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ACHTERGROND INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN (ISV) ONDERZOEK  

ACHTERGROND ISV 

Het onderwerp arbeids- en mensenrechten beschouwen velen vaak als complex en overweldigend. Deze 

perceptie ligt in een overvloed aan wereldwijde sociale uitdagingen, ingewikkelde (inter)nationale wet- en 

regelgeving, uitgebreide academische rapporten en maatschappelijke berichten die sterke emoties binnen 

organisaties en bij belanghebbenden oproepen. Dit leidt tot een maatschappelijke vraag richting organisaties, 

zowel bij bedrijven als overheden, voor inkoopbeleid dat zich richt op een bredere ambitie dan alleen de 

laagste ‘financiële’ kosten en met aandacht voor het nastreven van menselijke waardigheid. Deze vraag is niet 

alleen in het maatschappelijk debat zichtbaar, maar vindt ook plaats in de rechtbank zoals de recent gestarte 

rechtsprocedure tegen Tesla, Apple, Google, Dell en Microsoft door  de ouders van 14 Congolese kinderen 

die in de kobaltmijnen bij een ongeluk om het leven kwamen of ernstig verminkt raakten. 

Sinds 1 januari 2013 zijn de Internationale Sociale Voorwaarden 

(ISV) van toepassing voor alle rijksopdrachten boven de Europe 

aanbestedingsdrempel. ISV waren daarmee één van de zeven 

thema’s binnen het Maatschappelijk Verantwoord Inkoop (MVI) 

programma van de overheid, zie figuur rechts. 

Met het toepassen van ISV wil de overheid zorgen voor 

bewustwording, het maatschappelijk proces voor duurzame 

producten versterken en leveranciers stimuleren om 

omstandigheden in hun keten te verbeteren. De ISV vereisen dat 

leveranciers actie ondernemen om risico’s ten aanzien van 

mensenrechten in de keten te verkleinen en zijn afgeleid van de 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) 

en de OESO-richtlijnen. Hiermee ligt de focus op het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals 

het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.  

Het toepassen van de ISV bij grote opdrachten voor leveringen, diensten en werken zou moeten bijdragen 

aan het uitbannen van zulke misstanden in de inkoopketen. De ISV zijn onderdeel van 

aanbestedingsdocumenten als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden en zijn relevant voor onderstaande 

risicosectoren:  

Risicosectoren 

Bedrijfskleding Energie 

Catering Laboratorium 

Papier, afvoer vertrouwelijke 

informatiedragers en print- en drukwerk 
ICT werkomgeving Rijk 

Kantoorartikelen en computersupplies Datacenter 

Grondstoffenmanagement en afvalzorg Dataverbindingen 
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In 2019 bevestigde de Rijksoverheid de 

rol van ISV in de inkoopstrategie ‘Inkopen 

met impact’. In deze strategie omschrijft 

het Rijk de vertaling van het nationale 

beleid naar vijf doelstellingen voor de 

rijksorganisatie, die ook richtinggevend 

zijn voor alle rijksinkoop. De reikwijdte 

van het thema omvat hiermee ook 

aandacht voor het milieu. 

ACHTERGROND ONDERZOEK 
 

In juli 2019 besloot het expertisecentrum aanbesteden PIANOo (onderdeel van het Ministerie van Economische 

Zaken) om een vervolgonderzoek uit te voeren op het gebied van ISV. De onderzoeksvraag komt voort uit 

eerder uitgevoerde onderzoeken in het eerste kwartaal van 2019 (Verkenning effectmeting ISV en Toepassing 

van ISV).  In het vervolgonderzoek ligt de focus op het in kaart brengen van de keten van geselecteerde 

aanbestedingen door leveranciers, met aandacht voor de aanpak van een ketenonderzoek, de reikwijdte 

binnen de geselecteerde  

PROCES 

De focus van het onderzoek lag bij aanvang op de context van leveranciers en richtte zich op de niveaus van 

leverancier / ketenrisico’s / gerichte aanpak en opvolging voor de twee grootste risico’s. Tijdens de beginfase 

bleek dat het selecteren van geschikte aanbestedingen, het vinden van de juiste contactpersonen bij de 

overheid en in contact komen met contactpersonen bij leveranciers lastig kon zijn, zie afbeelding onder.  

 

Voor de sector kantoorartikelen lukte het, ondanks mailwisselingen en telefoongesprekken met meerdere 

personen, niet om persoon met een relevante aanbesteding te vinden. Bij andere sectoren duurde het 

meerdere maanden of konden we uiteindelijk alleen met contacten binnen de overheid te spreken. De oorzaak 

van deze verscheidenheid ligt in onze mening in grote verschillen in kennis, mandaat en inzichten bij zowel 

de overheid als de leveranciers. 
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Als gevolg van deze ervaringen vergrootten we de reikwijdte van dit rapport door ook observaties en 

aanbevelingen voor de overheid op te nemen. Daarnaast is er minder aandacht voor de aanpak van de 

grootste risico’s aangezien leveranciers slechts beperkt acties blijken uit te voeren. Aan de hand van de 

bijgestelde reikwijdte is ook de structuur van dit verslag opgesteld, waarin we observaties, illustraties en 

aanbevelingen per onderdeel van de keten belichten, geïllustreerd in onderstaande afbeelding. 

 

De gehanteerde methodologie bestond uit het uitvoeren van deskresearch en het afnemen van interviews van 

verschillende belanghebbenden waaronder leveranciers, contractmanagers, opdrachtgevers, inkopers, 

contractmanagers en deelnemers aan IMVO convenanten. Per geselecteerde inkoopcategorie zijn meerdere 

interviews telefonisch en fysiek gehouden. Voor de categorie catering zijn twee werksessies georganiseerd 

met vier leveranciers om de diepte en reikwijdte van het onderzoek optimaal te benutten. Naast de interviews 

met overheidsvertegenwoordigers en leveranciers spraken we eveneens met het Fonds Bestrijding 

Kinderarbeid.  
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SAMENVATTING 

In lijn met andere onderzoeken zien we dat de overheid als aanbestedende partij worstelt met de 

verwachtingen en de vertaling naar de dagelijkse praktijk van het ISV-beleid. Contractmanagers geven aan 

dat zij onvoldoende inzicht hebben in de achtergrond en zoeken naar kennis en mandaat om het beleid in 

de praktijk te brengen. Daarbij zien we dat de relatie tussen de aanbestedende partij en leverancier vaak 

beperkt is, waarmee de uitvoering van het beleid verder wordt bemoeilijkt. ISV-problematiek vraagt immers 

om transparantie om mogelijke risico’s in kaart te brengen. Daarnaast is vertrouwen belangrijk om samen 

oplossingen te bedenken en te implementeren. Tenslotte is tijd belangrijk aangezien sociale problemen zelden 

op korte termijn opgelost worden.  

