Duurzaam inkoopdocument
In dit inkoopdocument wordt duidelijk gemaakt hoe Ernst Sillem Hoeve haar inkoop formuleert
en wat de minimale vereisten zijn van een duurzame inkoop. Dit document ondersteunt de
ketenverantwoordelijkheid die Ernst Sillem Hoeve neemt en graag doorvoert met haar leveranciers.
Waarom ketenverantwoordelijkheid?
Ketenverantwoordelijkheid biedt kansen. De motieven van Ernst Sillem Hoeve om verantwoord in
te kopen zijn als volgt omschreven:
 Het verkleinen van bedrijfsrisico’s met betrekking tot reputatie, aansprakelijkheid en
leverbetrouwbaarheid.
 De bedrijfskansen vergroten. De loyaliteit van leveranciers winnen, nieuwe marktkansen en
concurrentievoordeel behalen, kosten reduceren en tevredenheid van medewerkers van
Ernst Sillem Hoeve.
Ernst Sillem Hoeve baseert de motieven van haar inkoop op drie pilaren; sociaal, economisch en
milieu. De drie pilaren komen onder andere voort uit de MVO verklaring en benadrukken de
duurzame gedachte van Ernst Sillem Hoeve. Wij zijn van mening dat people, planet and profit
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden waar het gaat om een betere wereld en dus ook een
betere inkoop. Onderstaande figuur geeft de drie pilaren weer met de daarbij behorende kernzaken
zoals wij die op Ernst Sillem Hoeve hebben geformuleerd.

DUURZAME INKOOP
SOCIAAL
- Dwangarbeid en gebonden
arbeid, kinderarbeid
- Discriminatie
- Leefbaar loon
- Werktijden
- Arbeidsomstandigheden:
veiligheid & gezondheid

ECONOMISCH
- Afhankelijkheid van
leveranciers
- Betrouwbaarheid van
leveranciers
- Onredelijke of oneerlijke
betalingsvoorwaarden
- Leveranciersdiversiteit &
lokaal inkopen

MILIEU
- CO2 en emissies van
andere broeikasgassen
- Schade aan biodiversiteit
- Gebruik van water en
andere natuurlijke
hulpbronnen
- Energie efficiëntie
- Schaarsheid van
grondstoffen
- Afval(verwerking)

Inkooprichtlijnen
Inkooprichtlijnen bieden een standaard voor inkopende afdelingen van Ernst Sillem Hoeve. Er zijn
algemene inkooprichtlijnen geformuleerd.

Het bundelen van bestellingen vanuit diverse afdelingen

Inkopen op basis van bezetting en/of verwachte drukte

Een goede balans tussen prijs, kwaliteit en levering hanteren

Streven naar minimalisatie van leveranciers

Streven naar de minimalisatie van monoverpakkingen

Bij de aanschaf/vervanging van apparatuur aantoonbaar een duurzame cq energieefficiënte variant

Bij bouw of verbouwing minimaal een offerte naar ‘’duurzaam bouwen’’ opvragen
Leveranciersoverzicht
Ernst Sillem Hoeve heeft een leveranciersoverzicht per afdeling opgesteld. Het betreft hier de vaste
leveranciers van Ernst Sillem Hoeve. In dit overzicht staat aangegeven of de huidige leverancier
aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doet (of vergelijkbaar). Dit kan worden
onderbouwd door bijvoorbeeld een MVO-verklaring of MVO-beleid dat beschikbaar is gesteld door
de betreffende leverancier. Indien een nieuwe leverancier wordt benaderd, zal de betreffende
afdeling van Ernst Sillem Hoeve vragen naar een dergelijke MVO-verklaring.
Inkooporganisatie:
Door te zijn aangesloten bij een inkooporganisatie kan er veel voordeel worden behaald. Ernst
Sillem Hoeve is aangesloten bij een dergelijke organisatie om op diverse vlakken van voordeel te

profiteren en een duurzame inkoop te ondersteunen. Scherpe netto prijscondities en gestaffelde
eindejaarsbonus, maar ook duurzame initiatieven worden geboden via de inkooporganisatie.
Foods&beverages
Het inkopen van biologische cq duurzame producten. Onder biologische producten vallen SKAL
certificeerde producten, herkenbaar aan het EKO-keurmerk. Andere keurmerken waarmee wordt
gewerkt zijn onder andere:
 MSC (Marine Stewardship Council, duurzame visvangst)
 CPE (vrije uitloop/scharrel dieren)
 Europees biologisch keurmerk
 Fair Trade Original
 UTZ certified (koffie)
 Milieukeur
 Demeter (biologisch-dynamische landbouw)
Ernst Sillem Hoeve streeft naar een duurzame inkoop op het gebied van foods&beverages.
Minimaal de dagverse producten voor de à la carte kaart zijn biologisch, daarnaast worden koffie
en thee standaard biologisch ingekocht.
Schoonmaakartikelen & diensten
Schoonmaakartikelen en diensten worden onder andere volgens normen van Green Key ingekocht.
Dit houdt voor schoonmaakartikelen in dat:
Voor de reiniging van interieur, sanitair en bij allesreinigers wordt gebruik gemaakt van
schoonmaakmiddelen die geen chloor, ammonia fosfaten en minder dan 5% ionische stoffen
bevatten of die voldoen aan de Criteria van Duurzaam Inkopen. In elk geval voldoen middelen die
een Milieukeurmerk hebben (Europees Ecolabel, Nordic Swan en Blauwe Engel).
In geval van uitbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden op Ernst Sillem Hoeve is er een
overeenkomst getekend en een verklaring afgegeven met het desbetreffende schoonmaakbedrijf.
Kantoorartikelen
Alle op het bedrijf gebruikte kantoorpapier is minder milieubelastend doordat deze met de
volgende minimale eis wordt ingekocht:
 Het kantoorpapier is ECF / TCF is geproduceerd;
 Het kantoorpapier heeft een erkend keurmerk als Nordic Swan, EU ecolabel, Milieukeur of
Blauwe Engel tenzij deze FSC of PEFC is gecertificeerd.
Alle op het bedrijf gebruikte drukwerk is gedrukt op minder milieubelastend papier met keurmerk.
Dit dient de leverancier te kunnen aantonen door middel van een verklaring.
Apparatuur / techniek / technische diensten
Voor de inkoop van apparatuur geldt dat deze bij vervanging of bij aanschaf minimaal een
duurzame cq energie-efficiënte variant dient te zijn. Verlichting wordt vervangen door energieefficiënte verlichting met een lichtopbrengst van minimaal 40lumen/watt. Voor
bouwwerkzaamheden (nieuwbouw, verbouw en renovatie) wordt minimaal een duurzaam bouwen
offerte aangevraagd. Schilderwerkzaamheden worden enkel uitgevoerd met milieuvriendelijke
binnen- en buitenverf. Dit dient de leverancier te kunnen aantonen door middel van een verklaring
en overzicht van de gebruikte verven. Daarnaast plaatst Ernst Sillem Hoeve enkel brandblussers
gevuld met Eco-foam en/of Milieukeur.

