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1. Functioneel specificeren bedrijfstextiel (09-12-2016) 

 

Ervaringen met circulair aanbesteden van bedrijfstextiel met postcocumer 

gerecycleerd textiel 

 

 

      

 Inleiding 

Pilotaanbesteding Ministerie van 

Defensie 

Het Ministerie van Defensie heeft 

vanaf maart 2015 t/m juni 2016 een 

pilot aanbesteding uitgevoerd getiteld  

‘Verwerking post-consumer textiel in 

nieuwe producten door middel van 

recycling’ (zie kader). Onderdeel 

daarvan was een herziening van het 

Programma van Eisen (PVE) van 

enkele productcategorieën om meer 

functionele specificaties op te nemen 

in plaats van technische specificaties. 

Op deze wijze ontstaat er meer ruimte 

voor de markt om duurzame 

innovaties te doen wat betreft 

recycling.  Hierbij is er voor gekozen 

om te richten op aanbiedingen met 

een hoger percentage gerecycleerd 

materiaal (‘recycling in design’) in 

plaats van te richten op de 

recyclebaarheid van het geleverde 

product (‘design for recycling’). De 

ervaringen en geleerde lessen van 

deze pilotaanbesteding zijn nuttig 

voor elke aanbestedende organisatie 

die stappen wil zetten met circulair 

bedrijfstextiel. In deze notitie worden 

de ervaringen beschreven met 

betrekking tot: 

 Functioneel specificeren 

 Gerecycleerd materiaal 

 

 

 Functioneel specificeren 

Over het functioneel specificeren bij 

(circulaire) aanbestedingen zijn al veel 

hulpdocumenten beschreven en 

beschikbaar gesteld via Pianoo. Deze 

geven een goede houvast voor het 

inrichten van het proces met 

marktpartijen en de stakeholders in 

de eigen organisatie, en geven 

achtergronden van functioneel specificeren in het kader van de 

aanbestedingspraktijk in het algemeen. In de Handleiding functioneel specificeren 

Pilotproject Ministerie van Defensie 

In januari 2014 is door Defensie, onder 
begeleiding van de categoriemanager 
bedrijfskleding Rijk, een uniek project van 
start gegaan. Het project, getiteld 
‘Verwerking post-consumer textiel in nieuwe 
producten door middel van recycling’, heeft 
als MVO-doelstelling het leveren van een 
significante bijdrage aan het verminderen van 
de grote afvalberg textiel.  
Vertegenwoordigers van diverse 
departementen (Ministeries van Defensie, 
Infrastructuur & Milieu en Binnenlandse 
Zaken) hebben tijdens dit project intensief 
samengewerkt. Het gaat om (technische) 
kennisdeling en borging, alsmede het 
consulteren en stimuleren van de markt om 
een innovatief product te offreren dat voldoet 
aan de hoge kwaliteitseisen van Defensie.  
Na een goede voorbereiding heeft dit geleidt 
tot een aanbesteding, waarbij een belangrijke 
mijlpaal is bereikt: Defensie heeft met twee 
leveranciers een contract afgesloten voor de 
levering van 50.000 witte en groene 
handdoeken en circa 53.000 groene overalls. 
In de handdoeken is 36% gerecyclede post-
consumer textiel verwerkt en in de overalls 
14%.  
Dat de markt hierin is geslaagd mag uniek 
worden genoemd en deze prestatie geniet 
dan ook (inter-) nationale belangstelling. 
Naast deze technische innovatie zijn er in de 
afgelopen periode binnen de textielketen 
geheel nieuwe netwerken ontstaan om aan de 
vraag van de Rijksoverheid te kunnen 
voldoen.  
Meer info: 

 Pilot Inkoop kleding met gerecycled textiel 

ministerie van Defensie (2014 - 2016)  

 MVO bij Defensie 

  
 

https://www.pianoo.nl/document/11996/pilot-inkoop-kleding-met-gerecycled-textiel-ministerie-van-defensie-2014-2016
https://www.pianoo.nl/document/11996/pilot-inkoop-kleding-met-gerecycled-textiel-ministerie-van-defensie-2014-2016
https://www.youtube.com/watch?v=bFIJy6sl_Pc&feature=youtu.be
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worden 6 stappen aangegeven om te doorlopen:  

1. Behoeftebepaling 

2. Verzamelen benodigde gegevens 

3. Conclusies vaststellen 

4. Functionele duurzaamheid bepalen 

5. Vragenlijst opstellen 

6. Afwegingen maken 

De praktijk is echter weerbarstiger. In deze pilotaanbesteding is gebleken dat je het 

doel voor ogen moet blijven houden en functioneel specificeren niet als doel op zich 

moet stellen. Afstemming met eindgebruikers over functies en weer terug gaan naar 

de oorsprong van een bestaande (technische) eis is intensief en kost tijd. Door er 

flexibel mee te werken en iteratief te doorlopen, neem je als organisatie stappen, 

terwijl er ook geleverd kan worden. Het verdient aanbeveling om de stappen niet 

allemaal in één aanbesteding te doorlopen, of in kleine stukjes, maar het kan ook 

gezien worden als een proces, dat in meerdere aanbestedingen verder vorm krijgt.  

 

Geleerde lessen 
1. Begin niet met alles, kies een duidelijk afgebakend product en begin 

op tijd. Het proces vraagt een gedachtewisseling en tijd. Begin tijdig en 

neem niet teveel hooi op de vork. Vanuit contractmanagement is er een 

belang om af te blijven stemmen met voorraadbeheer, en dat aan te passen 

met een raamcontract en deelleveringen. Op den duur moet er een nieuwe 

contractant zijn en is er een druk om het af te ronden. Begin dus ruim 

voordat er überhaupt weer een nieuw contract moet komen. Als 

uitgangspunt is genomen dat de aanbesteding zich alleen beperkt tot textiel 

(geen ander weefsel). 

2. Kies voor gangbare producten met een relevant volume en 

omvang/impact. Functioneel specificeren heeft als doel een gewenste 

duurzame beweging in de markt, die leidt tot een innovatieve aanbieding. In 

de pilot is gekozen voor een ‘Overall’ en ‘Handdoek’, gangbare producten die 

door de markt gerepeteerd kunnen worden, en daarmee aantrekkelijker zijn 

om (eerste) ervaringen mee op te willen doen. 

3. Start vanuit het ‘systeem’. Eén van de belangrijkste lessen is gebleken 

om de functionaliteit van een product te bezien vanuit een ‘systeem’ 

waartoe het product behoort. Bijvoorbeeld: een handdoek (product) behoort 

ook tot de uitrusting op een marine schip (het systeem), waar heel andere 

hygiëne regels gelden dan ‘op de wal’. Dit beïnvloedt bijvoorbeeld de eisen 

met betrekking tot reiniging en was temperatuur die op een schip gelden. 

Het systeem pas je niet zomaar aan. Stap 1: behoefte bepaling bleek 

doorlopen te kunnen worden, maar in Stap2, het verzamelen van benodigde 

gegevens was met name moeilijk om de interne kwalitatieve gegevens te 

achterhalen. Hoewel de producten uit de pilot eenvoudig zijn, was het 

verzamelen van klanteisen niet eenvoudig, omdat de producten in 

verschillende pakketten/systemen met elk hun eisen zijn opgenomen. Er is 

dus sprake van grote diversiteit aan specificaties binnen de organisatie. Dit 

vereist afstemming met vele gebruikers en gebruikersgroepen. In Stap 3 is 

geconcludeerd dat dit in de beschikbare tijd niet mogelijk was, en gelet op 

het doel ook niet wenselijk. Het project startte daarom met het PVE van de 

vorige aanbesteding. Dit was het referentiekader. Afwijken daarvan bleek 

niet éénvoudig omdat de impact van afwijken niet altijd werd overzien. 

4. Een technische eis herbergt een impliciete keuze vanuit functie. Veel 

van de technische eisen hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld, op 

basis inspraak, ervaringen en uit functie van inzetbaarheid en veiligheid. 

Zeker in een defensie organisatie moet dit aspect niet onderschat worden. 

Het is dan moeilijk om technische specificatie los te laten omdat men niet de 

gehele impact overziet. De historische overwegingen zijn vaak afwezig. Het 

is dan moeilijk om te schakelen naar de functionaliteiten van het product 

omdat er onzekerheid bestaat wat de markt allemaal kan bieden. 
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5. Veel technische eisen hangen met elkaar samen en zijn dubbelop. 

Met name de technische eisen wat betreft stofgewicht zijn ruimer gesteld 

(range), waarbij ook de daarmee samenhangende trek- en scheursterkte in 

een bandbreedte zijn weergegeven. Dit heeft voor ruimte gezorgd om een 

ander materiaal met andere inhoud aan te bieden.  

6. De commerciële markt weet welke functie gevraagd wordt. 

Absorptievermogen en hydrofiliteit zijn zaken die mogelijk wat meer 

losgelaten kunnen worden, omdat de functionele eis niet afwijkt van wat de 

commerciële markt biedt: de leverancier kan hier zelf over meedenken. 

7. Het inschakelen van expertise en productkennis is belangrijk. In de 

aanbestedingspraktijk wordt een aanbod gedaan waarbij de techniek vast 

ligt en biedingen onveranderbaar zijn en niet te wijzigen. Indien er een 

ongewenste uitkomst is, dan zijn de mogelijkheden om er van af te zien 

(juridisch) gering. Er ontstaat dus een ‘druk’ vanuit het inkoopproces om 

niet te ver van de technische eisen af te wijken. Er is product- en 

marktkennis nodig om dat goed vooraf in te kunnen schatten. 

8. Maak gebruik van een multidisciplinair team. Houdt rekening met de 

inbreng van gebruikers, inkopers, contractmanager en andere stakeholders. 

Bovendien: één ‘gek’ kan moeilijkere vragen stellen dan 10 experts. 

Aannames en gangbare principes moeten ter discussie gesteld durven 

worden. 

9. Een middenweg is soms voldoende. Het is niet altijd zinvol en effectief 

gebleken om technische eisen te vervangen door functionele 

omschrijvingen. De technische eisen vormen deels ook de taal die in de loop 

van de tijd is ontstaan binnen een vakgebied om elkaar zonder 

misverstanden te begrijpen. Het hele proces om te kijken of de eis als 

technische eis “functioneel” was, is waardevol gebleken. Vooral omdat vaak 

bleek dat niet meer te achterhalen viel waarom een eis ooit gesteld was. In 

een aantal gevallen is een technische eis afgezwakt en dat sloot aan bij de 

wens van de leveranciers om de hoge technische eisen opnieuw te bekijken 

om zo gebruik van gerecycled materiaal iets minder moeilijk te maken. 

 

 Gerecycleerd materiaal 

Het pilot project heeft getracht verduurzaming te realiseren door het hergebruik van 

textiel in producten op te nemen. Op zich gebeurt dit al met post-industrie 

gerecycleerd materiaal maar in mindere mate met post-consumer gerecycleerd 

materiaal. 
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Recycling mogelijkheden 

Voor textiele producten zijn er verschillende mogelijkheden voor recycling: 

mechanische recycling (natuurlijke en kunststof vezels), chemische recycling (nylon, 

polyester) en bio-chemische recycling (katoen). Het volgende kader deelt 

technieken in verschillende duurzaamheidklassen. 

 

 Post-industry versus Post-consumer gerecycleerd textiel  

Hergebruik van textiel afval dat bij de vervaardiging of verwerking vrijkomt, is al vrij 

gangbaar. Dit wordt post-industry gerecycleerd materiaal genoemd. Het betreft hier 

materiaal dat vrijkomt als snij-afval of dat is afgekeurd in de productie. Dit zijn goed 

controleerbare stromen, vaak materiaal van één soort, dat bovendien in hetzelfde 

bedrijf of proces kan worden her ingezet. 

