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Buyer Group ICT update 

  
Hierbij ontvang je de weer een nieuwsbrief van de Buyer Group ICT. Leonieke en Marieke 
werken op dit moment aan het werkplan voor de Buyer Group ICT voor 2023. Heb jij 
onderwerpen die je graag terug ziet komen om gezamenlijk een aanpak op te formuleren? Of 
een onderwerp waar je via een webinar kennisuitwisseling over zou willen zien? Stuur een mail 
naar BuyerGroupICT@rws.nl.  

Agenda  
24 januari 2023: Startbijeenkomst Coalitie Duurzame Digitalisering 

25 januari 2023: Bijeenkomst Buyer Group ICT kopgroep MVI van Software  
7 februari 2023: Webinar CFIT Framework for Circular and Fair procurement of ICT 
Mei 2023 (datum volgt): Rotterdam: Workshop Leasing, duurzaam of niet? Schrijf je hier in. 

 

Buyer Group ICT: Kopgroep Software & MVI 
In 2022 heeft een kopgroep binnen de Buyer Group ICT gewerkt aan het onderwerp MVI van 
software. Om meer grip te krijgen op dit onderwerp, hebben we Copper8 gevraagd om een 
‘quick scan’ uit te voeren op het vlak van MVI en software. Vragen die voor dat rapport zijn 
bekeken, zijn onder andere ‘hoe ziet de keten van software er uit?’, ‘wat zijn relevante 
duurzaamheidsaspecten?’ en ‘waar zitten aangrijpingspunten voor verduurzaming via inkoop? 
’. In een bijeenkomst in oktober heeft de kopgroep het conceptrapport besproken. Deze 
feedback is door Copper8 in de rapportage verwerkt. In de groep is de wens uitgesproken om 
het rapport te verbreden naar dataopslag en cloud.  
Op 25 januari zullen we met de kopgroep bespreken wat de volgende stappen zijn voor dit 
onderwerp. Met vragen over dit onderwerp kun je terecht bij BuyerGroupICT@rws.nl.  

 

Workshop BG ICT: Leasing – Duurzaam of niet? Datum in mei – 10-12.00 
uur met aansluitend een netwerklunch 
Van nieuwe businessmodellen; 'products as a service', leasing of huur wordt vaak gezegd dat 
deze een grote rol spelen om onze ambities richting een circulaire economie waar te maken. 
Toch zien we dat leasing in plaats van aanschaf voor veel ICT-categorieën nog in de 
kinderschoenen staat. Hoe komt dat? Zijn er randvoorwaarden om de duurzame potentie 
waar te maken? Zo ja, welke zijn dit dan? 

 
Op 21 maart willen we met elkaar in gesprek over hoe nieuwe business modellen kunnen 
bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit. Deze workshop voor inkopende organisaties en 
marktpartijen wordt nog voorbereid. Heb je interessante informatie om te delen? Heb je 
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prangende vragen? Weet je goede sprekers? Schrijf je zo snel mogelijk in via het 
inschrijfformulier en geef ons jouw input mee voor de ontwikkeling van de opzet en agenda 
voor deze workshop!  

Lid Buyer Group ICT Categorie Werkplekapparatuur wint Procura+ Award 
Het ministerie van EZK heeft in Oktober de Innovation Procurement of the Year gewonnen. 
Het project IWR2021 van het ministerie van Economische Zaken en omvat alle ICT-hardware 
voor de landelijke kantoren en medewerkers van de Rijksoverheid. Meer hierover: Procura+ 
en hier. De aanbestedingsdocumenten van de betreffende aanbestedingen zijn terug te 
vinden op Tenderned.  

 

Coalitie Duurzame Digitalisering 
De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is eind 2022 in het leven geroepen om 
de belangrijkste knelpunten rondom duurzame digitalisering weg te nemen. Het is een 
publiek- private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Waarbij de Buyer Group zich 
voornamelijk richt op zaken rondom verantwoord inkopen van ICT, richt de NDDC zich meer 
op de praktische zaken zoals het meetbaar maken van de CO2 footprint en de complexiteit van 
de combinatie ICT en energie.   Op 24 januari is de startbijeenkomst, waar op verschillende 
thema's, waaronder duurzame ICT-bedrijfsvoering en groene software, de agenda voor het 
komend jaar wordt bepaald. Inschrijven kan via deze link. 

