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MVI-beleid – Doel

Waarom MVI-beleid?

Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze verantwoordelijkheid 
nemen. Vanuit onze maatschappelijke rol tonen wij leiderschap op het gebied van duurzaamheid en 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een 
belangrijk instrument: hiermee voegen we daad bij woord.

We hebben een aantal thema’s benoemd waar we de komende jaren op in willen zetten. We werken 
daarin actief samen met onze (keten-)partners. In die samenwerking nemen wij zelf leiderschap, 
maar vragen we ook leveranciers om zaken samen met ons op te pakken. 
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MVI-beleid - Pijlers
Pijlers MVI-beleid.
Enexis wil een betrouwbare opdrachtgever zijn, waarbij inkoop een middel is om positieve maatschappelijke impact te 
leveren. Dit MVI-beleid geeft daar een kader voor. In dit kader staan een aantal pijlers centraal: 

Samenwerking : Enexis wil gezamenlijk oplossingen ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Enexis wil 
samenwerken met leveranciers die deze opvattingen delen en uitdragen. Ze wil hierin een sociale en betrouwbare partner 
zijn: doelen moeten ambitieus zijn, maar realistisch. Leveranciers worden uitgedaagd om zich op het gebied van 
duurzaamheid te onderscheiden, waarbij altijd haalbare criteria worden uitgevraagd. 

Continue verbetering : Enexis zoekt naar continue verbetering van (maatschappelijke prestaties van) producten en 
diensten. Ze wil samenwerken met gemotiveerde leveranciers die aan deze ontwikkeling bij willen dragen. 

Ruimte voor innovatie : Enexis ziet het als haar verantwoordelijkheid om inkoopprocessen en aanbestedingen dusdanig 
(functioneel) vorm te geven dat maximaal ruimte aan de markt wordt geboden om met innovatieve maatschappelijke 
oplossingen te komen.

Transparantie : Enexis geeft inzicht in haar werkprocessen, keten en prestaties op het gebied van duurzaamheid, en vraagt 
haar leveranciers hetzelfde. Transparantie vergroot vertrouwen en geeft inzicht in mogelijke verbeteringen.

Eerlijke keten : Enexis streeft naar een eerlijke keten (van opdrachtgever tot leveranciers en toeleveranciers van die 
leveranciers enzovoort) en eerlijke prijsstelling, en vraagt leveranciers om hier maximaal in mee te werken. 

Integriteit : Enexis en haar leveranciers respecteren de wet en cultuur van landen en lokale gemeenschappen. 
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MVI-beleid – Categorieën & thema’s (M 3 model)

Mens Materiaal Milieu
Arbeidsomstandigheden | Enexis eist dat in 
de volledige keten de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, 
1948) wordt gerespecteerd. Daarnaast worden 
de richtlijnen van de International Labour
Organization (ILO) gerespecteerd.

Gelijkwaardigheid | Enexis eist maximale 
inspanning om iedereen een gelijke kans op de 
arbeidsmarkt te geven en gelijk te behandelen.

Duurzame inzetbaarheid |  Enexis vindt dat 
iedereen op een gezonde en veilige manier 
langdurig moet kunnen blijven werken.

Circulariteit | Enexis wil maximaal gebruik 
maken van gerecycled materiaal en producten 
en materialen optimaliseren voor herinzet, en 
hergebruik aan het einde van de levensduur. 

Dematerialisatie | Enexis vraagt om 
voortdurende inzet in het verminderen van het 
gebruik van materialen en grondstoffen bij het 
ontwerpen van producten en het uitvoeren van 
werkzaamheden. 

Voorkomen van afval | Enexis vraagt om het 
voorkomen van afval in productieprocessen en 
bij het leveren van diensten. Waar eventuele 
afvalstromen ontstaan worden deze zo 
hoogwaardig mogelijk ingezet of hergebruikt.

Energieverbruik | Enexis vraagt om 
voortdurende inzet naar het verminderen van 
het benodigde energieverbruik over de gehele 
toeleveringsketen. Het resterend 
energieverbruik is afkomstig van duurzame 
bronnen.

CO2-voetafdruk | De CO2-voetafdruk van 
producten en diensten is zo laag mogelijk. 
Enexis vraagt om voortdurende inzet om deze 
voetafdruk verder te verlagen. De resterende 
CO2-voetafdruk van productieprocessen en 
diensten wordt gecompenseerd.

Schadelijke stoffen | Enexis wil aantasting en 
belasting van de leefomgeving door schadelijke 
stoffen voorkomen. Het gebruik van schadelijke 
stoffen in producten, productieproces en/of 
diensten wordt waar mogelijk uitgebannen. 
Risico’s op negatieve impact van schadelijke 
stoffen worden geminimaliseerd.



SAMEN WERKEN WE AAN EEN
BETROUWBARE EN DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING
VOOR VANDAAG ÉN VOOR DE 
TOEKOMST.


