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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert
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“Duurzame ontwikkeling is de
ontwikkeling die
aansluit op de
behoeften van
het heden zonder
het vermogen
van de toekomstige generaties om
in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te
brengen.”
(Verenigde Naties)

Duurzaamheid wint de
laatste jaren steeds meer
aan belang. Europa, de
federale en regionale
overheden zetten al een
tijdje zwaar in op het
verduurzamen van onze
maatschappij. In de ons
omringende landen
spreekt men nu al van
100% duurzaam aanbesteden. Interwaas kon
niet achterblijven en
startte midden 2010 een
project rond sociaal aanbesteden met als resultaat de oprichting van de
Helpdesk Duurzame
Overheidsaankopen in
2011. Dit jaar werkt
Interwaas verder aan de
uitwerking van deze helpdesk met als belangrijk-

ste taak het uitbouwen
van een netwerk van
aankopers binnen de lokale overheden, die aanbestedingen door een
duurzame bril willen bekijken. In dat kader past
dan ook een nieuwsbrief
voor allen die op de een
of andere manier betrokken zijn bij een aanbesteding of bij een plan, een
idee of een voorstel tot
aanbesteding. Deze
nieuwsbrief wil niet alleen informeren over
duurzaamheid in het algemeen en sociaal aanbesteden in het bijzonder, maar vooral ook een
inspiratiebron zijn bij
aanbestedingen. Aan de
hand van tips, praktijk-

Duurzaamheid, wat?
Alles wat te maken heeft
met maatschappelijk verantwoord leven, milieu,
ecologie en toekomstgericht denken wordt onder
duurzaamheid geschaard.
Duurzaamheid kan je opsplitsen in twee evenwaardige onderdelen,
het aspect milieu en het
sociale luik. Om het soci-

ale luik meer te
ondersteunen,
zocht de overheid naar kanalen om dit te
realiseren. Zo is
Interwaas in
2010 mee op de
trein van sociale
duurzaamheid
gesprongen.

voorbeelden en nieuwtjes proberen wij jou
maandelijks op de hoogte
te brengen van wat er
allemaal leeft rond duurzaamheid.
Veel leesgenot!
Rik Daelman
Voorzitter

Contact

Planning

Interwaas
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Filip Deproost

De Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen
heeft tot doel netwerken uit te bouwen rond
duurzaamheid. Binnen dat kader plannen we op
regelmatige basis activiteiten voor bepaalde
doelgroepen. In februari staan de volgende
overlegmomenten op het programma:

Telefoon: 03/780 52 33
Fax: 03/780 52 09
E-mail: filip.deproost@interwaas.be
www.interwaas.be

- 16/02/2012: informeel overleg groendienstverantwoordelijken van het Waasland
- 20/02/2012: eerste overleg van Wase
ambtenaren die deel willen uitmaken van een
groep die aanbestedingen wil verduurzamen

FAQ
Ik dacht dat sociale economie altijd veel goedkoper was?
Denken dat sociale economie altijd goedkoper is, is een foutieve opvatting. Wanneer je als overheid
beslist om een samenwerking met een sociaal economiebedrijf op te starten, doe je dit uit de overtuiging dat je deze doelgroep van werknemers werk en kansen wil bieden. Elk van deze bedrijven heeft
eigen spelregels te respecteren, voorziet in een uitgebreide begeleiding, … en dat verklaart waarom
sociale economie niet per definitie goedkoper is.

Inspiratie voor duurzaam aanbesteden

Hoe reageren?

Een nieuwsbrief zonder praktische voorbeelden schiet zijn
doel voorbij. Elke maand zullen
we in deze rubriek een voorbeeld uit de praktijk belichten
om op die manier inspiratie voor
duurzaam aanbesteden mee te
geven.

Alle hulp bij de uitbouw van deze
nieuwsbrief is welkom! Heb jij
informatie over een duurzame
aanbesteding of plannen daartoe
of wens je een praktijkvoorbeeld
extra in de verf te zetten, neem
dan contact op met de coördinator van de Helpdesk Duurzame
Overheidsopdrachten, Filip
Deproost, op het nummer
03/780 52 33 of
filip.deproost@interwaas.be.

Als tip van deze maand willen
we jou de weg wijzen naar de
website van Interwaas waarin
een omvangrijk hoofdstuk omtrent sociale economie en sociaal aanbesteden opgenomen is.
Je vindt er een pagina terug
boordevol tips over hoe je best
te werk gaat wanneer je een

samenwerking met de sociale
economie wil opstarten:
http://www.interwaas.be/
werkdomeinen/socialeeconomie/helpdesk-sociaalaanbesteden/tips.

Wens je deze nieuwsbrief niet
meer te ontvangen, schrijf je dan
uit door een e-mail te sturen naar
filip.deproost@interwaas.be.