Samenvattend is het hiaat tussen beleid en de dagelijkse praktijk te groot om te verwachten dat het beleid 

structureel verankerd is binnen de overheid. De huidige aanpak, die vooral leunt op de ISV clausule, biedt 

onvoldoende basis om dit hiaat te vullen. 

Bij de leveranciers zien we eveneens een worsteling om de verwachtingen rondom ISV in de praktijk te 

brengen. Evenals de overheid hebben zij beperkt inzicht in de achtergrond van ISV. Dit maakt de vertaling 

naar eigen beleid lastig. Voor een aantal categorieën viel het op dat er een proactieve houding ontbrak, na 

het tekenen van de clausule. Het aantal acties om mogelijke negatieve impacts op sociaal gebied was beperkt 

en slecht gedocumenteerd.  

Samenvattend zien we net als bij de aanbestedende partij een groot hiaat tussen het tekenen van de clausule 

en de dagelijkse praktijk.  

Als gevolg van de beperkte verankering van het beleid in de praktijk bestaan er verschillen in inzicht in 

negatieve impacts in ketens. Daarbij verschillen ketens sterk in complexiteit en is de mogelijke invloed van 

zowel de overheid als van de directe leveranciers op grote negatieve impacts dieper in de keten beperkt. Het 

grote scala aan bestaande initiatieven onderstreept de complexiteit en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om 

mitigerende acties in samenwerking en een grotere impact te ontwikkelen.  

Samenvattend vraagt de diversiteit aan ketens om een sectoraanpak toegespitst op de mogelijkheden en 

uitdagingen per keten.  

De overheid kan de impact van ISV versterken door een scherper en beter onderbouwd beleid te formuleren 

om zo betrokkenheid te verhogen, meer inhoudelijke ondersteuning te bieden, een sterkere relatie en 

samenwerking met de leverancier op te bouwen en te waarborgen en gedifferentieerde, praktische trainingen 

per product categorie aan te bieden. De verantwoordelijkheid ligt hierbij niet alleen bij de overheid. De 

leverancier die de ISV clausule ondertekent heeft een even grote verantwoordelijkheid om invulling te geven 

aan het identificeren van risico’s, het opstellen van een plan van aanpak en te rapporteren over behaalde 

resultaten. Hier is geen algemene aanpak voor, maar dit verschilt per sector en van bedrijf tot bedrijf. Zo 

kunnen leveranciers zich aansluiten bij sectorinitiatieven om zo meer kennis op te doen en meer invloed uit 

te oefenen.  
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In de laatste paragraaf laten we ons licht schijnen op de toekomst. Samengevat raden we hierin aan om 

- De scope, doelgroep en de clausule te herijken; 
 

- Verantwoordelijkheden te verhelderen en te borgen; 
 

- De aanbevelingen vanuit het IOB-rapport stapsgewijs op te volgen. 

Tenslotte, deze samenvatting geeft mogelijk een negatief beeld van de huidige stand van zaken rondom ISV. 

Toch zien we meerdere redenen om de inkoopkracht van de overheid te benutten. Allereerst sprong ons de 

bevlogenheid en wil van medewerkers binnen de overheid in het oog bij alle aanbestedingen. Daarnaast kan 

de stap van theorie naar praktijk gemaakt worden, zoals we merkten tijdens de sessies voor 

cateringleveranciers en nog sterker in het werk verricht voor elektronica en natuursteen. Ook bij de 

aanbesteding in de categorie bedrijfskleding zagen we dat expertise bij de overheid leidde tot innovaties op 

het gebied van circulariteit bij de leverancier. Deze expertise werd versterkt door een sterke relatie en zelfs het 

bezoeken van productielocaties. In het bedrijfsleven zien we eveneens dat een programma gericht op 

verantwoord inkopen aan kracht wint als er sterke relaties bestaan met andere activiteiten in de keten. Een 

dusdanige combinatie bestaat in de overheid eveneens door initiatieven als de IMVO-convenanten, het fonds 

verantwoord ondernemen en het fonds bestrijding kinderarbeid.  

Sleutel tot succes blijft de competentie om de basis zoals verwoord in clausules, analyses en plannen van 

aanpak te verwezenlijken in de praktijk. We hopen dat onze discussies en dit rapport helpen om deze 

competentie verder vorm te geven bij de overheid en bij leveranciers. 
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OBSERVATIES EN AANBEVELINGEN: OVERHEID – AANBESTEDENDE PARTIJ – TIER 0 

ONVOLDOENDE INZICHT IN ACHTERGROND BELEID  

Observaties:  

Op dit moment is er bij opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers onvoldoende inzicht over de 

achtergrond, het uiteindelijke doel van ISV en de bijbehorende due diligence verplichtingen. Hierdoor 

onderstaat er een kloof tussen het vooropgezette doel van ISV en de daadwerkelijke aanname en uitvoering 

van ISV in de praktijk. Deze kloof kwam tot uiting op meerdere onderdelen waarbij met name de behoefte 

aan kennis, mandaat en relatie tussen de overheid en leverancier een rode draad blijken te zijn. Daarbij speelt 

mee dat de terminologie van ISV lastig te grijpen is aangezien leveranciers / het bedrijfsleven vaker spreken 

van duurzaam of verantwoord inkopen. Zij hanteren hierbij de OESO-richtlijnen en de UNGP’s als basis voor 

hun verantwoord inkoopbeleid.  

Beide documenten worden door de Nederlandse overheid gebruikt als basis voor het beleid. Daarmee lijkt 

ook de scope van het programma beperkt. Sociale misstanden zijn in de praktijk vaak gekoppeld aan 

milieumisstanden, ter illustratie het gebruik van pesticiden in de bananenteelt. De OESO-richtlijnen 

gekoppelde aan de UNGP’s dekken zowel milieu als sociale risico’s. Tenslotte is de logica om sectoren als 

risicosector te bestempelen niet beschikbaar en daarmee lastig te begrijpen. 

Aanbevelingen: 

Overweeg de terminologie van ISV te koppelen aan de OESO-richtlijnen ofwel de UNGP’s. Dit kan eenvoudig 

in de naam van het programma, bijvoorbeeld ‘verantwoord inkopen’. De ISV-clausule is al grotendeels in lijn 

met de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Hiermee begrijpen leveranciers het uitgangspunt beter en wordt het doel 

van ISV voor alle partijen helder. Hiermee sluit het programma ook aan op andere acties van de overheid, 

waaronder het streven om 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet te 

laten onderschrijven als referentiekader voor hun internationale activiteiten.  

Het hanteren van de OESO-richtlijnen biedt ook de mogelijkheid om leveranciers zowel milieu als sociale 

misstanden aan te laten pakken. De connectie tussen 

sociale en milieu misstanden werd met name in de 

sessies met de cateringbedrijven genoemd. 

Daarnaast bevestigt de inkoopstrategie ‘Inkopen met 

impact’ deze scope in haar vijf doelstellingen.  

