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Stad Gent wint award voor aankoop duurzaam
en sociaal verantwoord textiel

De Stad Gent heeft een Procura+ award gewonnen in de categorie 'duurzame

aankoop van het jaar'. Voor de aanbesteding van werkkledij maakte de Stad voor

het eerst gebruik van een 'toolbox', een gids die alle stappen van het

productieproces in kaart brengt. Zo moet de producent duurzaamheid en eerlijke

lonen garanderen.

De Stad Gent is geselecteerd omwille van de aankoopopdracht voor duurzame werkkledij en de

speciaal ontwikkelde 'toolbox' die daarvoor gebruikt werd.  De zogenaamde toolbox is een gids

die helpt het volledige productieproces voor (werk)kledij in kaart te brengen. Met behulp van de

toolbox komt de Stad alles te weten over waar de grondstoffen vandaan komen, waar de kledij

geproduceerd en geconfectioneerd wordt en welke garanties er in elke stap zijn op vlak van

werkomstandigheden.
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Een van de belangrijkste conclusies is dat deze manier van aanbesteden aantoont hoe

aankopers samen met hun leveranciers een positieve invloed kunnen uitoefenen op de

arbeidsomstandigheden van alle werknemers tijdens alle stappen in het productieproces. Zo

moet iedereen een eerlijk loon ontvangen en zich in een veilige werkomgeving bevinden. Er

moet met andere woorden rekening worden gehouden met de internationale

arbeidsvoorwaarden.

'De Stad Gent gebruikt haar aankoopbeleid als hefboom om te werken aan
een sociale, duurzame en ecologische samenleving. Als grote opdrachtgever
maken die keuzes een wezenlijk verschil. Bovendien was Gent tot zo’n vijftig
jaar geleden een belangrijke textielstad. De textielindustrie ligt ons nog altijd
nauw aan het hart.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Op 24 september 2019 werd Stad Gent een van de winnaars op de Procura+ Awards. Deze

awards werden door Procura+ voor het vierde jaar op rij uitgereikt. De Stad Gent ontwikkelde

de toolbox in april 2018 in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en

Gemeenten (VVSG) en met de steun van Platforma, een vereniging van Europese koepels van

lokale besturen en de Europese Commissie.

Wat is Procura+?

Procura+ is een netwerk van Europese overheidsinstanties dat zich focust op duurzame en

innovatieve aankopen. De awards belonen succesvolle, duurzame en innovatieve openbare

aanbestedingen. Er waren dit jaar vier categorieën: duurzame aankoop van het jaar, innovatieve

aankoop van het jaar, uitstekende innovatieve aankoop in ICT en aankoopinitiatief van het jaar.

 

Gent won de award in de categorie duurzame aankoop van het jaar. Voorwaarde is dat bij de

aanbesteding rekening wordt gehouden met buitengewone milieu-effecten, net als met sociale

en economische effecten. De andere kandidaat in deze categorie was de Catalaanse regering. Zij

hield duurzame en sociale voorwaarden in overweging bij haar raamovereenkomsten voor

schoonmaakopdrachten.

Contact

Toolbox Sociaal verantwoorde werkkledij - Een gids voor publieke aankopers

https://stad.gent/sites/default/files/article/documents/20180412_PU_ToolboxSocVerWerkkledij_1204.pdf


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Thomas Vanhoutte, Dienst Aankoop & Logistiek, Departement FM, gsm 0479 97 99 45, e-

mail thomas.vanhoutte@stad.gent

Aline De Cokere, Dienst Aankoop & Logistiek, Departement FM, gsm 0494 21 79 75, e-mail

Aline.DeCokere@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
mailto:thomas.vanhoutte@stad.gent
mailto:Aline.DeCokere@stad.gent
mailto:schepen.storms@stad.gent
mailto:schepen.heyse@stad.gent


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

