult aan: “..maar zij zijn minder 

geneigd om de rekening op te pakken”. Er werd geopperd om kennissessies te organiseren van publieke 

inkopers voor private inkopers, om hen te laten zien wat mogelijk is. 

 

2.2 Wanneer er vanuit inkoop om duurzame logistiek gevraagd wordt, werkt 

het dan beter als de inkoper voorschrijft hoe dit te doen, of moet de inkoper 

de leverancier hierin vrijlaten?  

 

Als het aankomt op de rolverdeling tussen inkoper en leverancier is het onderwerp vertrouwen 

versus opleggen een heet hangijzer. De deelnemers namen alle posities in op het spectrum, met 

een marktpartij die stelde dat contracten amper nodig zijn, als er op basis van goed vertrouwen en 

in gezamenlijkheid gewerkt kan worden, versus een deelnemer die voorstander was van het hard 

opleggen van duurzaamheidseisen. Een middenweg werd aangedragen door het woord ‘innovatie’ 

op te nemen in de contracten. Dan kan tijdens de uitvoering bijgestuurd worden, aldus een 

aanwezige contractmanager. Een ander vulde aan dat het bouwen van vertrouwen makkelijker is 

op lange contracten, maar dat ook kleine contracten kansen bieden om duurzaam in te kopen, 

bijvoorbeeld door KPI’s op te nemen.  

 

Een voorstander van het opleggen van hard opleggen van duurzaamheidseisen: “dan gaat het sneller. 

Amsterdam heeft zero-emissie opgelegd: er waren op slag 400% meer elektrisch bewegingen, anders 

kregen de partijen een boete.“ Een marktpartij uit de groep van Susanne, aan de andere kant van het 

spectrum: “We moeten de ruimte met elkaar zoeken om het gewoon te gaan doen. En met elkaar af te 

tasten wat er nodig is. Zijn er aanbestedingsregels nodig? Zijn er extra contracten nodig? Het antwoord is 

bijna altijd, nee. We blijven in dialoog en we maken met elkaar wat intentionele afspraken over 

investeringen. Dan gaan we samenwerken op basis van vertrouwen.” 

 

Een andere deelnemer wees erop dat niet alle contracten de ruimte bieden om lange termijn relaties aan 

te gaan: “Het overgrote deel van de contracten die publieke inkopers wegzetten, dat zijn geen grote 
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contracten. Dan kan ik wel innovatiepartnerships starten en op vertrouwen gaan sturen, of proberen 

koplopers te identificeren, vandaag is het A, morgen is het B. Dat zijn projectcontracten van een paar ton. 

Daar ga ik geen concurrentiegerichte dialoog voor adviseren.” Hier werd op ingehaakt door andere 

deelnemers, die stelden dat je ook met kleine contracten van rond de ton duurzaam in kan kopen: 

´Die kun je prima innovatief in de markt zetten, met prestatie-indicatoren en SLA’s.”  

 

Een mogelijk nadeel bij het voorschrijven van bepaalde verduurzamende eisen kan zijn dat er bij ingang 

van het contract weinig ruimte is om nog zaken te wijzigen. Een aanwezige contractmanager raadde 

daarom aan om het woord ‘innovatie’ op te nemen in de contracten: “Innovatie is het toverwoord om 

het omdenken in gang te zetten. Zo geef je jezelf de speelruimte om achteraf nog zaken aan te passen of 

kleine wijzigingen door te voeren”. Andere bewoordingen werken ook, zoals ‘wij zoeken een flexibele 

partner’, aldus een andere deelnemer.  
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3. In (publieke) inkoop is het contractueel 
vastleggen van afspraken en het verifiëren 
van deze afspraken nodig, maar om 
duurzaamheid te bevorderen is het delen van 
kennis en samen leren ook belangrijk. Wat is 
belangrijker om duurzame logistiek te 
bevorderen? Verschilt dit per situatie?  

 

Afb. 4: De groep tijdens de plenaire opening  

 

Deze vraag leidde in veel gevallen tot een discussie over de mate van concreetheid van de 

afspraken die je vastlegt. Aan de ene kant gaat men graag het gesprek aan over de toekomst, en 

de hogere ambities, samen met de leverancier. Dan gaan kennis delen en verifiëren hand in hand. 

Best Value Procurement en Rapid Circular Contracting zijn geschikte contractvormen voor deze 

manier van aanbesteden. Andere deelnemers pleiten er juist voor om concreet te worden, en strak 

uit te vragen wat je wil. Dit vergt wel dat je weet wat er kan in de markt, en wat er binnen de eigen 

organisatie gebeurt. Kennis van de eigen organisatie en het bevorderen van kennis binnen de 

eigen organisatie werd meerdere keren genoemd als zeer belangrijk voor duurzame logistiek, 

bijvoorbeeld door het bestelgedrag te veranderen.  

