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Wie zit er in de zaal? 



 

Vraag 1 



Duurzame ambulancekleding 
ISV 3 oktober 2018 









• Ontwerpfase: 
• Zo veel mogelijk rekening gehouden met einde levensduur. 
• Rekening houdend met “schone textielen” 

• Aanbesteding:  
• Toepassen ISV en LCA als gunningscriteria (40% van totale weging) 
• Eis: indien katoen/polyester, dan tenminste 50% gerecycled polyester 

en/of gerecycled/ bio-katoen 
• Eis: levensduurverlenging door verdubbeling aantal wasbeurten (50->100) 

• Contractfase:  
• verificatie MVO door FIRA Sustainability, monitoren plan van aanpak ISV 

• Inrichten retourstroom voor bedrijfskleding RAV 
• (separaat project t.b.v. o.a. Social Return) 

 
 

Invulling MVI in het project 



Voorbereiding ISV 

•PIANOo 
• Expertpool MVI 
•Afstemming SER, IMVO convenant Kleding 

en Textiel 
•Modint 

 
 

 



Preselectie fase 
• Selectie eisen 

• Invloed op productie (of eigen) 
• Ervaring met gerecyclede content 

 

• Selectiecriteria 
• Visie op: 

• Ketentransparantie en inkooppraktijk 
• Sociale voorwaarden 
• Gebruik biologische en/of gerecyclede content 
• Contractinvulling 

 
 

 



Preselectie fase 
 

• Ketentransparantie en inkooppraktijk 
• de mate waarin een onderneming de regie in de keten voert, dan wel kan 

vergroten; 
• en de mate waarin en de wijze waarop een onderneming transparant kan zijn of 

worden over de keten waarin hij opereert. 
 

• Sociale voorwaarden 
• Kinderarbeid 
• Leefbaar loon 
• Veilige en gezonde werkplek 
• Betrokkenheid bij signalering van problemen 
 
In hoeverre stelt men zich ambitieus en accountable op, sluit de 
visie aan bij onze visie en is dit onderbouwd met resultaten, 
certificaten, vastgelegde initiatieven en deelnames aan 
samenwerkingen ?? 

 
 

 



Voorbereiding ISV gunningsfase 

• Informatiebijeenkomst bij MODINT 
• Vragen voorgelegd aan geselecteerde partijen; 

• Is het mogelijk binnen termijn van aanbesteding due 
diligence en plan van aanpak op te leveren? Zo niet, dan 
als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. 

• Belonen van koplopers binnen convenant? 

• Afstemming SER 
• Welke thema’s in convenant? 
• Hoe te beoordelen?  

 
 

 



Het gunningscriterium (1) 

• Risicoanalyse productieketen – Er wordt een risicoanalyse 
door de opdrachtnemer aangeleverd ten aanzien van de 
keten van het productieproces waarin het volgende is 
opgenomen: 
• 1. Discriminatie en gender; 
• 2. Kinderarbeid; 
• 3. Gedwongen arbeid; 
• 4. Vrijheid van vakvereniging; 
• 5. Leefbaar loon; 
• 6. Excessief overwerk; 
• 7. Veiligheid en gezondheid werkplek. 

 
 
 

 

Weging criterium 20% van totaal 
Deel A: 15% 
Deel B:  5% 



Het gunningscriterium (2) 
• Plan van aanpak (tot aan inverven doek) mitigeren risico’s – 

Er wordt een plan van aanpak door de opdrachtnemer 
verstrekt om de risico’s die  in de risicoanalyse zijn vermeld 
te mitigeren. 
 
• Een overzicht en concrete beschrijving van de inspanningen die de 

opdrachtnemer zal leveren om de risico’s te mitigeren;  
• een overzicht welke risico’s wel en welke niet worden gemitigeerd en een 

uitleg waarom deze wel of niet worden aangepakt; 
• prioritering in de mitigatie van de risico’s; 
• een planning ten aanzien van de inspanningen die de opdrachtnemer zal 

leveren; 
• een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, 

bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders; 
• de wijze waarop de inschrijver de acties gaat meten. 

 
 

 

 



Het gunningscriterium (3) 

•Hoe te beoordelen? 
• Realisme van het plan. 
• SMART uitwerking van de risico’s en de acties. 
• De impact de die inschrijver heeft met deze 

acties. 
 

 

 



Het gunningscriterium (4) 
•Deel B: stimulans koplopers 

• Indien inschrijver terug kan tot aan de eerste schakel in de 
keten “de plantage” worden 50 punten verkregen. Indien niet 
de eerste schakel in de keten kan worden bereikt, maar 
schakels hierna wel dan worden 25 punten verkregen. (Het 
aantal schakels heeft geen invloed omdat iedere supply chain 
anders is ingericht) 

Ook hier geldt: onderbouwen en uitwerken zoals bij onderdeel A 

 
 

 

 



Resultaat 
• Drie plannen van aanpak ontvangen: 

• Kwalitatief van 3 verschillende niveaus. 
• Negen beoordelaars onafhankelijk van elkaar zelfde score 

toegekend. 
• Consensus over de beoordeling heel snel. 

 
 

 • Geen enkele inschrijver kon goed onderbouwen en SMART 
formuleren wat de risico’s in de schakels na “inverven van het 
doek” waren. 

 

 

 



Monitoren contractfase 



 

Vraag 2 



Social Criteria in  public procurement:  
the experience of Norway 
 
 
Pia Trulsen – Norwegian hospital Procurement 
Contract Manager and CSR Responsible 



09.10.2018 28 

Norwegian Hospital Procurement shall perform a 
specialized and professional purchasing service for the 

specialist health service in all of Norway. 

Purpose 



Hospital Procurement – from the board 
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Human rights: 

• …Be a driving force for better working conditions in our 
supplychain…. 

• In high risc contracts Hospital Procurement should 
always follow up on working conditions in the contract 
period. 

 

Code of conduct for employees at Hospital Procurement 
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To walk the talk 

-Taking corporate responsibility 
in  public procurement 

”Our job is to make people 
healthy, we cannot do that on 

behalf of other people’s 
health…” 

CEO Mikkelsen,   
South Eastern Norway Health Authority Desember 2009 



”…the hospitals in Norway 
shall make sure that 
employees - also in other 
countries – have acceptable 
working rights” 
 

Bent Høie,  
Minister of Health, 
Norway 



Dependancy 

• Suppliers and Norwegian hospitals are mutual dependant on each 
other.  

 

• We need to cooperate and work for improvements. 

 

• No Comply or die policy!  

 

• No improvements – No contracts! 
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Public Procurement = Public available documents 



Different contractual tools 

• Low risc or no risc tenders – basic contractual requirements 

• Medium to high risc tenders – basic contractual requirements + 
qulification demands 

• High risc tenders within a well known area – basic contractual 
requirements + qulification demands + award criterias  

 

Good suppliers want to be awarded! 

09.10.2018 33 



Supplier follow up – 3 levels 

1. Desktop follow up 

2. Supplier meetings or workshops/conferences 

3. Audits/factory visits 

 

 

No contract follow up – no commitment from suppliers! 
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Forced labour 
Extreme overtime 
Poor salary 

Good conditions 
Vegetables in wrong fredge 

Discrimination 

Slave contracts 
High agent fees 

Good conditions 



Typical working conditions in the industry of surgical instrument 



Our main tasks / succesfactors 
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• Dialogue with suppliers - Recognise dependency 
• Follow up requirements (capacity) 
• Cherrypicking high risc supplychains – audits/visits 
• Clear on our expectations 
• Commitment from the top 

 
 



 



 



 



 


