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Handleiding Module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 

 
 
De volgende partijen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze module: 
 
Brancheorganisaties: 

• Actiz 

• GGZ Nederland 

• NVZ 

• VGN 
 
Overige partijen: 

• CWZ 

• Diagned 

• Essity 

• FHI 

• FLOOW 2 

• Intrakoop 

• Johnson & Johnson 

• Medline 

• MVO Nederland 

• NefeMed 

• Optimal Planet 

• Philips Healthcare 

• PIANOo 

• Rijnstate 
 
 
Algemeen: 
De doelstelling van deze MVI- module is om een vangnet te vormen voor Instelling op het gebied van duurzaamheid. Alle bepalingen geven 
de ruimte om gezamenlijk met Leverancier tot een invulling te komen en in  ieder geval om de discussie aan te gaan. De artikelen bevatten 
geen harde normen, tenzij het gaat om bestaande wet- en regelgeving. De verplichtingen die voortvloeien uit de voorwaarden zijn 
inspanningsverplichtingen hetgeen de Leveranciers nog de nodige ruimte geeft. Deze module is gepubliceerd op 26 november 2019. Een jaar 
na de publicatie zal worden geëvalueerd in hoeverre het mogelijk is om in een volgende versie van deze MVI-module de 
inspanningsverplichtingen al dan niet gedeeltelijk en gefaseerd te transformeren in resultaatsverplichtingen. 
 
 

Artikel 1 Aanvullende MVI-definities en afkortingen 

KPI: (Key Performance Indicator) Ten opzichte van KPI’s die niet MVI-gerelateerd zijn wordt van Instellingen een andere opstelling verwacht. 
Een KPI zal erop gericht zijn om Leveranciers te stimuleren. Het geniet de voorkeur om een bonusregeling op te nemen bij het behalen van 
de KPI in plaats van een malus toe te passen bij het niet behalen van een KPI. 

Artikel 7 Social Return on Investment 

 
7.2 Deze bepaling vloeit voort uit de visie van PIANOo op het gebied van Social Return on Investment. In de sitiuatie dat Leveranciers 

op een alternatieve  en passende wijze invulling kunnen geven aan SROI, stellen Instellingen zich flexibel op.  

Artikel 9 Duurzaamheidsverslag 

 
 De grote- en middengrote Leveranciers beschikken over het algemeen over een duurzaamheidsverslag. Er is nog een groep 

Leveranciers die niet beschikt over een beleid op het gebied van duurzaamheid. Het is een gezamenlijke taak van Instellingen en 
Leveranciers om te komen tot de eerste stappen in de ontwikkeling van een beleid van Leveranciers op het gebied van 
duurzaamheid. 

Artikel 10 Deeleconomie. 

 
 Soms beschikken Instellingen over overcapaciteit die kan worden gedeeld met andere Instellingen. Leveranciers kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het inzetten van deze overcapaciteit. In sommige gevallen biedt een platform uitkomst. 



 

  

 

Artikel 11 Ontbinding 

 
Deze clausule is bedoeld om Instellingen een stok achter de deur te geven indien gemaakte afspraken met Leveranciers niet 
worden nagekomen. Er kan daarnaast gekozen worden voor een bonusregeling of een oplossing die beter past bij de relatie of de 
specifieke situatie. 

Tot slot 

 
Heb je opmerkingen of ideeën over deze module dan vernemen wij deze graag via zorg@nevi.nl t.b.v. de verdere verbetering van 
de module bij een volgende versie. 
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