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Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende capaciteit om voor specfieke
branches en producten goed invulling te geven aan de vereisten omtrent
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Om die reden is het Team ISV Natuursteen
(TIN) opgericht. Het TIN is een ’vliegende brigade‘ die op afroep beschikbaar is om
als onafhankelijk kennisteam te adviseren, te ondersteunen en te verifiëren bij de
inkoop van natuursteen.

IMVO

Aanmelden

Meld uw project bij de coördinator van het TIN, dhr. M. Soeters
E michiel@soetersmanagement.nl
M +31 6 5080 7558
Er wordt binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen om een afspraak te
maken voor een intake gesprek
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Pilots natuursteen

Verantwoord Natuursteen inkopen? Laat u ondersteunen
en adviseren

Waarbij helpen wij?

Samenstelling

• Heeft u een project waarin natuursteen verwerkt wordt?
• Wilt u een sparringspartner met kennis van aanbesteden van Internationale Sociale
Voorwaarden en van risico’s rondom natuursteen?
• Wilt u werkelijk dat de leverancier en/of de aannemer hun contractuele
verplichtingen nakomen?
• Wilt u dit ook laten verifiëren en rapporteren richting opdrachtgever
en/of politiek?

Team ISV Natuursteen

Maak dan gebruik van het Team ISV (Internationale Sociale Voorwaarden)
Natuursteen (TIN)!

Taken
Aanbestedende diensten kunnen op verschillende momenten tijdens de inkoop
procedure een beroep doen op het TIN.
Tijdens de aanbestedingsprocedure is de rol vooral gericht op:
• Het toetsen van de aanbestedingsstukken voordat deze in de markt gezet worden.
• Het beoordelen van de ingediende stukken ten aanzien van de Internationale
Sociale Voorwaarden (ISV).
Tijdens de contractperiode is de rol vooral gericht op:
• Het verifiëren van de daadwerkelijke uitvoering van de due diligence en de
overige contractuele verplichtingen rondom ISV.
• De daarbij behorende dialoog met de leverancier/aannemer als adviseur van de
aanbesteder en als kennisdrager rondom ISV en due diligence.
Om lessen te trekken voor toekomstige trajecten wordt de inzet van het TIN in de
verschillende fases van de inkoopprocedure gemonitord door de VU Amsterdam.

Kosten
Aanbestedende diensten die een beroep doen op het TIN betalen 50% van de kosten
voor inhuur van externe kennis (bijv. voor beoordeling/toetsing van Due Diligence dossiers bij de leverancier in Nederland). De overige 50% worden gedragen door het beschikbare projectbudget van de Pilotproject en MVI Natuursteen (voor de duur van de pilot).
Leden van het TIN worden ingezet op ‘pro bono’-basis.

Het TIN bestaat uit leden die:
• binnen verschillende aanbestedende diensten kennisdrager zijn op het gebied
van aanbesteden en inkoop van natuursteen projecten/producten;
• kennis hebben van de toepassing van ISV (bijvoorbeeld vanuit RVO, een NGO
• of PIANOo) en aanbestedingsrecht;
• kennis hebben van de natuursteenmarkt en ketenstructuur;
• kennis hebben van de markt, in de zin van inschrijvende aannemers.
De leden vormen een ‘pool’ waaruit passende teams kunnen worden samengesteld.
Door de pool voldoende groot te maken wordt de tijdsbelasting gereduceerd en het
gezamenlijk leren geoptimaliseerd.
Het spreekt voor zich dat de leden van het TIN geen relatie mogen hebben met
de aanbesteding waar ze bij worden betrokken, noch bij de inschrijvende partijen.
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