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Voorwoord 

 

Voor u ligt het tweede categorieplan catering. Sinds het eerste plan is er veel 
gebeurd, maar er blijft ook nog genoeg te doen. De afgelopen vijf jaar is de 
aandacht voor voedsel in de maatschappij sterk toegenomen en dat was ook te 
merken in de bedrijfscatering. Medewerkers zijn kritischer op kwaliteit en 

dienstverlening. Gasten willen verse, gezonde en duurzame producten, maar ook 
goedkoop, makkelijk en vooral lekker. Hier ligt een grote uitdaging voor de 
cateraars, die de afgelopen jaren met teruglopende opbrengsten te maken hebben 
gehad.  

In de cateringmarkt is ook veel veranderd, nieuwe aanbieders die catering 
bedrijfshoreca zijn gaan noemen en die zoeken naar nieuwe verdienmodellen en 
aansluiting bij personeelszorg van de opdrachtgevers. 

Ook in de koffiebranche ligt de nadruk meer op kwaliteit, wat duidelijk terug te zien 
en te proeven is in onze kantoren. 

De categorie is de afgelopen jaren fors uitgebreid, meer deelnemers, meer 
onderwerpen en meer diepgang. Ik hoop dat we die trend nog door kunnen zetten, 
zodat sprake is van een categorie die echt over alle eten en drinken bij de 
rijksoverheid gaat.  

Spannende ontwikkelingen en veel uitdagingen binnen de leukste categorie die de 
rijksoverheid kent.  

 

Rob Heijink 

mei 2018 

 

In het kader van de samenvoeging van de categorieën Alvalzorg en 
Grondstoffenmanagement en Catering tot de nieuwe categorie Consumptieve 
Dienstverlening is een update gemaakt op sommige punten in dit plan. Met name de 
pagina’s met aanbestedingen en contracten is geupdate.  

 

Rob Heijink  

RVO  

Januari 2021 

 

Naar aanleiding van opmerkingen is paragraaf 4.4. Communicatie aangepast.  

 

April 2021 

 

Naar aanleiding van beleidsvoornemens van LNV is het onderwerp ‘lokaal inkopen’ 
toegevoegd aan de MVI onderwerpen. Ook is een tekst voor de verandering van 
‘zilveren kantine’ in overheidsniveau gezonde catering’ toegevoegd.   
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Betrokken: 

Categoriemanager/Projectleider:  Rob Heijink 

Contractmanagers:  Naima Jebbar / Fea Ambergen 

Klantenraad Catering 

Versie beheer 

Versienr Datum Besproken Opmerkingen 

0.0 12-9-2016 Y. Koorengevel (EZ) e-mail met opmerkingen is 
versie 0.1.1 

0.1.2 November  

2016 

Eigen aanpassingen tbv 
klantenraad, verwerking 
opmerkingen klantenraad 

september 

 

0.1.3 12 December 

2016 

Na bespreking in de 
Klantenraad 

Van 6 december 

 

0.1.4 Februari 2017 Verwerking nagekomen 
opmerkingen VWS, FMH en 

Paresto 

 

0.1.5 Augustus 
2017 

Actualisatie van de spend, 
kalender, scoop en doelen 

o.m. met klein 
keukenmateriaal 

 

Ondertitel aangepast naar 
categorieplan 

consumptieve 
dienstverlening 

0.1.6 November 
2017 

Opmerkingen collega’s 
verwerkt 

Voorbereiding klantenraad 

0.1.7 Februari 2018 Opmerkingen klantenraad  

7 december 2017 

+ nagekomen 
opmerkingen EZK, BD, … 
verwerkt. Opmerkingen 
Portfoliomanager  

0.1.7.1 Februari 2018 Bespreken met E. Hummels 
(wnd. Directeur BV CD) 

Hoofdlijnen en tijdpad 
toevoegen. 

0.1.8. Maart 2018 Naar GOR, uitvoeringstoets 
LFMO, CDI I&W. Beschikbaar 
voor DT RWS.  

Toegevoegd: 

- Contractduur 
- Actie: Evaluatie 

lunchdeal 

Ondertitel aangepast 

0.1.9. Maart 2018 Versie niet uitgebracht  

0.2.0 April 2018 Opmerkingen CDI verwerkt Tekstaanpassingen, 
Concretisering,  Andere 
indeling,  

0.2.1 mei 2018 Nieuwe versie, laatste 
opmerkingen CDI  

Lay-out aangepast  

Data document aangepast  

Afkortingen toegevoegd 

DEF 1 juni 2018 Vastgesteld door ICIA Wordt ter info 
doorgestuurd naar de ICBR 
en definitief vastgesteld 
door de Eigenaar.  

Update Juli 2021 Nieuwe procedure 
toegepast. Concept op 25 
augustus besproken met 
eigenaar.  

Zie voor teksten update  
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UPDATES N.a.v. nieuwe strategische categorieplan. 

 

Het strategisch categorieplan voor de nieuwe categorie consumptieve 
dienstverlening de basis van waaruit verder ontwikkeld wordt. Er is gekozen voor 
een opzet waarbij het lopende categorieplan catering ook blijft bestaan. Er zijn 

echter meerdere actuele ontwikkelingen, die het noodzakelijk maken een update 
van dit plan uit te geven. Hieronder een opsomming van de verschillende updates, 
met daarbij de pagina’s waar deze te vinden zijn.  

 

- PAG 13: Toevoeging subgunningscriteria mbt lokaal inkopen en korte keten. 
Dit onderwerp is een nieuw beleidsspeerpunt van het Ministerie van LNV.   
 

- PAG 68: Tekst over Nieuwe aanpak productverbetering aangepast aan de 
actualiteit.  

 
- PAG divers: Aanpassing terminologie: ‘zilveren kantine’, dit wordt 

‘overheidsniveau gezonde catering’.  
 

- PAG 15: Status visie ‘naar een circulaire categorie catering’ en supplement 
Warme Dranken Automaten.  
 

- PAG 33/34: planning aanbestedingen 
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Managementsamenvatting 

 

Dit is het tweede categorieplan catering, afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de categorie. Met dit categorieplan wordt een volgende fase 
ingegaan. De eerste fase bestond vooral uit de opbouw van de categorie. Zicht 
krijgen op de huidige contracten, de wensen van de klanten in de klantenraad, de 
deelnemers in aanbestedingen en vooral de gebruikers in de restaurants, bij de 
koffieautomaat en aan de vergaderlunch, waarvoor we het allemaal doen. Daarbij 

moest er ook in de catering bezuinigd worden. In totaal is in deze periode ruim 5 
miljoen bespaard op de contracten in deze categorie.  

Nu is een nieuwe periode aangebroken, waar investering in kwaliteit voorop staat en 
dat mag ook iets kosten. In veel aanbestedingen wordt nu gewerkt met een 

plafondbedrag en is prijs als gunningscriterium veel minder belangrijk.  

De doelen van de categorie kunnen in twee hoofdlijnen geschetst worden: 

1) Kwaliteit van de dienstverlening: lekker en gezond, sociale functie en 

aansluiten bij het Nieuwe Werken. Dit vormt de basis van het 
cateringcontract, zijn we als opdrachtgever tevreden met de samenwerking 
met de leverancier en zijn de gasten of gebruikers tevreden met de 
dienstverlening en de producten..  

2) Maatschappelijk verantwoord inkopen, welke bijdrage kunnen we leveren 
aan de beleidsdoelen van het rijk en van de deelnemers. Gezondheid en 
duurzaamheid in de catering zijn belangrijk. De overheid treedt op als 
‘launching customer’ voor nieuwe producten of diensten 

In de tabel hieronder zijn de doelen van de categorie zo concreet mogelijk 

uitgewerkt.  

Om deze doelen te realiseren, wordt in aanbestedingen zoveel mogelijk ruimte 

gegeven aan leveranciers om hun eigen kennis en expertise in te zetten bij de 
uitvoering van het contract. We vragen leveranciers om bij te dragen aan het 

realiseren van rijksbeleidsdoelstellingen en organisatiedoelen van de deelnemers. Er 
komen nieuwe integrale catering criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen, 
die bij de aanbestedingen voor het rijk toegepast zullen worden. Daarbij zal gewerkt 
worden met 3 ambitieniveaus waarbij per aanbesteding gekozen kan worden voor 
het meest passende niveau. Voor het circulair maken van de categorie bevat dit 
plan weliswaar een eerste aanzet, maar staan we nog aan het begin van een nieuwe 
ontwikkeling. Hiertoe zal later een separate visie ontwikkeld en ter besluitvorming 

aangeboden worden. 

Er wordt niet voor gekozen om 1 rijksbreed cateringcontract af te sluiten, de 
bundeling van locaties en deelnemers lukt bij aanbestedingen voor warme dranken 
beter dan voor catering. Bij de catering wordt bij voorkeur gewerkt met losse 

aanbestedingen en een standaard PvE en op de deelnemer afgestemde 

gunningscriteria. Dit categorieplan bevat een overzicht van de toekomstige 
aanbestedingen vanuit de categorie. Er is een aantal kleine, specialistische 
uitvragen, gericht op kleinere marktpartijen en een aantal grote catering en warme 
drankautomaten aanbestedingen. Zo wordt geprobeerd een goed evenwicht in de 
categorie te bereiken. 

De visie van het rijk op catering valt uiteen in meerdere doelen. Die zijn gekoppeld 
aan specifieke acties of komen terug aanbestedingen en contractmanagement. In 
onderstaande tabel is hier overzicht van opgenomen. 

 

 Visie/Doelstellingen Realisatie 

1 De rijksoverheid zorgt er voor dat lekker en gezond eten 
en drinken, dicht bij het werk beschikbaar is. 

Uitgangspunt bij iedere 
aanbesteding 

2 Catering en Koffie vervullen een sociale functie binnen de 
organisatie. De lunchpauze is een moment voor 
ontspannen en sociale uitwisseling met collega’s. 
Catering sluit goed aan bij de uitgangspunten van Het 
Nieuwe Werken en Het Nieuwe Rijkskantoor. 

Invulling door middel van 
gunningscriteria en uitwerking in 
contractmanagement 
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3 De rijksoverheid is als werkgever verantwoordelijk voor 
de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. 
Gezondheid en vitaliteit dragen bij aan een daling van het 
ziekteverzuim en een verhoging van de productiviteit en 
het werkplezier. 

Zie acties 10,11 en 12.  

4 Catering in het bedrijfsrestaurant, de banqueting en de 
Warme Dranken voorzieningen leveren een bijdrage aan 
de beleidsdoelen van de Rijksoverheid. 

Via aanbestedingen en 
contractmanagement.   

5 Catering en Warme dranken dragen bij aan de circulaire 
economie. Daarbij is het uitgangspunt om hoogwaardige 
producten zonder verspilling van grondstoffen aan te 
bieden. 

Is onderdeel van 4, vanwege de 
opdracht in de actieplannen MVI 
hier expliciet genoemd.  

6 De Categorie Catering wil een platform bieden als 
launching customer (eerste afzetmogelijkheid) voor 
innovatieve producten en diensten. 

Zie actie 7, ook via 
gunningscriteria bij 
aanbestedingen 

7 Voor klein keukenmateriaal geldt dat samenwerking op 
dit terrein leidt tot standaardisatie, vereenvoudiging en 
meer eenduidige toepassing van de rijksbeleidsdoelen 
voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Het aanbod 
kan beter aansluiten bij trends en ontwikkelingen in 
catering. Samenwerking leidt tot meer en beter 
hergebruik van overtollig materiaal. 

Via aanbesteding en 
contractmanagement 

8 Voor kwaliteitsaudits geldt dat met de resultaten inzicht 
wordt verkregen in de knelpunten van de contracten en 
daardoor het contractmanagement en de 
contractvoorwaarden aangescherpt kunnen worden. 
Kwaliteitsaudits spelen een belangrijke rol in 
beleidscyclus op categorieniveau, de auditresultaten 
kunnen het startpunt zijn voor nieuw beleid. 

Via aanbesteding en 
contractmanagement 

Tabel: Visie en doelstellingen van de categorie samen met de voorgenomen acties 

en aanbestedingen. 

 

De visie en de hoofddoelen zijn in bovenstaande tabel kort beschreven. In de 
tweede kolom is aangegeven via welke weg hieraan invulling gegeven wordt. Dit 
kan zijn via de aanbestedingen en het contractmanagement, maar ook via 
specifieke acties. De acties zijn in de tabel hieronder weergegeven.  

 

Actie Omschrijving actie Actiehouder Planning 

1 Voorstudie uit laten voeren naar de 
kansen van de gezamenlijke inkoop van 
voedingsmiddelen en ingrediënten. 
Resultaat wordt besproken in ICIA. 

Categorie- 
management 
met 
Klantenraad, 
met name 
Defensie 

Een RWS trainee is in 
oktober 2017 gestart 
met het onderzoek. 
Afronding eind 2018. 

2 Zoeken naar sponsors voor genoemde 
ambities/wensen in paragraaf 3.2 

Categorie- 
management 
met Klantenraad 

Wordt niet actief 
gepland.  

3 Onderzoeken of er behoefte is aan een 
cateringcontract voor kleine locaties. 

Categorie- 
management 
met Klantenraad 

Dit item komt aan de 
orde als alle locaties 
onder een CDV vallen. 
Op z’n vroegst in 2020. 

4 Evaluatie van de lunchdeal, wat vindt de 
gast en de cateraar hiervan? 

Categorie- 
management 
met Klantenraad 

Zodra er 
onderzoekscapaciteit 
beschikbaar is. 

5 Voor de Warme Drank automaten wordt 
een ambitieweb ingevuld met meerdere 
assen en drie niveaus van 
maatschappelijk verantwoord inkopen. 

Categorie-
management en 
IUC RWS BV 

In 2020 zal opnieuw 
een supplement 
categorieplan voor de 
warme dranken 
uitgebracht worden.  
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6 Werksessie contractmanagement om 
leverancier/productcombinatie nader te 
kwalificeren. 

Categorie-
management 
met contract- 
managers 

Eind 2018 

7 Onderzoek uitvoeren naar de 
koffiemarkt. 

Categorie-
management en 

IUC RWS BV 

Afronden in Q4 2019 

In 2020 zal opnieuw 
een supplement 
categorieplan voor de 
warme dranken 
uitgebracht worden. 

8 Met de onlangs opgerichte 
bracheorganisatie voor kleine cateraars 
(VOCC) is contact geweest. Er wordt 

nader onderzocht hoe ze deel kunnen 
nemen aan aanbestedingen. 

Categorie-
management en 
IUC RWS BV 

Wordt getest en 
geëvalueerd aan de 
hand van de EA 

catering RWS. 
Evaluatie Q2 2019 

9 Platform voor duurzame, gezonde en 
innovatieve producten creëren in onze 
restaurants. Onder meer door deelname 
aan de DAFW. 

Categorie-
management 
met EZK/LNV 

DAFW is jaarlijks in 
oktober. 

10 Onderzoeken hoe de rijksambtenaar 
gezond door de nacht komt.  

Categorie-
management 
met o.m. de 
Belastingdienst, 
DJI en Defensie. 

Zodra 
onderzoekscapaciteit 
beschikbaar is. 

11 Gezonde voeding in bestaande 
contracten: 

1) Een nulmeting van alle grote  
rijksbedrijfsrestaurants volgens de scan 
van het voedingscentrum. 

2) De bedrijfsrestaurants die gescand 
zijn, hebben het overheidsniveau 
gezonde catering (vh zilver) bereikt, 
voor zover dit past binnen de lopende 
contracten. 

3)Met cateraars zal worden verkend hoe 
de resultaten van het VU-onderzoek 

kunnen worden geïmplementeerd in de 
bestaande situatie. 

4)  Met cateraars wordt besproken hoe 
in de banquetingmap en koffiecorners 
duurzame en gezonde keuze meer 
nadruk kan krijgen. 

Categorie-
management 
met alle 
contract-
managers 

1) Gereed in 2022 
2) Gehaald in 2025 
3) In 2019, als 

onderdeel van de 
tactisch 
overleggen 

4) Idem als 3) 

12 Gezonde voeding in 

aanbestedingen/nieuwe contracten:  

1) In alle nieuw afgesloten 
cateringcontracten sprake van het 
stimuleren van gezonde voeding. 

2) Het aanbieden van gezonde voeding 
zal altijd onderdeel van de 
minimumeisen en/of gunningscriteria 
zijn. 

3) Het minimumniveau voor ieder 
bedrijfsrestaurant (ongeacht de grootte) 
zal overheidsniveau gezonde catering 
(vh zilver) zijn, Waar mogelijk gaan we 
verder. 

4) In nieuwe contracten zal in de 
banqueting altijd standaard sprake zijn 
van tenminste 1 gezonde en duurzame 
(plantaardige) lunch. Dat geldt ook voor 
de borrelhapjes. 

5) De betaalbare lunchdeal bestaat uit 
gezonde (voorkeurs) producten. 

Categorie- 

management 
met deelnemers 
en IUC RWS BV 

1) Beleid is al 

toegepast in de 
laatste 
aanbestedingen 

2) Idem 
3) Idem 
4) Alle komende 

aanbestedingen 
5) Idem 
6) Idem 
7) Idem 
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6) In de vendingmachines (indien van 
toepassing) zal altijd ook gezond aanbod 
aanwezig zijn. 

7) Bij de interne klanten (deelnemers) 
wordt gestimuleerd om de catering bij te 
laten dragen aan de organisatiedoelen 
op het terrein van vitaliteit en 
gezondheid en duurzame inzetbaarheid 
van de eigen medewerkers. 

13 Gezonde voeding monitoring:  

1) In de gevraagde management-
rapportages zal ook informatie 
opgenomen worden over de verkochte 
gezonde voeding en samenstelling 
daarvan. 

2) Aan de hand van HR kengetallen zal 
getracht worden een beeld te vormen en 
te volgen van de gezondheidstoestand 
van de werknemers. 

3) Met de klantenraad zal de voortgang 
van dit programma jaarlijks besproken 
worden. 

4) Dit programma stopt in 2025, in het 
volgende categorieplan zal een 
tussenstand gegeven worden. 

Categorie-
management 
met klantenraad 

en alle contract- 
managers 

1) Is onderdeel van 
de nieuwe MVI 
criteria.  

2) Kan alleen met 
instemming van 
deelnemers, nog 
geen afspraken 
over.  

3) Vanaf 2019 

14 Een RWS trainee stelt een visie op het 
circulair maken van de categorie op. De 
uitgangspunten daarvoor zijn al in dit 
plan opgenomen.  

Categorie-
management 
met klantenraad 

Deze wordt begin 
2019, in een aparte 
beleidsnota, na 
bespreking in de 
klantenraad aan de 
ICHF en ICIA 
aangeboden. 

Tabel: Overzicht van de in dit plan opgenomen acties: 

 

Zowel de visie en doelstellingen als de acties komen allemaal uitgebreid in het plan 
aan de orde.  
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UPDATE: 

Uitwerking criterium, transparante keten, eerlijke prijs en lokaal inkopen. 

In het beleid van LNV is het kopen van voedsel bij lokale producenten een belangrijk 
speerpunt. In 2020 is de Green Deal ‘eten uit de korte keten’ gesloten. Daarin is 
afgesproken dat ook de rijksoverheid zich hard maakt om meer lokale producten in 

de eigen bedrijfsrestaurants aan te bieden.  

In deze coronatijd zien we dat consumenten zich meer bewust zijn geworden van de 
herkomst van het eten. De tijdelijke terugval in de wereldhandel liet duidelijk de 
kwetsbaarheid zien van het huidige voedselsysteem en de boerderijwinkels deden 

goede zaken. Dat vergroot ook de vraag naar lokale producten in de werksituatie.  
Uit onderzoek blijkt dat ook detailhandel en horeca geïnteresseerd zijn in producten 
uit de korte keten1.  

De categorie catering heeft in 2019 mooie stappen gezet met het transparant 
maken van de koffie-, (thee,- en cacao)keten en het garanderen van een eerlijke 

prijs voor de koffieboer. De vraag ligt nu voor de hand: “wat doen wij voor de 
Nederlandse boeren, waarom garanderen wij geen eerlijk inkomen voor de andere 
groepen producenten, om te beginnen door te streven naar meer inkoop van  
Nederlandse producten? 

Het inzetten van lokale producten met een eerlijke prijs, in de eigen restaurants, 
kent echter een aantal uitdagingen:  

- Transparantie t.a.v. de herkomst van producten: 

Uit onderzoek van Greendish is gebleken dat de herkomst van veel 

producten (voor de cateraar) niet bekend is, met name als het gaat om 

samengestelde producten is vaak niet bekend waar de ingrediënten 

geproduceerd zijn. Veilingen kunnen vaak geen duidelijkheid bieden over de 

herkomst. Daarmee kunnen groothandels dat ook niet en van daaruit 

cateraars dus ook niet.  

- Een adequate definitie van lokaal inkopen voor aanbestedingen ontbreekt. 

De taskforce korte keten (Ministerie van LNV en 12 provincies) heeft een 
definitie van een korte keten en een ambitie vastgesteld:  
 

Definitie korte keten: 
o Korte ketens: toeleveringsketens met een beperkt aantal 

marktdeelnemers die zich inzetten voor samenwerking, lokale 

economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale 

betrekkingen tussen voedselproducenten, -verwerkers en 

consumenten. 

