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Sinds publicatie van de standaard, hebben wij samengewerkt om een praktijk community op te 

bouwen gericht op duurzaam inkopen en wereldwijde kennisuitwisseling via ons platform 

www.iso20400.org. Deze commuity is aanzienlijk gegroeid, bijna 39.000 individuen uit 188 

verschillende landen hebben gebruik gemaakt van dit platform, meer dan 640 gebruikers uit 55 

landen in 9 verschillende talen hebben onze online of offline zelfbeoordeling afgenomen. We hebben 

meer dan 12.500 volgers op sociale media en toegang tot meer dan 150.000 mensen via Facebook-

groepen. 

De norm is formeel goedgekeurd door 17 nationale normalisatie-instituten (NNI) en nog eens 30 

NNI’s bieden de norm aan. ISO 20400 is officieel vertaald in 13 talen. Dit bewijs bevestigt dat de 

norm een robuust strategisch kader biedt om elke organisatie van elke omvang in elke sector of 

geografie om duurzaamheidsprestaties te stimuleren via hun toeleveringsketens in de landen die we 

vertegenwoordigen en via onze wereldwijde activiteiten.  

We erkennen dat er sinds de publicatie in 2017 veel is veranderd. Er ligt meer nadruk op 

klimaatverandering, circulaire economie, mensenrechten en ethisch zakendoen. Deze wereldwijde 

trends zorgen ervoor dat steeds meer organisaties duurzaamheid bovenaan hun agenda zetten en 

erkennen dat toeleveringsketens een cruciale rol spelen. Wij geloven dat de norm een robuust kader 

blijft om de uitdagingen van vandaag en die waarmee we in de toekomst worden geconfronteerd, 

aan te kunnen gaan. 

De norm zal in 2022 formeel worden gereviewed. Nationale normalisatie-instanties in de wereld 

krijgen de kans om te stemmen over 3 mogelijke acties: intrekken, herzien/wijzigen of bevestigen. 

We zijn van mening dat de tijd die we zouden besteden aan het wijzigen van het document beter 

besteed kan worden aan het implementeren van de aanbevelingen van de norm zoals deze er nu 

uitziet en wij verzoeken u daarom dringend te lobbyen bij uw NNI om ‘Bevestigen’ te stemmen. Als u 

niet zeker weet hoe u contact kunt opnemen met uw NNI, vindt u hier de gegevens. Verder willen we 

u vragen uw invloed te gebruiken om mensen te helpen de aanzienlijke voordelen van de norm te 

begrijpen. 

Wij danken u voor uw aandacht en wensen u veel succes met uw duurzame inkoop reis. 
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