Tenslotte bevelen we aan om de keuze voor 

risicosectoren te herijken, de argumentatie voor de 

gekozen sectoren te documenteren en de 

uitkomsten beschikbaar te maken voor 

opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers. 

Hiermee worden beweegredenen verhelderd wat 

betrokkenheid bij het onderwerp bevorderd. De 

inkoopstrategie ‘Inkopen met impact’ kan hierbij als 

leidraad worden gehanteerd, aangezien deze een 

overzicht bevat van sectoren waar de meeste impact 

gerealiseerd kan worden. 



9 

 

ONVOLDOENDE KENNIS / MANDAAT RONDOM DE INHOUD VAN DE ISV CLAUSULE  

Observaties:  

Opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers worstelen met het uitleggen en implementeren van de ISV 

clausule. Zo worden de analyse en aanpak van het mitigeren en managen van mogelijke risico’s niet 

meegewogen in de beoordeling van aanbestedingen. Daarnaast worden leveranciers niet gehouden aan de 

noodzaak tot rapportage van de genomen acties en de effecten daarvan. De website van PIANOo geeft een 

uitgebreid stappenschema, waarvan de inhoud accuraat is in onze ogen. Echter de link naar de specifieke 

context van de risicosector mist, waardoor  opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers de basis missen 

om tot actie over te kunnen gaan voor hun sector.  

Dit geldt ook voor de bewoording van de ISV-

clausule. Deze is algemeen van aard en biedt 

inkopers en contractmanagers weinig 

mogelijkheid om te differentiëren. De ISV-

clausule voor catering, zie rechts, is licht 

aangepast op de sector maar blijft te ruim van 

aard om aanbestedingen met aandacht en 

gerichte acties tegen sociale misstanden in de 

keten te belonen. Opdrachtgevers, inkopers en 

contractmanagers hebben een te beperkt 

mandaat om eigen criteria te ontwerpen, 

implementeren en te toetsen. Als gevolg hiervan 

wordt er in het aanbestedingsproces eerder 

beoordeeld op criteria die te kwantificeren zijn. Logischerwijs ligt hiermee het accent hiermee vaker op milieu-

elementen dan op sociale elementen. Voorbeelden hiervan zijn CO2-uitstoot in de keten of circulaire 

innovaties. 

Aanbevelingen: 

Voer vanuit de overheid  due diligence uit naar mogelijke misstanden in de keten van de geselecteerde 

risicosectoren en identificeer per sector de belangrijkste aandachtsgebieden. Gebruik de uitkomsten om de 

bestaande ISV-clausule te verrijken en differentiëren met criteria die passen binnen de context van de sector. 

Informeer en train vervolgens opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers om de criteria te begrijpen en 

te hanteren.  

Stel tenslotte ondersteuning beschikbaar om risicoanalyses, plannen van aanpak en rapportages te 

beoordelen. Ter illustratie, binnen het convenant Trustone wordt een dusdanig ondersteunend team op dit 

moment onderbouwd. Een ander voorbeeld is de ondersteuning bij douanekleding waarbij een textielexpert 

de inkoper ondersteunt om circulariteit van de stoffen te verbeteren.  
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ONVOLDOENDE RELATIE OM SAMEN MET DE LEVERANCIERS ACTIES TE ONTWERPEN EN TE 

IMPLEMENTEREN 

Observaties:  

Opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers wisselen vaak om een aantal jaar van positie of rol. Dit is een 

normale gang van zaken aangezien kennis en ervaringen verspreid kunnen worden en medewerkers zich 

kunnen ontwikkelen. Voor de borging van ISV ontstaat echter een probleem aangezien er geen systemen zijn 

om kennis en ervaring met leveranciers te verzamelen. Hiermee verwatert de relatie met leveranciers snel wat 

de borging van ISV in gevaar brengt. Het aanpakken van sociale misstanden in de keten is namelijk een proces 

van een lange adem en kan meerdere jaren met zich mee brengen.  

Het lijkt erop dat de huidige oplossing is om de verantwoordelijkheid voor ketentransparantie en due diligence 

volledig neer te leggen bij de leverancier. De ervaringen bij Trustone en bedrijfskleding wijzen erop dat een 

proactieve houding van de overheid leidt tot grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe meer kennis er 

aanwezig is bij de inkoopmanagers, hoe meer zij deze kennis kunnen overbrengen op de leverancier om de 

juiste due diligence uit te voeren, hoe meer zij samenwerken om tot een goed resultaat te komen. 

Aanbevelingen: 

Om bij de leverancier verschil te kunnen maken is goede samenwerking en een hoge mate van invloed van 

belang. Hoe beter de relatie met de leverancier, en hoe groter de invloed, hoe meer veranderingen er te 

realiseren zijn. Vertrouwen tussen de overheid en leveranciers is hier van belang. Een oplossing is het 

prioriteren van risicosectoren en door middel van specialistische kennis en een proactieve houding meer 

samenwerking op te zoeken met leveranciers. Deze aanpak wordt gevolgd door het Trustone initiatief, en 

komt tot uitdrukking in de IMVO-pilot natuursteen, en vindt in minder officiële kaders plaats bij bedrijfskleding. 

Wanneer een langdurige relatie niet geborgd kan worden, bevelen we aan om andere kanalen te hanteren 

om misstanden aan te pakken. Het fonds verantwoord ondernemen of het fonds bestrijding kinderarbeid 

bieden hier een oplossing voor maar missen de reikwijdte van het ISV-beleid.  
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ONVOLDOENDE ONDERSTEUNING VOOR DAGELIJKSE PRAKTIJK  

Observaties:  

Er bestaat een grote behoefte om beleid naar de praktijk te kunnen vertalen. De inspanningen van de ISV 

Academy dragen bij om deze behoefte te vullen door een goede theoretische basis te geven, aangevuld met 

ervaringen vanuit verschillende sectoren. De ISV Academy kan logischerwijs geen dagelijkse ondersteuning of 

monitoring bieden.  

De kloof tussen kennis en praktijk is soms ook een gevolg van de frequentie waarmee opdrachtgevers, 

inkopers en contractmanagers deze tenderprocessen doorlopen. Het beperkte bewustzijn van de training over 

de onderwerpen wordt versterkt door de extra tijd die benodigd is om de werkzaamheden uit  te voeren en 

de complexiteit van het gebruik van de ISV-criteria in het aanbestedingsproces.  

Daarnaast wordt kennis en ervaring niet geborgd binnen overheidsafdelingen, waardoor er een 

afhankelijkheid plaatsvindt van specifieke personen.  Met andere woorden, een inkoper doet specifieke kennis 

op, maar wanneer deze inkoper niet langer werkzaam is op de afdeling is deze kennis niet of onvoldoende 

verankerd in het inkoopproces en gaat verloren.  