 
Ambitie: 

o Het is de ambitie van de samenwerkende provincies en het 

ministerie LNV ondernemers zodanig te faciliteren dat zij kunnen 

komen tot een verdubbeling van het marktomzet van consumptie uit 

de korte keten in 2024 naar 4,4 miljard euro 

 

Deze definitie is nog niet bruikbaar in een aanbesteding. Vanuit de categorie 
is daarom opdracht gegeven voor een afstudeeronderzoek op dit onderwerp. 
Voor de rijksoverheid ligt herkomst uit Nederland voor de hand. Bij 
aanbestedingen voor 1 locatie of 1 regio kan ook gekozen worden voor een 
straal van 50-100 km rondom de locatie. Daarbij is het van belang dat 

 

1 https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-
Research/show-wecr/Afstand-van-boer-tot-bord-kan-korter-detailhandel-en-de-
horeca-willen-wel.htm 

 

 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/show-wecr/Afstand-van-boer-tot-bord-kan-korter-detailhandel-en-de-horeca-willen-wel.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/show-wecr/Afstand-van-boer-tot-bord-kan-korter-detailhandel-en-de-horeca-willen-wel.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/show-wecr/Afstand-van-boer-tot-bord-kan-korter-detailhandel-en-de-horeca-willen-wel.htm
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gekeken wordt naar de manier van verwerken. Als geoogste producten 
elders in het land verwerkt worden en vervolgens weer teruggebracht 

worden, neemt het vervoer alleen maar toe.  
- Ons voedselsysteem is ook grensoverstijgend. Sommige (veelgebruikte) 

producten worden niet in Nederland, maar wel in de direct aangrenzende 

landen geproduceerd. Een definitie aanhouden waarin een km straal + 

voorwaarde dat de minst belastende manier van vervoer gekozen is, is 

wellicht meer voor de hand liggen. 

- Europese aanbestedingsregels staan niet toe dat gediscrimineerd wordt naar 

herkomst. 

Een cateraar verplichten om alleen producten uit eigen land te presenteren 

is dus niet toegestaan. Ook daarom zou een km straal en manier van 

vervoer aanhouden als milieucriteria uitkomst bieden. De toepassing van 

artikel 2.80 uit de aanbestedingswet wordt op dit punt nog nader 

onderzocht.  

- Er is geen Nederlands keurmerk om aan te tonen dat de producent een 

eerlijke prijs krijgt, net zomin als een eerlijke verdeling in de keten. Ook 

(retail)organisaties die aangeven dat ze ‘blije boeren’ hebben, geven niet 

aan hoe ze dat meten.  

Om  tegemoet te komen aan de beleidswensen van de eigenaar (Min van LNV) 
zullen we in de komende aanbestedingen als volgt te werk gaan:  

- Gunningscriterium: We zullen vragen hoeveel procent van de aangeboden 

producten uit Nederland komt. Bij aanbestedingen voor 1 locatie of 1 regio 

kan ook gekozen worden voor een straal van 50-100 km rondom de locatie 

of producten uit de regio. Hierbij moeten dan de milieu- of economische 

voordelen aangetoond worden.  

- Optioneel: Er kan daarnaast ook gevraagd worden naar het percentage uit 

Europa (of een straal van 350 km vanaf het hoofdkantoor) . Dit in overleg 

met de deelnemer(s) aan de contracten.  

- Als producten niet uit NL kunnen komen, is de eerste stap om ze (zo dichtbij 

mogelijk) uit Europa te halen. Bij enkele bekende producten (zoals koffie, 

bananen, tropisch fruit, etc.) kan dit niet, dus zal er altijd een klein % van 

buiten Europa moeten komen. Externe ervaring geeft aan dat de reële 

percentages minimaal 60-65% uit NL en 85-90% uit Europa kunnen zijn, 

met hogere percentages mogelijk bij grotere focus/ambities op lokaal. 

Opzet: 

- Min. …% uit NL,  

- Min. …% binnen een straal van 350 km (of uit Europa)  

- max. …% van buiten Europa 

- Max.. % herkomst onbekend 

We zullen inschrijvers vragen deze percentages zelf in te vullen. Hierdoor leren wij 
wat een acceptabel percentage is en welke cateraars wel een goed inzicht in de 
herkomst van hun producten en de transparantie van hun aanvoerketen hebben. 

GC: we zullen vragen hoe cateraars weten dat er een eerlijke prijs voor hun 
(lokale) producten betaald wordt. Hoe werken zij samen met hun 
toeleveranciers aan hun inkoopketen, om de keten actief te verkorten, te 
verduurzamen, transparanter en eerlijker te maken? 
GC: hoe wordt omgegaan met communicatie richting de gast  over herkomst 
producten, verkorten van de ketens, de eerlijke prijs voor de producenten. 

- GC: We zullen vragen of ze samenwerken met lokale producenten of 

platforms. Daarbij zullen we ze vragen om concrete voorbeelden te geven, 

concrete referenties te noemen en om ideeën voor stimulering van 

samenwerking bij de lopende aanbesteding.  

 
Mogelijk zullen we een percentage biologische producten opnieuw gaan uitvragen 
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(wensen of eisen.) Ten eerste ligt een eerlijke prijs dan meer voor de hand en ten 
tweede is de kans groot dat dit vanuit Europa ook geëist gaat worden d.m.v. 
verplichte GPP (Green Public Procurement).  

Deze aanpak is een tussenoplossing, om in het volgende categorieplan concrete 

eisen en wensen vast te stellen. Iedere (gecontracteerde of bij ons bekende) 
cateraar weet ondertussen dat dit een belangrijk nieuw beleidsterrein voor het Rijk 
is en is bezig daar vorm aan te geven. De aanpassing van de voedselketen is echter 
niet zomaar gerealiseerd.    

 

Niveau zilver wordt overheidsniveau gezonde catering. 

 

In bijlage E4.4. met name in actie 11 en 12 van dit plan is aangegeven dat in 2025 

minstens de helft van alle grote bedrijfsrestaurants het niveau zilver gehaald is. Dit 
punt is ingehaald door het Nationaal Preventieakkoord. Eind 2018 hebben, overheid, 
bedrijfsleven en belangenorganisaties dit akkoord gesloten met het doel de 

gezondheid van Nederland te verbeteren. In het akkoord is ook opgenomen:  

‘In 2021 hebben alle bedrijfsrestaurants van de Rijksoverheid tenminste niveau 
zilver behaald volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines (RGK) van het 
Voedingscentrum.’ 

In 2019 vond een pilot plaats met o.a. cateraars en contractmanagers om deze 
doelstelling kenbaar te maken en om praktische handvatten te bieden om deze te 
behalen. Dit was een geslaagde pilot, waarin veel stappen zijn gezet door de 
deelnemende cateraars. De wens van alle partijen was om in 2020 verder te gaan 
met de resultaten van deze pilot. Helaas heeft dat tot nu toe vanwege de sluiting 

van de restaurants door Corona nog geen doorgang kunnen vinden.  

Wel is in maart 2021 het overleg met de cateraars opnieuw opgestart. Het 

Voedingscentrum was via het project ‘gezonde eetomgeving’ tot een nieuwe 
formulering van de criteria gekomen. Daarbij wilde ze af van de termen zilver en 

goud omdat dat de indruk gaf dat het VC zou gaan controleren of een outlet 
voldoet. Daarbij hadden veel cateraars moeite met de invulling van de kantinescan, 
het was zeer bewerkelijk en niet altijd goed toe te passen.  

Ondertussen is afgesproken dat de in terminologie het niveau zilver vervangen 

wordt door het ‘overheidsniveau gezonde catering’. Waarbij de criteria bijna gelijk 
blijven. De aanpassing zit in de meting van de 60% per productgroep in plaats van 
van het totale aanbod.  

Zodra het weer mogelijk is en de catering weer in voldoende mate verzorgd wordt, 
zal alsnog gemeten en gerapporteerd gaan worden over de stand van zaken. Of in 

2021 al onze restaurants voldoen hangt af van de snelheid van opschaling, die op 
dit moment (juli 2021) nog zeer onzeker is.  

 

Status visie ‘naar een circulaire categorie catering’  

 

In 2019 is de visie op circulariteit van de categorie door de LFMO, ICHF en ICIA 
goedgekeurd. Dit is ook het eerste stuk van de categorie dat extern gepubliceerd is.  

Afgesproken is dat het stuk geen status heeft als categorieplan en dus een 
rijksbreed kader, maar dat het vooral richtinggevend dient te zijn. In een volgend 

categorieplan zouden dan meer concrete doelen en acties komen te staan. Helaas is 
het voor dit plan nog niet gelukt. Aan de ene kant is er door corona nog 
onvoldoende ervaring opgedaan met circulaire initiatieven en contracten aan de 
andere kant is de toekomst met het hybride werken nog te veel onzeker om e.e.a. 
definitief te bepalen. Ook voor de cateraar bestaan veel vragen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de mogelijke omzet in de bedrijfsrestaurants. Als laatste zijn ook 

uitgangspunten veranderd door de SUP regelgeving en de aanvullende regels die 
daar waarschijnlijk nog bijkomen.  

De visie blijft richtinggevend voor de gewenste ontwikkelingen en de doelstellingen 
die er in genoemd worden, worden zoveel mogelijk gemonitord.  
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AFKORTINGEN 

 

Afkorting Betekenis 
ACP  

ARVODI Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten 
tot het verrichten van diensten  

AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

BD of 
B/CFD  

De Belastingdienst, Facilitaire Dienst, 1 van de CDV’s. 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

CDI  Coördinerend Directeur Inkoop 

CDV Concern Dienstverlener, de 4 facilitaire dienstverleners van het rijk, 

te weten: FMH, DJI, BD en RWS. Voor alle rijkskantoren moet het 
facilitair beheer ondergebracht zijn bij 1 van de CDV’s. 

COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

CPO  Chief Procurement Officer 

DAFW Dutch Agri Food Week 

DGOO  Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 

DGVBR Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering  Rijk 

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het ministerie van V&J, 
1 van de CDV’s. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het Ministerie van OCW 

EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

EZ Ministerie van Economische Zaken (nu EZK) 

FMH Facilitair Management Haaglanden: de facilitaire dienstverlener voor 
alle rijkskantoren in Den Haag en omgeving. 

ICBR  Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst 

ICHF  Interdepartementale Commissie Huisvesting en Faciliteiten 

ICIA Interdepartementale Commissie Inkoop en Aanbesteding  
  

IUC- BV 
RWS 

Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat 

I&M Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu I&W, Infrastructuur 
en Waterstaat) 

  
KPI  Kritieke Prestatie-indicator (ook wel: Key Performance Indicator) 
LFMO Landelijk Facilitair Management Overleg: Het overleg tussen de 

managers van de 4 facilitaire dienstverleners.  

LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
MVI Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
PIANOo  Expertisecentrum Inkopen en Aanbesteden van het ministerie van 

Economische Zaken 
RPDC De rijks producten en diensten catalogus. Door de 4 CDV’s 

gezamenlijk opgesteld en onderhouden. De inhoud wordt afgestemd 
met de categorieplannen. 

RSO Rijksschoonmaakorganisatie 
Veneca Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties 
VOCC Vereniging van Ondernemende Contractcateraars 

V&J Ministerie van Veiligheid en Justitie (nu J&V) 
WDA Warme Dranken Automaten, onderdeel van de categorie catering. 

ZBO  Zelfstandig Bestuursorgaan 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit categorieplan tot stand is gekomen en 
met wie er is afgestemd. 

1.1 Aanleiding 

 

De ICBR heeft op 27 oktober 2009 besloten om categoriemanagement catering in te 
voeren en de verantwoordelijkheid daarvoor toe te wijzen aan het toenmalig 
Ministerie van LNV. In 2013 heeft de ICBR besloten tot een uitbreiding en 
herverdeling van categorieën. Vanaf 1 januari 2014 ligt de verantwoordelijkheid 
voor de categorie catering bij het Ministerie van I&M (nu I&W), Rijkswaterstaat, 

Corporate Dienst, IUC BV. Vanaf 1 juli 2020 is de categorie catering onderdeel van 
de categorie consumptieve dienstverlening en ondergebracht bij het IUC EZK/LNV 

bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) 

 

Voor u ligt het tweede categorieplan catering. Het eerste categorieplan is definitief 
vastgesteld in februari 2013. In juli 2015 is het supplement categorieplan voor de 
warme drankenautomaten door de ICIA goedgekeurd. Directe aanleiding voor dit 
nieuwe plan is de bepaling dat alle categorieplannen iedere 2-3 jaar geactualiseerd 
moeten worden. Daarnaast is er veel veranderd de afgelopen jaren en gaat de 
categorie een nieuwe fase in.  

Een categorieplan wordt in eerste instantie geschreven voor de facilitair managers, 
de producteigenaren en de behoeftestellers van de rijksoverheidsorganisaties. Het is 
de bedoeling van het Rijk om grote delen van de categorieplannen te publiceren ten 

behoeve van marktpartijen. Zij kunnen mede op basis van dit hun 
aanbestedingsstrategie bepalen en naar verwachting meer passende offertes 
uitbrengen.  

Dit categorieplan schetst de ontwikkelingen van 2012 tot medio 2016 en gaat in op 
de strategie van 2018 tot en met 2021. Het categorieplan is de basis voor het 
uitvoeren van het categoriemanagement catering, inclusief de aanbestedingen en 
het contractmanagement de komende 3 jaar.  

1.2 Aanpak en verantwoording categorieplan 

 

Het categorieplan is opgesteld door de categoriemanager en contractmanager van 
het Inkoop Uitvoerings Centrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat (IUC BV RWS). Voor 
het opstellen van het plan is de richtlijn categorieplan van de Interdepartementale 

Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA) gevolgd. Op verzoek van de CDI I&W is 
de volgorde aangepast en veel toelichting in de bijlage gezet.  

De (oude) Klantenraad catering, waarin alle departementen vertegenwoordigd zijn, 
heeft ingestemd met plan. Veel van de acties en veranderingen in de scoop van de 
categorie zijn tot stand gekomen op verzoek van de Klantenraad. De samenstelling 
van de Klantenraad is opgenomen in paragraaf 5.1. Voor de opzet van dit plan is 
veel informatie gebruikt uit gesprekken met leveranciers, inclusief de gevoerde 
strategische overleggen, de bijeenkomsten van de werkgroep verduurzaming 

catering en informatie uit de afgelopen jaren ontvangen offertes en 
managementrapportages.  

Het oude categorieplan catering en het bijbehorende supplement warme dranken 
hebben hun plek gekregen in de uitgevoerde aanbestedingen en in de rijksPDC. Op 
sommige punten is dit plan nog niet (volledig) uitgevoerd, deze punten worden in 

dit plan kort aangestipt. In het algemeen geldt dat de reeds in gang gezette 

ontwikkelingen doorgezet worden, er is geen sprake van abrupte trendbreuken ten 
opzicht van de vorige plannen. Omdat het supplement WDA nog vrij recent is, ligt 
de nadruk in dit plan opnieuw op de catering. Een meer recentere versie van het 
supplement voor de Warme Dranken is toegevoegd als een losse bijlage.  

Tenslotte heeft afstemming plaatsgevonden met het hoofd IUC BV RWS, directeur 
Bedrijfsvoering en Inkoop, directeur Facilitair en Financiën, het DT van de Corporate 
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Dienst RWS, de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) I&W, de Gemeenschappelijke 
Ondernemingsraad Rijk (GOR) en de Portfoliomanager Facilitair. Het plan is getoetst 
door het LFMO, de ICHF en de agendacommissie van de ICIA. Op 31 mei 2018 is dit 
plan vastgesteld in de ICIA.  

 

1.3 Leeswijzer 

Dit plan bevat de onderdelen, voorgeschreven in de Richtlijn categorieplan van de 
ICIA. De essentiële zaken, waar besluitvorming en commitment cruciaal is, staat in 

de eerste hoofdstukken. De toelichtingen en nadere analyses zijn in een aantal 
bijlagen opgenomen.  

Gestart wordt met de scope en reikwijdte van de categorie en een verantwoording 
over de bereikte resultaten tot nu toe. Daarbij wordt ook geaggregeerde 

managementinformatie gebruikt. Dan volgen de visie en beleidsdoelstellingen voor 
de komende jaren, de inkoopstrategie, de inkooporganisatie en de benodigde 
middelen voor de categorie. 

In de bijlage zijn opgenomen: de algemene, voor een groot deel centraal 
vastgestelde, teksten over categoriemanagement. De spendgegevens uit de 

rijksdatabase, gecombineerd met eigen informatie van leveranciers. Vervolgens 
volgt een beschrijving van de markt, de stakeholders en de trends in de markt.  
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2 Beschrijving categorie  

De categorie catering feitelijk actief sinds 2011. Het vorige categorieplan is definitief 
vastgesteld in februari 2013. Het is dus hoog tijd voor een nieuw categorieplan. De 

algemene onderdelen en beschrijvingen in dit hoofdstuk zullen voor een groot deel 
hetzelfde zijn als het vorige categorieplan, dit is namelijk nog niet overal uitgevoerd 
en de daarin beschreven kaders zijn nog van toepassing. Waar dat aan de orde is, 
zal een beschrijving van de verandering of ontwikkeling gegeven worden.  

2.1 Afbakening, scope 

 

De categorie catering omvat de onderwerpen:  

 

1. (Contract)catering in bedrijfsrestaurants en koffiecorners 

2. Banqueting dat wil zeggen: Vergaderservice (koffie, lunches in 
vergaderzalen), Roomservice (bezorging op (directie)kamers-, en VIP- 
service (speciale diensten, met name voor bewindslieden, borrels en 
recepties (in de eigen locatie).  

3. Maatwerk (catering voor speciale evenementen, meestal op de eigen 

locatie) 

4. Calamiteitencatering  

5. Warme Dranken Automaten (WDA), voor koffie, thee, cacao, heet en 
koud water 

6. Andere Vending Automaten, voor bijvoorbeeld snoep, frisdrank, 
broodjes etc  

7. Kwaliteitsaudits Catering en WDA (nieuw), in opdracht van deelnemers 
kan onderzoek gedaan worden naar o.m. voedselveiligheid en contract 
compliance. 

8. Hoogwaardige catering, speciaal voor hoogwaardigheidsbekleders en 
met name op locaties zonder vaste catering 

9. Klein keukenmateriaal (nieuw), gedacht moet worden aan bestek, 
borden, dienbladen, schalen en pannen.  

 

Ad. 3: Evenementen/Partycatering is geen onderdeel van deze categorie.2 De 

organisatie van een evenement is meestal maatwerk en wordt niet geregeld in het 
cateringcontract. Voor een evenement in de eigen locatie heeft de eigen cateraar 

een exclusief recht tot € 1.500,-  (ex BTW) daarboven wordt hij in ieder geval in de 
gelegenheid gesteld een offerte uit te brengen. Bij externe evenementen loopt de 
catering meestal via het organisatiebureau of via locatie waar het evenement 
plaatsvindt. Natuurlijk kan in die gevallen ook de eigen cateraar gevraagd worden 
een offerte uit te brengen. De meeste (grote) cateraars beschikken ook over een 

partycatering tak. 

Ad 4: De calamiteitencatering op eigen of op andere locatie wordt wel tot de 
categorie gerekend omdat hier een directe relatie met het reguliere cateringcontract 
wordt gelegd.  De afspraak is dat de opdracht voor de calamiteitencatering zoveel 

mogelijk aan de eigen cateraar wordt gegeven, zie bijlage I voor de afgesproken 
beleidslijn. 

Ad. 5: In juli 2015 is het eerste supplement categorieplan voor de warme 
drankenvoorziening opgeleverd. In 2020 is een nieuwe supelement gemaakt en 

besproken. Dit is een aparte bijlage.  

 

 

EEvenementen is ondergebracht bij de categorie Communicatie (AZ), Hotel en vergader accommodaties en 

representaties is een nieuwe categorie bij de Belastingdienst. 
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Kantoren met een 24-uur bezetting (van de douane bijvoorbeeld) of met een 
publieksfunctie (bijv. van DUO of Belastingdienst) kunnen voorzien worden vanuit 
de categorie, bijvoorbeeld van (betaalde) koffie. 

Ad. 6: Voor de vendingautomaten is nog weinig geregeld. In de praktijk worden 

deze meestal door de eigen cateraar voor eigen rekening en risico geplaatst3. 
Vendingautomaten zijn bij Defensie ondergebracht in het warme drankautomaten 
contract. We stellen in geval van plaatsing wel eisen aan de inhoud, in ieder geval 
betreffende de beschikbaarheid van gezonde producten (zie par 4.5).  

Ad. 7 en 9. De categorie is de afgelopen jaren, ten opzichte van het vorige 
categorieplan, uitgebreid met kwaliteitsaudits en klein keukenmateriaal. Aangezien 
dit direct in het verlengde ligt van de cateringdienstverlening is dit een logische 
uitbreiding, waar de klantenraad catering op aangedrongen heeft. De deelname voor 
deze onderwerpen is groter dan voor catering en WDA zelf. Daarnaast is juist op 

deze specialistische onderwerpen grote meerwaarde te behalen in het samenwerken 
op het gebied van inkoop en contractmanagement. Ook voor deze producten en 

diensten geldt een inkoopstrategie en een categoriedoelstelling, deze komt in 
hoofdstuk 4 aan de orde. 

Dit houdt wel in dat de naam van de categorie eigenlijk te beperkt is, beter zou 
passen ‘consumptieve dienstverlening’ (zie ook par. 3.3, indeling). Deze naam is nu 

aangehouden als ondertitel voor dit plan. 