 

Als de gunningscriteria open zijn, kan je heel verschillende aanbiedingen van leveranciers krijgen, die 

eigenlijk niet zijn te vergelijken (de één bundelt, de ander rijdt elektrisch, en weer een ander levert via 

DHL). Dit pleit ervoor om concreter te worden. Maar ook dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Een voorbeeld 

van een deelnemer: “Stel je hebt bedacht: wij willen één keer per week beleverd worden met een zero-

emissievoertuig. Als je dan halverwege het contract zegt, één keer per week was eigenlijk helemaal niet 

zo handig, want als we het twee keer per week doen, dan kunnen we bundelen en wordt het nog veel 

duurzamer. Dan kan iemand anders zijn hand opsteken en zeggen, wacht eens even, twee keer per 
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week? Dan had ik het ook wel honderd procent duurzaam kunnen doen”. Een andere deelnemer: “Dus je 

zegt minder. Je zegt niet één keer per week, je zegt minder. Minder ritten.”  

 

Best Value Procurement biedt een oplossing waarbij het vastleggen van afspraken hand in hand gaat 

met kennis delen en leren, volgens sommige deelnemers. BVP is een inkoopmethodiek waarbij de 

inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen 

voor de laagste prijs. “KPI’s kunnen in gezamenlijkheid worden vastgesteld, op basis van de ambities, 

zodat ze worden gedragen in plaats van worden opgelegd. Er kan dan samen worden geleerd.” aldus één 

van de deelnemers. Een andere vorm van inkopen waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer 

samenwerken is RCC: Rapid Circular Contracting . RCC besteedt geen voorbestemde eindoplossing 

aan, maar een samenwerkingscontract. Kenmerkend is dat de betrokken partijen samenwerken vanuit 

een Programma van Ambitie (PvA) in plaats van het traditionele Programma van Eisen (PvE). Een 

deelnemer heeft goede ervaringen: “Je hebt een heel ander gesprek, want je gaat het niet over KPI’s 

hebben, maar je gaat het over de toekomst hebben eigenlijk.” 

 

Het bevorderen van kennis binnen de eigen organisatie werd meerdere keren genoemd. Zo haalt een 

deelnemer aan dat er in zijn organisatie veel bestellingen onder de 300 euro werden gedaan. Die kunnen 

allemaal geconsolideerd worden in één bestelling. Een andere tip was om spoed duurder te maken; dan 

blijkt dat 90% helemaal geen spoed is. Binnen één van de organisaties worden boetes uitgedeeld als er 

voor een te laag bedrag besteld is, middels een negatieve korting op het bestelgedrag, met hulp van de 

toeleveranciers. Andere deelnemers wezen op het belang van interne kartrekkers. Een deelnemer: “Denk 

na over je bestelgedrag. En dat doe je door vanuit contractmanagement kennis te delen. Het mooiste 

voorbeeld vind ik dat een van de studenten van de HvA op een locatie kwamen waar elke week één 

pallet papier werd besteld. Terwijl ze ruimte hadden voor tien pallets. Daar is gewoon winst mee te 

behalen, dat scheelt negen ritten.” 

 

Bij het delen van kennis en het maken van afspraken kan een hub een belangrijke rol spelen. Een 

deelneemster uit de groep van Paul heeft positieve ervaringen: “De hub heeft een hyperneutrale rol, als 

onafhankelijke schakel die ondernemend genoeg is om het beter te regelen, maar die ook met al die 

losse leveranciers mag praten. Een ander persoon: “het gesprek aangaan binnen de organisatie over de 

hub had meer impact dan de hub zelf.” 
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4. Door de verschillende duurzaamheidsdoelen 

van inkooporganisaties wordt de 

potentie/ambitie om logistiek te verduurzamen 

via inkoop niet geheel benut. Ben je het hier 

mee eens, en zo ja, hoe zou deze potentie 

beter benut kunnen worden?  

 

Afb 5: De focusgroep onder begeleiding van Anna Dreischerf 

 

Bij het stellen van duurzaamheidsdoelen op logistiek vlak kan de trias logistica behulpzaam zijn. 

In dit model is de eerste stap het voorkomen van het aantal vervoerbewegingen, daarna het 

bundelen van goederen en daarna pas het vervoeren met schone voertuigen. Een meerderheid 

van de aanwezigen vond dat de verschillend duurzaamheidsdoelen elkaar juist versterkten. 

