Bodegraven, Februari 2015

Beste partner,
Overheden moeten vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam inkopen. Maar uit een
nieuw rapport van De Groene Zaak blijkt dat provincies en grote gemeenten dat nog lang niet in
alle gevallen doen. Bovendien blijken de criteria voor ‘duurzame’ producten vaak nietszeggend of
verouderd en wordt ruim 40% van de duurzame beloften in de praktijk niet of deels
waargemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Utrecht en de provincie Noord Brabant
het best duurzaam inkopen op basis van de vragenlijst. Maar ook blijkt dat sommige diensten en
producten nog nauwelijks duurzaam ingekocht worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld energie,
ICT(Telecom) en financiële diensten. Voor partners van De Groene Zaak betekent dit dat hun
innovatieve en duurzame producten en diensten door overheden te weinig ingekocht worden,
waardoor koploperschap te weinig loont.
De Groene Zaak zet Duurzaam inkopen op politieke agenda

Het Rijk moet weer de regie nemen om hier verandering in te brengen, zoveel is duidelijk. Om dit
signaal luid en duidelijk te laten horen heeft De Groene Zaak daarom deze week samen met
VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL een brief verstuurd
naar de Tweede Kamer. De impact hiervan wordt ook door de media erkend, blijkt uit het feit dat
dit op de voorpagina van Trouw stond. Wij hopen hiermee de Tweede Kamer te bewegen om
tijdens het Algemeen Overleg over Duurzaam Inkopen op 5 februari duidelijk stelling te nemen.
Ons doel is dat er vervolgens dat het Kabinet samen met de markt een nieuw programma wordt
opgestart om deze ambitie te verwezenlijken, waarin partners van De Groene Zaak een leidende
rol zullen hebben.
Green Mobile is partner van de Groene Zaak
Om het verduurzamen van de telecom sector in Nederland daadwerkelijk een boost te geven, gaat
Green Mobile met haar partner-dealers een plan van aanpak ontwikkelen om de ambitie 2020: 20%
van alle gebruikte smartphones te verduurzamen (‘Recycle - ReUse – Refurbish’). Samen met de
Green Mobile partners gaan we gezamenlijk op zoek naar Ambassadeurs in Nederland om deze
ambitie waar te maken.

Geïnteresseerd wat dit voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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