Ad 8: Voor Hoogwaardige catering waren twee contracten gesloten. Eén contract 
voor een vaste ploeg in het Catshuis en één raamcontract met drie partijen voor 
evenementen in locaties zoals de Ridderzaal en het Johan de Witthuis. Op dit 
moment is alleen het contract voor AZ nog van toepassing.  

Bij dieptereiniging wordt een specialist ingehuurd om één of twee keer per jaar de 
keuken en het uitgiftebuffet grondig te reinigen. Een contract met deze specialist 
kan gesloten worden door het schoonmaakbedrijf of door de cateraar. Alhoewel 

opname hiervan in een cateringcontract bij andere opdrachtgevers vaak voorkomt, 

is door de klantenraad schoonmaak besloten dat dieptereiniging onderdeel is van de 
categorie schoonmaak. Daarnaast is eerder al door de ICIA bepaald dat 
dieptereiniging binnen de scope van de RSO valt. In dat geval huurt de RSO de 
specialist in. 

2.1.1 Bijzondere kenmerken 

Opvallende kenmerken van deze categorie zijn:  

• Catering blijft ook onder de nieuwe aanbestedingswet een ‘sociale en 
specifieke (voorheen 2B) dienst, aanbesteding kan plaatsvinden onder 
versoepeld regime, boven de € 750.000,- contractwaarde, moet wel 

gepubliceerd worden. 

• Catering is een dienst en WDA is een combinatie dienst/levering (bij 

huur/lease is verhouding dienstverlening/levering ongeveer 50/50). Bij 
beide wordt de Arvodi toegepast.  

• Catering is de enige facilitaire dienst die de gebruiker geld kost. 
Betrokkenheid medezeggenschap is daarom cruciaal. Catering en 
Warme dranken worden als secundaire arbeidsvoorwaarde beschouwd. 
Warme dranken worden in de meeste gevallen gratis aangeboden.  

• Door de komst van de coffee corners en de introductie van gratis verse 
bonenkoffie komen de cateraars en WDA leveranciers meer op elkaars 
terrein.  

2.2 Reikwijdte 

 

In principe doet ieder ministerie in z’n geheel mee met categoriemanagement 

(besluitvorming MR dec. 2010, compacte rijksdienst). Daartoe worden ook de 

onderliggende diensten en agentschappen gerekend. Het gaat dan om die locaties 
waar eigen cateringvoorzieningen en/of automaten aanwezig zijn. Vaak zijn 
organisaties ook medebewoner in een pand en hebben geen zelfstandig 

 

3 In de RPDC wordt hiervoor de tekst gehanteerd: indien commercieel rendabel” 
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cateringcontract. De hoofdbewoner, of de facilitair beheerder, is dan 
verantwoordelijk voor het inventariseren van de eisen en wensen van de 

medebewoners. Vanaf 2020 (of later) zal elk rijkspand een Concerndienstverlener 
(CDV) hebben die het facilitair management regelt. De CDV’s, Defensie, 
Rechtspraak en voor sommige onderdelen de Nationale Politie, zullen dan de enige 
klanten zijn van de categorie. 

In bijlage I is een overzicht van alle deelnemers met de huidige cateringcontracten 

weergegeven. Een aantal contracten is vanwege diverse redenen nog niet onder 
categoriemanagement afgesloten. Met deze partijen is echter wel nauw contact op 
het terrein van contractmanagement. De verwachting is komende aanbestedingen 
wel onder categoriemanagement uitgevoerd zullen worden, zoals te zien in het 
overzicht in par. 3.5.3. 

De categorie catering gaat met name over restauratieve voorzieningen in een 
kantooromgeving, dat betekent dat aanbestedingen voor maaltijdverzorging in 

gevangenissen, maaltijden tijdens militaire oefeningen en operaties etc. er buiten 
vallen, hier is voeding te zeer gerelateerd aan het primaire proces en dat betekent 
dat het in dat geval dienstspecifieke inkoop betreft.  

Met DJI is afgesproken dat ze wel meedoen voor de warme drankenvoorziening 
maar (nog) niet voor de PI’s-Voeding gedetineerden4. DJI werkt als CDV voor 
meerdere locaties die nu wel binnen de categorie vallen, voor deze locaties blijft 
categoriemanagement verantwoordelijk. We zijn in gesprek met DJI over de vormen 
van samenwerking in de toekomst. De concrete dienstverlening hangt af van de 

wensen van DJI en de mogelijkheden die het IUC EZK/LNV heeft.  

Doordat Defensie nu de catering voor het grootste gedeelte door het eigen 
Agentschap (Paresto) laat verzorgen, is sprake van een unieke situatie binnen het 
Rijk. Defensie heeft een aantal jaren gewerkt aan de voorbereiding van de 
uitbesteding van de catering. In 2015 is besloten dit traject te stoppen. Sindsdien 

werkt Paresto aan verschillende samenwerkingsvormen met de markt voor de 

uitvoering van taken.  

Voor warme drankenautomaten en de kwaliteitsaudits daarvoor, heeft Defensie 
vanaf de start meegedaan met categoriemanagement. Defensie heeft te kennen 

gegeven om ook van het contract kwaliteitsaudits voor de catering gebruik te willen 
maken. Vanwege een lopende aanbesteding voor Klein Keukenmateriaal kon 
Defensie daarin niet meedoen, ook dat zal in de toekomst samen opgepakt worden.  

De Rechtspraak wil in principe zo snel mogelijk meedoen met alle onderdelen van de 
categorie. Met het OM is gestart informatie uit te wisselen, zij maken vaak gebruik 

van de voorzieningen van de Rechtspraak, maar hebben in beperkte mate ook zelf 
voorzieningen nodig. De AIVD heeft te kennen gegeven vanwege de toegangseisen 
en de eisen op het gebied van informatiebeveiliging niet te willen aansluiten bij de 
categorie, zij hebben in 2016 een eigen aanbesteding voor catering uitgevoerd en 
doen dat in 2018 voor WDA. 

ZBO’s, gemeenten, provincies en Hoge Colleges van Staat hebben geen prioriteit en 
worden niet actief benaderd. Op hun verzoek wordt wel informatie gegeven, bijv. 
t.a.v. verschillende aspecten van duurzaam inkopen. Indien gewenst zal bij ZBO’s 
bekeken worden of er aangesloten kan worden bij een lopende aanbesteding. Dit zal 
bij een aanbesteding voor WDA makkelijker zijn dan voor catering. 

De inkoop van voedingsmiddelen en ingrediënten wordt nu nog niet rijksbreed 
aangepakt. Meerdere departementen doen hiervoor aanbestedingen, waarbij 
Defensie en DJI de grootste zijn, maar ook bijvoorbeeld RWS en AZ hebben een 
contract voor voedingsmiddelen. Uit ervaring op het gebied van catering is de 
verwachting dat er voordelen zijn te halen door hierop samen te werken. 

Voorgesteld wordt een voorstudie te (laten) doen naar de kansen op het terrein van 
het gezamenlijk inkopen van voedingsmiddelen en ingrediënten. 

 

Actie 1: Voorstudie uit laten voeren naar de kansen van de gezamenlijke inkoop van 
voedingsmiddelen en ingrediënten. Een RWS trainee is in oktober 2017 gestart met 
het onderzoek. 

 

4 In 2021 is gestart met de voorbereiding aanbesteding voeding justiabelen. Daarnaast zal een aanbesteding 

catering voor DJI en IND kantoren uitgevoerd worden.  
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2.3 Contractwaarde en Omzet categorie 

 

In deze paragraaf wordt op basis van managementinformatie weergegeven wat de 

contractwaarde en omzet van de categorie is. In Bijlage B is de contractwaarde per 
onderdeel uit de spenddatabase weergegeven.   

2.3.1 Bedrijfsrestaurants en Koffiecorners 

In de onderstaande tabel is op basis van de leveranciersgegevens de omzet in de 

restaurants en koffiecorners per jaar. Dit dashboard wordt per locatie of per 
organisatie (deelnemer) bijgehouden sinds 2015. Omdat nog niet alle locaties of 
rijksorganisaties onder categoriemanagement vielen, zijn de cijfers nog moeilijk 
vergelijkbaar. 

Onderstaande gegevens zijn exclusief Paresto, daarvan zijn geen gegevens bekend 

bij categoriemanagement. De gegevens zijn ook exclusief PPS panden, deze vallen 
niet onder categoriemanagement. Door sluiting van panden (bijvoorbeeld 
Plesmanweg en Bezuidenhoutseweg 67) met een contract onder 
categoriemanagement en verplaatsing naar PPS contracten (Rijnstraat 8) raakt de 
categorie ook weer locaties ‘kwijt’. De mutaties in het aantal locaties is de afgelopen 
jaren zo groot en divers geweest dat daar geen concreet overzicht van te geven is.  

 

  2016        

  omzet per jaar 

gemiddelde 
besteding per 
dag5 

aantal 
gasten 
per dag omzet per dag 

Aanneem 
som  

(€ per jaar) 

           

totaal  €    11.143.309   €        3,00  14706  €   44.108,29 € 5.370.326 

  2015        

  omzet per jaar 

gemiddelde 
besteding per 
dag 

aantal 
gasten 
per dag   

Aanneemsom  

(€ per jaar) 

           

   €      7.735.643   €        3,25  5928  €  19.257,69  € 2.884.957 

Tabel: Omzet en aanneemsom in restaurants en koffiecorners.  

 

Als we kijken naar de verschillen tussen 2015 en 2016 zien we dat de totale omzet 
en het totaal aantal gasten, meer dan verdubbeld is. Dat komt met name omdat 
voor het eerst de Belastingdienst in de cijfers is opgenomen. Daarnaast is ook voor 
het eerst RWS in de cijfers opgenomen. 

Hierdoor is de gemiddelde besteding afgenomen, deze ligt bij RWS en de 
Belastingdienst lager dan bij de andere (Haagse) contracten. 

De verwachting was dat het aandeel in de uitgaven voor het bedrijfsrestaurant 
significant afgenomen zou zijn door de toename van semicommerciële contracten. 

De prijzen in de restaurant zijn naar verwachting hoger komen te liggen en de 
besteding van de medewerker is daardoor ook hoger geworden en het 
bezoekersaantal is gedaald. Uit de beschikbare managementinformatie is nog niet af 

te leiden of er inderdaad sprake is van een dalende trend qua bezoekersaantallen. 

 

5 Bedragen zijn exclusief BTW behalve daar waar het gaat om besteding van de gasten.  
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Dit kan pas als de categorie beschikt over meerdere jaren management-informatie 
over dezelfde locaties.  

De absolute aantallen zijn niet te vergelijken omdat het over verschillende locaties 
gaat, de relatieve percentages per werkplek (of fte) zijn niet bekend, omdat we 
meestal niet beschikken over het aantal werkplekken op een locatie.  

2.3.2 Banqueting 

In onderstaande tabel is de banqueting omzet gegeven per leverancier over de 
jaren 2015 en 2016. De totale banqueting omzet van de contracten onder 
categoriemanagement is in 2016 ruim 8 miljoen euro.  

 

Banqueting omzet 2015 2016 

 
Totaal  €         6.736.063   €     8.205.237  

Tabel: banqueting omzet 

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de leveranciers waarmee de 
categorie een of meerdere contracten heeft gesloten.  

Leverancier Contracten Aantal 

Albron IND, Resident, RWS/CJIB, 

B73, KK4,  Rechtspraak, 
RVO/ACM/RCE/NVWA  

7x 

Eurest (Compass) Hoftoren/Turfmarkt, 
Rechtspraak, AZ 

3x 

Sodexo RIVM, Rechtspraak, DJI 3x 

Vitam Belastingdienst, OM/NFI 2x 

House of Lords Hoogwaardige catering AZ 1x 

EETbeleef RAFEB 1x 

Warme dranken   

JDE Belastingdienst, Resident, 

Defensie  

3x 

Selecta FMH Catalogus 1 en FMH 
Catalogus 2,RIVM, RWS, 
RvdK, OM 

6x 

Maas DJI/IND, Rechtspraak/ 
RVO/NVWA/ACM/DUO 

2x 

Tabel: Catering Leveranciers van de categorie catering in 2020. De lichtgekleurde 

letters zijn oude contracten die nog niet onder categoriemanagement afgesloten 
zijn.  

Bijlage 1 bevat een top 20 van de grootste cateraars in Nederland 

2.4 Behaalde resultaten 

2.4.1 Kwantitatieve besparingen 

In het vorige categorieplan lag de nadruk sterk op mogelijke besparingen in de 

categorie. Om die reden zijn meer semi-commerciële contracten afgesloten voor de 
grootste locaties (>500 lunchgebruikers dagelijks). Daarnaast zijn op de kleinste 
locaties (< 70 lunchgebruikers) veel kleine bedrijfsrestaurant gesloten. Dit beleid 
begint nu haar vruchten af te werpen. Hieraan zijn wel consequenties voor het 
cateringpersoneel verbonden, de werkgelegenheid is duidelijk afgenomen. Om hier 

goed mee om te gaan is de handreiking verantwoord krimpen in de catering’ door 

ICIA en ICBR goedgekeurd.  

Dit beleid is in de RPDC terecht gekomen en blijft gehandhaafd, nog niet alle 
organisaties hebben dit beleid toegepast. Alle uitgangspunten/kaders van het eerste 
categorieplan blijven van toepassing, ook als ze hier niet expliciet herhaald worden. 
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De afgelopen 3 jaar is op de catering ongeveer € 1,2 miljoen bespaard op de 
aanneemsommen. Dit komt vooral door overschakeling op de commerciële 
contracten in Den Haag. Deze beweging was al ingezet voor de start van 
categoriemanagement. Door categoriemanagement heeft dit wel een objectieve 
onderbouwing gekregen. Op basis van onderzoek is in het eerste categorieplan 
vastgelegd wanneer (semi) commerciële catering mogelijk is. Dit heeft in veel 

gevallen geleid tot hogere prijzen in de bedrijfsrestaurants, lagere 
bezoekersaantallen en een hogere gemiddelde besteding per bezoeker. De 
gerealiseerde besparing wordt in dit geval voor een deel door de restaurantgast 
betaald. Bezoekersaantallen worden natuurlijk ook door andere factoren dan de prijs 
bepaald, bijvoorbeeld door de alternatieven in de directe omgeving en het 
aangeboden assortiment. Het bezoek aan de koffiecorners loopt enigszins terug 

door een hogere kwaliteit van de gratis koffie. 

Bij een beperkt aantal contracten is de aanneemsom ook omhoog gegaan. De 

analyse daarbij is, dat een verdeling van het contract in percelen per locatie voor de 
cateraar meer risico oplevert, er kan niet meer met personeel en kosten geschoven 
worden, zodat er uiteindelijk een hogere prijs betaald moet worden. Deze 

perceelsindeling heeft daarbij geen nieuwe marktpartijen aangetrokken. Dit wordt 
dan ook niet meer gedaan (zie par. 4.11, inkoopstrategie) 

Op de banqueting (vergaderingen, borrels) is bij inschatting ongeveer € 1,4 miljoen 
minder uitgegeven. Omdat het niet doenlijk is alle losse prijzen voor en na de 

aanbesteding te vergelijken is dit een grove totaalinschatting. Het idee is dat de 
besparingen hier vooral te maken hebben met minder afzet voor borrels en 
recepties, dit is nl. ook de algemene trend geweest in andere sectoren in deze jaren. 
De verwachting is dat de prijzen in de nieuwe contracten zelfs iets gestegen zijn, 
omdat de verdiensten uit de restaurants terugliepen zoals hiervoor verklaard. 
Restaurant en Banqueting werken als ‘communicerende vaten’. De verwachting is 
ook dat de banquetingomzet de komende jaren weer gaat stijgen, er lijkt meer 

ruimte te zijn voor evenementen, recepties en borrels. Het aantal geleverde 
koffiekannen in vergaderzalen is wel structureel afgenomen. In veel gevallen wordt 
gekozen voor het zelf koffie halen uit de automaat, waarvoor soms extra automaten 
geplaatst worden. De tegenzet van een cateraar is de ontwikkeling van een 
verplaatsbaar koffiemeubel, wat in elke vergaderzaal geplaatst kan worden.   

Op de contracten voor warme drankautomaten is ca. €2,5 miljoen bespaard.  

Door over te schakelen op de All-in consumptie prijs (ACP) is een lager BTW tarief 
van toepassing geweest. Ook door bundeling van contracten is hier in veel gevallen 
wel prijsvoordeel gehaald. Als laatste is een voordeel gehaald door steeds meer 

gebruik te maken van Connectivity, zodat online inzicht verkregen wordt van de 
status van de automaat. Daardoor hoeft de operator minder vaak langs de 
automaat.  

Voor de totaalcijfers moet bedacht worden dat een aantal grote partijen hier nog 

niet in meegenomen is. RWS en DJI hebben nog geen contract onder 
categoriemanagement, voor zowel catering als WDA6. Voor de Belastingdienst geldt 
dat voor de WDA. Bij de afloop van de bestaande contracten doen deze partijen wel 
mee met categoriemanagement, zie ook par. 3.5.3. Bij catering voor de 
Belastingdienst is de aanneemsom bewust gelijk gehouden, voor de Belastingdienst 
is ook de banqueting nog niet in de cijfers meegenomen omdat het nieuwe contract 
pas 1 september 2016 is ingegaan. 

 

 Onderdeel   Bedrag  Verschil 

        

aanneemsom oud    €                          6.330.539   € 1.289.118  

aanneemsom nieuw    €                          5.041.421    

        

banqueting oud    €                          5.591.004   € 1.411.692  

banqueting nieuw    €                          4.179.312    

 

6 Voor WDA is voor beide in 2019 een contract gesloten. Voor RWS catering is in 2018 een aanbesteding onder 

categoriemanagement uitgevoerd.  
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wda oud    €                          9.432.882   € 2.524.662  

wda nieuw    €                          6.908.220    

        

Totaal oud    €                        21.354.425    

Totaal nieuw    €                        16.128.953   € 5.225.472  

        

    totaal  € 5.225.472  

Tabel: Toelichting cijfers besparingen categoriemanagement. 

2.4.2 Kwalitatieve besparing: 

Naast deze meer kwantitatieve doelen heeft categoriemanagement catering de 

afgelopen periode invulling gegeven aan veel kwalitatieve doelen. Door de 
aanbestedingen vanuit 1 kenniscentrum vorm te geven is de inhuur van 
intermediairs, voorheen de gewoonte bij een catering aanbesteding, bijna 
verdwenen. Ook het verdwijnen van aparte marktonderzoeken, het niet meer 

hoeven bedenken van steeds nieuwe PvE’s en het opnieuw uitvinden van de 
duurzaamheidseisen heeft geleid tot besparingen op inzet bij de deelnemers en 
kwalitatief betere aanbestedingen, dit wordt door marktpartijen bevestigd. Ook de 
offertes van marktpartijen zijn beter geworden, nieuwe partijen begeven zich op de 
markt van bedrijfshoreca en het aantal juridische procedures is duidelijk afgenomen 
ten opzichte van de beginperiode.  

Er is gestart met standaardisatie van een beperkter basispakket dan de gewoonte 
was, daarvoor kon ook een gezamenlijke prijs bepaald worden in het vorige 
categorieplan. Nu zien we de ontwikkeling naar minder uitvraag van basispakket 
maar meer goedkoop lunchen in de vorm van een dagelijkse aanbieding (‘best 

deal’). Hierin kan de cateraar meer zijn ondernemerschap kwijt. 

Er zijn gezamenlijke aanbestedingen gehouden: 18 voor catering en 5 voor WDA 
(deels bij EZ en deels bij RWS). De ontwikkeling van KPI’s voor 
contractmanagement is nu gemeengoed en geschiedt op een eenduidige manier. Er 
waren innovatieve aanbestedingen bijvoorbeeld  semicommercieel in combinatie 

met ondernemerschap en vrijheid leverancier, hybride BVP bij Belastingdienst, 
bestelsite bij BD, hergebruik van drankautomaten (DUO en IND), biobased bekers 
(Resident), catalogus uitvraag WDA (Hoftoren, Beatrixpark e.a.).  

2.4.3 Gerealiseerde Beleidsdoelstellingen:  

Milieucriteria: Op alle aanbestedingen zijn de milieucriteria duurzaam inkopen van 

toepassing. Door contractmanagement wordt gemonitord of de gewenste 
percentages in de catering (40 of 50%) ook daadwerkelijk gehaald worden. Dit komt 

in de strategische gesprekken aan de orde. Wat hier opvalt is dat niet iedereen 
dezelfde definitie hanteert. 

Social Return: Op alle aanbestedingen in de catering en de meeste WDA is een 
Social Return verplichting of inspanning van toepassing. Het resultaat wordt 
gemonitord door middel van het verantwoordingsformulier SR. Op basis van eigen 
onderzoek is het SR beleid aangepast (zie bijlage E.5). 

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV): Na gunning werd een ISV formulier 
opgevraagd. De meeste leveranciers kiezen voor regime 2 (geen risico in de keten), 
zonder onderbouwing. Vanuit contractmanagement wordt gestuurd op het geven 
van een adequate onderbouwing, dan wel de keuze voor regime 3. Sinds het nieuwe 
beleid op dit punt is aangekondigd, staat de uitvoering op een laag pitje. De 
uitwerking van het nieuwe beleid staat in bijlage E7.  