Aanbevelingen: 

Richt trainingen in op opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers binnen dezelfde categorie. Hiermee kan 

de sectorcontext besproken worden en wordt voorkomen dat de inhoud van de training te algemeen van 

aard is. Gebruik als input de uitkomsten van zelf uitgevoerde due diligence, experts op het gebied van 

duurzaam inkopen en de OESO-richtlijnen / UNGP’s, nodig leveranciers uit die de ISV clausule hebben 

ondertekend en werk samen naar oplossingen. Deze opzet werd in de eerste sessie met cateringbedrijven als 

zeer prettig ervaren, zie onderstaand figuur voor het stappenplan wat uit deze sessie naar voren kwam. 

De bestaande materialen van de ISV Academy bieden een robuuste basis en kunnen omgezet worden naar 

iedere geselecteerde sector. Herhaal de training jaarlijks om het verloop van medewerkers op te vangen. Het 

opzetten van systemen achten we als lastig aangezien de verschillende overheden zich van verschillende 

systemen bedienen. 
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OBSERVATIES EN AANBEVELINGEN: LEVERANCIER – DIRECTE PARTIJ – TIER 1 

BEPERKT INZICHT IN ACHTERGROND ISV / BORGING EIGEN BELEID 

Observaties:  

Leveranciers zijn bekend met de opname van de ISV-clausule in de aanbestedingsfase. Aangezien er in de 

aanbestedingsfase geen bewijs op ISV hoeft te worden aangeleverd, wordt het voldoen aan ISV eerder gezien 

als een papieren exercitie (het zetten van een ‘vinkje’ en het vertellen van een ‘mooi verhaal’). Hiermee 

ontbreekt daadwerkelijke aandacht voor het uitvoeren van de vereisten van ISV, namelijk een risicoanalyse en 

het opstellen van een plan van aanpak. Vanwege de geringe monitoring door de overheid tijdens de 

uitvoeringsfase, acteren leveranciers evenmin beperkt op de vereiste van een jaarlijkse rapportage. 

Het niet acteren op de ISV-clausule betekent niet dat leveranciers geen aandacht hebben voor sociale 

misstanden in de keten. Er zijn hierbij verschillen te zien in de inbedding van het respect voor mensenrechten 

in de bedrijfsvoering van de verschillende leveranciers. Het verschilt per bedrijf en sector hoezeer de 

leveranciers op de hoogte zijn van wat er daadwerkelijk van ze wordt verwacht, en of en hoe er due diligence 

wordt uitgevoerd. We onderscheiden hierin drie niveaus: 

1. Onbekend met ISV en/of de OESO-richtlijnen 

Partijen die ondanks het tekenen van de ISV-clausule niet weten wat deze inhoudt en niet op de hoogte zijn 

van de vereisten van de OESO-richtlijnen. Dit kwam naar voren in de sessie met de cateraars. 

2. (Bewust) Onbekwaam in het uitvoeren van due diligence 

Partijen die bekend zijn met vereisten in de ISV-clausule maar hier geen actie op ondernemen en ook niet 

actief ondersteuning vragen van de overheid, en/of partijen die bekend zijn met de vereisten in de ISV-clausule 

maar wie het niet lukt om deze op te volgen. Dit kan zowel liggen aan beperkte kennis en inzicht of aan 

gebrek aan tijd en/of geld. Dit kwam naar voren in de  interviews rondom natuursteen en elektronica. 

3. Due diligence (gedeeltelijk) verankerd in de bedrijfsprocessen.  

Partijen die bekend zijn met de vereisten in de ISV-clausule en wie actief bezig zijn deze op te volgen. Dit 

kwam naar voren in het interview voor bedrijfskleding. Dit bedrijf is ook actief in het IMVO convenant. Ook 

binnen Trustone zijn bedrijven proactief in het uitvoeren van onderzoek naar mogelijke risico’s en oplossingen.  

Aanbevelingen: 

Houd leveranciers aan de inhoud van de clausule. Monitor en ondersteun  opdrachtgevers, inkopers en 

contractmanagers bij het verkrijgen en beoordelen van de risicoanalyses zes maanden na de definitieve 

gunning, de plannen van aanpak na negen maanden en jaarlijkse rapportages. 

Aangezien monitoring en ondersteuning tijdsintensief kan zijn, bevelen we aan om een inschatting te maken 

van het aantal contracten binnen de reikwijdte van de inkoopcategorie. Combineer deze data met een 

inschatting van tijd en kennis benodigd en ontwikkel scenario’s met verschillende benodigde budgetten om 

bedrijven binnen de reikwijdte aan hun belofte binnen de ISV-clausule te houden. De monitoring kan belegd 

worden bij een centrale partij als PIANOo of bij een derde, onafhankelijke partij.   
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BEPERKTE PROACTIEVE HOUDING OM DUE DILIGENCE UIT TE VOEREN 

Observaties:  

Leveranciers zijn beperkt actief in het uitvoeren van due diligence. Geen enkele geïnterviewde leverancier kon 

een  uitgewerkte analysetonen. In slechts één keten wordt er daadwerkelijke diepe due diligence in de keten 

uitgevoerd door de leveranciers: de natuursteenketen. Mensenrechten risicoanalyses worden hier uitgevoerd 

en er wordt actief gezocht naar oplossingen om misstanden tegen te gaan, zowel binnen de organisatie als 

gezamenlijk met andere stakeholders. Reden hiervoor is dat de keten relatief kort en overzichtelijk is, 

misstanden bekend zijn en er ervaring bestaat met het uitvoeren van due diligence. Daarnaast is de mate van 

invloed van leveranciers hoger door een gering aantal klanten per natuursteengroeve.  

In de overige ketens bij de overige leveranciers zien we dat de inspanningen tot op heden niet verder gaan 

dan de directe sub leveranciers. Hier worden vaak Supplier Code of Conducts, audits en keurmerken gebruikt 

als basis analyses. De vereiste vanuit de OESO-richtlijnen om te starten met de ‘meest ernstige misstanden’ 

wordt hier niet uitgevoerd.  

Het niet uitvoeren van due diligence lijkt te liggen in het ontbreken van kennis en aanknopingspunten om 

deze kennis op te doen. Na het uitvoeren van de sessie met cateraars zocht één van de deelnemers via 

LinkedIn dit aanknopingspunt, zie afbeelding onderaan de pagina. Ook wordt beperkte resources als 

argument gegeven om due diligence actief op te pakken. Daarnaast wordt er begonnen met directe 

leveranciers in plaats van met de ‘meest ernstige misstanden’ door het gevoel van beperkte invloed verderop 

in de keten ten opzichte van directe invloed op sub leveranciers.   

Aanbevelingen: 

Ondersteun leveranciers met het uitvoeren van de inhoud van de clausule. Geef voorbeelden van robuuste 

risicoanalyses, plannen van aanpak en jaarlijkse rapportages. Dit kan via PIANOo of via bestaande initiatieven 

zoals de IMVO convenanten.  