Voor post-consumer textiel ligt dat heel anders. Via diverse kanalen wordt dit 

ingezameld vanuit de consument die het heeft afgedankt. De kern van het probleem 

lijkt te liggen in de stap van inzameling van vezels naar toepassing. Het sorteren 

van textiel en hoogwaardig recyclen van vezels is nog verre van gangbaar. De 

schaal, de continuïteit en de variatie in vezels/garens, maken het tot nu toe lastig 

om op grote schaal op herwonnen vezels over te stappen. Omdat het verwerken van 

schone reststromen bij alle recyclingprocessen de voorkeur heeft, is een optimale 

sortering cruciaal. Fijn sorteren is essentieel voor hoogwaardige mechanische 

recycling van post-consumer textielafval. 

Meer info:  

MADE-BY Environmental Benchmark for fibres 

In de ‘MADE-BY Environmental Benchmark for fibres’ wordt de milieu-impact van 
verschillende types vezels met elkaar vergeleken. In de benchmark is gekeken naar 1 kg 
vezel die klaar is om te worden gesponnen. De vergelijking is gemaakt op basis van 
openbare informatie van meer dan 150 referenties. De uitkomsten zijn uitgedrukt in één 
getal, zodat de verschillende typen vezels met elkaar kunnen worden vergeleken. Deze 
methode kent beperkingen, maar zorgt ook voor een eenvoudig gebruiksvriendelijk 
overzicht. 
In de benchmark zijn 28 vezelsoorten vergeleken op 6 parameters, waaraan 
verschillende waardes zijn toegekend. Broeikasgasemissies, Toxiciteit voor mensen en 
Eco-toxiciteit tellen ieder voor 20% mee. Energie-, Water- en Landgebruik tellen ieder 
voor 13,33% mee. De 28 vezels zijn ingedeeld in 5 klassen, waarbij A de laagste milieu-
impact heeft (meest duurzaam) en E de hoogste milieu-impact (minst duurzaam). De 
totale vergelijking is weergegeven in onderstaande tabel. 
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 Onderzoek retourstroom kleding Defensie 

 ‘Circulaire Economie in de textielketen: naar innovatieve textielrecycling’ 

 

 Geleerde lessen 

1. Markt ervoer hoge technische eisen als limitering om gerecyclede 

materialen te gebruiken: in de markconsultatie voorafgaand aan de 

aanbesteding, werd aangegeven dat de eisen die werden gesteld in 

voorgaande aanbestedingen niet allemaal noodzakelijk waren en ook het 

opnemen van gerecycleerde materialen in de weg stonden. 

2. Functioneel specificeren alleen levert geen garantie op 

verduurzaming: De inschatting was dat alleen het opstellen van 

functionele eisen geen zekerheid gaf over de realisatie van verduurzaming in 

de geleverde producten. In de aanbesteding is daarom een minimumeis 

voor recycling opgenomen en is het percentage ook als gunningcriterium 

opgenomen om een hoger percentage te krijgen. Door deze eisen te stellen 

wordt beweging verduurzaming bewerkstelligd. 

3. Evalueer aanbiedingen op zaken van het product die er toe doen: In 

een aanbestedingstraject dient duidelijk te zijn hoe het beoordelingskader 

is. In het pilot project is gekozen om zich te beperken tot mechanisch 

gerecycled materiaal. Dit voorkomt dat we alle recyclingmogelijkheden ten 

opzicht van elkaar gaan evalueren en de discussies daaromtrent.  

4. Kaders voor monitoring eisen dienen ontwikkeld te worden: de 

monitoring van aangeboden gerecycleerde inhoud van het product is nog 

niet éénvoudig en heel werkbaar gebleken. Indien de inzet voor meer post-

consumer gerecycleerd materiaal (internationaal) een trend wordt, dan is 

het noodzakelijk dat hiervoor procedures ontwikkeld worden, zowel voor 

proces- en product controle. In afwezigheid van een geaccepteerde, 

toegankelijke methode, is in deze aanbesteding dit ondervangen door aan 

de inschrijvers te vragen om een aantoning dat de genoemde hoeveelheid 

ook daadwerkelijk aanwezig is. Die verklaring moet zijn afgegeven door een 

onafhankelijk en bevoegd instituut. De daadwerkelijke controle bij afroepen 

na levering moeten nog worden ingepland. Het is niet 100% sluitend en dat 

levert enige kritiek op vanuit de markt. Hiervoor zullen (liefst internationaal) 

standaarden voor ontwikkeld moeten worden.  

  

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/onderzoek-retourstroom-kledingdefensie-okt2014.pdf
http://www.gidrd.nl/public/themas/ce-textielketen.pdf
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 Resultaat 

 Verwachtingen en ervaringen vanuit verschillende perspectieven 

Het aanbestedingstraject is door verschillende disciplines begeleid. Zij hebben al de 

mogelijkheid gekregen om verwachtingen en ervaringen te delen. 

 Vanuit het beleidsveld was de verwachting dat de uitvraag (PVE) er echt 

anders uit zou zien, maar de specificaties zijn uiteindelijk minder drastisch 

aangepast dan verwacht. Op veel punten zijn de technische eisen 

uiteindelijk na veel discussie (toch) niet aangepast. Neemt niet weg dat de 

veranderingen die zijn doorgevoerd wel voor meer ruimte hebben gezorgd 

en ook is het geheel korter en bondiger geworden. 

 Vanuit product specialisme was er veel interesse om hieraan mee te werken. 

Het kritisch bekijken van de (technische) specificaties vanuit een functioneel 

perspectief zet alles weer op scherp waarom er (impliciet) keuzes gemaakt 

zijn of worden. Er is behoefte om in een vervolg nog verder te gaan wat 

betreft functionele specificaties, waarbij ook de markt meer betrokken zou 

moeten worden. Er is dus vanuit product specialisme veel ambitie om zoveel 

mogelijk functioneel te specificeren. 

 Vanuit inkoop, en ook wel categoriemanagement, is de beleving dat er een 

tussenweg moet zijn tussen ‘sec’ functioneel specificeren en het stellen van 

(technische) kwaliteitseisen. Hoewel technische specificaties vanuit inkoop 

perspectief als noodzakelijk worden geacht voor communicatie met de 

markt, zouden de bestaande specificaties nooit tot succes hebben kunnen 

leiden. 

 Een belangrijk aspect is de afweging tussen ruimte bieden aan de markt 

enerzijds met voldoende ontwikkeltijd, maar ook de tijdigheid van het 

vervullen van het contract.  

 Aanbesteding 

 Er zijn in de pilot concessies gedaan om verduurzaming door middel van 

functioneel specificeren te realiseren. Er zijn een beperkt aantal producten 

opgenomen om het traject in de gestelde termijnen te doorlopen. Ook zijn 

er producten opgenomen waarbij afbreuk risico laag was. Daarnaast is 

gekozen voor een mix van technische eisen en functionele specificaties die 

toelaten van gerecycleerd materiaal en dan met name textiel in het product 

mogelijk maken.  

 In de pilot aanbesteding van het Ministerie van Defensie is als eis gesteld 

een minimaal gehalte van 10% mechanische post-consumer gerecycleerd 

materiaal. Daarmee is beoogd om een ‘prikkel’ in de markt te geven om 

deze afvalstroom te gaan inzetten en samenwerkingen met partners op te 

gaan zetten. Tevens is er zekerheid gegeven dat deze ontwikkeling 

plaatsvindt. 

 De methode heeft geleid tot een bestek waarover door inschrijvers weinig 

vragen werden gesteld.  

 De aanbesteding heeft geresulteerd in een beperkt aantal inschrijvers, maar 

wel voldoende. Een gehoorde reactie van de markt was dat er beperkte tijd 

voor productontwikkeling is. Tijdigheid is ondergeschikt gemaakt aan het 

welslagen van de pilot. Er moet voldoende tijd aan de markt gegeven 

worden. 

 De markt heeft geanticipeerd op de vraag door na te denken over gebruik 

van herbruikbaar textiel in producten. 

Deze aanbesteding dient als voorbeeld gesteld te worden voor andere vergelijkbare 

aanbestedingen, zodat er een continuïteit voor de markt ontstaat en eerder gedane 

inspanningen navolging kunnen krijgen. 
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2. Leden van de Klantenraad 

 

 

Defensie 

 

Bedrijfskleding is intern Defensie belegd bij DMO (Defensie Materieel Organisatie).  

Alle kleding en persoonsgebonden uitrusting, gerelateerd aan het primaire proces 

van Defensie (missies en trainen), wordt door Defensie zelf aanbesteed, te weten 

door het KPU-bedrijf.  

Defensie heeft veel kennis en ervaring op het gebied van (bedrjfs-) kleding en de 

bijbehorende logistieke dienstverlening, waarvan andere departementen gebruik 

kunnen maken. Binnen Defensie worden circa 1.200 verschillende kledingpakketten 

gevoerd die zijn afgestemd op een specifieke functie (duiker, piloot, 

cateringmedewerker, bewaker etc.).  

Bijzonder is dat Defensie voor bedrijfskleding al jarenlang een duurzaam 

programma voert, waarbij aandacht is voor inzet van mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt (sociale werkvoorziening), hergebruik, niet her te gebruiken kleding 

beschikbaar stellen als grondstof voor recycling en MVI. Op deze gebieden wordt nu 

Rijksbreed samengewerkt en er ontstaat steeds meer impact. 

Het aantal kledingdragers bedraagt circa 42.000 militairen en circa 8.000 

burgermedewerkers. In totaal circa 50.000 defensiemedewerkers, incl. reservisten 

en VEVA-scholieren (Veiligheid en Vakmanschap-opleidingen) met kledingpakket. 

 

Facilitair Management Haaglanden 

 

FM Haaglanden (FMH) is een shared service organisatie (SSO) met ruim 500 

medewerkers en levert facilitaire producten en diensten rondom de werkplekken van 

circa 30.000 rijkscollega’s in de Haagse regio. FMH doet dit voor de ministeries: 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); 

Buitenlandse Zaken (BZ);  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); 

Economische Zaken en Klimaat (EZK); 

Justitie en Veiligheid (JenV); 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV); 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW); 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); 

Personenvervoer Financiën (FIN); 

Rijksbedrijvencentrum Rijswijk Defensie. 

 

FMH is ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), onder het Directoraat-Generaal Vastgoed en 

Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR). 

FMH verzorgt met negen locatieteams service in nabijheid. Zeven teams dragen, 

onder leiding van een facilitair manager, zorg voor de volledige facilitaire 

dienstverlening in een pand. Denk daarbij aan ondermeer het inrichten van 

vergaderzalen, het verhelpen van storingen, post- en expeditietaken en beheer van 

het magazijn. De lijnen met de centrale afdelingen van FMH en met rijks- en 

marktpartijen zijn kort waardoor snel en effectief gehandeld kan worden. Vanuit de 

centrale afdeling Inkoop- en leveranciersmanagement worden alle facilitaire 

contracten beheerd. 

 

Belastingdienst 

 

De Belastingdienst int belasting en premies namens de overheid en ziet erop toe dat 
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iedereen die belasting moet betalen, zich aan de regels houdt. Verder betaalt de 

Belastingdienst toeslagen uit, controleert goederenbewegingen naar en vanuit 

Nederland en heft belastingen bij invoer. 

De populatie die bedrijfskleding draagt omvat circa 3500 tot 4000 douaniers, circa 

700 tot 800 medewerkers in de facilitaire dienst, circa 500 tot 600 medewerkers van 

de belastingdienst. Dit aantal is exclusief FIOD waarvoor een separaat contract is 

afgesloten. 

 

Rijkswaterstaat 

 

Er werken circa 9.000 mensen bij Rijkswaterstaat, verspreid over ruim 200 locaties. 

De organisatie bestaat uit verschillende organisatieonderdelen. De Corporate Dienst 

(CD) ondersteunt deze organisatieonderdelen op het gebied van bedrijfsvoering; 

Communicatie, HRM & Organisatieontwikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en 

Vastgoed, en Facilitaire en Financiële diensten. Hiertoe behoort ook de inkoopfunctie 

voor bedrijfskleding. 