Code Verantwoordelijk Marktgedrag: Op de toepassing van de Code is vanuit 
contractmanagement gestuurd: er is een plan van aanpak van de leveranciers 

uitgevraagd, dit is per contract of locatie besproken. Hierin kwamen zaken als 
werkdruk, ziekteverzuim en structurele contracten aan de orde. De Code is van 
toepassing verklaard in alle aanbestedingen. Om invulling te geven aan de sociale 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de cateringmedewerker is de 

Handreiking ‘Verantwoord Krimpen in de catering’ opgesteld. Dit is gebeurd in 
samenspraak met de voorzitter van het bestuur van de Code, de Veneca en de 
codekamer. De categoriemanager neemt zitting in de codekamer contractcatering.  
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Voor de toekomst zien we liever geen nieuwe besparingen maar willen we inzetten 
op gerichte investeringen in het behalen van beleidsdoelen ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van 
de medewerker (zie par. 3.4 en bijlage E).  

2.5 Sourcing 

Het Kabinet Rutte 2 heeft in haar regeerakkoord besloten tot inbesteding van 
schoonmaak en beveiliging, dit was een politieke beslissing om goede 
arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van deze dienstverleners te kunnen 
garanderen.  

Bij de beslissing voor inbesteding is in eerste instantie ook naar catering gekeken. 
Ten behoeve van de besluitvorming is door categoriemanagement een business case 
opgesteld, daaruit bleek dan inbesteding ongeveer 30% duurder zou worden ten 

opzichte van de huidige situatie. Daarbij werden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

• Banqueting en Uitgaven bezoekers blijven gelijk.  

• Personeelskosten zijn hoger, niet de directe salariskosten maar de 

overheadkosten liggen bij de overheid hoger. 

• Managementkosten liggen hoger, met name door opstart en uitlijnen 

inbestede bedrijf. 

• Transitiekosten zijn aanzienlijk, er moet een nieuwe organisatie opgezet 

worden.  

In de afweging zijn de volgende overwegingen meegenomen:  

• De markt heeft de expertise om de gewenste dienstverlening te leveren. 

Denk ook aan eisen mbt voedselveiligheid etc.  

• Catering is voor een deel moeilijk voorspelbaar, denk aan borrels, partijen 

etc. Een marktpartij is veel flexibeler om daar op in te spelen.  

• Bij inbesteding van catering, zal de inkoop van voedingsmiddelen 

aanbesteed moeten worden. Dit is grosso modo evenveel werk.  

Conclusie: inbesteding catering is niet wenselijk, dit zal niet per aanbesteding 

bekeken of berekend worden, maar geldt in het algemeen. De sociale aspecten van 
aanbestedingen worden zoveel mogelijk ondervangen door toepassing van de Code 
verantwoordelijk marktgedrag.  

Uitzondering is Defensie, hier blijft de catering in eigen beheer, zoals nu het geval 

is.  
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3 Doelstellingen, strategie, plannen en acties 

Hierna volgt de visie van het Rijk op catering. Hiermee worden tevens de 
hoofddoelstellingen van de categorie weergegeven. In de volgende paragrafen 

worden deze hoofddoelstellingen uitgewerkt. De visie in het oude categorieplan is 
daarvoor aangevuld met nieuwe elementen. 

3.1 Visie, hoofddoelstelling 

 

De (nieuwe) visie van het rijk op catering: 

1) Kwaliteit van de dienstverlening 

a. De rijksoverheid zorgt er voor dat lekker en gezond eten en drinken, 

dicht bij het werk beschikbaar is.  
b. De eigen vergoeding die hiervoor van medewerkers gevraagd wordt is 

redelijk (‘marktconform’). Het streven is om het grootste deel van de 
medewerkers gebruik te laten maken van de aangeboden voorzieningen. 
De gratis koffie is van goede kwaliteit, maar wel verschillend van de 
luxe betaalde koffies.  

c. Catering en Koffie vervullen een sociale functie binnen de organisatie. 

De lunchpauze is een moment voor ontspannen en sociale uitwisseling 
met collega’s. Catering sluit goed aan bij de uitgangspunten van Het 
Nieuwe Werken en Het Nieuwe Rijkskantoor.  

d. Het bedrijfsrestaurant is niet langer de plek waar alleen in korte tijd 
geluncht wordt, maar ook een plek om elkaar te ontmoeten en waar de 
hele dag consumpties te verkrijgen zijn, afgestemd op de behoeften van 

de gasten. 

e. De inrichting van het restaurant (en eventuele koffiecorner of grand 
café) is essentieel voor een doelmatig gebruik van deze ruimtes. Door 
de algemene ruimtes te betrekken in een flexibele werkomgeving 
worden gebouwen nog optimaler benut. Door deze gebieden, naast het 
gebruik als restaurant, in te richten en geschikt te maken voor 
ontmoeten, klein en groot overleg en kortstondig werken (aanlanden) 

biedt dit de gebruiker maximale flexibiliteit. Deze inrichting mag niet 
leiden tot extra hoge facilitaire belasting en/of kosten. 
 

2) Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
a. Catering in het bedrijfsrestaurant, de banqueting en de Warme Dranken 

voorzieningen leveren een bijdrage aan de beleidsdoelen van de 

Rijksoverheid. Dit kunnen de rijksbedrijfsvoeringsdoelen zijn maar dus 

ook de beleidsdoelen van de verschillende departementen. 

b. De rijksoverheid is als werkgever verantwoordelijk voor de duurzame 

inzetbaarheid van haar medewerkers. Gezondheid en vitaliteit dragen 

bij aan een daling van het ziekteverzuim en een verhoging van de 

productiviteit en het werkplezier. 

c. De werkgever is bereid te investeren in duurzaamheid en 

gezondheid. 

d. Gezonde voeding is onderdeel van een gezonde levensstijl en draagt 

daarmee bij aan de duurzame inzetbaarheid. Om die reden worden 

altijd voldoende gezonde en verantwoorde producten aangeboden, die 

de gezonde keuze makkelijk en aantrekkelijk maken. Dit geldt voor het 

aanbod in bedrijfsrestaurants, koffiecorners, vergaderlunches 

vendingmachines en andere plekken waar gegeten of gedronken wordt 

binnen de rijksoverheid.  

e. De overheid wil een voorbeeld zijn voor ontwikkelingen op het terrein 

van maatschappelijk verantwoord inkopen, dat heeft betrekking op 

milieuaspecten van de productie van drinken en voedsel, maar ook op 

andere aspecten, bijvoorbeeld het voorkomen van voedselverspilling en 

de sociale aspecten die betrekking hebben op de restauratieve 

voorzieningen.  
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f. Catering en Warme dranken dragen bij aan de circulaire economie. 

Daarbij is het uitgangspunt om hoogwaardige producten zonder 

verspilling van grondstoffen aan te bieden. Daarbij kunnen 

verdienmodellen veranderen, nieuwe samenwerkingsverbanden 

ontstaan en moeten kringlopen gesloten worden, waardoor extra 

economische-, sociale-, en milieuwaarde ontstaat. Onze leveranciers 

zullen worden uitgedaagd om zowel hun bedrijfsvoering als het 

aangeboden assortiment zo in te richten dat dat grondstoffen en voedsel 

optimaal worden gebruikt en de milieudruk minimaal is.  

g. De Categorie Catering wil een platform bieden als launching customer 

(eerste afzetmogelijkheid) voor innovatieve producten en diensten. 

 

3) Klein Keukenmateriaal 
a. Voor klein keukenmateriaal geldt dat samenwerking op dit terrein 

leidt tot standaardisatie, vereenvoudiging en meer eenduidige 
toepassing van de rijksbeleidsdoelen voor Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen. Het aanbod kan beter aansluiten bij trends en ontwikkelingen 
in catering. Samenwerking leidt tot meer en beter hergebruik van 
overtollig materiaal.  
 

4) Kwaliteitsaudits 

a. Voor kwaliteitsaudits geldt dat met de resultaten inzicht wordt 
verkregen in de knelpunten van de contracten en daardoor het 
contractmanagement en de contractvoorwaarden aangescherpt kunnen 
worden. Kwaliteitsaudits spelen een belangrijke rol in beleidscyclus op 
categorieniveau, de auditresultaten kunnen het startpunt zijn voor 

nieuw beleid.  

3.2 Ambitie: stip op de horizon.  

 

Naast een visie en doelstellingen is het ook goed om nog zaken te wensen houden 

voor de toekomst. Als alles mogelijk zou zijn, wat zouden we dan doen? 

1) Voor het sociaal ondernemen worden twee of drie overheidslocaties 
aangewezen als opleidingslocatie. De cateraars daar zouden mensen met 
een beperking op moeten leiden als (hulp)kok of cateringmedewerker A of 

B. Indien elders een vacature zou ontstaan, zouden alle cateraars in eerste 
instantie verplicht de eigen geschoolde mensen in dienst moeten nemen. 

2) We roepen alle rijkscateringmedewerkers 1 keer per jaar bij elkaar, voor 
een leuk feestje maar ook voor betrokkenheid bij de beleidsdoelstellingen. 

We ontwikkelen zelf een opleidingsmodule,  waarin uitgelegd wordt wat we 

doen, zodat de cateringmedewerkers dat over kunnen brengen aan hun 
gasten. 

3) Een rijksbreed klantenpanel geeft regelmatig  feedback op de kwaliteit in de 
restaurants. De cateraars vinden deze feedback zo waardevol dat de 

panelleden gratis mogen lunchen. 

4) De inkoop van voedingsmiddelen is volwaardig onderdeel van de categorie. 
Duurzaamheid en gezondheid zijn onderdeel van gesprekken met de 
groothandels, we hebben meer inzicht in de kortingen en de bonussen en 
voor een aantal contracten kunnen we inkoop en bereiding lostrekken.  

5) De categorie zou ieder jaar een foodfestival voor alle rijksambtenaren 
organiseren met proeverijen en innovaties in de cateringbedrijfsvoering. 

6) In samenwerking met het RVB, de facilitaire dienstverleners en de cateraars 

wordt een totaal concept opgesteld van het bedrijfsrestaurant in de 
toekomst. De visie en de rijksdoelstellingen vragen namelijk ook iets van de 
inrichting en de keukenapparatuur, maar daarin wordt tot nu toe niet samen 
opgetrokken. 

7) De categorie beschikt over een innovatiebudget, waarbij de besteding 
jaarlijks bepaald wordt door de klantenraad.  
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Veel van deze ambities zijn nog ‘luchtballonnetjes’, die nog niet op een draagvlak bij 
klanten of beleid kunnen rekenen. De komende jaren zal blijken of er sponsors voor 

zijn om deze ambities om te zetten tot concrete acties.  

Actie 2: zoeken naar sponsors voor deze ambities 

3.3 Mogelijke besparingen 

 

Mogelijke besparingen zijn de afgelopen jaren veelal reeds geïncasseerd (zie  

2.4.1 besparingen). De belangrijkste besparing in dit plan wordt gerealiseerd door 
een investering in gezonde en duurzame catering en levert daarmee een besparing 
door minder ziekteverzuim en verhoging van de productiviteit. Zie daarvoor bijlage 
E4 

Door uitvoering van het vorige categorieplan zijn de kleinste en relatief duurste 

restaurants gesloten. Geen bemensde catering onder de 70 lunchgebruikers. Dit 
beleid is nog niet overal doorgevoerd. Het blijft ook de komende tijd nog zoeken 
naar geaccepteerde alternatieven. Zie bijlage H voor een aantal mogelijkheden.  

Er zijn nog veel kleine partijen: hoge colleges, ZBO’s etc. die zelf aanbestedingen 

incl. marktconsultaties uitvoeren, vaak zou dat (voor de totale overheid) veel 
efficiënter via categoriemanagement kunnen. Dat automatisme is er nog niet. Wel 
wordt geprobeerd via advisering en kennisdeling de inspanning voor andere 
overheidspartijen te verkleinen. 

Bij aanbestedingen voor warme dranken is het zeker zo dat meer omzet en grotere 
locaties leiden tot een betere prijs. Hier zit een duidelijke spanning met de 
Aanbestedingswet 2016, waar de invulling van het clusterverbod soms weer leidt tot 
splitsing in percelen of verschillende aanbestedingen. Bij catering speelt dit ook, 
maar in mindere mate.  

Besparingen hangen voor het grootste deel af van het kwaliteitsniveau dat de 
opdrachtgever of deelnemer aan een aanbesteding wenst. Voor catering zijn 
bijvoorbeeld de personeelskosten één van de belangrijkste kostenpost. Als er dus 
arbeidsintensieve concepten gevraagd worden (bijvoorbeeld alles vers bereiden op 
de locatie) zullen de kosten toenemen. Ook de wensen rondom MVI leiden in veel 
gevallen tot hogere kosten.  

Kleinere besparingsmogelijkheden zijn nog: 

- Afschaffen van representatie- of lunchpassen  

- Voorkomen (voedsel)verspilling (met name in de banqueting) 

- Verwaarden retourstromen afval, gebruik reststromen 

- Uniformering Banqueting 

- Standaardisatie en beter hergebruik klein keukenmateriaal 

Ook in zaken als energie- en watergebruik en vermindering restafval, valt mogelijk 
besparing te behalen, maar dat komt niet terug in het cateringbudget.  

3.3.1 Verduidelijking kader vorige categorieplan 

Semicommerciële contracten worden nu uitgevraagd vanaf gemiddeld 500 
lunchgebruikers per dag. Gezien alle eisen/wensen die bijvoorbeeld aan MVI gesteld 
worden, moet dit niet langer een automatisme zijn. Er moet bijvoorbeeld ook 
voldoende banquetingomzet zijn om hier een investering mogelijk te maken. Tevens 
moet naar de hoeveelheid personeel en de contractduur gekeken worden. Dus 
semicommerciele contracten zijn zeker nog haalbaar, maar niet langer een 
automatisme. 

• Koffiecorners deze kunnen in principe semicommercieel geëxploiteerd worden 

vanaf gemiddeld 250 gasten per dag. Ook hier moet per contract de plaatselijke 

situatie bekeken worden. De positie van de koffiecorners is commercieel minder 

interessant als de gratis koffie steeds beter wordt.  

• Bij nieuwe panden wordt voor de indeling in groep 1 (groot), 2 (midden) of 3 

(klein) uitgegaan van gemiddeld 25% van de pandbewoners als bezoekers van 

het bedrijfsrestaurant. Bij aanbestedingen voor bestaande panden wordt 

uitgegaan van het daadwerkelijke gemiddelde percentage, gemeten over een 



 

 

 
Pagina 31 van 97 

 

 

periode van minstens 1 volledig (meest recente) jaar. In plaats van 

pandbewoners kan ook het aantal werkplekken aangehouden worden, hierbij 

wordt uitgegaan van een percentage van 40% van de werkplekken (vanwege 

flexfactor 0,7). 

• De groep van een (uitgebreide) lunchcorner (70-500 lunchgasten) is in de 

praktijk te groot gebleken. Locaties met meer dan 250 lunchgasten houden in 

principe een bedrijfsrestaurant, de lunchcorner wordt beperkt voor de groep 70-

250. 

• Bij kleine locaties (groep 3, < 70 lunchgebruikers) is bepaald dat de facilitaire 

organisatie bemiddeld in een passende alternatieve oplossing. Dit blijkt in de 

praktijk lastig te zijn. Waar mogelijk wordt dit vraagstuk toch meegenomen in 

de aanbesteding. In de toekomst zal met de klantenraad onderzocht worden of 

er behoefte is aan een eigen cateringcontract voor deze locaties. Bestelling 

lunch via website, betalen via Ideal en bezorging op locatie.  

• Het basispakket, wat in het vorige categorieplan voor grote bedrijfsrestaurants 

nog standaard was, verdwijnt steeds meer. De lunchdeal is eigenlijk de 

standaard uitvraag geworden. In dit categorieplan wordt dan ook geen prijslijst 

meer opgenomen voor een basispakket. De standaardprijs voor een lunchdeal is 

gelijk aan de prijs voor de verstrekking van een lunch in de werkkostenregeling, 

dat is op dit moment (2017) € 3,257. De omschrijving van een lunchdeal kan 

variëren per aanbesteding. Het moet gaan om een volwaardige (voldoende), 

gezonde, duurzame en gevarieerde lunch, die iedere dag wisselt en afgestemd 

is op het seizoen. We zullen in de komende periode onderzoeken of de lunchdeal 

voldoet aan de doelstelling.  

Actie 3: onderzoeken of er behoefte is aan een cateringcontract voor kleine 

locaties________________________________________________________ 

Actie 4: Evalueer de lunchdeal op doelstellingen en verwachtingen. Onderzoek wat 

de gast en wat de cateraar er van vindt.  

3.4 Maatschappelijk verantwoord inkopen in de catering 

 

Onderstaande ‘schijf van vijf’ geeft de belangrijkste aandachtsgebieden voor MVI in 
de catering aan. Een uitwerking per hoofdgebied volgt in de paragrafen daarna.  

3.4.1 Samenvatting rijksdoelen in de ‘schijf van vijf’ voor de rijkscatering 

Hieronder is de schijf van vijf voor catering weergegeven. In de tabel daaronder zijn 
bij iedere doelstelling drie niveaus beschreven. Niveau 1 is het minimumniveau, dit 

past binnen het rijksbeleid en hetgeen in de bijlagen beschreven is. Dit niveau zal 

bij iedere aanbesteding onder categoriemanagement van toepassing zijn. Voor de 
niveaus 2 en 3 worden bewust gekozen door de deelnemer(s) aan de aanbesteding. 
De uitwerkingen in de tabel moeten gezien worden als voorbeeld. Per aanbesteding 
kan deze uitwerking verder geconcretiseerd worden. 

Aan de keuze voor niveaus hangt ook een prijskaartje, dat per aanbesteding zo 
goed mogelijk inzichtelijk gemaakt wordt. Dezelfde methodiek moet ook voor de 
aanbesteding warme drank automaten ingevoerd worden. Het IUC Rijkswaterstaat 
heeft voor deze werkwijze het Ambitieweb Duurzame Bedrijfsvoering ontwikkeld. 

 

 

7 De WKR is een normbedrag dat de belastingdienst hanteert voor het zonder loonheffing verstrekken van een lunch 

aan medewerkers. Dit staat los van het bedrag dat een medewerker zelf betaalt voor z’n lunch. 

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-

gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen.html 

 

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen.html
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen.html
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Figuur: Schijf van 5 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de catering 

 

Doel Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Gezonde keuze Gezonde keuze in het 
restaurant 
aantrekkelijk maken, 
minimaal 
overheidsniveau 
gezonde catering (vh 
zilver) 

Hoger niveau voor 
bedrijfsrestaurant 

Sturen op: Prijs, 
Plaats, Product, 
Promotie, 

Hoger niveau voor 
alle onderdelen. 
Doelstellingen voor 
afname vet, suiker en 
zout gebruik 

Circulaire economie Derving onder 5%, 
biobased disposables 

De verspilling bij 
vergaderlunches wordt 
actief aangepakt en 
gemonitord. Aandacht 
voor afname 
verpakkingen 

Verspilling wordt op 
alle onderdelen van 
de keten aangepakt. 
Gebruik van (eigen) 
reststromen. Er is 
een meetmethodiek.  

Duurzaam 
assortiment 

Minimumeisen 
duurzaam inkopen, 
terugdringen 
broeikasgassen, 
lokaal inkopen 

Gunningscriterium 
eiwittransitie, 
percentage duurzaam, 
milieuplan en 
communicatieplan. 
Duurzame 
vergaderlunch 

Duurzame 
vergaderlunch 
default, Hoger 
percentage regionale 
producten, start ups 
innovatie 

Eerlijke handel Risicoproducten 
hebben (top) 
keurmerk 

DD rapport voor 1 
risicoproduct per jaar, 
minimaal 6 in totaal 

DD rapport van 1 
risico en 1 
samengesteld product 
per jaar, waar soja 
en/of palmolie in zit. 

Inclusieve 
samenleving 

Streven naar 2-5% 
van de loonsom. Plan 
van Aanpak 

Streven 5-8% te halen, 
opleidingsfaciliteit 

Plan van Aanpak 

Streven >10% te 
halen, opleiding en 
vacatures invullen 
door doelgroep 

 

Actie 5: Voor de Warme Drank automaten wordt een ‘ambitieweb’ opgesteld met 
meerdere assen en drie niveaus van maatschappelijk verantwoord inkopen. 

Zie hiervoor het Supplement Warme Drank Automaten 

3.5 Hoofdlijnen inkoopstrategie 

 

Er wordt bij de inkoopstrategie voor catering uitgegaan van een functionele 
uitvraag, het gaat om het doel, niet om het middel. Onderstaande uitgangspunten 
en stappen vormen de basis hiervoor. 

Circulaire

Economie

Duurzaam 
assortiment

Eerlijke 
handel

Inclusieve 
samenleving

Gezonde 
keuze
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Bepaal aan de hand van de omvang van de aanbesteding welke stappen en welke 
diepgang proportioneel is. Bij een eenvoudige aanbesteding worden dezelfde 
stappen doorlopen, alleen wordt er minder diepgang gevraagd.  

Er wordt een visiedocument van de Deelnemer opgesteld en door het management 

vastgesteld. Wat wil men de komende tijd bereiken met catering, aan welke eisen 
moet voldaan worden, welke wensen heeft men. Categoriemanagement kan 
ondersteuning bieden bij het opstellen van deze visie. Een pre-bid gesprek of 
bijeenkomst, referentiebezoeken of andere manier van informatie verzamelen 
kunnen hier bij helpen. Betrek ook vooral de eigen organisatie, locatiemanagement, 
de OR, gasten, directie en bestuur.  

