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Geachte bestuurder, inkoper of andere functionaris uit de wereld van de zorg, 

Het kabinet wil samen met alle betrokkenen een grote impuls geven aan de transitie naar een 

klimaatneutrale en circulaire economie. TNO heeft berekend dat we in deze kabinetsperiode als 

overheden en organisaties belast met het uitvoeren van een publieke taak samen één Megaton 

CO2 kunnen besparen als we onze inkoopkracht maximaal inzetten voor klimaatneutraal en 

circulair inkopen. 

Om dit voornemen een boost te geven, stelt het kabinet in 2018 vanuit de klimaatgelden in het 

regeerakkoord vijf miljoen euro beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Daarmee wil 

staatssecretaris Van Veldhoven, mede namens minister Wiebes van Economische Zaken en 

Klimaat, samen met u klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018 een extra impuls geven. 

Op www.pianoo.nl/klimaatenveloppe vindt u meer informatie hierover. De tekst is nog niet geheel 

aangepast op organisaties uit de zorg, maar zorginstellingen horen zeker bij de doelgroep van deze 

extra impuls. 

Met de impuls in dit jaar willen we honderd projecten ondersteunen en samen leren in 

leernetwerken. We willen daarmee niet alleen de koplopers, maar vooral ook het peloton verder op 

gang helpen. We willen u vragen om dit initiatief van harte te ondersteunen in uw omgeving zodat 

we ook daadwerkelijk deze 100 projecten gaan realiseren dit jaar. 

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij MVInkopen@rvo.nl. Ook kunt u ondergetekende benaderen 

waarna ik uw vraag kan doorspelen. Als u een geschikte bijeenkomst hebt, is het ook mogelijk dat 

iemand van Pianoo/RVO daar uw vragen komt beantwoorden. Eventueel kunt u in overleg ook een 

specifieke bijeenkomst hiervoor organiseren. 

Er zal ook een inloopspreekuur worden georganiseerd tijdens het Pianoo congres op 7 juni en 

mogelijk worden er nog meer inloopspreekuren georganiseerd. 

Vanuit het ministerie van IenW hopen wij van harte dat instellingen uit de zorg voorstellen zullen 

indienen in het kader van deze extra MVI impuls 

  

Vriendelijke groet, 

  
  
Bernard Cino 

Senior beleidsmedewerker 
Team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
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