
 

 

 
 
 
 

Scan Duurzaam inkopen 
 
 
Inzicht in uw inkoopbeleid 
Als adviesbureau voor duurzame strategie pleit Constantis ervoor om MVO − maatschappelijk 
verantwoord ondernemen − structureel te verweven met uw bedrijfsvoering. Onze methodiek is 
gestructureerd volgens de internationale richtlijn ISO 26000. Onderdeel van onze methodiek is de 
Scan Duurzaam inkopen.  
Deze digitale scan is gebaseerd op de ‘working draft’ van ISO CD3 20400 – sustainable procurement 
die momenteel door ISO wordt ontwikkeld. Deze richtlijn voor duurzame inkoop sluit nauw aan bij de 
wereldwijde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ISO 26000. 
Wilt u weten hoe uw organisatie toekomstgericht kan opereren en tegelijk kosten besparen? Doe 
dan samen met Constantis de Scan Duurzaam inkopen. 
 
Wat biedt de Scan Duurzaam inkopen 

 Inzicht in de integratie van duurzaamheid in het inkoopbeleid van uw organisatie. 

 Inzicht in de integratie van duurzaamheid in het inkoopproces van uw organisatie. 

 Inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt in het kader van inkoop. 

 Inzicht in de inkoopaspecten die in uw organisatie de meeste impact hebben. 
 
De Scan 
De Scan Duurzaam Inkopen bestaat uit 25 vragen en stellingen. Een voorbeeld. 

 
 
Hoe werkt de Scan Duurzaam inkopen 

 U vraagt de Scan Duurzame inkoop aan via info@constantis.nl. 

 Na uw akkoord op de offerte ontvangt u de scan via de mail. 

 U vult de Scan Duurzame inkoop in en stuurt deze op naar info@constantis.nl. 

 U ontvangt een uitgewerkt rapport met een analyse van de resultaten. 
  

 
 
Toelichting 

 ……… 
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Rapport 
U ontvangt een rapport waarin - zowel per thema als voor het totaal - de scores met behulp van 
spinnenweb- analyses en toelichtingen aan u worden teruggekoppeld. Het rapport bevat tevens  
handvatten om het duurzame inkoopbeleid binnen uw organisatie handen en voeten te geven. 

 
Wat kost de Scan Duurzaam inkopen 
Uw investering in de Scan Duurzaam inkopen bedraagt € 2.750,- (tot een maximum van 8 
deelnemers), excl. BTW. 
 
Van ambitie naar resultaat 
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest effectieve manier om uw ambities op 
het gebied van MVO om te zetten in duurzame resultaten? Neemt u dan contact met ons op. 
 
Constantis 
adviseurs voor duurzame strategie bv 

 
Nassau Odijcklaan 6 
3971 BP  Driebergen 
0343 – 531 842 
06 – 51 60 63 86 
info@constantis.nl 
www.constantis.nl 
 
 
Constantis staat voor verduurzaming als een constante cyclische beweging. Een proces dat, eenmaal 
in gang gezet, geen einde kent. Op de juiste manier ingebed in de hele organisatie houdt een 
duurzame bedrijfsvoering in principe zichzelf in stand. Het doel is een dynamische omgeving waar 
innovatie de drijvende kracht is. En de investering? Die betaalt zich altijd terug, materieel en 
immaterieel. 
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