De cateraar is de expert, we willen de expertise als onderscheidend vermogen 
selecteren, zodat we de cateraar krijgen die het best past bij de visie en 
doelstellingen van de deelnemende organisatie. Een marktconsultatie kan daarbij 

nuttig zijn. Een marktconsulatie wordt altijd bekend gemaakt op Tenderned zodat 
iedere leverancier kan deelnemen.   

Er wordt in ieder geval een exploitatieplan en een risicodossier uitgevraagd. De 
onderwerpen die we daarin terug willen zien verschillen per aanbesteding, maar de 
volgende onderwerpen zullen meestal wel aan bod komen:  

i. Economisch gezonde exploitatie, meer bezoekers trekken, goed 
gebruik van de beschikbare ruimtes 

ii. Duurzaamheid, milieu, gezondheid (zie ‘schijf van vijf’) 

iii. Personeelsbeleid, social return, participatiewet 

iv. Innovatie, verbetering gedurende contractduur 

v. Meetbaarheid 

We laten de operationeel verantwoordelijke het exploitatieplan in een 

gesprek/presentatie toe lichten. We proberen door middel van een proeverij, 

presentatie, bezichtiging etc. zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke prestatie van 
de leverancier te komen. 

Beoordeling geschiedt o.l.v. de inkoopadviseur door een breed samengestelde groep 
van de deelnemer(s). Categoriemanagement beoordeelt in principe niet mee, op een 

enkele uitzondering na.  

Een referentiebezoek van de beoordelingscommissie behoort ook tot de 
mogelijkheid.  

De gekozen aanbestedingsstrategie is gebaseerd bij onder meer De Nederlandse 
Bank (DNB) en AFM. Categoriemanagement heeft deze strategie reeds toegepast bij 
de aanbesteding voor de Belastingdienst, AZ, IND en Koningskade4. De methode 
kan gezien worden als een hybride Best Value Procurement (BVP) vorm, maar dat is 
ondertussen geen aanbeveling meer. De ontwikkelingen rond BVP toepassingen  

zullen actief gevolgd worden de komende jaren, maar hier wordt, mede door 

geluiden uit de markt, nu niet voor gekozen.  

In principe wordt een openbare aanbesteding gedaan, maar er zal altijd gekeken 
worden naar de meest passende aanbestedingsprocedure. Zoals gesteld valt 
catering onder de sociale en specifieke diensten en kan daarmee ook met een 
‘lichte’ procedure aanbesteed worden. Dit wordt met name gebruikt voor 

overbruggingsovereenkomsten.  

Voor WDA aanbestedingen wordt via een openbare procedure een raamcontract 
aanbesteed. Hierin wordt het supplement categorieplan WDA gevolgd.  

3.5.1 Bundeling of splitsing 

In de AB wet 2012 is zowel een clusterverbod als een perceelsgebod opgenomen. 
Clustering mag alleen bij voldoende motivatie, bij de keuze om geen percelen te 
hanteren moet opnieuw gemotiveerd worden.  

De AB wet vraagt een motivatie in drie delen: (art. 1.5) 

1. Samenstelling van de markt, toegang voor het MKB 
2. Organisatorische gevolgen Aanbestedende dienst 
3. De mate van samenhang van de opdrachten.  

De motivering moet per aanbesteding beoordeeld en geschreven worden, maar er 
kunnen wel een aantal standaardelementen in meegenomen worden: 
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Ad 1: MKB bedrijven in de cateringmarkt richten zich vooral op partycatering. Kleine 
bedrijven doen niet mee met een (openbare) aanbesteding (te ingewikkeld, gevoel 

niet te kunnen winnen) ongeacht de omvang van de aanbesteding. Ook bij grotere 
contracten kunnen kleinere bedrijven deelnemen, men neemt immers het personeel 
over van de vorige cateraar. Met het vaststellen van de selectie-eisen (bijvoorbeeld 
vereiste referenties) wordt hier rekening mee gehouden. Er is sinds enige tijd een 
nieuwe branchevereniging (VOCC) van kleinere cateraars. We zijn hier mee in 
gesprek om ervoor te zorgen dat in een aanbesteding geen onnodige drempels 
opgeworpen worden.  

Ad2: Efficiency van de ABdienst/deelnemer speelt een rol bij de beslissing, door te 
bundelen is er een voordeel in het aanbestedingsproces, met minder contracten is 
er ook voordeel in contractmanagement. Daarbij speelt ook de wens van de CDV om 
met 1 banquetingmap voor alle gebouwen te kunnen werken, een lunch bestellen 

wordt anders ingewikkeld. Temeer daar medewerkers niet meer op een vaste plaats 

zitten maar flexibel in meerdere rijksgebouwen kunne werken. Ook zaken als 1 
facilitaire helpdesk en 1 financieel facturatie proces en financieel doorrekenmodel 
kunnen een rol spelen in de efficiency. 

Ad3: Samenhang van de opdrachten kan gemotiveerd worden door te wijzen op 

categoriemanagement, rijkskantoren en onderdeel van de rijksoverheid. We streven 
echter niet naar 1 rijkscontract. De samenhang wordt vooral gezocht op het niveau 
van een CDV.  Bij grote opdrachten voor warme drankenautomaten met 
verschillende deelnemers, moet wel gemotiveerd worden waarom er sprake is van 
een samenhangende opdracht, dit zal meestal gevonden worden in samenwerking in 
categoriemanagement.  

Bij de aanbestedingen catering zal gewerkt worden met een standaard Programma 
van Eisen. Hierdoor kan snel een nieuwe aanbesteding opgezet worden en is 
bundeling hier niet langer het doel. Het onderscheid zal hier met name komen te 
liggen in de gunningscriteria, die aan moeten sluiten bij de wensen van de 

deelnemer.  

Bij aanbestedingen voor WDA zal wel gebundeld worden, rondom de 
catalogusuitvraag. Hierbij zal zoveel mogelijk uitgegaan worden van de CDV’s als 
‘verzameleenheid’.  

Voor klein keukenmateriaal en kwaliteitsaudits is uitgegaan van twee percelen, 
ongeveer gelijk verdeeld. Voor Hoogwaardige Catering zijn twee aparte 
aanbestedingen gedaan, het ene contract voor een vaste ploeg, het andere op 
afroep in te zetten.  

3.5.2 Contractduur en Partnership 

Om investeringen terug te kunnen verdienen en om te kunnen investeren in de 
ontwikkeling van het eigen personeel en in de relatie met de opdrachtgever vraagt 
de markt om langlopende contracten. Binnen de categorie komen we daaraan 

grotendeels tegemoet. Het oude categorieplan ging uit van een termijn van 4+1+1. 
De laatste jaren hebben we gezien dat een langere periode met of zonder optiejaren 

wenselijk is. Voor de komende cateringcontracten wordt uitgegaan van een 
contractduur van 8 jaar, waar in individuele gevallen van kan worden afgeweken. 
De keuze voor de optiejaren laten we bij de deelnemer(s) liggen. Optiejaren hebben 
als voordeel dat in de laatste jaren nog (kleine) aanpassingen gedaan kunnen 
worden en dat de leveranciers scherp gehouden wordt. Het werken zonder 
optiejaren heeft tot gevolg een betere prijs en meer bereidheid tot investeren. Het 
scherp houden van de leverancier en het tussentijds opzeggen van het contract kan 

ook via goed contractmanagement geregeld worden.  

Voor de WDA contracten gold reeds een contractduur van 7-8 jaar, gelijk aan de 
economische levensduur van de automaten. Voor de raamcontracten van 
Hoogwaardige catering, Kwaliteitsaudits en Klein Keukenmateriaal geldt de 

wettelijke contractduur van 4 jaar.  

3.5.3 De percelen voor cateringaanbestedingen 

Hieronder zijn alle aanbestedingen binnen de categorie die op dit moment bekend 
zijn. Tevens is de gewenste clustering/perceelsindeling hier weergegeven.  
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Deelnemer/CDV Start 
voorbereiding 

Start 
aanbesteding 

Ingangsdatum 
nieuw contract 

Groot/midden 

    

RWS 1 perceel (incl. 
CDV panden) 

CJIB 

01-07-2017 01-04-2018 04-02-2019 

OM/NFI (incl. WDA) 14-06-2018 14-03-2019 14-09-2019 

FMH 1: Hoftoren, 
Jubitoren, 
Schenkkade en  
Beatrixpark 

01-01-2019 01-06-2019 

 

01-01-2020 

Rechtspraak (3 
percelen) 

01-01-2020 01-06-2021 01-03-2021 

 

FMH 2: B73 en 
Resident (KK4?) 

01-04-2021 

 

01-10-2021 01-04-2022 

IND /DJI CDV 01-01-2022 01-04-2023 01-10-2023 

Belastingdienst 1 
perceel (incl CDV 
panden) 

01-06-2023 01-12-2023 01-06-2024 

DJI Voeding 
justitiabelen 

1-4-2020 15-07-2021 1 juni 2022 

Overige: nieuwe CDV  
panden 

ntb ntb Ntb 

 

Klein (los) 

Rijksacademie voor 
financiën en 
bedrijfsvoering 

01-01-2019 01-06-2019 01-08-2021 

Hoogwaardige 
catering AZ 

 01-10-2019 01-04-2020 01-10-2020 

FMH- Petit Café 
Resident (sociaal: 
concessie) 

ntb ntb Ntb 

AZ  ntb ntb 2023 

Alle toekomstige WDA aanbestedingen 

RWS incl. CDV 
panden (1 perceel) 

01-01-2019 01-06-2019 01-01-2020 

DJI incl. CDV panden 
(1 perceel?) 

01-07-2019 01-02-2020 01-07-2020 

Belastingdienst incl. 
CDV panden (1 
perceel) 

01-04-2020 01-10-2020 01-04-2023 

FMH 2: Resident, 
B73, Hoftoren, 
Beatrixpark, NA 

01-05-2021 01-11-2021 01-05-2022 

FMH 1: Jubi (en 
onderliggende 
locaties), CJIB, NFI 
en (RvdK) 

01-10-2024 01-04-2025 01-10-2025 

Overige 

Kwaliteitsaudits: 
twee percelen, 
catering en WDA 

01-03-2019 01-09-2019 01-03-2020 

Klein 
keukenmateriaal 2 
percelen, 
raamcontract  

01-04-2021 01-09-2021 01-01-2022 
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Globaal Overzicht aanbestedingen in de categorie catering 

 

  
Q1 
2021 

Q2 
2021 

Q3 
2021 

Q4 
2021 

Q1 
2022 

Q2 
2022 

Q3 
2022 

Q4 
2022 

Q1 
2023 

Q2 
2023 

Q3 
2023 

Q4 
2023 verder 

Catering              

RWS/CJIB                           

OM/NFI              

FMH1                           

FMH2                           

Overige                           

Rechtspraak                           

IND/DJI                            

Voeding DJI              

RAFEB                           

Hoogw                           

BD                           

Petit Café              

AZ              

 WDA                           

Rechtspraak 
e.a.                           

Resident+ 
FMH1                           

Defensie                           

BD                           

FMH2                           

RWS                           

DJI/IND                           

Overige              

Kwaliteit               
 

          

KKM              

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt een redelijke verdeling van aanbestedingen over de 

jaren.  

Uitgangspunten voor bovenstaande  lijst  

In 2020 is met DJI afgesproken het contract voor voeding justitiabelen ook door 
de categorie aan te laten besteden. In 2020 is daar al een begin mee gemaakt 
door een marktconsultatie uit te voeren. DJI heeft onderscheid gemaakt tussen 
voeding justitiabelen en catering voor kantoren. Voor de CDV kantoren zal de 
categorie een aparte aanbesteding doen. Daarnaast zal er ook nog een aparte 
aanbesteding voor de jeugdinstellingen uitgevoerd worden.  

• Defensie heeft met Paresto haar eigen cateraar. Deze catering zal voorlopig niet 

uitbesteed worden en blijft daarmee buiten de categorie. Ook met Paresto wordt 
regelmatig kennis gedeeld. Een vooronderzoek naar het onderbrengen van 
inkoop van voedingsmiddelen onder de categorie heeft nog niet tot een 

definitieve besluitvorming geleid.  
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• RIVM zal waarschijnlijk in 2023 verhuizen naar nieuwbouw op de Uithof. Dit is 
een PPS project, de contracten voor RIVM vervallen dan. Voor RIVM zullen geen 
nieuwe aanbestedingen worden gepland. 

• DUO Zoetermeer is opgeheven. Het catering contract met DUO is vervallen. Er 

wordt geen nieuwe aanbesteding gepland. 

• Inspectie voor het Onderwijs (IvhO) wordt nu gefaciliteerd door de 
Belastingdienst. De locatie is al genoemd in het nieuwe cateringcontract voor de 
Belastingdienst. Het contract voor IvhO is vervallen. Er is geen nieuwe 

aanbesteding gepland. 

• De locaties van RVO en NVWA worden gefaciliteerd door FMH, de 
Belastingdienst en RWS. In de toekomst zullen er geen nieuwe aanbestedingen 
voor RVO en NVWA gedaan zullen worden (zowel catering als WDA). 

• I&W en BZ zijn verhuisd naar de Rijnstraat 8. Dit is een PPS project, hiervoor 

zijn geen nieuwe contracten afgesloten. 

• Het is nog niet duidelijk of  ACM gaat verhuizen, ACM  blijft in ieder geval tot 

2020 in de Zurichtoren, Tevens is nog niet duidelijk of en wanneer de locatie  bij 
een CDV (FMH) ondergebracht zal worden.  

• RCE is nog niet ondergebracht bij een CDV ondanks eerdere plannen daartoe. 

• Koningskade 4 sluit in 2023. Geen nieuwe aanbesteding.  

• AZ heeft nu een contract voor Binnenhof/Buitenhof tot 2023. Door de 
verbouwing van de Binnenhof en de tijdelijke inhuizing op andere locaties, is 

onzeker of en wanneer er een aparte nieuwe aanbesteding voor AZ gehouden 
zal worden.  
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4 Organisatie en Governance 

4.1 Taakverdeling met afnemers en inrichting contract- en 
leveranciersmanagement 

 

In 2014 is een opzet gemaakt van de taakverdeling tussen categoriemanagement, 

inkoop en contractmanagement binnen het IUC. In 2015 is dit verder uitgebreid met 
de taakverdeling tussen het IUC en de deelnemers aan een aanbesteding. De in dit 
kader ontwikkelde TVB-schema’s zijn behoorlijk gedetailleerd en dus niet in het 
categorieplan opgenomen. De schema’s dienen wel als uitgangspunt voor de 
gezamenlijke werkzaamheden. Ze zijn op verzoek beschikbaar. 

Vanaf de start wordt nauw samengewerkt met een klantenraad die alle ministeries 
vertegenwoordigd. De samenstelling is als volgt.  

4.1.1 Klantenraad/Gebruikersoverleg (samenstelling, taak en rol) 

De Klantenraad is bedoeld om af te stemmen over zaken als standaardisatie, 

afbakening Rijksbrede behoeftestelling, invullen en uitvoering inkoopstrategie en 
contractmanagement. In het kader van de deelprogramma’s rijksinkoopstelstel is 
een strategische klantenraad ingericht. De ‘oude klantenraad’ gaat verder als 
gebruikersoverleg catering. Hieronder de samenstelling van het gebruikersoverleg 
op dit moment. 

 

vertegenwoordiger 
J&V en CDV DJI 

DJI 

vertegenwoordiger 
CDV Belastingdienst 

BD 

vertegenwoordiger 
Nationale Politie  

NP 

vertegenwoordiger 
EZK diensten 

EZK 

Vertegenwoordiger 
CDV RWS  

RWS 

Vertegenwoordiger 
Defensie 

DEF 

vertegenwoordiger 
FMH -
kerndepartementen 

FMH 

vertegenwoordiger 
OCW diensten 

OCW 

vertegenwoordiger AZ AZ 

vertegenwoordiger 
VWS diensten 

VWS 

 

Vertegenwoordigers van OCW, EZK en VWS diensten zitten in het overleg tot alle 
locaties van hun diensten zijn ondergebracht bij een CDV. 

In 2014 is afgesproken niet meer te werken met 4 vergaderingen per jaar, maar in 

plaats daarvan nog maar twee reguliere vergaderingen en 1 themadag te houden. 
In 2015 is voor het eerst een themadag voor klantenraad en contractmanagers 
gehouden. Begin 2016 is een seminar georganiseerd met als thema social return. 
Eén juni 2017 is de tweede themadag in samenwerking met FMH georganiseerd. In 

2018 zal de derde themadag mede georganiseerd worden door de Rechtspraak, 
daarbij zullen opnieuw actuele thema’s van de categorie aan de orde komen.  
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4.2 Inrichting Contract- en Leveranciersmanagement 

 

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van professioneel 

Contract- en Leveranciersmanagement is het creëren van rijksbreed draagvlak. 

Hiervoor is een nauwe samenwerking met de decentrale contractmanagers van 

de deelnemende organisaties essentieel.  

Contractmanagers overleg binnen de Categorie 

Naast de klantenraad is er binnen de Categorie een contractmanagersoverleg. Dit 

bestaat uit de centrale Contractmanagers van de Categorie en de decentrale 
Contractmanagers van de deelnemende organisaties . Met deze groep wordt 
gezamenlijk gewerkt aan de inrichting en uitvoering van professioneel contract- en 
leveranciersmanagement. Hiervoor vinden halfjaarlijkse  bijeenkomsten plaats.  

4.2.1 Leveranciersmanagement 

Voor de inrichting van het leveranciersmanagement binnen de Categorie is het van 
belang om, naast de inkoop-strategische positionering van Kraljic, ook te kijken 
naar een passende invulling van de samenwerkingsrelatie. 

De methodiek  “Samenwerken op maat” (SOM), ontwikkelt door het UWV, biedt de 

mogelijkheid om een “klant-leveranciersrelatie op maat” te maken;  

De methodiek differentieert tussen leverancier/productcombinaties op basis van 
kenmerken van een beoogde klant/leverancier samenwerking en specificeert de 
inrichting van de onderscheiden leveranciersrelatie.  

De inrichting van leveranciersmanagement is besproken met de contractmanagers 
op de klantendag 2017. Conclusie daarbij was is dat de klant behoefte heeft aan 
leveranciers die meedenken en met vernieuwingen komen ook al is er een bepaald 

concept afgesproken bij de start van een aanbesteding. Tijdens deze sessie is 
gekeken of er onderscheid gemaakt kan worden tussen leveranciers, de conclusie 

was dat we zowel voor de catering als de warme dranken geen onderscheid kunnen  
en willen maken. De leveranciers worden allen gezien als leveranciers waar we een 
strategische relatie mee op willen bouwen. In de strategische overleggen komt het 
onderwerp vernieuwing en innovatie in relatie tot de klantvraag nu altijd aan de 
orde.  

In een vervolgsessie, die in 2018 wordt georganiseerd met de contractmanagers,  
zal de leverancier/ productcombinatie per contract middels onderstaande matrix 
nader gekwalificeerd worden. In deze matrix wordt de mate van complexiteit van 
het product/dienst afgezet tegen de politiek-bestuurlijke impact. Aan de hand 
hiervan wordt een beeld verkregen hoeveel inzet er nodig is op contract- en 
leveranciersmanagement zowel centraal (categorie) en decentraal (CDV).  

 

Actie 6: werksessie contractmanagement om leverancier/productcombinatie te 
kwalificeren 
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4.2.2 Contractmanagement 

Het monitoren van prestaties en het bijsturen waar nodig, is de kern van de 
uitvoering van contractmanagement. Met behulp van scorecards worden prestaties 
aan de hand van relevante KPI’s bijgehouden en vervolgens acties ondernomen om 

deze waar mogelijk te verbeteren (zie bijlage D voor voorbeeld scorecard). 

4.2.3 Uniform kader contractmanagement 

Vanuit de Categorie worden de gestelde uitgangspunten vertaald in generieke, 
standaard formats en kaders die toegepast worden in de nieuw af te sluiten 

Overeenkomsten. Zo ontstaat een uniform kader voor Contract- en 

Leveranciersmanagement voor de Categorie.  

Hierin worden zaken opgenomen als; 

• Uniform vastgestelde resultaatgebieden als basis voor de Kritische Prestatie 
Indicatoren;  

• Standaard formats voor Managementinformatie; 
• Standaard, efficiënt overleg- en communicatieschema;  
• Duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

tussen de centraal contractmanager en de decentrale contractmanagers; 

Voor een goede invulling van prestatiemanagement, is er vanuit de inhoudelijke 
doelstellingen van de Categorie een vertaling gemaakt naar resultaatgebieden en de 
KPI’s. Op basis van de succesfactoren per contract, samen met de leverancier 
worden KPI’s vastgesteld, inclusief definitie, norm en meetinstrument. 

De doelen van de categorie, zoals weergegeven in  hoofdstuk 3, kunnen in  twee 

hoofdlijnen verdeeld worden:  

3) Kwaliteit van de dienstverlening: lekker en gezond, sociale functie en 

aansluiten bij het Nieuwe Werken. Dit vormt de basis van het 
cateringcontract, zijn we als opdrachtgever tevreden met de samenwerking 
met de leverancier en zijn de gasten of gebruikers tevreden met de 
dienstverlening en de producten. Bij de gewenste vorm van samenwerking  
is dit een tweezijdig criterium; de cateraar kan ook aangeven niet tevreden 
te zijn met de opdrachtgever. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat facturen niet 
of pas na veel inspanning betaald worden.  