De huidige populatie van ca. 1800 neemt in de komende jaren af tot ca. 1200. Deze 

getallen zijn gebaseerd op de ingezette koers van RWS dat uitvoerende taken steeds 

meer naar de markt worden gebracht. 

 
Dienst Justitiële Inrichtingen 

 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie en 

Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die na 

uitspraak van een rechter zijn opgelegd. De insluiting vindt plaats in verschillende 

soorten inrichtingen verspreid over het gehele Koninkrijk. DJI bestaat uit vier 

divisies: Gevangeniswezen, Vreemdelingen Bewaring, Forensische Zorg en Justitiële 

Jeugdinrichtingen. Deze divisies worden ondersteund door een aantal concernstaven 

op het hoofdkantoor en een aantal landelijke diensten. Relevant voor dit plan zijn de 

directie Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop (DFHI) en het Facilitaire Bedrijf van 

DJI (FB DJI).  

Beleidsverantwoordelijkheid voor bedrijfskleding ligt bij DFHI. DFHI is tevens 

opdrachtgever van het FB DJI waar het gaat om het beheer van samenstelling van 

de kledingpakketten, het (laten) bepalen van de functionaliteit en kwaliteit van 

materialen, artikelen, processen, enzovoorts, alsmede voor de uitvoering van de 

bestelling bij leveranciers, de operationele verstrekking aan de dragers en het 

voorraadbeheer.  

Deze verantwoordelijkheden draagt het FB DJI ook voor (een deel van) de 

medewerkers van ‘product en/of dienstverlening afnemende organisaties’ die 

conform de rijks brede producten- en diensten catalogus het product 

‘bedrijfskleding’ bij het FB DJI afnemen. 

 

DJI verstrekt zijn medewerkers bedrijfskleding en (persoonlijke) uitrusting als dit 

van belang is bij de uitoefening van de functie. Het doel van de inzet en het gebruik 

van de bedrijfskleding binnen DJI is 1. het bieden van bescherming van de 

medewerkers tegen bepaalde risico’s, 2. het garanderen van herkenbaarheid van de 

DJI medewerkers en hun rol en 3. het creëren van eenheid in uitstraling van de 

medewerkers. 

De populatie die bedrijfskleding draagt omvat circa 9.000 dragers. 

DJI verwacht te allen tijde over kleding en uitrusting te beschikken dat 

toekomstgericht is, gecertificeerd aan de hand van Europese normen op het gebied 

van veiligheid en ergonomische ontwerprichtlijnen en die niet of slechts met grote 

kosten/ moeite door derden (na)gemaakt kunnen worden. 
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Inspectie SZW 

 

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid 

voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en 

opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het 

effect het grootst is. 

De kerntaken van de Inspectie SZW zijn: 

 Toezicht houden op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet 

minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs (ter bestrijding van illegale arbeid, 

ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide 

arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude). 

 Toezicht houden op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en de 

Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde 

werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers). 

 Toezicht houden op de naleving van het Besluit risico´s zware ongevallen 

1999 en de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ter beperking 

van de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken 

met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen). 

 Opsporen van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de 

keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en 

grootschalige fraude op het gebied van de sociale zekerheid). Dit gebeurt 

onder aansturing van het Openbaar Ministerie. 

 Signaleren van ontwikkelingen en risico’s op het werkveld van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid en deze melden aan belanghebbende partijen. 

 Slimmer, effectiever en efficiënter 

 Door de bundeling van de drie organisaties is het toezicht op het naleven 

van de wetten en regels op het gehele SZW-terrein slimmer, effectiever en 

efficiënter georganiseerd. Dit gebeurt op basis van SZW-brede 

risicoanalyses en door de inzet van een uitgekiende mix van: 

 preventieve acties (voorlichting over onder andere rechten en plichten); 

 controles; 

 onderzoeken; 

 repressieve interventies (zoals het opleggen van bestuurlijke boetes en 

strafrechtelijke handhaving). 

 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) bewaakt en stimuleert de naleving 

van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. 

IL&T staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardig toezicht en adequate 

opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, 

risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de 

toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving. 

Leefomgeving De domeinen Leefomgeving zetten zich in voor het behoud van een 

veilige en gezonde woon- en werkomgeving en het beperken van belastende 

invloeden op het milieu. Denk hierbij aan het toezicht op de veiligheid van 

bouwwerken en drinkwater, de beperking van risico's van gevaarlijke stoffen en 

industrieën, de verantwoorde verwerking van afval en de preventie en sanering van 

vervuilingen in bodem en water. Transport De transportdomeinen zetten zich in voor 

een veilig transport over de weg, over het water en door de lucht. Denk hierbij aan 

het toezicht op bedrijven werkzaam in deze sectoren, de infrastructuur op het spoor 

en in de luchtvaart en de eisen gesteld aan de rij- en rusttijden, vakbekwaamheid, 

belading en onderhoud. 
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van 

dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en 

consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.  

De Algemene Inspectie Dienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de 

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zijn per 1 januari 2012 gefuseerd tot de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA bestaat uit 7 

onderdelen: 5 divisies, een stafdirectie en Bureau Risicobeoordeling & 

Onderzoeksprogrammering. De organisatie staat onder leiding van een inspecteur 

Generaal. Hij vormt samen met de plaatsvervangend inspecteur Generaal en de 

directeuren de directieraad van de NVWA.  

Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten 

veilig zijn. Daarom moeten ondernemers zich houden aan nationale en 

internationale wetten en regels. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers dat ook 

doen. Daarnaast controleren we of er correct wordt omgegaan met dieren en de 

natuur.  

De NVWA brengt in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het 

grootst zijn. We beoordelen deze risico’s en treden op waar nodig. Onze handhaving 

is gericht op het beïnvloeden van nalevingsgedrag. Dit doen we door bijvoorbeeld 

inspecties, communicatie en opsporingsonderzoek. Verder heeft de NVWA een 

belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.  

 

Rijksbeveiligingsorganisatie 

 

De Rijks Beveiligings Organisatie (UBR|RBO) is een onderdeel van de 

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). UBR|RBO verzorgt de beveiliging 

en veiligheid van rijkslocaties en rijksevenementen. De UBR|RBO doet dit met 

inhoudelijke kennis, aangevuld met expertise vanuit andere Rijksonderdelen.  

UBR|RBO ontstond in 2008 door een samenvoeging van de beveiliging van de 

ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Sinds 2014 is UBR|RBO de shared 

service organisatie van de Rijksoverheid op het gebied van beveiliging en veiligheid, 

met een rijksbrede dienstverlening.  

In het licht van het Ministerraad besluit uit 2013 is het streven om minimaal 50% 

van de beveiligers in te huren via aanbestedingscontracten met particuliere 

beveiligingsorganisaties. Op dit moment telt de organisatie ca. 400 UBR|RBO 

medewerkers en 600 marktbeveiligers. De beveiligers zijn werkzaam op meer dan 

200 locaties in Nederland. Het meest zichtbaar zijn de beveiligers bij de rijkspanden, 

maar de dienstverlening van de UBR|RBO gaat verder. Zo biedt de UBR|RBO ook 

advies, persoonsbegeleiding en evenementenbeveiliging. 

 

UBR|RBO is een flexibele, professionele rijkseenheid op het terrein van de fysieke 

beveiliging van departementen en andere rijksdiensten. UBR|RBO draagt al dan niet 

samen met de particuliere beveiligingsorganisatie (PBO) zorg voor de invulling van 

de beveiliging en receptiedienstverlening op locatie. Ook bij de beveiliging van grote 

en kleine evenementen wordt UBR|RBO ingezet.  

 

UBR|RBO levert onder andere de volgende diensten: 

• Objectbeveiliging 

• Receptie-/Host dienstverlening 

• Evenementen beveiliging  

• Persoonsbegeleiding  

• Mobiele surveillance 

• Specifieke (vraaggestuurde) beveiligingsdienstverlening 
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• Aansluiting PAC  

 

De dagelijkse aansturing van zowel particuliere- als rijksbeveiligers vindt plaats 

onder de verantwoordelijkheid van het operationeel management van UBR|RBO. De 

beveiligers van de PBO moeten voldoen aan dezelfde basisopleidingseisen als de 

rijksbeveiliger van de UBR|RBO.  

Het streven is dat UBR|RBO en PBO gelijkwaardige dienstverlening leveren. 

 

Bovenstaande brengt met zich dat UBR|RBO ten behoeve van haar eigen 

dienstverlening bij externe (particuliere) beveiligingsorganisaties capaciteit zal 

inkopen en de inzet van de particuliere beveiligers en/of aanvullende 

beveiligingsdiensten zal coördineren. De betreffende rijksdiensten verstrekken hun 

opdrachten aan UBR|RBO.  

 

Interdepartementale Post- en Koeriersdienst 

 

De Interdepartementale Post- en Koeriersdienst is onderdeel van de 

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk(UBR).UBR|IPKD wordt voor alle 

Rijksorganisaties de uitvoerder voor het bezorgen van reguliere pakketten, het 

verzorgen van koeriers- en transportdiensten en de bezorging van gerechtelijke 

brieven binnen Nederland. De formatie van de IPKD neemt hierdoor naar 

verwachting de komende jaren toe met circa 160 fte, waarvan 140 fte in de lage 

loonschalen.  

UBR|IPKD voert de regie over alle koeriersdiensten en transport binnen de 

Rijksoverheid, en is hiervoor aangewezen als partij in de rijksbrede 

raamovereenkomst Post- en Koeriersdiensten. In deze rol kan UBR|IPKD zoveel 

mogelijk combinatievoordelen behalen in ritten. 

UBR|IPKD staat voor een zeer betrouwbare en snelle afhandeling van logistiek. De 

missie van UBR|IPKD is het op efficiënte wijze uitvoeren van een hoogwaardige 

transportdienst voor de departementen en agentschappen binnen de Rijksoverheid. 

Het betreft zowel de interdepartementale poststukken als bijzondere 

koeriersdiensten, transport en in een aantal gevallen ook personenvervoer. Wij 

bieden aan onze afnemers standaarddiensten, spoeddiensten, lusroutes en 

geconditioneerd vervoer. 

De UBR|IPKD verzorgt op een efficiënte wijze verschillende post- en 

koeriersdiensten voor de Rijksoverheid. Wij doen dit zowel op interdepartementaal 

als op landelijk niveau. 

De UBR|IPKD is gespecialiseerd in personen- en ad hoc vervoer van je medewerkers 

ook buiten de regio Haaglanden. 

UBR|IPKD werkt met een eigen webshop waar je een order zelf kunt invoeren en de 

orderstatus kunt volgen. Ook biedt de webshop mogelijkheden tot historische 

overzichten en rapportages. 

De UBR|IPKD heeft een betrouwbaar wagenpark en voldoet aan de hoge eisen die 

zijn gesteld aan personenvervoer zodat wij je medewerkers veilig en snel naar de 

plaats van bestemming kunnen brengen. De chauffeurs hebben het CCVD1 

certificaat, zodat je gegarandeerd bent van goed opgeleide directiechauffeurs. Vlot, 

veilig en comfortabel zijn onze kernwaarden. 

 

Rijksschoonmaakorganisatie i.o. 

 

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) i.o. wil mei 2015 de oprichtingsfase hebben 

afgerond. In de drie jaren daarna (tot mei 2018) is een groeiscenario voorzien. Het 

streven is in 2016-2017 volledig operationeel te zijn en uiteindelijk alle (70)1 

                                                
1  Kamerstukken II, 31490, nr. 129 (28 juni 2013). 
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rijkskantorenlocaties (ca. 1900 gebouwen) schoon te maken en te houden met een 

formatie van ca. 3.500 fte ofwel ca. 6.000 personen. 

 

Rijks Vastgoed Bedrijf 

 

Om aan de ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd te bieden, kiest de organisatie 

voor duidelijkheid: het Rijksvasgoedbedrijf is dé huisvester van de rijksdienst. 