Maak de teksten op de website van PIANOo bondiger en biedt contactpersonen aan. Onze ervaring is dat er 

talloze stappenschema’s, methodologieën, theorieën en publicaties rondom due diligence bestaan. De meeste 

hiervan zijn vertalingen van de OESO-richtlijnen / UNGP’s en brengen de lezer niet veel verder tot actie. 

Daadwerkelijk contact en training met experts en sectorpartijen brengt deze actie wel. 
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BEPERKTE ACTIES VANUIT LEVERANCIERS OM MOGELIJKE NEGATIEVE IMPACTS TE MITIGEREN  

Observaties:  

Aan de vereiste vanuit ISV om een plan van aanpak aan te leveren wordt niet voldaan. Dat betekent niet dat 

er niet ook daadwerkelijk acties plaatsvinden. Vooral in de natuursteen keten wordt er veel actie ondernomen 

op misstanden, en vindt er kennisdeling plaats, lokale overleggen worden gehouden en multistakeholder 

initiatieven worden opgezocht. Echter, veel ketens zijn complexer en de root causes liggen hier vaak dieper in 

de keten en zijn lastig op te sporen, laat staan aan te pakken. Leveranciers houden het voornamelijk bij het 

aanpakken van misstanden bij sub leveranciers en niet bij de issues dieper in de keten. Ondanks dat ze zich 

bewust zijn dat daar de grootste problemen voorkomen, zien ze niet hoe ze invloed kunnen uitoefenen. 

Samenwerkingen worden weinig tot niet opgezocht.  

De leveranciers zijn het er over eens dat er via een medewerker met keten- en productkennis betere resultaten 

ten aanzien van ISV geboekt kunnen worden. Hierbij zou de rol van de overheid met betrekking tot sociaal 

inkopen in alle aspecten van het inkoopproces naar voren moeten komen, wat nu (nog) niet het geval is. Ter 

illustratie, voor bedrijfskleding is overwerk een belangrijk risico, tegelijkertijd wordt er druk op de leverancier 

uitgeoefend om binnen korte tijd te leveren.  

Aanbevelingen: 

De opdrachtgever, inkoper en contractmanager hebben allemaal een rol 

met betrekking tot de ISV-clausule. Zij bepalen immers wat, hoe en voor 

hoeveel zij willen inkopen. Daarmee geven zij de blauwdruk voor de due 

diligence. ISV kan binnen al deze rollen geborgd worden door training, 

monitoring en ondersteuning.  

Alleen met een robuuste basis kunnen opdrachtgevers, inkopers en 

contractmanagers leveranciers verplichten de verwachtingen na te 

komen op een realistische manier. Specifieke keten- en productkennis is 

hierbij een cruciaal element om tot de beste resultaten te komen. 

Tijdens de gesprekken voor de categorie bedrijfskleding zagen we hoe 

inkopers samenwerkten met collega’s met grote expertise in het 

werkveld. Hiervan werden de vruchten geplukt worden tijdens het 

uitvoeren van een grote aanbesteding, zowel bij het opstellen van de 

aanbesteding, het beoordelen van de aanvragen, het toekennen van de opdracht, het contractmanagement 

en tijdens discussies over uitdagingen in het productieproces. De blauwdruk voor zo’n proces is keurig 

vastgelegd in het categorieplan bedrijfskleding Rijk, beschikbaar via PIANOo. 
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OBSERVATIES EN AANBEVELINGEN: KETEN – INDIRECTE PARTIJEN – TIER 2, 3, N 

NATUURSTEEN 

De keten van natuursteen is relatief kort en het aantal mogelijke stromen is kleiner dan de andere 

risicosectoren. Toch loopt het aantal partijen in de keten wereldwijd al snel op. De natuursteensector in 

Nederland en België bestaat bijvoorbeeld al uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren 

en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, 

monumenten, tegels, gevels en stoepranden. 

Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder 

omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van schending van mensenrechten/arbeidsrechten of waarbij het 

milieu wordt geschaad.  

Invloed om impacts te mitigeren kan door bedrijven individueel genomen worden. Een mooi voorbeeld 

daarvan is de Arte groep, die hier zeer actief is. Daarnaast kan invloed door middel van samenwerking worden 

vergroot. Het initiatief TruStone is al jaren actief binnen Nederland. Sinds 2019 

werkt het initiatief ook met Belgische partijen om gezamenlijk tot afspraken te 

komen. De sector werkt in dit initiatief samen door het in kaart brengen van risico’s 

in de productieketen en met het aanpakken van problemen zoals kinderarbeid, 

gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid.  

Voor aanbestedende diensten zijn er verschillende manieren om hulp te krijgen bij 

de inkoopprocedure. Zo bestaat er onder andere een team ISV Natuursteen, waar 

een beroep op kan worden gedaan tijdens de aanbestedingsprocedure en de 

contractprocedure. 

BEDRIJFSKLEDING  

De keten van de kledingindustrie bestaat grofweg uit vijf stappen: 

- Productie van grondstoffen: katoen / polyester, polyamide, viscose etc. / leer, wol, dons, zijde etc. 

- Fabricage garen / componenten: spinnen / vezelverwerkers / knopen, ritsen, versiering. 

- Fabricage textiel: weven, breiden, vlechten, tuften, bleken, verven, printen. 

- Fabricage kledingstukken: snijden, naaien, controle, verpakken. 

- Transport: vrachtvervoer, zeetransport, distributie. 

De sector wordt gekenmerkt door een geografisch verspreide productie en snelle veranderingen, die 

werkgelegenheid bieden aan miljoenen werknemers wereldwijd. Vanwege de schaal en het profiel van de 

werknemers biedt de sector een groot potentieel om aanzienlijk bij te dragen aan economische en sociale 

ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er veel rapportages over misstanden in de sector als gevolg van een hoge 

volatiliteit, lage voorspelbaarheid en over het algemeen lage winstmarges. De productie wordt meestal 

uitbesteed aan leveranciers in verschillende landen, wat leidt tot concurrentie die de kosten omlaag brengt. 

Bovendien blijft de sector een van de meest arbeidsintensieve industrieën, ondanks de vooruitgang in 

technologie en werkwijzen op de werkplek. 

Directe invloed kan worden uitgevoerd op locaties waar fabricage plaats vindt, met name bij partijen waar op 

regelmatige basis mee wordt samengewerkt en met wie een goede relatie is ontwikkeld. Invloed om impacts 

verder in de keten te mitigeren kan alleen door middel van samenwerking worden vergroot. Het convenant 
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duurzame kleding en textiel is sinds 2016actief. Bedrijven en organisaties die het convenant ondertekenen 

verplichten zich om discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid te signaleren en tegen te gaan. Ook zetten zij 

zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, een leefbaar loon en 

gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder doen ze hun uiterste best om de 

milieuschade te verminderen en dierenleed te voorkomen. Ook proberen ze het verbruik van water, energie 

en chemicaliën te beperken en minder chemisch afval en afvalwater te produceren. Naast het convenant 

bestaan er tal van initiatieven en keurmerken in de markt met als doel milieu en sociale omstandigheden te 

verbeteren. 