Logistiek kan bijdragen aan CO2-reductie, stikstofreductie, minder lawaai en betere luchtkwaliteit. 

Een andere deelnemer beschrijft een situatie waarin wél afwegingen worden gemaakt tussen 

verschillende doelstellingen, waarbij logistiek zo nu en dan het onderspit delft. Soms is dat juist 

ook nodig: andere duurzaamheidsdoelen hebben soms meer impact dan logistiek, zo werd in de 

groep van Anna benoemd. Er werd in alle drie de groepen gewezen op de parallel met social 

return, een duurzaamheidsdoelstelling die wel goed wordt gecontroleerd en wordt behaald, onder 

meer door de financiële prikkels en de landelijke organisatie. Ten slotte de tip om een 

standaardtekst op te nemen over logistiek, die eenvoudig gekopieerd kan worden in 

aanbestedingsteksten.  

Een meerderheid van de aanwezigen vond dat de verschillende duurzaamheidsdoelen elkaar juist 

versterkten. Een deelnemer: “Er zijn natuurlijk verschillende doelen, maar logistiek is er eentje die 

bijdraagt aan meerdere van onze duurzaamheidsdoelen. Het gaat zowel om CO2-reductie, als stikstof en 

minder lawaai en betere luchtkwaliteit (alsmede ook hinder, ruimte en verkeersveiligheid -red).” 
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Een andere collega beschrijft een situatie waarin afwegingen worden gemaakt tussen verschillende 

typen maatschappelijke doelstellingen: “We hebben nu het Manifest Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen met zes thema’s, onder meer circulariteit, klimaat, milieu. Onder één van die drie zal dan ook 

logistiek vallen. Bij alle opdrachten pakken wij het actieplan erbij: hoe kunnen wij iets behalen ten aanzien 

van deze zes thema’s? Dus dan maak je al een afweging: zetten we meer in op social return of meer op 

ketenverantwoordelijkheid of meer op het milieu of klimaat? Logistiek staat niet bovenaan ons 

prioriteitenlijstje dan, nee.” 

In de focusgroep van Anna werd erop gewezen dat het soms juist goed is om je niet blind te staren op 

logistiek, omdat op andere vlakken meer duurzaamheidswinst te behalen is: “Dat had ik laatst bij een 

aanbesteding van bedrijfskleding, we hebben dan onvoldoende door waar de echte impact zit. De auto 

die de kleding brengt moet schoon zijn, de doos moet recyclebaar zijn, maar wat we helemaal vergeten is 

de kleding die in de doos zit. Het maakt veel uit waar die kleding is geproduceerd en of er bijvoorbeeld 

biologisch katoen is gebruikt.” 

Bij het stellen van duurzaamheidsdoelen op logistiek vlak kan de trias logistica behulpzaam zijn. In dit 

model is de eerste stap het voorkomen van het aantal vervoerbewegingen, daarna het verminderen door 

goederen te bundelen en daarna pas het vervoeren met schone voertuigen. Door dit model als 

uitgangspunt te gebruiken voorkom je dat doelen elkaar in de weg zitten, zo was de ervaringen van 

verschillende deelnemers.  

Daarnaast werd in alle drie de focusgroepen de parallel getrokken met social return. Volgens de 

deelnemers worden daar de doelstellingen makkelijker gehaald. Daar lukt het wel om te controleren, 

mede door de landelijk organisatie vanuit het ministerie van Sociale Zaken, aldus een deelnemer: “Er zit 

een heel directe financiële prikkel die bij CO2 of NOX er gewoon nog niet is.” Sommige deelnemers 

kenden situaties waarin SROI doelstellingen mee werden genomen met de logistieke doelstellingen: “Wij 

hebben een elektrische bakfiets gefaciliteerd voor iemand uit de SROI-poule die nu pakketjes vervoerd. 

Dat is natuurlijk een win-winsituatie die in ons contract maar heel klein is, maar voor zo iemand en in 

onze eigen organisatie best wel een grote impact heeft.” 

Om te voorkomen dat doelstellingen elkaar in de weg zitten helpt het om op een specifieke manier uit te 

vragen. Er zijn goede ervaringen met het schrijven van een standaardtekst voor aanbestedingen, 

waarin eisen en gunningscriteria goed zijn uitgewerkt en aansluiten bij de ambities. De standaardtekst 

kan dan opgenomen worden in alle aanbestedingen waar logistiek in voorkomt.  

 

 

 