Zij geeft daar als taakorganisatie uitvoering aan, wat betekent dat de organisatie de 

haar opgedragen taak uitvoert. Dat doet de organisatie professioneel, deskundig en 

rolvast. Via huisvesting ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf zo functioneel mogelijk 

de primaire bedrijfsprocessen van rijksdiensten, tegen zo laag mogelijke integrale 

kosten voor het Rijk als geheel, als een goed rentmeester. Ook het behoud van 

monumentaal erfgoed en advisering over architectuurbeleid horen volgens het 

Rijksvastgoedbedrijf bij goed rentmeesterschap. Als Rijkshuisvester richt de 

organisatie zich niet meer op de wensen van individuele gebruikers (klanten), maar 

op meer standaardproducten voor groepen gebruikers. 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tot taak: 

a. de zorg voor de huisvesting van de hoge colleges van staat, de onderscheidende 

ministeries, de daaronder ressorterende rijksdiensten en agentschappen; 

b. de zorg voor de huisvesting van internationale organisaties, voor zover deze zorg 

aan de organisatie is opgedragen; 

c. de zorg voor de huisvesting van andere lichamen en organisaties dan genoemd in 

de onderdelen a en b, voor zover deze taak bij of krachtens wet aan de dienst is 

opgedragen; 

d. het portefeuillemanagement van de gebouwen, werken en terreinen waarover de 

zorg van de dienst zich uitstrekt; 

e. de zorg voor het beheer van de het Rijk in eigendom toebehorende paleizen, 

alsmede het onderhouden, vernieuwen en aanvullen van de tot de vaste inrichting 

daartoe te rekenen, het Rijk in eigendom toebehorende roerende zaken: 

f. het beheer van monumenten waarover de zorg van de dienst zich uitstrekt; 

g. de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de architectuur, van de 

stedenbouwkundige inpassing en van de beeldende kunst bij het tot stand brengen, 

het wijzigingen en het beheren van gebouwen, werken en terreinen waarover de 

zorg van de dienst zich uitstrekt; 

h. het doen van beleidsvoorstellen met betrekking tot niet tot bewoning bestemde 

gebouwen. 

 

Nederlands Forensisch Instituut 

 

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - gevestigd in Den Haag - voert 

forensisch-wetenschappelijk onderzoek uit in het kader van waarheidsvinding bij het 

oplossen van misdrijven. 

Het NFI is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en ressorteert 

onder het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR).  

De dienstverlening van het NFI spitst zich toe op drie hoofdtaken; forensisch 

onderzoek, innovatie en kenniscentrum. Het NFI bestaat uit onderzoeksafdelingen 

en ondersteunende (staf)afdelingen. De populatie die bedrijfskleding draagt omvat 

ca. 150 personen. Verder gebruiken ca. 400 personen persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bestaat uit twaalf 

specialistische kenniscentra, de dienst Regionale Coördinatie Programma’s/Inkoop, 
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Opslag en Distributie en het Projectbureau Nieuwe Huisvesting. Deze 

organisatieonderdelen krijgen ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering. 

Hiertoe behoort onder meer het Facilitair Bedrijf. 

De populatie die bedrijfskleding draagt omvat 15 personen; receptiemedewerksters 

en twee directiechauffeurs. Deze dragen representatieve bedrijfskleding. 

 

Raad voor de rechtspraak  

 

De Raad voor de rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende 

organisaties in Nederland: 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, het CBb en CRvB. De 

Raad zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen: onafhankelijk, 

onpartijdig en met de juiste kennis. De Raad komt op voor de belangen van de 

Rechtspraak in de politiek. 

 

OM 

 

Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 

10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal 

‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het 

parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie 

OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel 

Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.  

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is 

verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe 

handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. 

De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De 

parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die 

verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een 

landelijk werkend onderdeel.  

De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden 

en, in sommige gevallen, specialismen. 

 

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar 

Ministerie: www.om.nl 

 

Staatstoezicht op de Mijnen  

 

Veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het milieu 

en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen (doelmatige winning), dat zijn de 

uitgangspunten voor het toezicht dat Staatstoezicht op de mijnen (SodM) houdt op 

de delfstoffenwinning in Nederland. Zowel onshore als offshore. In totaal gaat het 

daarbij om circa 600 locaties op land en nog eens 150 locaties op zee. SodM is de 

onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. We 

zien toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het 

gasnetwerk en wind op zee. SodM houdt niet alleen toezicht vanuit een technisch 

perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee in het 

toezicht. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de 

Gaswet.   

 

Wat doet SodM?  

SodM houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Indien nodig kan 

SodM de naleving afdwingen. Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van 

Economische Zaken gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

mijnbouwactiviteiten. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een 

goed overzicht van de verschillende sectoren.  

http://www.om.nl/
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Hoe houdt SodM toezicht?  

SodM houdt toezicht door de bedrijven te bezoeken en te controleren. Om het 

toezicht zo effectief mogelijk te maken maakt SodM risicoanalyses per sector en op 

basis daarvan passende toezichtarrangementen. Onderdelen van het toezicht zijn: 

onderzoek, voorlichting, (on-)aangekondigde inspecties, administratief toezicht, 

systeemtoezicht, inspectiesignalen en staten van de sector. In de staten van de 

sector schetst SodM per sector een beeld van de stand van zaken op het gebied van 

veiligheid en milieubescherming. Als bedrijven niet voldoen aan de wet- en 

regelgeving, dan treedt SodM hier tegen op. Dat kan met een waarschuwing, maar 

ook met een last onder dwangsom of het stilleggen van een installatie. Als deze 

maatregelen geen effect hebben, kan SodM de minister adviseren een vergunning in 

te trekken. Als een overtreding al gepleegd is, kan SodM een boeterapport opmaken 

om een bestuurlijke boete mogelijk te maken, maar SodM kan ook het openbaar 

ministerie vragen om een strafrechtelijk onderzoek te doen. Naast de eigen taken 

vanuit de Mijnbouwwet en de Gaswet houdt SodM namens de minister van SZW 

toezicht op de arbeidsomstandighedenwet , het Besluit risico’s zware ongevallen 

(Brzo) en arbeidstijdenwet op mijnbouwwerken en op windmolens op zee. Voor de 

minister van I&M houdt SodM toezicht op milieu- en bouwwetgeving op 

mijnbouwwerken. SodM draagt ook bij aan onderzoek van het Openbaar Ministerie 

naar strafbare feiten. SodM adviseert de Minister van Economische Zaken over 

besluiten ten aanzien van de mijnbouw. SodM toetst bijvoorbeeld winningsplannen 

van ondernemingen op aspecten rond veiligheid en milieubescherming. Het advies 

wordt onderbouwd met onafhankelijk wetenschappelijke expertise. De Minister van 

Economische zaken neemt uiteindelijk het besluit 

 

Raad van State 

 

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en 

bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is 

een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de 

Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde 

instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. 

De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag. 

 

Staatsbosbeheer 

 

Staatsbosbeheer is een ZBO en een landelijke organisatie met ca. 1.000 

medewerkers, verdeeld over drie divisies en 21 districten. Staatsbosbeheer is in 

1998 verzelfstandigd en een publiekrechtelijke rechtspersoon geworden, een 

rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). De populatie die bedrijfskleding 

draagt omvat circa 600 boswachters en uitvoerende medewerkers en circa 5.000 

vrijwilligers. Dit laatste aantal is groeiend en een verdubbeling behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

Geen Rijksoverheden 

 

Nationale Politie 

 

De Nationale Politie is een landelijke organisatie met ca. 60.000 medewerkers  en 

behoort niet tot de Rijksoverheid. Met het Rijk zijn echter wel initiatieven opgestart 

om op het gebied van kleding & persoonsgebonden samen te werken. Dit 

samenwerken gebeurt vanaf november 2017 op basis van een uit te voeren pilot 

met het Rijksbrede ingerichte gecontroleerde retourstroom proces kleding & textiel. 

Eventuele aansluiting door de Nationale Politie bij de categorie bedrijfskleding Rijk 
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dmv het volgen van de visie en doelstellingen conform dit categorieplan kan 

geleidelijk plaats vinden en is aan hen aangeboden. 

 

Instituut Fysieke Veilgheid 

 

De missie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is om bij te dragen aan een 

veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij 

het professionaliseren van hun taken. Het IFV ontwikkelt en deelt relevante kennis, 

heeft expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en 

adviseert de betrokken besturen. Het motto hierbij is: signaleren en verbinden. 

In de visie van het IFV is de (fysieke) veiligheid in ons land geen statisch begrip 

maar een kwetsbare verworvenheid. Maatschappelijke ontwikkelingen vormen de 

reden om continu te werken aan het stabiliseren en verhogen van het 

veiligheidsniveau. Dat vereist gericht investeren in onderzoek en 

kennisontwikkeling, waardoor onze deskundigheid over en vaardigheden om 

adequaat te kunnen handelen bij rampen en crises worden vergroot. Daarbij neemt 

de veiligheid in ons land toe als de afzonderlijke crisisorganisaties goed zijn 

toegerust voor hun taken bij rampen en crises, uitgebreide kennis hebben over 

elkaars competenties en maximaal getraind zijn in het structureel samenwerken. 

Ambities van het IFV: 

 Toonaangevend zijn: de vanzelfsprekende partner van de veiligheidsregio’s 

in hun vraagstukken naar professionalisering. 

 Topinstituut zijn: behorend tot de top 3 van kennisinstituten op het gebied 

van fysieke veiligheid in Nederland. 

 Toekomstbestendig zijn: duurzaam, continuïteit, ontwikkelgericht. 
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3. Afgesloten contracten vanaf januari 2016 (stand datum 28-05-2018) 
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4. Aanbestedingskalenders (5 jaar vooruit) 

(Rijksoverheid, Ministerie van Defensie, Nationale Politie en Instituut Fysieke Veiligheid) 

 

Segment (alfabetisch) Producten/diensten Omzetprognos

e per jaar 

begin contract 

Expiratiedatu

m lopend 

contract 

Startdatum 

voorbereidin

g 

Start 

aanbestedi

ng 

procedure 

Ingangsdatu

m nieuw 

contract 

Looptij

d (in 

jaren) 

Indicatie 

omvang 

contract 

Reikwijdte mogelijke 

deelname 

Bijzonderheden 

Laboratoriumkleding cleanroomkleding, 

laboratoriumjas 

 €        

237.000  

  1-2-2017   1-6-2018 4,0  €         

948.000  

Belastingdienst 

(inclusief Douane), 

NFI, NVWA, RIVM, 

RWS 

  

Lederwerk lederen riemen+tassen 

en lederen 

handschoenen 

 €        

230.000  

10-9-2021 en 

30-8-2021 

  1-1-2021 1-9-2021 4,0  €         

920.000  

Defensie   

Onderkleding thermisch en 

vochtreguleren 

ondergoed 

 €     

1.350.000  

13-9-2021 en 

17-9-2021 

  1-2-2021 1-10-2021 4,0  €      

5.400.000  

Defensie Plus DJI zorginstelling? 

Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

ademhalingsbeschermin

g, beschermende 

kleding, 

gehoorbescherming, 

gelaatsbescherming, 

handbescherming, 

hoofdbescherming, 

oogbescherming, 

valbescherming, 

voetbescherming plus 

sok 

 €     

4.250.000  

 diverse  1-12-2020 1-5-2021 1-3-2022 4,0  €    

17.000.000  

Belastingdienst 

(inclusief Douane), 

Defensie, DJI, FMH, 

ILT, ISZW, NFI, 

NVWA, OM, RWS, 

RVB, 

Staatsbosbeheer, 

Kustwacht 

  

Reiniging bedrijfskleding reiniging bedrijfskleding 

centraal en decentraal 

 €     

1.775.000  

31-7-2020 1-6-2019 1-10-2019 1-8-2020 4,0  €      

7.100.000  

Defensie, 

Belastingdienst 

(inclusief Douane), 

IL&T, ISZW, FMH 

  

Reiniging bedrijfskleding reiniging bedrijfskleding 

decentraal 

 €        

107.000  

30-9-2020 1-6-2019 13-3-2017 1-1-2018 4,0  €         

300.000  

RBO   

Controle reiniging 

bedrijfskleding 

controle op reiniging  €            

5.000  

31-7-2020   na 

afronding 

aanbestedi

ng reiniging 

1-8-2020 4,0  €           

20.000  

Defensie   
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Segment (alfabetisch) Producten/diensten Omzetprognos

e per jaar 

begin contract 

Expiratiedatu

m lopend 

contract 

Startdatum 

voorbereidin

g 

Start 

aanbestedi

ng 

procedure 

Ingangsdatu

m nieuw 

contract 

Looptij

d (in 

jaren) 

Indicatie 

omvang 

contract 

Reikwijdte mogelijke 

deelname 

Bijzonderheden 

Retourstroom 

bedrijfskleding 

sortering bedrijfskleding  €        

562.500  

31-10-2024 1-10-2023   1-11-2024 8,0  €      

6.700.000  

Defensie namens 

allen 

  

Sportkleding en -schoenen sportbeha's en panty's  €        

560.000  

  1-7-2016   1-1-2018 4,0  €      

2.240.000  

Defensie   

Sportkleding en -schoenen sportkleding  €     

2.117.000  

  1-10-2016   1-4-2018 4,0  €      

8.468.000  

Defensie, DJI incl. catalogusartikelen 

zoals sportshirts e.d. 

met logo's 

Sportkleding en -schoenen sportschoenen  €     

1.455.000  

31-7-2021   1-1-2021 1-8-2021 4,0  €      

6.240.000  

Defensie, DJI   

Toga's toga's voor griffiers en 

(hoofd)officieren van 

justitie 

 €          

72.314  

31-12-2019 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 4,0  €         

289.256  

Rechtspraak, OM Wellicht aansluiting 

Dienst Geestelijke 

Verzorging Defensie 

Uniformkleding broek, jas, rok, 

toebehoren (avond-, 

ceremonieel, dagelijks, 

gala-tenue) 

 €     

2.000.075  

      5-1-2021 4,0  €      

8.000.300  

 Defensie In de toekomst 

inclusief 

Belastingdienst/Douan

e? 

Uniformkleding sokken  €        

150.000  

  1-1-2017   1-7-2018 4,0  €         

600.000  

Defensie,  In de toekomst 

inclusief 

Belastingdienst/Douan

e? 

Uniformkleding uniform toebehoren  €          

25.000  

  1-9-2017   1-3-2019 4,0  €         

100.000  

Defensie,  In de toekomst 

inclusief 

Belastingdienst/Douan

e? 

Uniformkleding overhemden  €        

275.000  

31-10-2017     30-4-2019 4,0  €      

1.100.000  

Defensie In de toekomst 

inclusief 

Belastingdienst/Douan

e? 

Uniformkleding en 

werkkleding 

Nieuw uniform Douane 

plus bedrijfskleding 

Belastingdienst/Douane 

2.100.000 1-1-2018 1-7-2016 1-5-2017 1-1-2019 3,0  €      

6.300.000  

Belastingdienst/Doua

ne 
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Segment (alfabetisch) Producten/diensten Omzetprognos

e per jaar 

begin contract 

Expiratiedatu

m lopend 

contract 

Startdatum 

voorbereidin

g 

Start 

aanbestedi

ng 

procedure 

Ingangsdatu

m nieuw 

contract 

Looptij

d (in 

jaren) 

Indicatie 

omvang 

contract 

Reikwijdte mogelijke 

deelname 

Bijzonderheden 

Uniformkleding Uniformschoenen 612.500 23-6-2020     1-7-2020 4,0  €      

2.450.000  

    

Werkkleding en 

representatieve 

bedrijfskleding 

backoffice kleding 

(poloshirt en 

werkbroek), buitenjas, 

handschoen, muts, 

overall, parka, 

poloshirts, regenjas, 

stofjas, T-shirt, trui. 

frontoffice kleding 

(broek, jas, rok), 

naamplaatje, nette 

schoen en sok, 

overhemd, riem, sjaal, 

stropdas, uniformschoen 

 €     

1.150.910  

 diverse  1-6-2019 1-2-2021 1-1-2022 4,0  €    

15.579.910  

 Defensie,  ILT, ISZW, 

NVWA, OM, RSO, DJI, 

RWS 

  

Representatieve 

bedrijfskleding 

   €          

30.000  

      1-2-2018 4,0  €         

120.000  

Raad van State Overbrugging om aan 

te sluiten bij 

overeenkomsten 

werkkleding en 

representatieve 

bedrijfskleding in 2022 

Representatieve 

bedrijfskleding 

        1-4-2018 1-11-2018 3,0   Rechtspraak Overbrugging om aan 

te sluiten bij 

overeenkomsten 

werkkleding en 

representatieve 

bedrijfskleding in 2022 
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Segment (alfabetisch) Producten/diensten Omzetprognos

e per jaar 

begin contract 

Expiratiedatu

m lopend 

contract 

Startdatum 

voorbereidin

g 

Start 

aanbestedi

ng 

procedure 

Ingangsdatu

m nieuw 

contract 

Looptij

d (in 

jaren) 

Indicatie 

omvang 

contract 

Reikwijdte mogelijke 

deelname 

Bijzonderheden 

Werkkleding 

Staatsbosbeheer 

        1-6-2018 1-1-2019 2,3  €         

575.000  

Staatsbosbeheer plus 3x 1 optiejaar, 

mogelijkheid tot 

oprekken naar 1-1-

2022 

Werkkleding en 

representatieve 

bedrijfskleding, 

overbruggingsovereenkom

st 

   €     

4.430.500  

 diverse  1-1-2017 zsm 1-8-2017 3,0  €         

700.000  

FMH, IPKD, RBO Overbrugging om aan 

te sluiten bij 

overeenkomsten 

werkkleding en 

representatieve 

bedrijfskleding in 2022 

Werkkleding Werkschoenen en -

sokken 

 €        

150.000  

31-8-2018     1-9-2018 4,0  €         

600.000  

DJI   

   €   

23.644.799  

      €    

91.750.466  

  

 

 

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Wordt regelmatig geactualiseerd.



  

 

Pagina 22 van 38 

 
 

 

| Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. | Mei 2018 

5.   Afkortingen 

 

 

BD   Belastingdienst 

BHV   Bedrijfshulpverlening 

BZK   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 

CDV   Concern Dienstverlener 

CPO   Chief Procurement Officer 

CPV   Common Procurement Vocabulary 

DFHI   Directie Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop 

DJI   Dienst Justitiële Inrichtingen 

DMO   Defensie Materieel Organisatie 

DOKS   Defensie operationeel kledingsysteem 

DRZ   Domeinen roerende zaken 

DVO   Dienstverleningsovereenkomst 

FIOD   Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

FMH   Facilitair Management Haaglanden 

GWW   Spoor- en Grond-, Weg- en Waterbouw 

ICBR   Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst 

ICFH   Interdepartementale Commissie Facilitair en Huisvesting 

ICIA   Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden 

ILT   Inspectie Leefomgeving en Transport 

ILO   International Labour Organization 

IPKD   Interdepartementale Post- en Koeriersdienst 

I-SZW   Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

IUC   inkoop-uitvoeringscentrum 

KPU   Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf 

LFMO   Landelijk Facilitair Management Overleg 

MKB   Midden- en Kleinbedrijf 

MVI   Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

MVO   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

NFI   Nederlands Forensisch Instituut 

NGO   Nongovernmental Organization 

NP   Nationale Politie 

NVWA   Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

OESO   Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OOV   Openbare Orde en Veiligheid 

PbEU   Publicatieblad Europese Unie 

PBM   Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

PDC   producten- en dienstencatalogus 

PGU   Persoonsgebonden Uitrusting 

PIA   Professioneel Inkopen en Aanbesteden 

PIANOo Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor  

Overheidsopdrachtgevers 

Q1   eerste kwartaal 

RBO   Rijksbeveiligingsorganisatie 

REACH   Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen 

REBUS   EU-project 'Developing Resource Efficient Business Models' 

RHDHV   Royal Haskoning DHV 

RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RIR   Rijksinkoop register 

RSO   Rijksschoonmaakorganisatie  

RWS   Rijkswaterstaat 
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RWT   Rechtspersoon met een Wettelijke Taak 

SDG   Sustainable Development Goals   

SER   Sociaal Economische Raad 

SOMO   Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen 

SRM   Supplier Relationship Management 

SSO   Shared Service Organisatie 

UBR   Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 

VGT   Vereniging Grootwinkelbedrijven Textiel 

ZBO   Zelfstandig Bestuursorgaan 
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6.  Randvoorwaarden management & organisatie 

 

De randvoorwaarden op het gebied van management & organisatie zijn onderstaand grafisch 

weergegeven. Deze komen daarna afzonderlijk aan de orde. 

 

 
Figuur 1: randvoorwaarden management & organisatie. 

 

 

 

1. Er is beleid voor duurzaam inkopen opgesteld. 

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat ook in het inkoopbeleid wordt gezocht naar een 

verantwoorde balans tussen de gebieden people, planet en profit. 

 

MVI moet dus concurrerend zijn, en sociale plus ecologische waarden toevoegen. ‘Externe’ kosten 

mogen niet op de samenleving worden afgewenteld. Tegelijk mag er ook oog zijn voor ‘externe’ 

winst, zoals de waarde van meer groen, een levensvatbare oceaan, of sociale inclusie van mensen 

die tot nu toe buiten de maatschappij vallen.  

 

In het Actieplan MVI Rijksinkoopbestel2 van juli 2017 wordt dit vertaald in de volgende 

beleidsopgaven voor MVI en inkoopdoelen voor het onderdeel waar de categorie Bedrijfskleding 

Rijk onder valt. 

  

                                                
2 Actieplan MVI Rijksinkoopstelsel, uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, oktober 2017, www.pianoo.nl 
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Figuur 2: Relatie beleidsopgaven en doelen 

 

Milieuaspecten 

Milieucriteria worden toegepast bij 42 productgroepen die veel door overheden worden ingekocht 

en een hoge impact op het milieu hebben. De productgroepen die onder de categorie 

Bedrijfskleding Rijk behoren bij deze productgroepen. 

1. Bij alle aanbestedingen in 42 milieurelevante productgroepen minimum milieueisen toepassen.  
2. Het in 2020 bij 50% van deze relevante productgroepen toepassen van prestatiebelonende 

gunningscriteria of een hogere minimumeis dan het basisniveau.  

3. Bij alle aanbestedingen die lopen via het categoriemanagement wordt de gunning naast prijs 

en kwaliteit gebaseerd op duurzaamheidsaspecten.  

4. Het voorkomen van verspilling door mede in te kopen op basis van levensduurkosten en 

toepassing van waardedrijvers.  

5. In 2022 10% circulair inkopen bij alle productgroepen.  

 

Sociale aspecten 

Het inkoopkader voor de Internationale Sociale Voorwaarden richt zich sinds april 2017 op de 10 

meest risicovolle productgroepen, waaronder kleding & textiel, en gaat uit van een continue dialoog 

met de leverancier en due dilligence door de leverancier conform de OESO-richtlijnen. 

1. Toepassing Internationale Sociale Voorwaarden bij aanbestedingen boven de Europese 

drempels in de risicovolle categorieën.  

 

Per aanbesteding, ook binnen dezelfde categorie, variëren de mogelijkheden om maatschappelijk 

verantwoord in te kopen. Bepaalde minimumeisen worden altijd toegepast, aangevuld met 

gunningcriteria of andere stimulering van duurzaamheid passend bij de betreffende aankoop. Het 

streven is de minimumeisen waar alle inkopen aan moeten voldoen op de langere termijn aan te 

scherpen op basis van de ervaringen met de gunningscriteria en de samenwerking met de 

leveranciers. 

 

Functioneel specificeren maakt innovaties mogelijk waarmee een grotere duurzaamheid is te 

behalen. Om niet alleen functioneel maar ook duurzaam te specificeren zal vooraf de keuze worden 
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gemaakt of een opdracht meer of minder geschikt is om functioneel te specificeren. In het Handvat 

functioneel specificeren is bijbehorend stappenplan beschreven.3 Zie ook bijlage 1: “Functioneel 

specificeren bedrijfstextiel”. 