 

CATERING 

De keten van catering is zeer divers en valt samen met het aanbod. Soms is het aanbod een eenvoudig 

product, bijvoorbeeld een banaan. Andere producten zijn samengesteld uit verschillende producten, 

bijvoorbeeld een salade. De origine van de producten vindt haar origine in de landbouw, veeteelt en visserij 

wat de ketens zeer complex en wereldwijd maakt.  

Naar schatting zijn 1,1 miljard mensen bezig met landbouw met grote verschillen in grootte, technologische 

status en ondersteunende logistieke netwerken. Afhankelijk van het product en de locatie worden grote 

aantallen vaste  en tijdelijke werknemers ingeschakeld door kleine en grote telers. Onbetaalde gezinsleden 

verrichten landbouwwerk als niet-erkende landbouwarbeid of ter ondersteuning van kleinschalige 

gezinslandbouw. In sommige gebieden dient landbouw voor het primaire levensonderhoud. Daarnaast  

Hoewel het aantal werkenden in de landbouw naar verwachting in de loop van de tijd zal blijven dalen, is de 

omvang van de werkende armen in de sector enorm. De vraag naar voedsel zal daarnaast alleen maar 

toenemen door een stijgende wereldbevolking, veranderende diëten en de opkomst van bio brandstoffen. 

De inherent gevaarlijke en onzekere aard van het landbouwwerk vereist dat de wereld zich richt op het 

aanpakken van fatsoenlijke werkomstandigheden. . Met name in ontwikkelingslanden zijn er grote 

beperkingen die dringend aandacht behoeven, waaronder de grotendeels niet-erkende rol van vrouwen in 

de landbouw, onvoldoende vaardigheden, uitsluiting van landarbeiders van nationale arbeidswetten, lage 

lonen, gevaarlijke arbeidsomstandigheden en een hoge incidentie van kinderen en dwangarbeid. Zie op de 

volgende pagina voor een eenvoudig voorbeeld van de bananenketen. 
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De mogelijkheden voor cateringbedrijven om bij de oorsprong/productie direct invloed uit te oefenen is vaak 

niet bestaand of beperkt. Invloed om impacts verder in de keten te mitigeren kan alleen door middel van 

samenwerking worden vergroot. Het convenant voedingsmiddelen is sinds mei 2018 actief. Organisaties die 

het convenant ondertekenen, verplichten zich om zaken als lage lonen en kinderarbeid te signaleren en bij te 

dragen aan het tegengaan ervan. Ook zetten zij zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door 

onafhankelijke vakbonden en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder doen ze 

hun uiterste best om de schade op milieu en klimaat te verminderen. Het is opvallend dat cateringbedrijven 

zich hier niet bij hebben aangesloten.  

Naast het convenant bestaan er tal van initiatieven en keurmerken in de markt met het doel milieu en sociale 

omstandigheden te verbeteren binnen een grote verscheidenheid aan voedselketens. De cateringbedrijven 

gebruiken op dit moment een willekeurige mix van deze middelen.  

ELEKTRONICA 

De elektronica-industrie wordt gekenmerkt door een hoge mate van outsourcing en onderaannemers. In de 

afgelopen jaren hebben grote merken, zoals Apple en HP, activiteiten voor en na de productie in toenemende 

mate uitbesteed. Dit leidde tot de ontwikkeling van grote contractfabrikanten, die met een enorme basis 

leveranciers werken. Foxconn is bijvoorbeeld uitgegroeid tot 's werelds grootste contractproducent van 

elektronische goederen en beheert een uitgebreid netwerk van kopers en leveranciers. Tussen de overheid en 

Apple en HP bestaan vervolgens weer distributeurs en resellers, waardoor het aantal partijen binnen de keten 

verder toeneemt. 

In de elektronica-industrie maken spoedorders, overdracht van risico's aan onderaannemers en 

kostenbesparende mechanismen deel uit van een industrieel bedrijfsmodel dat de arbeidsomstandigheden in 

fabrieken diepgaand beïnvloedt. Dit model heeft geleid tot flexibele en precaire werkregelingen, zoals tijdelijke, 

deeltijdse en contractuele tewerkstelling, samen met onregelmatige werktijden, gebrek aan werk en sociale 

zekerheid, en verhoogde gezondheids- en veiligheidsrisico's. Daarnaast wordt een grote verscheidenheid aan 

metalen en andere grondstoffen gebruikt. Het delven van deze materialen kan zorgen voor grove 

schendingen van arbeids- en mensenrechten en schade aan het milieu. Bekende voorbeelden hiervan zijn 

kobalt, tin, wolfraam, tantaal en goud.  

De mogelijkheden voor distributeurs en resellers om bij de oorsprong of bij de fabricage van elektronica direct 

invloed uit te oefenen is vaak niet bestaand of beperkt. Invloed om impacts in de keten te mitigeren kan alleen 

door middel van samenwerking worden vergroot. Voor aanbestedende diensten bestaat bijvoorbeeld het 

initiatief Electronics Watch.  

 

 

 

 



18 

 

ENERGIE 

De energie sector omvat een breed scala aan bedrijven en activiteiten, van elektriciteit- en warmte-, gas-, 

afval- en waterbedrijven tot verschillende actoren op de energiemarkten, zoals energieproducenten en 

energieontwikkelaars. Volgens onderzoek van de VN 1  treden misstanden meer op in de 

delfstoffenwinningssector dan in welke andere dan ook. Maar ook de hernieuwbare energie sector brengt 

aanzienlijke misstanden in de keten met zich mee ondanks haar duurzame karakter, door bv. het gebruik van 

mineralen uit mijnen in windturbines. Er wordt geschat dat meer dan tweederde van mensenrechten 

misstanden in de sector zich voordoen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en de Pacific. Bedrijven die actief zijn in 

de sector hebben te maken gehad met civiele claims ter waarde van honderden miljoenen dollars, boycots, 

desinvesteringscampagnes en hun bestuur is geconfronteerd met persoonlijke, strafrechtelijke 

aansprakelijkheid. 

In deze context is het van cruciaal belang dat bedrijven die in de energiesector actief zijn begrijpen hoe zij 

mogelijk betrokken zijn bij negatieve impacts op mensenrechten en wat ze moeten doen om deze misstanden 

tegen te gaan. Initiatieven als de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) en de European Partnership 

for Responsible Minerals sporen de sector aan om te veranderen en de samenwerking op te zoeken.  

Op dit moment verkennen verschillende organisaties in Nederland uit de windenergiesector de mogelijkheid 

om te komen tot een ‘IMVO-convenant windenergie’ om misstanden in de keten samen aan te pakken en te 

voorkomen. Dit proces bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. In de tussentijd besloot de 

gemeente Amsterdam om voor de inkoop van elektriciteit zich aan de onderstaande uitgangspunten te 

committeren. 