4) Maatschappelijk verantwoord inkopen, bijdrage aan de beleidsdoelen van het 
rijk en van de deelnemers. In bijlage D staan alle beleidsdoelen op dit 
terrein uitgewerkt.  

De realisatie van de doelen tijdens de contractduur wordt met de KPI’s tot gemeten. 

De resultaatgebieden zijn uniform voor alle contracten binnen de Categorie, de 
invulling van de KPI’s (norm) kan per contract verschillend zijn. Deze worden vaak 
na gunning met de leverancier afgestemd.  Het kan voorkomen dat we de KPI’s 
aanpassen aan nieuwe of veranderende trends in de dienstverlening, dan wel 
wegens voortschrijdend inzicht.  

De eerste zes maanden van een nieuw contract worden gezien als opstartperiode 
waar leveranciers de gelegenheid wordt geboden om de nieuwe Opdrachtgever te 
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leren kennen en te wennen aan het meten van de KPI’s en het inrichten van de 
gevraagde managementinformatie. Vanaf 6 maanden na de start van de 
dienstverlening worden door de Opdrachtgever aan de uitslagen van de metingen 
consequenties verbonden, bijvoorbeeld de eis tot het opstellen van een 
verbeterplan.  

4.2.4 Contractbeheer 

Een belangrijke voorwaarde voor succesvol contractmanagement is een 
professioneel contractbeheer. Het goed vastleggen van afspraken, de juiste 
contractkennis bij de gebruikers en een efficiënt proces voor mutaties zijn 
voorbeelden hiervan. 

In samenwerking met het IUC RVO wordt gewerkt aan; 

• Inrichting contractbeheer voor Categoriecontracten; 

• Actieve participatie aan de deelprojecten van het Programma Verbetering 
Inkoopinformatie Rijk. 

4.3 Governancestructuur 

In het in 2016 vastgesteld document ‘sturing van categoriemanagement’ is 
vastgesteld dat het ICBR lid van het departement waaraan de categorie is 

toegewezen opdrachtgever is voor categoriemanagement. Voor catering is dat dus 
het ICBR lid van RWS, de CFO van RWS. De categoriemanager rapporteert over de 
resultaten aan de CDI van I&W en de portfoliomanager facilitair (functioneel). 
Hiërarchisch valt de categoriemanager en de contractmanager onder het hoofd IUC 
BV van de Corporate dienst van RWS en daarmee onder de directeur Bedrijfsvoering 
en Inkoop van de Corporate Dienst van RWS. 

Alle rijksaanbestedingen voor catering, warme dranken, kwaliteitsaudits en klein 

keukenmateriaal worden uitgevoerd door het IUC bedrijfsvoering van RWS. In 
principe doen alle departementen mee.  Het overzicht van komende aanbestedingen 
staat in par.4.13. Dit is onderdeel van de baseline en daarmee van de werklast van 
het IUC.  

Per 1 maart 2020 is de categorie catering onderdeel van de categorie consumptieve 
dienstverlening en ondergebracht bij het IUC EZK/LNV. Het ICBR-ld van LNV is de 
eigenaar. Zie hiervoor het strategisch categorieplan. 

4.4 Communicatie, informatie en rapportages 

Het is voor de categorie belangrijk om de gewenste doelen en de bereikte resultaten 
actief te communiceren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen betrokkenheid 
stimuleren en informeren. De communicatie wordt door de categorie als geheel 
opgepakt. De uitwerking staat in het strategisch plan.  

 

Terugblik 

In 2016 is meegewerkt aan het Nationaal Catering onderzoek. Daarnaast is op 
verzoek van de codekamer catering een interview gegeven aan Misset Catering. In 
de nieuwsbrief I&A van het rijk zal regelmatig verslag gedaan worden. Tevens wordt 
bijgedragen aan teksten voor de intranetten van de deelnemers. 

In 2017 is voor het eerst door alle cateraars bij het rijk meegedaan met de Dutch 
Agri Food Week (DAFW). De communicatie daarover was lastig in te regelen, 
rijksbrede communicatie loopt over vele schijven. Hiervoor was de ondersteuning 
van BZK zeer belangrijk. Volgend jaar zal hiervoor een communicatiedraaiboek 
gemaakt worden.  

De contractmanagers van de deelnemende organisaties ontvangen rechtstreeks van 
hun leverancier een rapportage over hun eigen organisaties. Hierin staat informatie 
over o.a. klanttevredenheidsmetingen en de afname van producten. De 

contractmanager van de categorie ontvangt per leverancier een rapportage over de 
deelnemende organisaties. 

In het Programma van Eisen worden de eisen aan de managementrapportages 
verder uitgewerkt. Naast de gebruikelijke kengetallen wordt ook gerapporteerd of 
de bereikte duurzaamheidsdoelstellingen. Tegelijk met de kwartaalrapportage wordt 
het ingevulde KPI overzicht bij de contractmanager ingeleverd.  
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4.5 Capaciteit en Budget 

 

Categoriemanagement wordt uitgevoerd met ‘gesloten beurzen’. Dit betekent dat de 
kosten voor het uitvoeren van categoriemanagement door de nieuwe eigenaar 

gedragen worden. Uitgangspunt is dat alle departementen participeren en zodoende 
profiteren van de voordelen.  

In de tabel in het strategisch plan staan de kosten/fte’s opgenomen voor het gehele 
categorieteam.  
 

Dit plan beslaat 3 jaar. Bij de verdere ontwikkeling van de categorie zal de inzet 
voor de categorie opnieuw bekeken worden. De onzekere aspecten elders in dit plan 
(vooronderzoek voeding, evenementen en deelname nieuwe partijen), kunnen in de 
toekomst leiden tot vragen om meer inzet.  

De planning van de Europese Aanbestedingen wordt gebaseerd op de 
rijksaanbestedingskalender. De inkoopcapaciteit gaat uit van een belasting van 500 
uur inkoopcapaciteit voor grote en 250 uur voor lichte aanbestedingen. Voor deze 
categorie is bijna altijd sprake van een grote aanbesteding.  

Zoals uit het overzicht op pagina 56 blijkt, is er sprake van een continue stroom van 
aanbestedingen, gemiddeld 3-5 tegelijkertijd. Afhankelijk van het moment  betekent 
dit een variabele inzet van 1-3 inkopers op de categorie. In de raming is uitgegaan 
van continue inzet van twee inkopers per jaar.  

4.5.1 Contractmanagement 

Voor contractmanagement wordt een uitbreiding met 1 fte ten opzichte van de 
huidige situatie noodzakelijk geacht.  

Door de sterke toename van het aantal contracten, die een sterke beheerslast met 

zich meebrengen is in deze categorie al een tijdje sprake van ondercapaciteit op het 
terrein van contractmanagement en contractbeheer. De uitbreiding van het aantal 
contracten gaat de komende tijd nog door omdat meer nieuwe partijen zich melden. 
Hieronder een overzicht, waarbij “oud” de situatie weergeeft voordat de categorie 
bij RWS kwam, waar de huidige bezetting op is gebaseerd.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Groei van het aantal contracten en in de categorie catering sinds de 
oprichting. 

Daarnaast is met kwaliteitsaudits en klein keukenmateriaal de scoop van de 
categorie uitgebreid en kost het contractmanagement voor deze contracten relatief 
meer tijd, omdat het raamcontracten voor meerdere deelnemers betreft, in dat 
geval ligt meer coördinatielast bij de contractmanager van de categorie. Ook de 
nieuwe (gebundelde) contracten voor de koffievoorziening kosten om diezelfde 
reden meer tijd voor de strategisch contractmanager.  

Een andere taakverzwaring is de nieuwe werkwijze op de gunningscriteria en 
rijksbeleidsdoelstellingen. Veel vaker wordt gekozen voor de concrete invulling van 

de afspraken na gunning, bijvoorbeeld door het opnemen van 
uitvoeringsvoorwaarden. Dit is het geval bij Social Return en Internationale Sociale 

Voorwaarden. Ook door het uitvragen van een exploitatieplan als gunningscriterium 
is de implementatie van een cateringcontract arbeidsintensiever geworden, het plan 
is immers voor ieder contract anders, invulling van de KPI’s is maatwerk.  

 Oud (EZ) nieuw Nog te 
verwachten 

Totaal 

Catering  9 8 1 18 

WDA 4 3 4 11 

Kwaliteitsaudits 0 2  2 

Klein 

Keukengerei 

0 1  1 

- 
32 
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Naast het uitvoeren van het strategisch contractmanagement, neemt de 
contractmanager ook deel aan de aanbestedingen, met name om de ervaringen met 
de lopende contracten in te brengen.  

Na de uitbreiding van de capaciteit zal eén contractmanager zich vooral richten op 

bedrijfsrestaurants, koffiecorners, banqueting, vendingautomaten, hoogwaardige 
catering en eventueel later nog voeding. De andere contractmanager zal zich bezig 
houden met de warme drankenvoorziening, kwaliteitsaudits en klein 
keukenmateriaal. Beide contractmanagers kunnen elkaar vervangen bij afwezigheid.  

Voor het contractbeheer geldt ook een verzwaring door de toename van het aantal 
contracten, dit leidt tot meer indexeringsverzoeken, verlengingsbrieven etc. Ook de 
introductie van een aantal nieuwe systemen (met name het rijksinkoop register 
RIR) leidt tot extra werk.  

 

 

 

 

 

4.6 Risico’s en beheersmaatregelen 

 

Risico Beheersmaatregel 

Inkoopcapaciteit blijft (te) beperkt, 

onverwachte aanbestedingen die niet op de 

baseline staan. Te veel bijzondere eisen en 

wensen zodat geen gebruik gemaakt kan 

worden van het standaard PvE. 

 

Het IUC BV werkt volgens een 

goedgekeurde  baseline aanbestedingen. 
Er wordt richting potentiële deelnemers 
duidelijk gecommuniceerd dat 

onverwachte projecten die te laat 
gemeld worden niet in behandeling 
genomen kunnen worden en dat 
deelnemer in dat geval een eigen 

oplossing dient te zoeken. 

• In uitzonderlijke gevallen kan gekozen 
worden voor inhuur van inkoopcapaciteit 
voor rekening van de deelnemer.  

• Bij situaties waar contracten voor de 
einddatum niet verlengd worden of zelfs 
vroegtijdig ontbonden worden, wordt in 
overleg gekeken hoe hier praktisch een 
oplossing voor gevonden kan worden. 

Gebrek aan capaciteit mag geen reden 
zijn om door te modderen met een 
onwillige partner. 

Contractmanagement voor de categorie houdt 
te weinig capaciteit, de uitgevraagde eisen en 
wensen worden onvoldoende nagekomen. Dit 
leidt tot een verkeerd signaal naar de markt 
en onrechtmatigheid in de uitvoering 

Voor de capaciteit voor 
contractmanagement wordt met de CD 
RWS naar een passende oplossing 
gezocht 

Geen budget voor opleiding, extra 

activiteiten of onderzoeken: er is geen 

vooruitgang, alleen op de winkel passen.  

 

Tot nu toe worden incidentele 
onderzoeksbudgetten verkregen via 
diverse partijen (WVL, BZK, I&M), 
getracht wordt deze partijen te blijven 
verleiden geld in de (verduurzaming 

van) de categorie te investeren. 

Voor opleiding wordt veelal gebruik 

gemaakt van de gratis 

(inspiratie)bijeenkomsten, eventueel via 

leveranciers.  
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Door PPS contracten verdwijnt het zicht op 

de realisatie van beleidsdoelstellingen, is 

geen vergelijking mogelijk tussen de 

prestaties van leveranciers en ontstaat een 

tweedeling binnen de categorie 

• Er zijn geen nieuwe PPS projecten 

aangekondigd. Met de 
cateringleveranciers van de PPS 
projecten (ISS, Facilicom) wordt zo goed 
mogelijk afstemming gezocht. Ook via 
de betrokken CDV’s wordt informatie 
verkregen. 

Het gebruik van Digiinkoop staat ter 

discussie en wordt door de klanten 

verschillende ingevuld. Leveranciers weten 

niet waar ze aan toe zijn en moeten extra 

investeren. 

Vanuit de categorie wordt duidelijkheid 
gevraagd over het digitaliseringsbeleid. 
Problemen van leveranciers worden 
gemeld aan de CDI.  

De klant en gebruiker voelen zich 

onvoldoende gehoord en betrokken bij de 

categorie.  

Voor klanten en deelnemers is een 

evaluatieproces met 4 momenten 
ingericht. Telkens wordt gevraagd naar 
de tevredenheid. Voor gasten wordt 
gebruik gemaakt van 
gasttevredenheidsonderzoeken en de 
IKTO.  
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 : Wat is Categoriemanagement? 

A.1 Algemeen 

Een categorie wordt gedefinieerd als: het geheel van onderling logisch 
samenhangende goederen en/of diensten, dat zich leent om als geheel te worden 
gemanaged en als zodanig (formeel) is benoemd. Categoriemanagement binnen de 

rijksoverheid kan het beste worden gedefinieerd als een werkwijze op inkoopgebied 
die leidt tot een rijksbrede strategie voor het verwerven van een goed of dienst. Het 
gaat hierbij niet alleen om het feitelijk inkopen, maar om de gehele levenscyclus 
van het product of de dienst, van behoefteformulering aan het begin tot 
contractbeheer en evaluatie aan het einde. Kortom: niet 11 keer hetzelfde doen, 

maar slim samenwerken. Waar de rijksoverheid nu soms een collectief geheugen en 

marktkennis ontbeert, moet categoriemanagement de ministeries helpen bij het 
maken van verstandige keuzes op dit gebied. 

 

Categoriemanagement biedt dan ook een basis om vanuit één rijksbreed perspectief 
te werken, waarbij deze vorm van inkoop verder gaat dan het bundelen van inkoop 
en het louter reduceren van kosten; categoriemanagement draagt bij aan een 
kleinere en flexibele overheid en leidt ertoe dat algemene (inkoop)doelstellingen 
eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden voor een categorie, op eenzelfde wijze. 
Bovendien biedt het bundelen van kennis –en daarmee verdere bevordering van 

deskundigheid op één categorie- ook voordelen voor zowel de vraagzijde van de 
markt als ook voor de aanbodzijde en de op het terrein van de categorie opererende 
belangenorganisaties. Met de invoering van categoriemanagement wordt derhalve 
een verdere professionalisering van de inkoop van de rijksoverheid beoogd. 

Hoofdaspecten van het categoriemanagement. 

- Categoriemanagement begint met het tijdens de voorstudiefase -in samenhang 
met rijksbreed beleid- nadenken over de vraag: of en zo ja, op welke wijze een 
rijksbrede aanpak kan worden uitgewerkt gericht op het benutten van kansen 
(o.m. op het terrein van het beïnvloeden van de vraag naar diensten of 
producten) met als doel op systematische wijze te voorzien in de behoefte van 
de klant. De kansen worden aangeboden vanuit de inkoopdiscipline maar deze 

kan er niet over besluiten. Het is aan het primaire proces of en hoe de kansen 
worden benut.                      

- Vervolgens het geheel van het continue en gestructureerd op basis van de 
behoeftestellingen van de individuele departementen door één departement 
uitvoeren van rijksbrede behoeftebepaling en behoeftevervulling (ook wel 
verwerving genoemd) d.m.v. het sluiten van contracten en rijksbrede 

overeenkomsten. 

- Het contracteren van dienstverlener(s) en/of leveranciers. 
- Het uitvoeren van strategisch contractmanagement (het monitoren, bespreken 

en zo nodig wijzigen van performance van leveranciers).  
- Het uitvoeren van strategisch leveranciersmanagement, in samenwerking met 

de contract- en leveranciersmanagers van de deelnemende organisaties.   
- Het uitvoeren van contractmarketing (het bekend stellen van de 

overeengekomen en (contract-) condities) voor de betreffende categorie aan 

alle departementen. 
- Indien van toepassing: het mogelijk maken van het bestellen van goederen en 

diensten door individuele departementen op basis van desbetreffende 
contracten en het bewaken van nakoming. 

Uitgangspunten en kenmerken van categoriemanagement 

-   Deelname aan categoriemanagement geldt voor alle departementen; met 

andere woorden: categoriemanagement heeft een rijksbreed en strategisch 
bereik en wordt ondersteund door middel van zichtbare sturing, steun en 
draagvlak vanuit de bestuurlijke lagen. Dit sluit echter andere 
samenwerkingsvormen niet uit, waaronder samenwerking tussen enkele 
departementen.     
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-   Categoriemanagement wordt toegepast voor die categorieën goederen en 
diensten waar in beginsel alle departementen regelmatig behoefte aan hebben.                                                            

-   Categoriemanagement wordt toegepast om de klant/behoeftesteller goederen 
en diensten in de juiste kwaliteit, tegen een redelijke prijs tijdig ter beschikking 
te stellen. Het overleg met de klant speelt een belangrijke rol. 

-   Categoriemanagement is daarmee niet enkel een onderdeel van inkoop, maar 
sterk geïntegreerd met de business.                                                                                                             

-   De ontwikkeling en invoering van het categoriemanagement betreft de 
rijksbrede behoefte aan de hiervoor bedoelde goederen en diensten.                                                                                                                    

-   Categoriemanagement staat meerdere Europese aanbestedingen/contracten niet 
in de weg.  

-   Er wordt in beginsel één gestandaardiseerd proces voor rijksbreed 
categoriemanagement gehanteerd (voorstudie/profielstudie, 

verwervingsvoorbereiding, contracteren, bestellen en nazorg). Doel hiervan is 
dit proces op eenduidige wijze interdepartementaal te laten plaatsvinden. Dit 
houdt in dat de te volgen werkwijze, organisatie en het begrippenkader bij een 
ieder bekend zijn en worden toegepast. Hierdoor zal de samenwerking tussen de 
departementen op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze verlopen. Mede 

afhankelijk van de aard en omvang van de betreffende categorie kunnen binnen 
de grenzen van dit proces varianten worden gehanteerd.                                                   

-   Er wordt gebruik gemaakt van elektronisch bestellen en factureren.                                                

-   Categoriemanagement levert een Rijksbreed inzicht in de inkoopuitgaven 

A.2 Digitale instrumenten in het aanbesteding- en inkoopproces 

TenderNed  

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van alle Nederlandse 

overheden. TenderNed maakt het mogelijk om volledig digitaal aan te besteden, van 
vooraankondiging tot inschrijving en gunning. Gegevens behoeven door leveranciers 
maar één keer online ingevoerd te worden en worden beheerd in een eigen dossier. 

In de ICIA van oktober 2013 is afgesproken dat mochten departementen ingaande 1 

januari 2015 hun inschrijvingsproces bij aanbestedingen digitaal gaan 
ondersteunen, de inschrijfmodule in TenderNed hiervoor dient te worden gebruikt 
(dit m.u.v. aanbestedingen vallende onder de wet Defensie & Veiligheid). Gezien de 
EU-ontwikkelingen om uiterlijk in 2018 een volledig digitaal aanbestedingsproces 
verplicht te stellen, worden departementen gestimuleerd om nu al stappen in die 
richting te zetten.  

Voor nationale aanbestedingen of EU-aanbestedingen met digitaal inschrijven geldt 
nu reeds dat hiervoor uitsluitend TenderNed gebruikt mag worden en geen ander 
pakket. Deze aanbestedingen worden dan ook allen op TenderNed gepubliceerd. 

Voor onderhandse aanbestedingen met digitaal inschrijven geldt het verplichte 
gebruik van de inschrijfmodule TenderNed niet. Indien de aanbestedende dienst een 

meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbesteding wil uitvoeren (onder de EU 
aanbestedingsdrempel), een marktplaats wil gebruiken of een minicompetitie binnen 
raamovereenkomsten wil uitvoeren en hierbij kiest voor digitaal inschrijven, is zij 
niet verplicht hiervoor TenderNed te gebruiken.  

DigiInkoop  

Vanuit de Rijksoverheid is als doel gesteld Digi Inkoop door te voeren binnen alle 
departementen. Vanuit de categorie worden leveranciers gecontracteerd die zowel 
met Digi Inkoop kunnen werken als met de overige digitale systemen die binnen de 
overheid gebruikt worden. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de 
daadwerkelijke in productie name van Digi Inkoop of overige systemen en de 

implementatie van het contract binnen het departement. Logius ondersteunt de 

departementen bij de implementatie van de contracten in Digi Inkoop. De 
financiering van Logius valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende 
departementen.8 

 

8 Conform besluit ICIA februari 2016 
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In de evaluatie van het rijksinkoopstelsel was behoorlijk wat kritiek op de 
digitaliseringsstrategie, deze wordt de komende jaren dan ook opnieuw 
gedefinieerd.  

A.3 Integriteit en Sturing 

 

Op het gebied van integriteit is de laatste jaren veel gebeurd. Uitzendingen van 
Zembla over integriteitsschendingen in de ICT inkoop, hebben gevolgen gehad voor 
de gehele rijksinkoop. De governance van de rijkinkoop en van 

categoriemanagement is na de evaluatie in 2017 opnieuw onderwerp van gesprek. 
Deze twee onderwerpen zijn later toegevoegd aan de algemene teksten van dit 
hoofdstuk.  