 

 

2.Het inkoopbeleid sluit aan op de duurzaamheidsambities van de organisatie. 

 

Bij de start van MVI lag de nadruk op het uitsluiten van niet duurzame producten en diensten door 

het stellen van minimumeisen. De huidige inkoopstrategie voor MVI is gericht op het aanmoedigen 

en uitnodigen van leveranciers om zo duurzaam mogelijk te leveren. 

Om de transitie van uitsluiten naar aanmoedigen te ondersteunen zullen in de criteriadocumenten 

voor MVI drie ambitieniveaus onderscheiden worden. In onderstaand ambitieweb is de ambitie van 

de categorie voor deze thema’s visueel weergegeven. 

Niveau 1 bepaalt de ondergrens en gaat uit van de minimumeisen. Op niveau 2 zal er sprake zijn 

van een aangescherpte minimumeis in combinatie met toepassing van prestatie belonende 

gunningcriteria en op niveau 3 gaat het om een combinatie van functionele en meer experimentele 

criteria. 

 

Analoog aan de aanpak duurzaam GWW zijn voor de categorie bedrijfskleding Rijk twaalf relevante 

duurzaamheidsthema’s onderkend. De focus ligt op thema’s met de grootste impact: ‘materialen & 

grondstoffen’ en ‘sociaal’.  

 

 

 

 

Figuur 3: spinnenwebstructuur 

2. Het beleid voor duurzaam inkopen is vastgesteld op het hoogste bestuurlijke niveau. 

Plan van Aanpak MVI overheden 2015-20204 

 

Het MVI-beleid van de overheid is erop gericht om de aanzienlijke inkoopkracht van overheden 

(ruim € 73 mrd per jaar)2 slim in te zetten om belangrijke maatschappelijke transities te 

                                                
3  Handvat functioneel specificeren – in 6 stappen naar duurzaam functioneel specificeren 

(uitgave I&M en BZK, december 2013). 
4 Kamerstuk 30 196, nr. 358 
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versnellen. Daarbij gaat het onder meer om de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire 

economie en een eerlijke internationale markt met aandacht voor mensenrechten, goede 

arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. Het inkoopbeleid van overheden kan deze transities 

ondersteunen en creëert nieuwe markten voor bijvoorbeeld circulaire producten en diensten, of 

producten en diensten met een lage CO2-voetafdruk. 

 

Dit plan wordt gezamenlijk uitgevoerd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, 

Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, en Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (2016-2020) 

 

Stap 1 in het Plan van aanpak MVI is het uitwerken van gezamenlijke ambities en doelstellingen 

van de rijksoverheid en medeoverheden. Die uitwerking heeft geleid tot het Manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Inmiddels hebben ruim 100 overheidspartijen het Manifest 

ondertekend5. 

 

In het Manifest hebben overheden afgesproken gestructureerd invulling te geven aan MVI in hun 

inkoop en MVI in te bedden in iedere fase van het inkoopproces conform de richtlijn ISO 20400. De 

belangrijkste uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd zijn: 

1. Respect voor mens en omgeving 

2. Duurzaam en minimale milieubelasting 

3. Verantwoord omgaan met continuïteit 

 

Het Manifest MVI is door alle rijksoverheden ondertekend en geeft in hoofdlijnen aan wat de 

gedeelde ambities van Nederlandse overheden zijn met betrekking tot MVI en vraagt overheden 

om voor de eigen organisatie een actieplan MVI op te stellen, waarin in ieder geval onderstaande 

punten terugkomen: 

 

1. De wijze waarop de organisatie vanuit de inkoopvraag marktpartijen aanmoedigt en uitnodigt 
tot het leveren van duurzame en innovatieve producten.  

2. De algehele beleidsdoelstellingen en ambities van de organisatie en een vertaling van deze 
algehele doelstellingen en ambities naar specifieke meetbare doelstellingen en ambities voor 
de toepassing van MVI 

3. De wijze waarop de organisatie de driehoek bestuurder-budgethouder-inkoper inzet om te 
komen tot een zo effectief mogelijk en zo breed mogelijk gedragen MVI beleid en uitvoering 
met aandacht voor contract en leveranciersmanagement.  

 

Voor de leveranciers van bedrijfskleding zijn de UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights geoperationaliseerd in het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten opgesteld. In 

dit plan zet het kabinet uiteen wat het bestaand beleid is, wat de consultaties over het Ruggie-

beleidskader hebben opgeleverd en welke aanvullende stappen worden gezet.6  

 

IMVO convenant 

Deelnemers aan het IMVO Convenant Duurzame mode en textiel geven in hun actieplannen een 

eigen praktische invulling.  

 

4. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn benoemd. 

Met een volmacht wordt voorkomen dat na de publicatie van de aankondiging van een opdracht 

alsnog onduidelijkheid ontstaat over de deelname, de reikwijdte dan wel de verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van resp. de aanbestedende dienst en de deelnemers. De ICIA heeft op 17 april 

2014 ingestemd met het voorstel voor een nieuw model volmacht en machtiging voor 

                                                
5 Kamerbrief IENM/BSK-2017/152997 Stand van zaken maatschappelijk verantwoord inkopen, 06 

juli 2017  
6  Kamerstukken II, 26485, nr. 174 (20 december 2013). 
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inkoopcategorieën. Dit model is in het portfolio-overleg facilitair op 21 oktober 2014 besproken.  

Op basis van dit model hoeven ministers elkaar maar eenmalig volmacht en machtiging voor 

inkoopcategorieën te verlenen (horizontale lijn). Daarna gelden de eigen mandaat- en 

volmachtregelingen (hiërarchische lijn) van de departementen op grond waarvan functionarissen 

gevolmachtigd zijn overeenkomsten namens de betreffende minister te ondertekenen. 

In een bij deze volmacht en machtiging behorend Register wordt vervolgens centraal bijgehouden 

welk ministerie voor welke inkoopcategorieën (volledig dan wel beperkt) volmacht en machtiging 

heeft verleend. Dit is bepalend voor de deelname aan aanbestedingen. Het Register wordt ten 

minste vier keer per jaar in samenhang met de aanbestedingskalender in de ICIA besproken. De 

eerste keer is januari 2015 gepland. 

 

5. De organisatie heeft voldoende tijd en budget gereserveerd. 

Bij invulling van beleidsdoelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen korte, middellange en 

lange termijn (zie desbetreffende paragraaf alsook paragraaf over capaciteit en budget). 

 

6. In een (jaar-)plan is vastgelegd bij welke inkooppakketten en activiteiten duurzaam inkopen 

wordt ingezet. 

In dit categorieplan wordt beschreven op welke wijze deze doelstellingen ingevuld worden. Het plan 

is publiek beschikbaar en wordt gedeeld met marktpartijen en hun organisaties. Ook wordt de 

aanbestedingskalender jaarlijks voor 5 jaar vooruit gepubliceerd. Voor de aanbestedingen die op 

korte termijn plaatsvinden is detailinformatie opgenomen. 

 

7. De organisatie heeft voldoende kennis en competenties over duurzaamheid en duurzaam 

inkopen. 

 

De categorie bedrijfskleding Rijk krijgt tot 2018 ondersteuning vanuit Infrastructuur & Waterstaat. 

Voor de implementatie van dit categorieplan is van belang de beschikbaarheid ook na 2018 te 

continueren en hiervoor een voorziening in het leven te roepen waarvan ook andere 

categoriemanagers gebruik kunnen maken. Bovendien is er intensieve samenwerking en 

kennisuitwisseling met het KPU-bedrijf van Defensie. 

 

Randvoorwaarden voor de implementatie van MVI en circulair inkopen zijn: 

 Beschikbaarheid instrumenten voor objectief beoordelen en vergelijken en controleren van 

aanbiedingen 

 Kennis en vaardigheden m.b.t. instrumenten en toetsen die beschikbaar incl. juridische 

consequenties 

 Aandacht voor contractmanagement en monitoring van afspraken en de resultaten daarvan 

 Functioneel specificeren (Handleiding functioneel specificeren): kennis van zaken, strategie 

voor toepassen en omgaan met tegengestelde eisen  

 

8. De organisatie gaat intern en extern samenwerkingen aan. 

Intern rijksoverheid 

Klanten 

In dit categorieplan wordt naast de visie op, ambities en doelstellingen voor MVI beschreven op 

welke wijze deze doelstellingen ingevuld worden. Het plan wordt breed gedeeld met de klanten van 

de Categorie en andere overheidsdiensten die buiten de categorie vallen, maar vergelijkbare 

opgaven hebben. Klanten worden aangemoedigd in hun eigen inkoopbeleid 

duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen, die aansluiten bij het Categorieplan.  

Tweemaal per jaar wordt een Klantenraad georganiseerd waarin belangrijke issues met betrekking 

tot de praktische uitvoering van het categorieplan en de aanbestedingen worden besproken. 

Belangrijke onderwerpen zijn: aanbestedingskalender, Rijksbrede retourstroom en realisatie 

beleidsdoelstellingen.  
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Extern overheid en overheidsdiensten 

In 2017 is het initiatief genomen om samen met Politie, IFV en Defensie de inkoopstrategien en 

kennis over het inkopen van duurzame bedrijfskleding met elkaar te delen en mogelijkheden te 

onderzoeken hierin meer gezamenlijk op te trekken om zo een afzetmarkt te creëren die alle 

ruimte biedt voor investering in innovatieve duurzame aanbiedingen door marktpartijen. Het doel is 

dit initiatief uit te breiden met andere overheden, zoals waterschappen, Academische ziekenhuizen, 

etc.  

 

Extern overig 

 Partnerschap MVO Nederland 

 Participatie in koplopergroep MVO Nederland  

 Monitoring ontwikkelingen Textiel in de zorg (Zorgzame bedrijfskleding) 

 Samenwerking met branche organisatie oa mbt Platform Circulair Textiel, het IMVO convenant  

en de organisatie van de leveranciersdag 

 Lesgeven aan opleidingsinstituten, met name designers. 

 

9. Afspraken en resultaten worden gemonitord en geëvalueerd. 

Beleidsdoorlichting inkoopmanagement 

Er zijn op dit moment diverse interdepartementale werkgroepen belast met de vertaalslag van de 

evaluatie van het Rijksinkoopdomein. Naar verwachting leidt dat in 2018 tot implementatie 

verbeteringen, met name ook gericht op inkoop door categorie management. 

 

Eind 2017 is voor categorie management een dashboard systeem ontwikkeld, waarbij periodiek op 

basis van 6 hoofdgroep KPI’n wordt gerapporteerd aan de CPO Rijk. Deze hoofdgroepen bestaan 

uit: categorie op orde, rechtmatigheid & integriteit, beheersing uitgaven, kwaliteitsniveau op orde, 

beleidsdoelstellingen gerealiseerd en ambassadeursschap. 

 

10. Er is een communicatieplan voor duurzaam inkopen. 

Binnen BZK is een project strategische visie communicatie opgestart. Helaas is deze visie intern de 

Rijksoverheid gericht en niet extern. Het betekent dat de categorie zich zal richten op: 

 

Intern:  

 Bijdragen aan nieuwsbrieven DMO en BZK 

 Jaarplan bijdragen en evaluatie 

Extern:  doel partijen in beweging krijgen 

 Actieve rol in externe communicatie: bijdrage als spreker aan diverse congressen en events; 

 Publiceren artikelen in opiniebladen 

 Aansluiten bij door de markt geïnitieerde challenges 

 Begeleiden van bezoeken aan KPU en/of Biga groep 
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7.  Randvoorwaarden inkoopproces 

 

De randvoorwaarden met betrekking tot het inkoopproces zijn onderstaand grafisch weergegeven. 

Deze komen daarna afzonderlijk aan de orde. 

 
 

Figuur 4: randvoorwaarden inkoopproces. 