 

 

  

  

 

1 Human Rights Council, Addendum to Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational 

corporations and other business enterprises, A/HRC/8/5/Add.2 



19 

 

AANBEVELINGEN 

Een eenvoudige oplossing die iedere sector past, bestaat uiteraard niet. Ketens verschillen te sterk in termen 

van complexiteit, impacts, mogelijke invloed en bestaande initiatieven. We bevelen daarom aan om voor 

iedere risicosector zelf due diligence uit te voeren en aan de hand daarvan een programma op te stellen. 

Samenwerking met de marktpartijen is daarbij essentieel, zoals de activiteiten rondom elektronica, TruStone 

en de IMVO-convenanten al hebben getoond.  

We raden ook aan om de ervaringen, mogelijkheden en werkwijzen van het fonds bestrijding kinderarbeid, 

fonds verantwoord ondernemen en European Partnership for Responsible Minerals te betrekken in de aanpak 

gericht op risicosectoren. Ieder van deze initiatieven volgt namelijk een integrale aanpak van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en de verduurzaming van productieketens bevorderen. 

Bij het ontwikkelen van een programma bestaan er in onze ervaring drie valkuilen: theorie, volledigheid en 

rapportage.  

1. Theorie 

De OESO-richtlijnen en de UNGP’s zijn beide robuuste richtlijnen, zowel in inhoud als in omvang. Daarboven 

is een oerwoud ontwikkeld aan tools, guidances en benchmarks.  

We raden aan om de theorieën sterk te versimpelen  en praktisch te maken om de dialoog met partijen te 

starten. Het gebruik van gezamenlijke werksessies, een neutrale moderator en het hanteren van 

beeldmateriaal in plaats van teveel teksten bevordert de dialoog. Onderstaande afbeelding hanteren we 

regelmatig in werksessies om de discussie rond verantwoordelijkheid te modereren. 

 

2. Volledigheid 

Er bestaat een drang om alle ernstige impacts, ongeacht de positie in de keten, direct aan te vliegen. Hoewel 

de OESO-richtlijnen inderdaad de noodzaak van het aanpakken van de meest ernstige impacts benadrukken 

is de beslissing welke impacts dit zijn en hoe deze aan te vliegen in de praktijk lastiger. 

Ook hier raden we aan om de dialoog met marktpartijen met vereenvoudigde materialen aan te gaan. 

Onderstaande beslisboom ondersteunde bijvoorbeeld de dialoog met de cateringpartijen. Op deze manier 

kan er op een praktische manier geprioriteerd worden en worden de te volgen stappen steeds concreter en 

dus makkelijker uitvoerbaar. 
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3. Rapportage 

Voor het afleggen van verantwoording over voortgang is het kunnen meten een vereiste. De meest gebruikte 

manieren om dit te doen zijn het uitsturen van schriftelijke vragenlijsten en het uitvoeren van audits. Hoewel 

deze middelen zonder twijfel kunnen bijdragen aan systematische veranderingen, komen ze pas goed tot hun 

recht als ze onderdeel zijn van een bredere engagementaanpak. De basis is dan de data en rapportages uit 

vragenlijsten en audits, maar vervolgens wordt  dit verrijkt met specifieke kennis over (de contact van) de (sub) 

leverancier. De uitdagingen van een engagementaanpak zijn echter de langere tijd die het kost en de daarmee 

gepaard gaande hogere kosten, de verrassingen die vooraf niet ingeschat kunnen worden en het niet specifiek 

kunnen toeschrijven van veranderingen aan deze aanpak.  
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VISIE TOEKOMST ISV 

In dit hoofdstuk geven we een schema voor te volgen stappen. We zijn ons bewust dat de praktijk weerbarstig 

is. Hiermee zal de volgorde, inhoud en snelheid van de stappen aangepast moeten worden om in pas te lopen 

met andere initiatieven, nationale politieke bewegingen en internationale ontwikkelingen. Leidraad in alle 

stappen is de gedachte dat gepaste zorgvuldigheid start bij de aanbestedende partij en dat deze alleen in 

samenwerking met directe en indirecte leveranciers kan worden uitgevoerd. De ISV-clausule is in dit proces 

een belangrijke startknop die gericht moeten worden toegepast.  

 

STAP 1 : HERIJK DE SCOPE VAN ISV 

In lijn met de nieuwe inkoopstrategie raden we aan om zowel sociale als milieu impacts binnen de keten in 

kaart te brengen, een keuze te maken voor mitigerende acties en in samenwerking deze te implementeren, 

monitoren en te rapporteren. De basis hiervoor zijn de OESO-richtlijnen, waarvan het kabinet wil dat in 2023 

90 procent van de grote bedrijven in Nederland deze expliciet onderschrijft als referentiekader. 

Hiermee loopt de overheid het risico dat de focus zich zal leggen op milieu impacts aangezien oplossingen 

hiervan op kortere termijn, door middel van technologie gevonden en direct toegewezen kunnen worden. 

Sociale impacts daarentegen zijn vaak lange termijn, veroorzaakt door maatschappelijke interventies en het 

gevolg van meerdere ontwikkelingen. Dit risico is te verminderen door de onderstaande stappen te nemen. 

STAP 2: HERIJK DE DOELGROEP VAN ISV 

We raden aan om de doelgroep van sectoren te herijken. De huidige selectie van risicosectoren lijkt een aantal 

sectoren te bevatten die gevoelsmatig niet op deze lijst passen, bijvoorbeeld laboratoriumapparatuur. Aan de 

andere kant missen algemeen beschouwde hoog risico sectoren als de bouw. Daarnaast bevat de vernieuwde 

inkoopstrategie sectoren waar een indicatie van potentieel voor ISV ontwikkeling bestaat, maar niet 

aangemerkt zijn als risicosector. We raden aan om voor de herijking de basis te zoeken in de nieuwe 

inkoopstrategie. 

Daarbij raden we aan om de onderbouwing achter de keuze voor de sectoren vast te leggen en beschikbaar 

te maken voor zowel interne- als externe belanghebbenden. Het tekenen van een keten met daarin de positie 

van negatieve impacts kan het begrip versnellen. Tenslotte kan een eenvoudige beslisboom met te nemen 

overwegingen en acties de aanbestedende partij en leveranciers helpen om verwachtingen vooraf en tijdens 

het contract te schetsen. 

STAP 3: HERIJK DE ISV-CLAUSULE 

De huidige opzet verwacht dat de aanbestedende partij altijd een plan van aanpak en jaarlijkse rapportage 

zal ontvangen en moet beoordelen. In de praktijk kan dit resulteren in een groot papieren circus. We raden 

aan om de ISV-clausule te herformuleren zodat de overheid niet alle contracten hoeft te monitoren op 

opvolging maar gericht acties kan uitvoeren op leveranciers, producten en ketens met een significante impact.  
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De ISV-clausule zal dan bestaan uit vier onderdelen, waarvan de eerste twee onderdelen al opgenomen zijn 

in de bestaande versie: 

1. De verwachting dat de leverancier de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Human Rights 

publiek erkent voordat het contract getekend kan worden. Hiermee ondersteunt ISV het 

kabinetsbeleid om in 2023 90% van alle ondernemingen de OESO-richtlijnen te laten onderschrijven. 