 

CFIT heeft haar raamwerk voor ‘Circular and Fair ICT Procurement’ 
beschikbaar gemaakt  Een werkgroep binnen het circulair en fair ICT Pact heeft gewerkt 
aan een raamwerk dat beschrijft wat voor de deelnemers ‘circular and fair ICT procurement’ 
betekent. De werkgroep heeft daarbij vier centrale thema’s benoemd en daarop lange-
termijnambities geformuleerd. Deze thema’s zijn: circulair, fair, klimaat en energie en 
chemicaliën. De geïdentificeerde strategiën ‘buy less’, ‘buy better’, ‘use better’ en ‘use 
longer’, laten duidelijk zien dat voor CFIT duurzame inkoop van ICT en het operationeel 
management hand in hand gaan om resultaat te boeken op de genoemde doelstellingen.  
Wil je meer weten over dit raamwerk? Meld je aan voor het (Engelstalige) webinar op 7 
februari.  

 

Interesse in internationale uitwisseling op het vlak van maatschappelijk 
verantwoord inkopen van ICT? Word ondertekenaar van CFIT. Onze Buyer 
Group ICT maakt onderdeel uit van het Circulair en Fair ICT Pact. Hoe zit dat precies? Het 
Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is één van de initiatiefnemers van 
het Pact en heeft zich met de ondertekening van het Pact gecommitteerd om een Buyer 
Group te faciliteren. Inkopende organisaties die lid zijn van de Buyer Group ICT, kunnen ook 
zelf ondertekenaar worden van het Pact en samen met deelnemers uit de andere landen 
deelnemen in werkgroepen. Is jouw organisatie gecommitteerd aan MVI voor ICT en zou je 
graag ook internationaal willen optrekken op dit onderwerp? Neem contact op met CFIT, via 
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CFIT@rws.nl. Voor deelname onderteken je het Pact (klik hier), waarmee je je committeert 
aan MVI voor ICT en deelname in één of meerdere werkgroepen.  

Verkenning samenwerking met het Belgisch leernetwerk MVI van ICT – 
Marieke van RWS is op dit moment in gesprek met de Belgische overheid om te kijken over 
mogelijke samenwerking tussen onze Buyer Group ICT en leden van het Belgische leernetwerk 
die de Nederlandse taal machtig zijn. Dit zou de mogelijkheid bieden om nog wat breder op te 
trekken en verdere kennisdeling te realiseren. We verwachten in de loop van januari tot 
concretere afspraken te komen. Mocht je hier vragen over hebben, kun je terecht bij Marieke 
van RWS via BuyerGroupICT@rws.nl.  

 

Informatie-uitwisseling tussen leden van de Buyer Group ICT  
Marieke Weerdesteijn van Rijkswaterstaat en Leonieke Mevius van Surf trekken samen de 
Buyer Group ICT. De leden van de Buyer Group kunnen gebruik maken van de groep 
‘Kennisuitwisseling en agenda’ op kennisdelen.rvo.nl. Stuur een mail naar 
BuyerGroupICT@rws.nl als je je wilt aanmelden voor de Buyer Group en of een uitnodiging 
voor het platform wilt ontvangen.  

  

Interessante informatie: 
‒ Noorse Guidance voor “Socially responsible public procurement of Electronics and ICT” 
‒ Sustainable procurement of Electronics: A progressive approach to chemicals of concern 

Niet nieuw, wel interessant! (2021) 
‒ Amsterdam Economic Board - Quickstart ICT – inkopen met impact 
‒ Verduurzaming van IT heft du wind e rug nodig – Een verkenning van de markt voor groene IT 

 

 

Colofon 

 

Dit is een nieuwsbrief van de Buyer 

Group ICT. Deze Buyer Group wordt 

gefaciliteerd door Rijkswaterstaat en 

Surf en is onderdeel van het Circular 

and Fair ICT Pact.  

Heb je vragen, opmerkingen of 

suggesties? Of wil je je afmelden voor 

deze nieuwsbrief en/of de Buyer 

Group ICT? Stuur een e-mail 

naar BuyerGroupICT@rws.nl 

De Buyer Group ICT wordt mogelijk 

gemaakt door het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat.  
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