 

1. Duurzaamheid wordt standaard meegenomen in de behoeftestelling. 

 

Sinds de introductie van categoriemanagement binnen de Rijksinkoop van bedrijfskleding heeft 
de realisatie  van duurzaamheidsdoelen meer en structureler aandacht gekregen in het 

inkoopproces. De overheid wilde hiermee ook een sterkere voorbeeldfunctie vervullen richting 
andere overheden en marktpartijen. In dit categorieplan zetten we deze lijn door en wordt 
inkoop nog bewuster ingezet als waardedrijver voor de duurzaamheidsdoelstellingen van het 
rijk. Meerwaarde kan gerealiseerd worden door bij inkoopbeslissingen rekening te houden met 
de volgende waardedrijvers: 
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Figuur 5 Waarde drijvers7 

 
Voor bedrijfskleding zijn met name de volgende waardedrijvers relevant: 
Het geïntegreerd inkopen van producten; met inkoop via Categoriemanagement is een 
belangrijke stap gezet naar gezamenlijke inkoop voor verschillende klanten, waarmee volumes 

groter worden en het voor marktpartijen aantrekkelijk wordt in duurzame of innovatieve 

oplossingen te investeren en aan te bieden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor 
verduurzaming van textiel, de marges zijn laag en het loont de moeite niet om te investeren 
technische of organisatorische innovatie/verduurzaming voor kleine aanbestedingen.  
 
Binnen de categorie Textiel staat het thema duurzaamheid hoog op de agenda en wordt met de 
klant besproken en bekeken hoe een bijdrage aan duurzaamheidsdoelen ingevuld kan worden 

in de voorgenomen uitvraag. Het voornemen is alleen nog uitvragen in behandeling te nemen, 
waarin expliciete doelstellingen geformuleerd zijn. (duurzaamheid standaard in de scope).  
 
Voor textiel kunnen onderstaande waardedrijvers in de inkoop een rol spelen om 
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen: 
- Het verlengen van levensduur 
- De optimalisatie van kosten over de gehele levensduur 

- Meer ontwerpvrijheid voor marktpartijen 
- Minder verspilling 
- Hergebruik van een product 

 

Het categorieplan wil naast bovenstaande aspecten ook kijken naar:  

Design voor recycling en recycling in design 
Duurzaam materiaalgebruik, waarbij ook aandacht is voor dierenwelzijn 

Sociale aspecten, leefbaar loon, geen kinderarbeid 
Beperking gebruik chemicalien/milieuverontreinigende stoffen (voldoen aan REACH) 
Beperking energie- en waterverbruik 
Optimalisatie reiniging door voorlichting/informatie aan gebruikers (aanbesteding groene 
stomerijen voor gebruikers?) 
Organiseren retourstroom 

  

                                                
7 Bron: Actieplan MVI 
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2. Met de markt wordt gekeken naar verschillende duurzame oplossingsrichtingen en scope van 

de opdracht. 

 

In de communicatie met de markt is transparantie in het categorieplan het uitgangspunt. Publicatie 

van de aanbestedingskalender speelt daarbij een cruciale rol. Het geeft marktpartijen inzicht in de 

wijze waarop de Categoriemanager bedrijfskleding invulling wil geven aan de ambities van het Rijk 

op het vlak van MVI, welke thema’s daarin centraal staan en welke aanbestedingen op de 

middellange termijn te verwachten zijn. De noodzaak van vertrouwelijkheid van het categorieplan 

met het oog op risico’s t.g.v. commerciële belangen lijkt afwezig en heeft juist een tegengesteld 

effect. Dit pleit voor transparantie over de plannen.    

De ervaring van afgelopen jaren leert dat transparantie en inzicht in de lange termijn planning en 

doelstellingen voor marktpartijen de basis vormen om te willen investeren in innovatie en 

duurzaamheid. Het voornemen is om dit te continueren/structureel onderdeel te laten zijn van de 

inkoopstrategie en in het categorieplan.  

 

De categorie legt en onderhoudt contacten met vele marktpartijen en organisaties om 

geïnformeerd te worden en te blijven over bestaande of nieuwe ontwikkelingen.  

 

Communicatie met de markt De categorie bedrijfskleding Rijk zet in op de toepassing van 

principes van de circulaire economie door een percentage gerecyclede grondstoffen in de producten 

te eisen. Jaarlijks wordt een leveranciersdag georganiseerd, waarin inzicht wordt gegeven in de 

doelstellingen voor de categorie bedrijfskleding voor de korte en middellange termijn en te 

verwachten aanbestedingen en de eisen die zij stelt aan bepaalde duurzaamheidsthema’s. Het 

voornemen is om op de leveranciersdag in toenemende mate interactie met marktpartijen te 

creëren over ontwikkelingen rond circulair textiel, zoals track&trace systemen, validatie van 

gerecyceld materiaal, technische innovaties, opgaven die uit het convenant voortvloeien, > 

onderwerpen uit de roadmap Circulair Textiel.    

 

 

3. In de uitvraag wordt ruimte gelaten voor innovatieve en duurzame alternatieven 

Implementatie resultaten innovatieve pilots 

Binnen de categorie textiel/bedrijfskleding is al enige malen succesvol geëxperimenteerd met 

uitvragen waarin de markt werd uitgedaagd producten te leveren met gerecyclede content 

(postconsumer). De ervaring die hiermee is opgedaan biedt voldoende basis om de ingeslagen weg 

te volgen en verder uit te breiden/op te schalen. Dat wat in de voorgaande uitvragen als bewezen 

mogelijk wordt geacht, wordt als minimum basisniveau gehanteerd bij vergelijkbare 

aanbestedingen. De volgende stap is dit uit te breiden naar andere producten en daarnaast de 

markt verder uit te dagen door hogere percentages gerecyclede content te vragen.  

Verder inzetten op functioneel specificeren 

Door functioneel te specificeren wordt ruimte te geboden aan de markt om te komen met 

alternatieve en duurzamere oplossingen. Veel standaardspecificaties staan duurzame aanbiedingen 

in de weg, terwijl de noodzaak voor de specificatie niet altijd aanwezig blijkt te zijn. De komende 

jaren wordt nog meer op ingezet op de aanpassing van de veelal technisch gespecificeerde 

programma’s van eisen.  

Markt verder uitdagen 

Een andere manier om het aanbieden van innovatieve en duurzame alternatieven te stimuleren is 

door   naast de knock out duurzaamheidseisen in de opdrachtomschrijving zgn. prestatie belonende 

gunningscriteria op te nemen. Hiermee wordt de markt uitgedaagd met innovatieve inschrijvingen 

en duurzame alternatieven te komen.(zie ook EMVI) 

 

 

4. Aanbiedingen worden beoordeeld op total cost of ownership. 

Als kosten een belangrijk criterium is, zou ook gekeken moeten worden naar de kosten over de 

gehele levensduur van het product. Dus niet alleen de (initiële) aanschaf- maar ook de gebruiks- 

en onderhoudskosten en tot slot de afdankingskosten van bedrijfskleding ofwel de totale 
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levensduurkosten dienen bij de gunning te worden betrokken. De verwachting is dat dit leidt tot 

duurzamere aanbiedingen.  

Naast kosten over de gehele levensduur zou ook de milieu impact gedurende de levenscyclus 

inzichtelijk moeten zijn en meegewogen moeten worden. Dit staat echter nog in de 

kinderschoenen, vanwege het ontbreken van een objectief en algemeen geaccepteerde 

meetmethodiek. 

5. Er wordt aanbesteed op EMVI en duurzaamheid wordt serieus gewogen. 

Aanbesteden op EMVI is de (wettelijke) norm. Het voornemen is om duurzaamheid zwaarder te 

belonen in aanbestedingen. Na succesvolle ervaringen in het verleden is gebleken dat 

duurzaamheid niet per definitie leidt tot een hogere prijs. Toch leidt een duurzame uitvraag niet 

altijd tot een duurzame inkoop, met name omdat het nog onvoldoende zwaar mee weegt in de 

aanbesteding. Dit ontmoedigt marktpartijen die geïnvesteerd hebben in duurzame producten. Het 

voornemen is in de categorie bedrijfskleding een sterk signaal richting markt te geven dat de 

overheid kiest voor duurzaamheid. Dit doen we door in de weging een percentage van 50% te 

geven aan duurzaamheid. De verwachting is dat dit leidt tot een substantiële impuls aan de markt 

om te investeren in innovatieve en duurzame oplossingen. De kans dat een niet duurzaam product 

toch de aanbesteding wint, is hiermee aanzienlijk kleiner geworden, het leidt tot een betere 

concurrentiepositie van duurzame bedrijven en geeft bovendien een bredere keuze  voor de 

inkoper. 

6. De standaard milieuspecificaties worden als minimale ondergrens gebruikt. 

Kader milieucriteria 

De standaard milieuspecificaties worden als minimale ondergrens gebruikt. 

Voor de categorie bedrijfskleding zetten we daarnaast met name in op: 

- Transparantie over herkomst van gerecycelde content 

- Minimum percentage gerecyclede content (post consumer) 

- Gebruik duurzame grondstoffen (biokatoen) 

- Sociale aspecten/ arbeidsomstandigheden 

 

 

Per aanbesteding wordt bekeken welke eisen8 meegenomen kunnen worden.  

 

Het streven is deze minimumeisen op termijn aan te scherpen op basis van de ervaringen met de 

gunningscriteria en de samenwerking met de leveranciers. De ontwikkeling van duurzame 

producten is de afgelopen jaren sterk gestegen en geeft voldoende houvast/basis om een volgende 

stap te zetten naar uitbreiding van de minimumeisen en deze ook naar een hoger niveau te tillen.  

 

Het voornemen is verder om een onderzoek in te stellen, samen met markt/branche organisaties 

naar een gevalideerd track & trace systeem en waarborging van gerecyclede content (post 

consumer).  

 

De essentie van een nieuwe aanpak van criteriaontwikkeling conform het Advies Duurzaam 

Inkopen 9 is om ruimte te bieden voor alternatieve oplossingen en het belonen van hogere niveaus 

van duurzaamheid. Dit is inmiddels geoperationaliseerd in een nieuw kader voor 

criteriaontwikkeling.10 Dit kader biedt meer kansen voor innovatieve oplossingen voor problemen 

en wordt daarom ook wel innovatiegericht inkopen genoemd. Overheid en bedrijfsleven werken 

samen aan de realisatie van deze nieuwe vorm van duurzaam inkopen. Zo is voor aanbestedingen 

                                                
8 Criteriadocumenten vanuit BZK 
9  Opgesteld door VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, De Groene Zaak en NEVI (2011). 

Milieucriteria moesten in 2010 nog voldoen aan het afwegings- en beoordelingskader voor de 

opstelling van duurzaamheidcriteria, bijlage bij Kamerstukken II, 30196, nr. 95 (22 januari 

2010). 
10  Kamerstukken II, 30196, nr. 184 (17 september 2012). 
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in de Spoor- en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) een aanpak ontwikkeld om innovatiegericht 

inkopen in de praktijk te brengen (www.aanpakduurzaamGWW.nl).11 

 

 

Criteriadocumenten 

 

Criteriadocumenten worden 2-jaarlijks geactualiseerd door BZK. In de aanpak wordt rekening 

gehouden met beleidsprioriteiten, nieuwe ontwikkelingen en bestaande criteriadocumenten. Na 

actualisatie zijn alle gewijzigde criteriadocumenten via www.pianoo.nl toegankelijk. Hierin wordt 

doorverwezen naar andere relevante (bron)documenten over gerelateerde milieu- en sociale 

aspecten. 

 

 

Figuur 6: proces actualisatie criteriadocumenten. 

De beide voor de categorie relevante criteriadocumenten – bedrijfskleding, reiniging bedrijfskleding 

– zijn op www.pianoo.nl te raadplegen. 