2. De verwachting dat de leverancier due diligence uitvoert en documenteert in lijn met de OESO-

richtlijnen. 

3. De verwachting dat de overheid opvolging steekproefsgewijs kan monitoren door middel van een 

assessment, audit of een andere vorm van monitoring; 

4. De verwachting dat de overheid consequenties mag opleggen, zoals het beëindigen van het contract, 

als er onvoldoende plan van aanpak en bijbehorende acties door de leverancier zijn opgesteld en 

geïmplementeerd. 

Hiermee loopt de overheid het risico dat gecontracteerde leveranciers alsnog niet handelen in lijn met de 

OESO-richtlijnen. We beschouwen dit risico als niet te vermijden maar wel te verminderen met een proactieve 

houding met monitoring op voorbeeldgedrag, acties, monitoring op grote en/of risicovolle aanbestedingen. 

Daarnaast bestaat dit risico ook bij de bestaande ISV-clausule aangezien we niet verwachten dat er voldoende 

capaciteit, kennis en mandaat bestaat of toegekend zal worden om alle risicoanalyses, plannen van aanpak 

en jaarrapportages te beoordelen. 

STAP 4: VERHELDER EN BORG VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Op dit moment is het ISV-beleid van iedereen en daarmee van 

niemand. Deze situatie is niet uniek en komt ook in het bedrijfsleven 

vaak voor. De situatie bij de overheid is echter complexer van aard 

aangezien meerdere initiatieven en bijbehorende evaluaties lopen 

die op dit moment bij elkaar komen. De overheid staat hiermee 

voor een uitdagende taak om een doordachte mix te ontwikkelen. 

Een mogelijke opzet om ISV robuuster te verankeren is in de 

afbeelding rechts samengevat en hieronder verder toegelicht.  

Kabinet: Bepaalt beleid en strategie en evalueert samenhang met 

andere initiatieven om tot een doordachte mix te komen.  

Recent is de inkoopstrategie “Inkopen met impact” gelanceerd, wat 

we voor dit moment zien als de basis voor verdere implementatie van ISV. 

ISV-stuurgroep: Stuurt implementatie van de inkoopstrategie aan in overleg met andere stuurgroepen die 

initiatieven op het gebied van IMVO bepalen. De stuurgroep bepaalt per risicosector de aanpak en evalueert 

per risicosector halfjaarlijks de genomen stappen en besluit welke aanpassingen nodig zijn om problemen in 

de praktijk op te lossen. 

Expertteam: Voert een adviserende rol uit naar zowel de ISV-stuurgroep als naar opdrachtgevers, inkopers en 

contractmanagers. Ze bepaalt de inhoud de van de ISV-clausule.  Ze geeft hiervoor proactief training binnen 

de rijksoverheid en indien gewenst provinciën en gemeenten. Ze adviseert opdrachtgevers, inkopers en 

contractmanagers op continue en ad-hoc basis. Ze selecteert aanbestedingen om opvolging bij leveranciers 

te volgen. Ze monitort leveranciers of adviseert contractmanagers om opvolging van de ISV-clausule na te 
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gaan en te handelen naar de uitkomsten hiervan. In de huidige opzet zou PIANOo deze rol bijvoorbeeld 

kunnen vervullen. Daarnaast kan er gedacht worden aan een apart loket waarin expertise gebundeld wordt 

en bekend is binnen de rijksoverheid. 

Opdrachtgevers, inkopers en contractmanagers: Zijn verantwoordelijk voor daadwerkelijke implementatie. Ze 

zijn zich hiervoor bewust van het ISV-beleid en de risicosectoren. Ze plaatsen de ISV-clausule in alle relevante 

contracten. Ze informeren PIANOo van relevante contracten. Ze informeren PIANOo of opvolging met de 

leverancier gewenst is. Ze monitoren of ondersteunen PIANOo bij opvolging van de ISV-clausule. 

Onafhankelijke partij: Monitort steekproefsgewijs of clausules worden toegepast en het expertteam is 

geïnformeerd van relevantie contracten. Monitort of registratie bij het expertteam volledig en accuraat wordt 

gedaan. Informeert leidinggevenden over de status van het ISV-beleid binnen het relevante rijksonderdeel. 

Ze geeft jaarlijkse rapportage uit van de stand van zaken. In de huidige opzet zou deze rol ook door PIANOo 

kunnen worden uitgevoerd of door een andere onafhankelijke partij. 

STAP 5: VOLG DE AANBEVELINGEN VANUIT HET IOB-RAPPORT STAPSGEWIJS OP 

De huidige opzet van ISV legt de verantwoordelijkheid voor due diligence volledig bij de leverancier neer. Dit 

is niet in lijn met de OESO-richtlijnen aangezien due diligence moet worden uitgevoerd door alle partijen in 

de keten. Daarnaast mist de overheid de kans om kennis en ervaring binnen de markt te vatten en te hanteren 

voor effectief inkoopgedrag. 

Deze observatie is ook gedaan in het IOB rapport waarbij verschillende aanbevelingen zijn gedaan. We 

onderschrijven de aanbevelingen vanuit het IOB rapport grotendeels met de randopmerking dat de ambities 

binnen deze aanbevelingen erg groot zijn. We stellen voor dat de overheid niet nastreeft om op korte termijn 

alle leveranciers in alle aanbestedingen, alle risicosectoren en alle overheidsniveaus actief op gaat volgen.  

We stellen daartegen voor om een aantal scenario’s met verschillende selecties aan risicosectoren, 

leveranciers, aanbestedingen en routes op te stellen en voor één van de scenario’s het mandaat en de 

benodigde middelen te verkrijgen. Naast personele inzet, dient hierbij ook gedacht te worden aan een systeem 

om de implementatie te ondersteunen en te kunnen monitoren. Aangezien er verschillende inkoopsystemen 

binnen de rijksoverheid worden gehanteerd, is het ook hier onvermijdelijk om stapsgewijs en pragmatisch te 

werken. Ga aan de hand van dit mandaat en middelen gezamenlijk met leveranciers de verkenning aan.  

De Sustainable Development Goals (SDG’s) kunnen hierbij ondersteunen, om de dialoog te starten. Het 

daadwerkelijk meten op de SDG’s kan alleen wanneer de gewenste uitkomsten, effecten en impacts vooraf 

bepaald zijn. We zien op dit moment onvoldoende grond om een dusdanig model op te zetten en raden 

daarom aan om communicatie rondom SDG’s bescheiden in te richten. 
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