
 Waar willen we naartoe?

ENGIE heeft MVO hoog in het vaandel 

staan en wil hier actief mee aan de slag. 

Zo wordt er op ieder niveau in de 

organisatie stappen gezet, om zo de 

verduurzaming te versnellen.

Missie ENGIE

‘’Onze ambitie is de leiding  

te nemen in duurzame 

verandering. Dit doen we 

onder meer door organisaties, lokale 

overheden en consumenten CO2-neutrale 

oplossingen als dienst aan te bieden.’’ 

Kijk voor informatie op: 

engie-services.nl/mvo 

Visie Duurzaam Inkopen 

– Procurement

‘’ENGIE NL streeft ernaar dat 

in 2030 al haar relevante 

leveranciers een aantoonbare positieve 

impact op MVO gebied hebben’’ Dit kunnen 

wij niet zonder onze leveranciers, daarom 

vragen wij jullie deze reis met ons aan 

te gaan!

 Wat vinden wij belangrijk?

Ons beleid is ontwikkeld op basis van de 

ISO26000. Hierin worden de belangrijkste 

MVO-onderwerpen meegenomen. Voor 

ENGIE zijn dit onderstaande onderwerpen: 

Milieu

•  CO2 en Energie 

•  Circulaire economie 

• Biodiversiteit  

Mens

• Health & safety

• Inclusief ondernemen                                           

• Integriteit 

•  Maatschappelijke 

betrokkenheid              

Samenwerking                                                     

•    Een goede samenwerking 

   staat centraal

Meetbaar auditeerbare 

MVO-score

Om deze onderwerpen  

te bespreken is er een  

vragenlijst opgesteld.                                                                       

                                                                        

 
Hoe gaan we daar komen?

Het duurzaam inkoopbeleid is ontwikkeld 

om duurzaam inkopen mogelijk te maken. 

Dit beleid is onderverdeeld in twee stappen:

1.  We gaan per productcategorie  

verduurzamen, te beginnen met de  

meest relevante.  

2.  Het beleid in de praktijk brengen in  

de gehele Procurementorganisatie, 

ENGIE-breed!

Om dit te realiseren maken wij gebruik van  

Ecovadis om MVO-prestaties te meten. 

Deze onafhankelijke organisatie auditeert 

en beoordeelt bedrijven op hun duurzaam-

heid prestaties. Kijk voor informatie op: 

ecovadis.com. Daarnaast benaderen wij 

zelf ook actief leveranciers, om samen 

naar de MVO-onderwerpen te kijken. 

Samenwerken met jou om tot betere MVO 

prestaties te komen.

Wij vragen onze leveranciers zich hier 

ook bij aan te sluiten!

  
Samen continue verbeteren  

•  Neem contact op met jouw 

contactpersoon binnen ENGIE  

als je een belangrijke bijdrage  

kunt leveren aan onze  

gezamenlijke duurzaamheids- 

doelstellingen.

 •  Samen slaan we de handen 

ineen en maken we duur-

zaamheid mogelijk!

MVO wordt een inkoop-

criterium naast bestaande 

zoals prijs, kwaliteit, logistiek, 

HSE, risico en technologie.

Zo borgen we MVO en realiseren we continue  

verbeteringen om 

samen het verschil 

te kunnen maken!

Kunnen wij rekenen 

op jouw hulp? 

Hoe ENGIE duurzaam inkopen mogelijk maakt!

431 2

Vragen of ideeën? 

Laat het je contactpersoon 

binnen ENGIE weten! 

ENGIE Nederland, Kosterijland 20, 3981 AJ Bunnik
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