1.1 Integriteit 

Er is een gedragscode integriteit voor de rijksambtenaar in 20179 gepubliceerd in de 
Staatscourant. Er zijn daarnaast 14 specifieke integriteitswaarborgen voor inkopers 
vastgesteld. Aan beide codes wordt gevolg gegeven binnen de categorie en binnen 
het IUC.  

De regels voor inkoop uit de gedragscode: 

▪ eerlijke concurrentie staat voorop; 
▪ houd je aan de geldende regels en procedures; 
▪ waak voor verleidingen en voorkom (de schijn van) bevoordeling, 

beïnvloeding of belangenverstrengeling; 

▪ ga zorgvuldig om met beschikbare informatie; 
▪ voorkom dat je onterecht toezeggingen doet of verwachtingen wekt; 
▪ waarborg onafhankelijke besluitvorming 

 
De 14 waarborgen voor integriteit in de inkoop: 

1. Er is functiescheiding tussen inkoper en behoeftesteller; 

2. Er is tweedelijns juridische toetsing buiten de inkoopafdelingen (Commissie 
Bedrijfsjuridisch Advies);  

3. Er is een klachtenmeldpunt voor leveranciers binnen ieder IUC op grond van 
een verplichting daartoe uit de Aanbestedingswet. 

4. Er zijn control - instrumenten zoals: aanbestedingskalender, 

contractenregister, interne controle, inkoopinformatie, waiver procedure 
(voorafgaande juridische toets bij afwijkingen);  

5. Besluitvorming en gemaakte keuzes in het inkoop- of aanbestedingsproces  
worden vastgelegd in het inkoopdossier;  

6. Bij aanbestedingen/contracten bestaat de mogelijkheid om flexibiliteit in te 

bouwen zodat op rechtmatige wijze op veranderende omstandigheden 
ingespeeld kan worden;  

7. Inkoop verloopt via inkoopsysteem waardoor workflow en andere vormen 
van procesborging afgedwongen worden; 

8. Proces en naleving regelgeving zijn onderdeel van audits;  

9. Beleid, kaders en standaard documenten zijn vindbaar op Intranet;  

10. Aan medewerkers zijn opleidingseisen gesteld, zij moeten hun kennis actueel 
houden;  

11. Ambtseed, VOG, mandatering medewerkers, geheimhoudingsverklaring voor 
externen zijn bestaande instrumenten;  

12. Medewerkers zijn verplicht om nevenwerkzaamheden en eventuele 

belangverstrengeling te melden;  

13. Toegang tot informatie wordt beperkt tot wat nodig is voor een goede 
uitvoering van het werk, zeker bij de inzet van externen;  

 

9 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71100.html 
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14. Bewustzijn van medewerkers en leidinggevenden wordt vergroot door 
periodiek aandacht te vragen voor integriteit; bijvoorbeeld op intranet, bij 

bijeenkomsten en opleidingen. 

A.4 Sturing en Organisatie 

In 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar de resultaten van het rijksinkoopstelsel, 
dus ook van categoriemanagement en de IUC’s. De uitkomst was positief, iedereen 
vindt dat er veel bereikt is en niemand wil terug naar de oude situatie. 

Vanzelfsprekend waren er ook voldoende verbeterpunten. In de beleidsreactie van 
DGOO is aangegeven dat de komende twee jaar gewerkt zal worden aan de 
verbeterpunten in 6 deelprogramma’s. Het deelprogramma sturing en organisatie 
kan gevolgen hebben voor de aansturing en positionering van de categorie. Dat 
geldt in mindere mate ook voor de andere deelprogramma’s. Uitgangspunten blijven 
het optimaal invulling geven aan de klantwensen, een efficiënte inrichting en 

uitvoering van de inkoop en het toevoegen van waarde door het realiseren van 
rijksbeleidsdoelstellingen. Deze elementen worden in dit categorieplan verder 
uitgewerkt voor de categorie catering.  

 

In 2017 is gestart met werken met een dashboard ‘portfoliowereld’ bedoeld om 
meer grip te krijgen op de resultaten van het categoriemanagement. Een overzicht 
van het dashboard wordt regelmatig besproken met het management van het IUC  
en met de portfoliomanager.   
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 : Spend 

De Rijksspenddatabase van BZK (Bravosolution) levert nog steeds geen compleet 
beeld van alle uitgaven door de departementen. In de volgende paragraaf worden 
toch de cijfers uit de database weergegeven, omdat dit is wat er is. Er is over deze 
cijfers geen navraag gedaan naar de spendoverzichten van de departementen, de 
BZK database is immers voor dit doel in het leven geroepen.  

Waar mogelijk is op basis van informatie van deelnemers of leveranciers een betere 
schatting gegeven.  

Indeling Spenddatabase: 

4000: Diensten en Middelen 

 4110: Consumptieve Diensten 

  4110-00: Consumptieve Diensten Overig 

  4110-01: Banqueting 

  4110-02: Drank automaten koud water 

  4110-03: Drank automaten warm 

  4110-04: Ingrediënten en Voedingsmiddelen 

  4110-05: Keukenmaterialen 

  4110-06: Kwaliteitscontrole catering 

  4110-07: Overige cateringdiensten 

  4110-08: Snoepautomaten 

  4110-09: Uitbesteding bedrijfsrestaurant 

  4110-10: Vergaderservice 

Hier zitten een aantal onlogische verdelingen in. Zo spreken we ipv snoepautomaten 
liever van Vendingautomaten en is er naast kwaliteitscontrole catering ook 
kwaliteitscontrole warme dranken. In de volgende paragrafen zal hier nader op in 

worden gegaan .  

B.1 Consumptieve diensten (4110) 

Alle ministeries samen gaven in 2016 zo’n € 81 miljoen uit aan consumptieve 
diensten.  

Dit gaat over behoorlijk veel leveranciers (1.577), met name V&J, BZK en I&M 
hebben veel verschillende leveranciers. Defensie heeft met de eigen cateraar in huis 
en dus een ander soort contracten. Zij hebben 629 verschillende toeleveranciers.  

Ministerie 
  

Spend 

  

aantal 
leveranciers 

2016 2016 2015 2014 2013 

Alle Ministerie 1.577 €81.205.958 €85.763.316 €87.904.618 €60.147.096 

AZ 18 €443.472 €177.487 €197.460 €528.604 

BZ 
  

    €1.605.610 

BZK 299 €8.640.998 €7.647.566 €7.668.266 €6.583.038 

DEF 629 €37.711.289 €41.311.057 €42.266.656 €9.714.641 

EZ 49 €3.690.781 €3.483.544 €3.485.341 €4.888.078 

FIN 56 €9.521.211 €11.129.326 €8.805.353 €10.386.561 

I & M 280 €4.869.070 €4.824.308 €7.712.933 €7.409.904 

OCW 90 €940.160 €842.528 €637.659 €1.175.523 

SZW 25 €400.654 €418.970 €134.388 €157.743 

V & J 416 €14.493.220 €15.333.343 €16.471.345 €17.435.535 

VWS 54 €495.102 €595.186 €525.217 €261.860 
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Tabel: Spend in consumptieve uitgaven 

 

Van de consumptieve diensten wordt bijna € 21 miljoen (26%) geboekt onder 
‘overig’. Hier zitten veel verschillende leveranciers onder. RWS boekt hier diensten 

van AAFM, haar multiservice-leverancier. Defensie boekt hier uitgaven aan het 
vormingscentrum. Er zitten ook interne uitgaven bij: BZK SSC/ICT en V&W overige. 
Ook komen hierbij cateraars en koffieleveranciers voor waar we als categorie geen 
contract mee hebben (Prorest, Appél, Selecta). 

B.1.1 Banqueting 

De spend voor banqueting per ministerie blijft maar beperkt inzichtelijk. Ten eerste 
zijn er twee uitgavencategorieën: banqueting en vergaderservice en ten tweede 
hebben maar 5 ministeries dit onderscheid gemaakt. Uitgaande van deze opgave is 
er aan banqueting en vergaderservices zo’n € 5 miljoen uitgegeven ongeveer gelijk 

verdeeld tussen EZ en BZK. We weten dat dat in de praktijk vele malen hoger moet 
zijn. De eigen gegevens, afkomstig van de opgave door leveranciers, laten een 
totale spend van € 8,2 miljoen in 2016 zien (zie tabel par. 3.3.10  management 

informatie). Ook hiervan is bekend dat nog niet alle locaties zijn ingevuld. De 
schatting op basis van kengetallen is dat er aan banqueting zo’n € 10 miljoen 
uitgegeven wordt.   

B.1.2 Drankautomaten 

Ook de uitgaven aan drankautomaten zijn maar door 4 ministeries (DEF, FIN, EZ, 
BZK) ingevuld en komen daarmee op zo’n 13 miljoen. De berekende contractwaarde 
in het supplement categorieplan warme drankautomaten (2015) was zo’n 19 
miljoen.  

 

 

Diagram: Verdeling uitgaven drankautomaten tussen departementen 

B.1.3 Voedingsmiddelen 

De uitgaven voor voedingsmiddelen zijn zoals is te verwachten, bijna geheel voor 

rekening van Defensie (98%), waarvan weer 85% van de spend naar de Sligro gaat. 
Echter ook hier is het zicht beperkt, omdat opnieuw slechts 4 ministeries dit 
onderscheid gemaakt hebben. We weten ondertussen dat ook AZ (tbv intendanten) 
en RWS (tbv schepen) direct voedingsmiddelen inkopen. Waarschijnlijk zit hiervan 
ook veel onder ‘overige’. 
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Ministerie 
Aantal 

leveranciers 
Spend 

  2015 2016 2015 2014 

Alle Ministerie   €28.643.730 €31.246.163 €35.667.884 

BZK   €405.870 €86.968 €255.846 

DEF   €28.059.762 €31.129.489 €35.227.780 

EZ      €23.859 

V & J      €274 

VWS   €178.098 €29.705 €160.125 

Tabel: Uitgaven aan Voedingsmiddelen en Ingrediënten 

B.1.4 Klein Keukenmateriaal 

Voor keukenmateriaal is de spend in 2016 zo’n 100K, alleen ingevuld door BZK 
(FMH). Ook hier ontbreken de gegevens van een groot aantal ministeries. Defensie 
geeft hieraan veel meer uit dan 17K.  De laatste aanbesteding van Defensie in 
augustus 2017 geeft een contractwaarde van 2,6 miljoen euro voor 4 jaar. Voor 
onze eigen aanbesteding (ingangsdatum april 2018)  is de waarde geschat op een 
half miljoen per jaar, aan deze aanbesteding doen de volgende partijen mee:  

• CDV Facilitair Bedrijf DJI (FB DJI); 
• DJI Inrichtingen; 
• Nationale Politie; 
• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); 

• Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB): 

• CDV Facilitair Management Haaglanden (FMH); 
• CDV Rijkswaterstaat Corporate Dienst (CDV RWS CD); 
• CDV Belastingdienst (BCFD); 
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 
• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE); 
• Nationaal Archief (NA) 

B.1.5 Kwaliteitscontrole 

Voor kwaliteitscontrole wordt volgens de spenddatabase zo’n € 50.000,- per jaar 
uitgegeven, opnieuw slechts ingevuld door twee ministeries (DEF en BZK) Onze 
eigen inschatting bij de laatste aanbesteding ging uit van een contractwaarde van € 

200.000,- per jaar, verdeeld over twee percelen: kwaliteitsaudits catering en 
kwaliteitsaudits warme dranken.  

 

Ministerie Aantal leveranciers Spend 

  2015 2016 2015 2016 

Alle Ministeries 2 3 €45.995 €36.738 

BZK 1 2 €32.304 €25.713 

DEF 1 1 €13.691 €11.025 

Tabel: Uitgaven kwaliteitscontrole 

B.1.6 Overige cateringservices 

Voor overige cateringservices staat een spend van bijna €7,5 miljoen, waarvan bijna 
de helft voor Financiën. (Leveranciers Top drie: Eurest, Vitam en Douwe Egberts) 

B.1.7 Uitbesteding bedrijfsrestaurant 

Voor uitbesteding bedrijfsrestaurant wordt in 2015 een kleine € 9 miljoen 
uitgegeven, in 2016 gedaald tot € 5,5 miljoen. Daarbij vallen I&M met 90 
leveranciers en OCW met 69 op. Ook opvallend is de besparing die EZ heeft 

doorgevoerd van € 1,4 miljoen in 2013 met 25 leveranciers naar slechts € 605 met 
1 leverancier. In 2016 komt deze post bij EZ niet meer voor. Op 1-7-2015 is voor 
EZ het nieuwe contract ingegaan, onder categoriemanagement aanbesteedt.  
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Ministerie  Aantal leveranciers  Spend 

  2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

Alle Ministerie 164 55 196 118 €5.411.522 €8.853.744 €7.135.638 €10.936.751 

AZ      1      €309.491 

BZK 7 6 4 6 €1.471.476 €2.784.427 €2.882.436 €2.930.965 

DEF      3      €479.852 

EZ  1 8 25  €605 €279.056 €1.441.312 

FIN 6 24 155 94 €440.085 €5.635.366 €3.688.445 €5.774.686 

OCW 69 27 35   €768.294 €431.677 €285.348   

I&M 90    €2.731.667    

     V & J    1      €353   

VWS  2   1  €1.669   €445 

Tabel: Uitgaven uitbesteding bedrijfsrestaurant 

  

Conclusie:  

De beschikbare spendgegevens zijn zeer beperkt, worden verschillend ingevuld en 
roepen veel vragen op over de interpretatie. Kortom we blijven voor de spend toch 

afhankelijk van de informatie van de leveranciers, deze informatie is samengevat 
weergegeven in par 2.3  

B.1.8 Benchmark (2008) 

In het vorige categorieplan zijn op basis van benchmarkgegevens enkele 

inschattingen gemaakt. Dit zijn cijfers van 2008. 

 

De gemiddelde werkgeversbijdrage per medewerker voor het bedrijfsrestaurant is € 
134,- (ex BTW) per jaar. Voor banqueting is dat € 186 (ex BTW) per jaar. Het 
gemiddelde bezoekerspercentage is met 25% laag t.o.v. de markt. Het gemiddelde 
bestedingsbedrag was € 2,65 (incl. BTW). Dus alle rijksambtenaren zullen tussen de 
15-20 miljoen besteden in de bedrijfsrestaurants.  In onderstaande overzichten is te 
zien dat de gemiddelde besteding in 2016 gestegen was naar € 3,00 (in 2015 zelfs 
3,25) 

 

Als we dit vergelijken met het totaal aan consumptieve uitgaven van 81 miljoen, 

dan is volgens de benchmark 58% voor het bedrijfsrestaurant (50 miljoen) en 12% 

voor de banqueting (10 miljoen), dit komt redelijk overeen de 8,2 miljoen die we uit 
de lopende categoriemanagementcontracten kunnen halen.  
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 : De markt en trends10 

De crisis lijkt voorbij in Nederland. Maar in de contractcatering zien wij helaas de 
effecten ervan nog onvoldoende; zo begint het jaarbericht van de Veneca in 2015. 
De contractcatering heeft de gevolgen van de crisis jaren behoorlijk ondervonden, 
wat te zien was in een krimp. Ook in 2014 is de markt van de contractcatering met 
2% nog licht gekrompen. Alleen in de institutionele catering (zorg) is de omzet 
gestegen.  

Kerncijfers 2016: 

Omzet: 900 miljoen  

Aantal medewerkers: 7500  

Man/vrouw: 25/7   

Leeftijdsopbouw: 75% ouder dan 40 jaar 

Aantal locaties: 2.800 

C.1 Bedrijfscatering 

De cateringinzet bij de (semi)overheid laat in 2016 een stijging zien van 29%. De 
ontwikkeling van meer groei vanuit deze sector werd in 2015 al voorzien, vanwege 
minder bezuinigingen bij de overheid. Bij overige opdrachtgevers is een lichte 
afname te constateren. Het aantal opdrachtgevers is in 2016 met 5% afgenomen en 

het aantal locaties is gelijk gebleven. Opdrachtgevers sluiten locaties om meer 
geconcentreerd op één locatie de activiteiten uit te voeren, hetgeen tot een tendens 
van het centraliseren van catering leidt. Dat is ook terug te zien in de gemiddelde 

omzet per opdrachtgever, die met 2% is toegenomen. De beweging naar 
middelgrote locaties is terug te zien in de groei van het aantal cateringmedewerkers 
per locatie. Het aantal locaties met 16-50 werknemers is gegroeid met 16%. Het 

aantal locaties met 1 - 4 werknemers is gelijk gebleven en locaties met 5-15 
werknemers is gedaald met 22%. 

 

 

Grafiek: Omzet contractcatering in miljoenen euro’s. (Bron: Jaarbericht Veneca 

2016) 

 

 

10 Bronnen voor deze paragraaf zijn het Veneca jaarverslag 2015, 2016 en de FMM marktanalyse inkoop catering 

2015-2016 
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Tabel: Totale omzet contractcatering in miljoenen Euro’s 

Over de bedrijfscatering vermeldt het jaarverslag 2015 het volgende:  

“In tegenstelling tot vorig jaar is de bezuinigingsdrift van de overheid tot staan 
gekomen. De cateringinzet is stabiel gebleven. De verliezen komen nu vooral voor 
bij overige opdrachtgevers. Het aantal opdrachtgevers is met 6% afgenomen en het 
aantal locaties met 9%. Het is bekend dat er een tendens is om te centraliseren. 
Opdrachtgevers sluiten locaties om meer geconcentreerd op één locatie de 
activiteiten uit te voeren.” Dit laatste is ook zeker bij de rijksoverheid herkenbaar in 

de masterplannen.  

Op dit moment zijn er in Nederland 1.130 bedrijven met als statutaire activiteit 
‘Kantines en contractcatering. Van deze 1.130 bedrijven hebben zzp’ers een aandeel 
van 64,6%. De top 20 van catering bedrijven is opgenomen in bijlage A.  

Het aantal werknemers in de contractcatering is ongeveer 20.000. Meer dan 75% is 
vrouw en de gemiddelde leeftijd is 47 jaar. Slechts 17% werkt voltijd, het grootste 
deel (33%) werkt in deeltijd 20-29 uur per week.  

Van de totale omzet wordt 82% gehaald door de top 3 bedrijven, Sodexo, Albron en 
Compass (Eurest). Naast de grote drie zien we nieuwe toetreders (Vitam en 
Vermaat) ook vaker inschrijven voor onze aanbestedingen. Ook ISS, Appel en SAB 
hebben (selectief) belangsteling. Uit de aanbesteding voor de Belastingdienst blijkt 
ook dat ze bij een ‘open’ uitvraag goed scoren. Een relatief nieuwe speler in het 
hoge segment is Hutten, deze cateraar is selectief t.a.v. het doen van inschrijvingen 

bij de rijksoverheid. Zodra prijs een rol speelt of men niet de vrijheid krijgt het 
eigen programma uit te voeren, schrijft men niet in. Ook de toepassing van de 
milieucriteria lijkt een belemmering. Hutten is wel één van de snelste groeiers in 
cateringland.  

Cateringbedrijven lijken de crisis op twee manieren te willen bestrijden.   

Er zijn bedrijven die het vooral in de verbreding van het aanbod zoeken, aanbieders 
van multiservices (ISS, Facilicom (vh Prorest), Sodexo) vaak gecombineerd met een 
regie of managementrol. Andere bedrijven richten zich toch vooral op eten en 
drinken en kiezen voor een meer horeca benadering (Albron, Vermaat). Hier vindt 

ook wel verbreding plaats naar andere sectoren. Vermaat vanuit de zorg naar de 
bedrijfscatering en Albron juist meer naar de leisure markt. De meest recente 
ontwikkelingen in de catering markt zijn dat het familiebedrijf Vermaat in 2015  
overgenomen is door een Zwitserse financieringsfirma. Albron wordt volledig 
onderdeel van Facilicom, een multiservices aanbieder. Albron zal Prorest integreren 
en deze merknaam zal van de markt verdwijnen.  

Voor een aantal kleine of specifieke contracten worden ook andere (MKB) partijen 
gecontracteerd. Bijvoorbeeld voor het contract ‘Hoogwaardige Catering’ of voor RBC 

Rijswijk (zie ook par. 4.13 Bundeling of splitsing). 

In de koffiemarkt is een verschraling opgetreden van het aantal mogelijke 
aanbieders. Het komende jaar zal een onderzoek gedaan worden naar de kleinere 
partijen op de koffiemarkt en zal getracht worden deze mee te laten doen. Ook zal 
(opnieuw) gekeken worden of in bepaalde gevallen gebundelde aanbesteding van 
catering en koffievoorziening voordelig kan zijn.  

 

Actie 7: onderzoek uitvoeren naar de koffiemarkt 

 

Naast de moeilijke markt voor cateraars zien we ook dat de afgelopen jaren de 
prijzen voor de consument behoorlijk zijn gestegen. Dat heeft drie redenen: 1) de 
stijging van de prijs van voedingsmiddelen in het algemeen 2) de verduurzaming 

van het assortiment en 3) een lagere bijdrage van de werkgever. Gemiddeld heeft 

een werknemer €2,70 over voor de lunch, prijsstijgingen leiden dus tot 
omzetverlies. In het algemeen wordt wel verondersteld dat de jongere werknemer 
bereid is meer te betalen voor een kwalitatief goede lunch. De eigen berekening 
komt uit op € 3,00 per lunch (zie par. 3.3.10). Het grote Europese Eurest onderzoek 
komt op € 2,94 in Nederland, laag ten opzichte van een Europees gemiddelde van   
€4,59. De Werkkostenregeling gaat in 2017 uit van een bedrag van €3,25 per lunch 

per werknemer.  
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Een samenvattende marktanalyse komt uit op een laag  complexe markt (met een 
score van 1,7 op een schaal van 3 op het vijfkrachtenmodel van Porter). Complex is 
met name de wetgeving die toetreden lastig maakt. Plus de noodzaak tot het 
hebben van enig investeringskapitaal11.  

