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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert
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“Doel van duurzame ontwikkeling is het evenwicht tussen de 3
pijlers (ecologisch, sociaal en
economisch) te
bewaren bij alle
acties en mogelijke wijzigingen
zowel heden ten
dage als in de
toekomst.”
(citaat uit het
Brundtlandrapport)

Een nieuwsbrief rond
duurzaam aanbesteden
enkel voor de regio
Waasland is misschien
een gek idee, maar soms
is het beter om in een
kleiner gebied rond een
thema te werken dan
over het grondgebied van
een provincie of zelfs
Vlaanderen. Het succes
van netwerken uit zich in
de uitbouw van een web
van personen. En hoe
dichter deze personen bij
elkaar zitten, ook geografisch gezien, hoe sterker
je netwerk met elkaar
verweven is. Daarom
zoeken we in elk van de
8 gemeenten en OCMW’s
naar mensen die betrokken zijn bij de aanbeste-

dingen van hun lokale
overheid en die willen
bekijken of hun aanbestedingen kunnen verduurzaamd worden.
Er zijn 3 manieren om te
verduurzamen, namelijk
rekening houden met de
milieutoets, openstaan
voor sociale tewerkstellingsinitiatieven of
kijken naar economische aspecten
zoals samenaankoop of life cycle
cost. Een combinatie van deze 3
pijlers is natuurlijk
ook mogelijk.

tie opdoen en als je
denkt dat je een aanbesteding hebt die misschien wel een duurzaamheidstoets kan gebruiken, laat het ons dan
weten! Dan helpen we je
graag verder.
Rik Daelman
Voorzitter

Je kan in deze
tweede editie
weer wat inspira© centexbel.be

Eerste bijeenkomst inspiratiegroep
Op 20 februari 2012 vond
de eerste vergadering
van de inspiratiegroep
duurzame overheidsaankopen plaats. Deze groep
bestaat uit duurzaamheidsambtenaren, aankoopverantwoordelijken
en anderen die binnen
hun gemeente of OCMW
actief betrokken

(kunnen) zijn bij het verduurzamen van aanbestedingen.
Deze eerste vergadering
gold als kennismaking en
gaf meteen aan dat elke
overheid anders omgaat
met aanbesteden en
duurzaamheid. Wij zien
daarin een troef, want

deze verscheidenheid
zorgt voor een grote mogelijkheid van kruisbestuiving en ervaringsuitwisseling.
Wil je ook deelnemen
aan de volgende bijeenkomst met de inspiratiegroep? Neem dan gerust
contact met ons op!

Contact

Planning

Interwaas
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Filip Deproost

De Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen,
opgericht met steun van de POD Maatschappelijke Integratie, heeft tot doel netwerken uit te
bouwen rond duurzaamheid. Binnen dat kader
plannen we op regelmatige basis activiteiten
voor bepaalde doelgroepen. In maart 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

- 16/03/2012: informeel overleg collega’s helpdesk gevolgd door bedrijfsbezoek aan Jomi en
Den Azalee in Sint-Niklaas
- 26/03/2012: begeleidingscommissie helpdesk
- 27/03/2012: denktank van de Wase sociale

FAQ
Waarom komen de SE-bedrijven altijd met meer mensen af dan een reguliere aannemer?
Er zijn redenen voor deze manier van werken. Een sociale werkplaats heeft regels te volgen en één
ervan is dat er per groep van 5 werknemers telkens 1 begeleider dient aanwezig te zijn. Sociale werkplaatsen hebben niet de financiële luxe om extra begeleiders aan te werven om zo kleinere ploegen te
kunnen vormen, zoals bijvoorbeeld 1 begeleider per 3 werknemers. Daarom zijn ze meteen talrijker
aanwezig.

Wie doet wat in het Waasland?

Duurzaam pendelen

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.

Volg het voorbeeld van de stad
Lokeren en de gemeente SintGillis-Waas en laat je werknemers
deelnemen aan “ik kyoto” editie
2012, een campagne van de Bond
Beter Leefmilieu. Stimuleer je
werknemers om van 26 maart tot
21 juni 2012 duurzaam naar het
werk te pendelen.

Als tip van deze maand willen
we jou opnieuw 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 met allerlei voorbeelden
van activiteiten die ontwikkeld
worden door de sociale econo-

miebedrijven van het Waasland:
http://www.interwaas.be/
werkdomeinen/socialeeconomie/helpdesk-sociaalaanbesteden/wase-voorbeelden

Voor meer informatie, surf naar
www.ikkyoto.be.