 

Na actualisatie hebben de criteriadocumenten eenzelfde structuur: 

 Scope / afbakening onder vermelding van de betreffende CPV-codes; 

 Belangrijkste milieueffecten met opgave van relevante thema’s en bijbehorende benadering: 

aandachtspunten en suggesties, minimumeisen en gunningscriteria per thema; 

 Aandachtspunten en suggesties met puntsgewijze toelichting; 

 Minimumeisen met toelichting per minimumeis; 

 Gunningscriteria met toelichting per gunningscriterium. 

 

De standaard milieuspecificaties worden als minimale ondergrens gebruikt. 

Voor de categorie bedrijfskleding zetten we daarnaast met name in op: 

 Transparantie over herkomst van gerecyclede content; 

 Minimum percentage gerecyclede content (post consumer); 

 Gebruik duurzame grondstoffen (biokatoen); 

 Sociale aspecten/ arbeidsomstandigheden. 

 

 

7. De organisatie heeft ambitieuze eigen milieuspecificaties opgesteld. 

 

Als het gaat om de milieu aspecten prefereert de categorie bedrijfskleding Rijk vezels die 

                                                
11  Milieuwinst van Duurzaam Inkopen – Een quick scan van de minimumeisen (rapport RIVM, 

2013), bijlage bij Kamerstukken II, 30196, nr. 232 (7 februari 2014). 

http://www.aanpakduurzaamgww.nl/
http://www.pianoo.nl/
http://www.pianoo.nl/
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vermeld staan in de duurzaamheidsklasse A en B van de milieu bench mark van Made-By12. 

Made-By werkt momenteel samen met bedrijven en experts aan het actueel maken 

benchmark.  

 

Figuur 7: Made-By Environmental Benchmark for Fibres (2013).13 

Ten aanzien van reiniging van bedrijfskleding verwijst de categorie bedrijfskleding Rijk naar de 

Made-By Guide to Textile Wet Processing Standards en Made-By Wet Processing Tool. 

 

8. Social return wordt toegepast. 

Voor inkopers bij het Rijk is een eigen aanpak voor de invulling van social return ontwikkeld. Het 

kabinet heeft op 29 april 2011 besloten om social return vanaf 1 juli 2011 Rijksbreed toe te passen 

bij alle aanbestedingen van 'werken' en 'diensten' boven het bedrag van € 250.000 (excl. BTW). Er 

is een handleiding met bijbehorend FAQ opgesteld waarin de Rijksbrede toepassingsvorm van social 

return wordt toegelicht.14 

                                                
12 meer informatie en uitleg over verschillen tussen mechanische en chemische recycling is te 

vinden op www.made-by.org/consultancy/tools/environmental/ 

 
13  www.made-by.org/consultancy/tools/environmental/. 
14  Kamerstukken II, 32501, nr. 12 (29 april 2011). Social return - Handleiding voor 

aanbestedende diensten van het Rijk (uitgave BZK, december 2011). 

http://www.made-by.org/consultancy/tools/environmental/
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Figuur 8: schema besluitvormingsproces toepassing social return. 

Uit de evaluatie van de implementatie van social return bij de rijksoverheid is nog geen conclusie te 

trekken of social return in termen van re-integratie succesvol is, omdat daarvoor de benodigde 

gegevens (nog) niet beschikbaar zijn. BZK geeft aan dat een gemiddelde van 5% van het deel van 

het jaarlijks inkoopvolume dat in aanmerking komt voor social return een globaal richtsnoer is als 

indicatie voor succes.15 

 

9. De organisatie past internationale sociale voorwaarden toe. 

 
De internationale sociale voorwaarden zijn in de Kamerbrief van 16 oktober 2009 vastgelegd.16 

Hierin staat dat de contractvoorwaarden zijn gericht op de vier fundamentele arbeidsnormen van 

de Internationale Arbeidsorganisatie (afschaffing van dwangarbeid en slavernij, vrijwaring van 

discriminatie op het werk en in beroep, afschaffing van kinderarbeid en vrijheid van vakvereniging 

en recht op collectief onderhandelen) en de mensenrechten uit de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM) en uitwerkingen daarvan in bindende verdragen die arbeids- en 

bedrijfsrelevant zijn.17 

Hiervoor is een vaste werkwijze afgesproken binnen de overheid, die onder meer rekening houdt 

met de juridische aspecten. In de aanbestedingsfase van een contract werkt dit eenvoudig. In 

principe gaat het alleen om het vragen om een akkoordverklaring met de sociale voorwaarden.18 

 

Ook staat in voornoemde Kamerbrief dat de opdrachtnemers hun risico’s in de keten moeten 

analyseren en dat opdrachtnemers drie opties hebben: (1) een verklaring afgeven dat de 

opdrachtnemer geen risico’s voorziet 19, (2) zich aansluiten bij een keteninitiatief die normen heeft 

en verifieert over het naleven van MVO-risico’s, (3) een redelijke inspanning leveren om de 

internationale sociale normen na te leven door de internationale sociale normen te onderschrijven 

                                                
15  Kamerstukken II, 32501, nr. 23 (28 oktober 2014). 
16  Kamerstukken II, 30196, nr. 82 (16 oktober 2009). 
17  Naast deze voor alle productgroepen geldende generieke normen zijn voor sommige 

productgroepen (o.a. textiel) ook aanvullende normen aan de orde. 
18  Zie ook Handleiding sociale voorwaarden (uitgave BZK, z.j.), de standaardtekst sociale 

voorwaarden en diverse factsheets op www.pianoo.nl. 
19  Zie www.mvorisicochecker.nl/nl. 

http://www.pianoo.nl/
http://www.mvorisicochecker.nl/nl
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en op basis van een analyse de risico’s in de keten te onderzoeken en gerichte activiteiten te 

ondernemen om de geconstateerde risico’s te verminderen en schendingen tegen te gaan. Daarbij 

dient de opdrachtgever rekening te houden met signalen uit de samenleving.20 

 

De door de opdrachtnemers gekozen opties en handelswijze zullen onderdeel zijn van de in het 

derde kwartaal van 2014 uit te voeren (beleids)evaluatie. Daarbij zal ook onderzocht worden of de 

vrijheid in de keuze tussen de drie opties en de uitwerking daarvan in de praktijk in voldoende 

mate aansluit bij de OESO-richtlijnen.21 Tevens zal onderzocht worden of er synergie aangebracht 

kan worden met de IMVO-kaders voor financiële steun aan bedrijven in het kader van het 

buitenlandinstrumentarium, waarbij de OESO-richtlijnen de basis vormen. Naast het evalueren van 

deze beleidsinhoudelijke vraagstukken zullen ook de aanbestedingsrechtelijke en de 

administratieve lasten in het onderzoek worden betrokken. De Kamer wordt voor eind 2014 

geïnformeerd over de uitkomsten hiervan en of er aanleiding is het beleid of de implementatie van 

de internationale sociale normen in de contractvoorwaarden te herzien.22 

 
Figuur 9: Made-By Benchmark for Social Standards (2013). 

Voor wat betreft de sociale voorwaarden prefereert de categorie bedrijfskleding Rijk één van de 6 

codes vermeld in klasse A of B van de sociale standaarden benchmark van Made-By: 

 Ethical Trading Initiative (ETI) hanteert de ETI Base Code. Deze kent 9 principes 

(www.ethicaltrade.org/eti-base-code). 

 Fair Wear Foundation (FWF) hanteert de FWF Code of Labour Practices. De code omvat 8 

beginselen (www.fairwear.org). 

 Fair Labor Association (FLA) hanteert de FLA Workplace Code of Conduct die uit 9 beginselen 

bestaat (www.fairlabor.org/our-work/labor-standards). 

 Social Accountability International hanteert als norm Social Accountability 8000 (SA8000). 

Deze omvat 9 criteria (www.sa-intl.org).   

 Business Social Compliance Initiative (BSCI) hanteert de BSCI Code of Conduct. Deze kent 11 

principes (www.bsci-intl.org/resources/code-of-conduct). 

 Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) hanteert 12 principes 

(www.wrapcompliance.org/12-principles). 

                                                
20  Bij bedrijf gerelateerde mensenrechtenschendingen is het de vraag waar de 

verantwoordelijkheid van staten ophoudt en waar die van bedrijven begint. Dit is een lastig 

debat gebleken waarover de internationale gemeenschap na een lange aanloop in 2011 tot 

afspraken kwam, vastgelegd in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

(UNGP). Hiermee wordt afgebakend waartoe staten verplicht zijn (duty to protect) en welke 

verantwoordelijkheden bedrijven hebben (responsibility to respect). Verder onderstrepen de 

UNGP dat slachtoffers verhaal moeten kunnen halen (access to remedy). De uitdaging zit hem 

nu in het in praktijk brengen van de UNGP (www.duurzaam-ondernemen.nl/reactie-mvo-

platform-op-nationaal-actieplan-mensenrechten-en-bedrijfsleven/). 
21  De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn in 2011 herzien. 
22  Antwoorden op Kamervragen, Kamerstukken II, 26485, nr. 176 (4 maart 2014). Zie ook 

PIANOo-presentatie kennisbijeenkomst toepassing internationale sociale voorwaarden in 

aanbestedingen (24 april 2014). 

http://www.ethicaltrade.org/eti-base-code
http://www.fairwear.org/
http://www.fairlabor.org/our-work/labor-standards
http://www.sa-intl.org/
http://www.bsci-intl.org/resources/code-of-conduct
http://www.wrapcompliance.org/12-principles
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/reactie-mvo-platform-op-nationaal-actieplan-mensenrechten-en-bedrijfsleven/
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/reactie-mvo-platform-op-nationaal-actieplan-mensenrechten-en-bedrijfsleven/
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10. In het contract worden prikkels voor duurzame(re) uitvoering ingebouwd. 

Prestatie belonende contractbepalingen zijn vooral zinvol als de contractduur lang is. In beginsel 

mag de looptijd van een raamovereenkomst niet langer zijn dan vier jaar tenzij de langere periode 

beargumenteerd en gestaafd onderbouwd kan worden. De (terugverdientijd voor de) investering 

ten behoeve van een duurzame(re) uitvoering kan een reden zijn. 

11. In de contractperiode worden duurzaamheidprestaties gemonitord. 

 
Ter voorkoming van window dressing/green washing dient de claim op MVO objectief te worden 

getoetst. Eén van de instrumenten daarvoor is de MVO prestatieladder.23 Dit bestaat uit 33 

indicatoren verdeeld over 7 kernthema’s waarbij de prestaties in 5 niveaus worden gemeten. Hoe 

hoger het niveau, des te meer het aantal indicatoren. De kernthema’s zijn: 

 Behoorlijk bestuur 

 Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk 

 Mensenrechten 

 Eerlijk zaken doen 

 Consumentenaangelegenheden 

 Milieu, grondstoffen, energie en emissies 

 Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap 

 

Als een van de categorieën waarop leveranciers worden beoordeeld is noodzakelijk dat 

duurzaamheidsprestaties een integraal onderdeel zijn van de inrichting van het 

leveranciersmanagement. 

 

12. Ook het inkoopproces wordt zo duurzaam mogelijk ingericht. 

Door synchronisatie na expiratie van de lopende contracten kan de vraag gebundeld worden en 

Rijksbreed worden aanbesteed. Dit vermindert het aantal aanbestedingen en daarmee ook de 

daaraan gerelateerde kosten voor zowel DMO (= aanbestedende inkooporganisatie) als potentieel 

inschrijvende marktpartijen. Daarnaast zal door digitalisering het proces zo veel als mogelijk 

duurzaam worden ingericht. 

Van ca. 46 verschillende contracten in 2015 wordt verwacht dat er in 2021 ca. 14 overblijven. 

 

De categorie probeert ook andere overheden positief te beïnvloeden bij hun inrichting van een zo 

duurzaam mogelijk inkoopproces. Daartoe wordt actief meegedacht en bijgedragen bij de 

totstandkoming van criteriadocumenten, die onder verantwoordelijkheid van BZK via de PIANoo 

site worden verspreid en bekend gesteld.  

 

 

                                                
23  www.mvoprestatieladder.nl 

http://www.mvoprestatieladder.nl/