 

 

 

11 Bron: FMM Marktanalyse Inkoop Catering 2015-2016 
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 : Afnemers en behoefteprofiel 

Uit klanttevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat de rijksambtenaar het 
bedrijfsrestaurant in het algemeen te duur vindt. Men verwacht van de werkgever 

dat deze zorgt voor kwalitatieve goede, goedkope en gevarieerde lunch. Daarbij 
worden de prijzen in het restaurant vaak vergeleken met de prijzen in de 
supermarkt en niet met prijzen in horecagelegenheden in de buurt. Alhoewel 
bedrijfscatering probeert op te schuiven naar horeca, is het gevoel vaak toch 
anders. Door lange rijen voor de kassa, zelfservice en veel voorverpakte producten 
is er meer sprake van een supermarktgevoel dan van een restaurant. De 
verwachting is overigens ook dat de supermarkten een deel van de traditionele 

catering over zullen nemen, de overname van LaPlace door Jumbo en de 

samenwerking tussen AH en Bidfood12 (vh DeliXL) zijn daar duidelijk stappen in.  

Dit zal leiden tot meer variatie in het aanbod en verschillende niveaus van 
bedrijfsrestaurants: van snelle ‘pick and go’ tot bedrijfshoreca op sterniveau.  

Het ambtenarenbestand vergrijst, traditionele lunchers hebben vaak behoefte aan 
‘bekende’ gerechten. De nieuwe ambtenaren staan meer open voor nieuwe 
producten en concepten. De verwachting is dan vaak gebaseerd op de ervaring in 
horeca en op de campus van veel universiteiten en hogescholen. Veel ambtenaren 
zijn al dan niet bewust bezig met duurzaamheids- en gezondheidsaspecten van 

catering.  

Het ‘Nieuwe Werken’ leidt tot meer ontmoetingen in de dag, je komt naar kantoor 
om je collega’s te ontmoeten. Dit vraagt een grotere beschikbaarheid van uitgifte 
punten. Het ‘Nieuwe Werken’ en de concentratie in minder, maar grote  

kantoorgebouwen, maakt het wel steeds moeilijker te bepalen hoeveel mensen 
wanneer zullen komen lunchen. De discussies met cateraars over het aantal 

daadwerkelijke bezoekers (ten opzichte van het vernoemde aantal in het 
aanbestedingsdocument) nemen dan ook toe. Bij een aanbesteding is steeds 
moeilijker in te schatten hoeveel lunchgebruikers er per dag zullen zijn. Daarom zal 
in iedere aanbesteding standaard een ‘rekenmodel’ worden voorgeschreven of 
uitgevraagd.   

In het algemeen wordt gesteld dat het aantal lunchgebruikers de 
verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer, als de omstandigheden gelijk 
blijven. Als er echter etages leeg komen te staan of locaties sluiten en dus het 
aantal potentiele lunchgebruikers (pandbewoners) minder wordt, is dat 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Daarbij wordt als indicatie de volgende 
indeling gehanteerd. Bij een afname minder dan 10% is dit het ondernemersrisico. 
Bij een afname 10-25% is er ruimte voor een gesprek en een onderbouwde 
aanpassing van de aanneemsom. Bij een afname van meer dan 25% is er sprake 
van een wezenlijke wijziging en ligt een nieuwe aanbesteding in eerste instantie 

voor de hand. Voor het omgaan met het cateringpersoneel in deze situaties is een 
handreiking ‘Verantwoord krimpen in de catering vastgesteld’.  

Deze lijn kan ook gebruikt worden bij een toename van het aantal gasten, alhoewel 
daarbij goed gekeken moet worden naar de personele situatie op de locatie. Moet er 
echt personeel bij of kan het bestaande personeel de toename ook afhandelen.  

D.1 Inkoopstrategische positionering 

 

Op basis van de Kraljic matrix is een analyse van de catering leveranciers gemaakt 
ten opzichte van andere (facilitaire) producten. 

De laatste jaren zijn de uitgaven aan catering voor de overheid afgenomen (zie 
ontwikkelingen). De aanneemsommen zijn verlaagd (of verdwenen), het banqueting 

volume nam af, minder evenementen en verandering in bestelprocedures. Alleen de 

 

12 Uit persberichti 18092017: Zorgorganisaties kunnen vanaf nu een gezamenlijk contract afsluiten met groothandel 

Bidfood en retailer Albert Heijn. De grootkeukens binnen een instelling bestellen hun bulk bij Bidfood, terwijl 

zelfstandige afdelingen hun boodschappen kunnen bestellen bij AH. Desgewenst ontvangen klanten één gebundelde 

totaalafrekening. 
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kosten voor de gasten zijn toegenomen door hogere verkoopprijzen. Dat maakt dat 
catering financieel voor de overheid geen omvangrijk budget betreft.  

Alhoewel de aanbestedingen soms complex zijn, zijn er vele aanbieders en gaat het 
om een (relatief) eenvoudig product. Als rijksoverheid zijn we niet afhankelijk van 1 

of enkele leveranciers (zie bijlage). In inkooptermen betreft het hier dus een 
routineproduct. 

Vanuit de leverancier gezien is de rijksoverheid tot nu toe vrij complex. Er zijn 
groteen kleine spelers en de uitvraag is telkens anders (met name op het gebied 

van facturatie, toeleverings- en meldingsprocedures). Door categoriemanagement 
en CDV-vorming wordt de klantenmarkt voor leveranciers eenvoudiger. 

Het financieel belang van de rijksoverheid op het geheel is gering. De totale 
marktomvang is ca. 900 miljoen Euro De totale contractwaarde van  het rijk is 

ongeveer 60 miljoen13 euro, dat is ongeveer 7%. 

Aangezien het echter een sterk verdeelde markt betreft met veel kleine aanbieders 
en slechts een drietal grote, zijn met name de grote contracten binnen het Rijk 
(RWS, BD en DJI) wel van groot financieel belang voor deze leveranciers. 
Leveranciers vinden contracten met de rijksoverheid waardevol omdat ze dan 

dichter bij beleidsontwikkelingen zitten.  

Voor de leveranciers is van belang dat er eenduidigheid in de voorwaarden 

ontstaat, om de complexiteit te verminderen en daarmee ook de handlingskosten 
aan hun kant. Met het bedienen van 1 CDV zou voor de leverancier echt een 
keyaccount ontstaan en zou de klant een ‘Ster’ kunnen worden. 

 

26 http://www.pianoo.nl/praktijk-tools/markten/branche-automatencatering 

Figuur: Positie van de catering conform Kraljic 

 

Bovenstaande analyse heeft zich gericht op de cateringmarkt. Voor koffieautomaten 
is in het supplement categorieplan uit 2015 een soortgelijke analyse gemaakt.  

Voor Kwaliteitsaudits en Klein Keukenmateriaal kan geconcludeerd worden dat er 
sprake is van een kleine markt, met relatief kleine, gespecialiseerde spelers. Voor 
beide markten geldt dat er door de bemoeienis van categoriemanagement een 
interessante contractrelatie ontstaat, waar de overheid voorheen uit relatief kleine 
bestellers bestond. Voor de overheid gaat het hier om routineproducten met een 
laag financieel belang en een weinig complexe leveranciersmarkt. Voor de 
leveranciers is het financieel belang potentieel hoog, veelal nog ongewis. Ook het 

klantenbestand is vooralsnog complex omdat de afnemers van de raamcontracten 
verschillende eisen en werkwijzen hebben.  

 

 

13 Dit is een inschatting van de totale waarde inclusief aanneemsommen, banqueting en uitgaven van de gasten. 

Exclusief Defensie en Politie.  
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D.2 Stakeholders 

De groep van stakeholders is voor deze categorie zeer divers, met uiteenlopende 
belangen en meningen.  Iedereen heeft verstand van eten en drinken en vindt daar 
iets van. In deze paragraaf gaat het met name om die organisatie onderdelen die 
invloed hebben op het beleid en de uitkomsten van een aanbesteding.  

D.2.1 Kerngroep 

De belangrijkste stakeholders zijn vanzelfsprekend de klanten of deelnemers van 
categoriemanagement. Daartoe worden ook gerekend de leden van de klantenraad. 
Zij verzorgen de behoeftestelling namens de eindgebruikers en het operationeel en 
tactisch contractmanagement. De klantenraad vertegenwoordigt de ministeries en 

de hieronder ressorterende diensten en organisaties in hun rol van afnemers en is 

de functionele behoeftesteller uit het primaire proces. Hiertoe reken ik ook de 
facilitair managers en budgethouders van de organisatieonderdelen voor de 
producten en diensten die via deze categorie worden ingekocht. In par. 4.1. staat 
een beschrijving van de klantenraad.  

Met de Concern Dienstverleners (CDV’s) is veelvuldig contact in het kader van de 
klantenraad en concrete aanbestedingen. Maar ook daarbuiten spelen ze een 
belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het beheer van de RPDC of 
huisvestingsvraagstukken. 

Ook tot de ‘innercircle’ behoren de directe collega’s van het IUC Bedrijfsvoering van 
de CD RWS. Algemene inkoop vraagstukken en categoriemanagement zaken 
worden binnen het IUC besproken en afgestemd.  

D.2.2 Medezeggenschap 

De ondernemingsraad speelt in veel organisaties nog een grote rol als het gaat om 

catering,- en koffievoorzieningen. Formeel gaat het hier niet om personele 
aangelegenheden zoals in de WOR bedoeld, in de praktijk wordt dit wel zo gevoeld.  

Veranderingen in het cateringbeleid liggen gevoelig bij medewerkers en 
medezeggenschap. Daarom is het van groot belang om tijdig de medezeggenschap 

te betrekken bij een beleidswijziging. Bij een aanbesteding onder 
categoriemanagement wordt de deelnemer bij de intake altijd gewezen op de 
gevoeligheid en de noodzaak de medezeggenschap te betrekken. Ook bij de 
beoordeling van dit plan zal de medezeggenschap worden betrokken.  

D.2.3 Beleidsdepartementen 

Bijna ieder (beleids)departement kent wel een beleidsthema gerelateerd aan 
voedsel of anderszins aan cateringdienstverlening. De thema’s krijgen een plek in de 

inkoopcriteria voor catering en automaten en ook in dit categorieplan (hoofdstuk 4).   
Binnen specifieke aanbestedingen is soms ruimte voor de nadruk op een ‘eigen 
thema’, om die reden worden de inkoopcriteria met drie ambitieniveaus ontwikkeld. 
Bij nieuw beleid is er ruimte voor het uitvoeren van pilots. 

  
Voorbeelden zijn: 

1. I&W: Milieu, afval, verpakkingen, duurzaam inkopen 

2. EZK/LNV: Voedsel, voedselverspilling, voedselveiligheid, landbouw, 
grondstoffen, duurzaam inkopen 

3. BZ: Ontwikkelingssamenwerking, duurzame handel 

4. VWS: Gezonde en veilige voeding 

5. SZW: Social Return, Participatiewet, Ketenaansprakelijkheid 

6. BZK: Rijksinkoopbeleid 

7. V&J: Voeding gedetineerden, jeugdzorg, zelf bereiding 

8. Defensie: Voeding voor militairen, fitheid 

9. AZ, OCW, Financiën – niet direct beleidsmatig betrokken  

D.2.4 Andere stakeholders  
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Veneca: de brancheorganisatie in de catering is erg actief en speelt een grote rol in 
afstemming met de sector, bijvoorbeeld over haalbaarheid van 
duurzaamheidsvragen. Met de onlangs opgerichte bracheorganisatie voor kleine 
cateraars (VOCC) is contact gezocht. Er wordt nader onderzocht hoe ze deel kunnen 
nemen aan aanbestedingen, ze richten daarvoor mogelijk een ‘Special Purpose 
Vehicle’ op. 

De FNLI: Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. De gesprekken hiermee 
gaan meestal over verduurzaming van de voedselketen. Zowel de Veneca als de 
FNLI nemen deel in de Alliantie voor Verduurzaming voedsel en hebben het Akkoord 
Verbetering Productaanbod voor een gezond voedingsaanbod getekend.  

De Code verantwoord marktgedrag en de Codekamer catering, de categoriemanager 
neemt namens de opdrachtgevers deel aan de codekamercatering. De code is van 
toepassing op alle rijkscontracten voor catering en aanbestedingen. De afgelopen 

jaren is gewerkt aan een handreiking “verantwoord krimpen in de catering”. Deze is 
van toepassing als dat kan.  

Cercat: Het certificatieschema catering is een initiatief van de Veneca en verplicht 
voor leden. Het Cercat is geeft aan hoe een kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2015 
er voor de catering uit moet zien. De Cercat is in novermber 2017 opgeheven.  

Paresto: met de interne defensiecateraar wordt op allerlei terreinen afgestemd en 
samengewerkt. Met name op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.  

RWS-WVL: De afdeling leefomgeving van RWS heeft een opdracht voor de 

uitvoering van het milieubeleid van I&W. Dit betreft ook aspecten van het 
voedselbeleid. Op de betreffende terreinen wordt nauw samengewerkt. 

Categoriemanagement schoonmaak en afval: Alhoewel er met de andere 
categoriemanagers van de facilitaire portfolio op veel aspecten samengewerkt 
wordt, is voor de resultaten, met name op het terrein van de circulaire economie, de 

samenwerking met de collega’s van afval en grondstoffen en van schoonmaak extra 
van belang.  

BZK, DGOO: met kaderstellers van DGOO is veel contact, met name over de 
realisatie van beleidsdoelstellingen. 

Actie 8: Met de onlangs opgerichte bracheorganisatie voor kleine cateraars (VOCC) 
is contact gezocht. Er wordt nader onderzocht hoe ze deel kunnen nemen aan 
aanbestedingen 

D.3 Maatschappelijke en politieke context 

 

Voedsel staat maatschappelijk en politiek volop in de belangstelling, met name 
aandacht voor gezonde voeding en duurzame productie. Waarbij er vele meningen 

zijn over wat gezond en wat duurzaam nu precies is. Dit maakt het ook voor 

cateraars en opdrachtgevers vaak moeilijk het goed te doen.  

Zoals hiervoor geschetst zijn er veel beleidsterreinen die een raakvlak hebben met 
catering en voedsel, die vragen ook allemaal iets van de inkoop. Ook de politiek is 

geïnteresseerd in veel van deze aspecten en wil vaak een voorbeeld stellen in de 
eigen directe omgeving; “practice what you preach”.  

Naar aanleiding van het WRR rapport ‘naar een voedselbeleid’ is een 
kabinetsstandpunt uitgebracht over het voedselbeleid, dat ook invloed heeft op het 
cateringbeleid van het Rijk. Dit wordt in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 

 

Citaat: “…en het is belangrijk dat de overheid ook zelf in de praktijk brengt wat zij in 
het beleid uitdraagt” 

Bron: Voortgangsbrief Voedselagenda 

 

In het kader van het project VANG is ook een nota uitgebracht ‘aanpak 
verduurzamen consumentengedrag14. Hierin wordt ook het consumentengedrag ten 
aanzien van de voedselconsumptie uitgewerkt. Genoemd worden ondermeer: 

 

14 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/04/15/aanpak-verduurzamen-consumentengedrag 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/04/15/aanpak-verduurzamen-consumentengedrag
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• Meatless Monday; één dag in de week geen vlees op het menu 

• Voedselverspillingsonderzoek 

• Foodbattle 

• Green Deal Dutch Cuisine; koken met minder vlees, lokale producten, 

duurzamer en gezonder.  
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 :Invullingen beleidsdoelstellingen 

E.1 Maatschappelijk verantwoord inkopen onderdeel categorieplannen 

 

E.1.1 Aanleiding 

De Rijksoverheid streeft naar een duurzame samenleving. Om die reden wil de 
Rijksoverheid zelf het goede voorbeeld geven. Onder andere bij de inkoop. Door als 
Rijksoverheid maatschappelijk verantwoord in te kopen, krijgt de markt voor 
duurzame diensten en producten een stevige impuls. 

Het beeld bestaat dat duurzaam geproduceerd voedsel duurder is dan het reguliere 

product en in het algemeen is dat ook zo. Maar de prijsverschillen zijn niet in alle 
gevallen groot, zo is biologische zuivel de laatste jaren veel goedkoper geworden en 
niet veel duurder meer dan regulier zuivel.  

Er zijn veel veranderingen met prijstechnische consequenties, een algemeen beeld 
van kosten van verduurzaming catering is niet te geven, vaak zal ook een 
investering bij de start nodig zijn om iets in gang te zetten.  

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent naast doelmatig en doeltreffend 

inkopen ook aandacht hebben voor de maatschappelijke effecten van inkoop. 
Inkopen met onacceptabele effecten moeten voorkomen worden en duurzame 
diensten en producten hebben de voorkeur. 

 

 

 

Per aanbesteding, ook binnen dezelfde categorie, variëren de mogelijkheden om 
maatschappelijk verantwoord in te kopen. Bepaalde minimumeisen moeten altijd 
toegepast worden. Indien mogelijk bij de betreffende inkoop aangevuld met 
gunningcriteria of andere stimulering van duurzaamheid. (zie ook par. 4.12.3 voor 

verschillende ambitieniveaus) 

E.2 Maatschappelijk verantwoorde doelen 

Inkoop heeft allerlei effecten op de maatschappij. Het is vooral belangrijk bij inkoop 
aandacht te besteden aan effecten op de terreinen waar beleidsdoelen voor zijn. 
Onderstaand wordt beschreven hoe om te gaan met die doelen tijdens de inkoop. 
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Maatschappelijk verantwoord inkopen is een complex geheel aan doelen, 
inkoopkaders en ontwikkelingen. Om hierin stappen te maken is vaak veel 

deskundigheid en capaciteit nodig. Met de beleidsmedewerkers op de 
verantwoordelijke beleidsdepartementen is regelmatig overleg. Zij vormen ook vaak 
de poort naar andere deskundigheid. Soms kan categoriemanagement ook via 
beleid een onderzoek laten uitvoeren, er is immers geen eigen budget voor 
onderzoek. Vanuit RWS WVL was afgelopen jaren een beperkte ondersteuning (ook 
in uren) voor de totale verduurzaming van de categorie.  

E.2.1 Voedselbeleid kabinet 

In november201615  zond het Kabinet een brief aan de Tweede Kamer met daarin 
een overzicht van het voedselbeleid voor de komende jaren, nadat de WRR eerder 
had opgeroepen tot een meer integraal voedselbeleid. In deze zgn. Voedselbrief 
staan de volgende aspecten die ook van belang zijn in het licht van de dit 

categorieplan.  

Ten eerste wordt gewezen op de voorbeeldrol van de overheid. Het is belangrijk dat 
de overheid zelf in de praktijk brengt wat zij in het beleid uitdraagt. Daarom 
herijken wij het eigen inkoopbeleid voor bedrijfsrestaurants en catering’ Deze 
herijking wordt uitgewerkt in par 4.5.  

In de gepresenteerde voedselagenda komen de volgende onderwerpen naar voren 
(verkort weergegeven) 

1) Meer groenten op het menu, minder zout, minder verzadigd vet, minder 
calorieën, door versterkte inzet (….van catering…) voor een gezonder 
aanbod. 

2) Nieuwe eiwitbronnen stimuleren uit zeewier, peulen, bonen en 
paddenstoelen. 

3) Stimuleren van innovaties om het voedingsmiddelen aanbod substantieel 

gezonder en duurzamer geproduceerd te krijgen. 

4) Goede en eenvoudige informatie aan consumenten, onder andere door de 
voedingsapp. 

5) Het versterken van de consumptie van groenten en fruit. 

6) Een grotere rol van voeding in de zorg. 

7) Landbouw en levensmiddelen gebaseerd op duurzame grondstoffen, 
gezonde bodem, rekening houdend met biodiversiteit en die 

klimaatbesteding is. 

8) Groene gewasbescherming, minder antibiotica gebruik, meer dierenwelzijn. 

9) Bijdrage aan uitbannen van honger en ondervoeding in ontwikkelingslanden.  

 

Zoals hierboven al weergegeven, is het wenselijk dat deze beleidsdoelen waar dat 

kan ook terugkomen in het eigen inkoopbeleid en de nieuwe aanbestedingen. Dit 
past ook bij de uitkomst van de evaluatie van het inkoopstelsel, waar het leveren 
van een bijdrage aan de beleidsdoelen van het rijk één van de belangrijkste 
uitdagingen voor de komende tijd is.  

Naast de uitwerking van de duurzaamheidsdoelen in de komende paragrafen, zal in 
overleg met de cateraars ook vormgegeven worden aan de wens voor een platform 
voor duurzame, gezonde en innovatieve producten. Als eerste stap daarin is in 2017 
door alle rijkscateraars deelgenomen aan de Dutch Agri Food Week (DAFW). Aan 
deze activiteit zal de komende jaren ook deelgenomen worden. Tijdens deze periode 
worden in diverse restaurants proeverijen van nieuwe innovatieve producten 
georganiseerd.  

Actie 9: Platform voor duurzame, gezonde en innovatieve producten creëren in onze 
restaurants. Onder meer door deelname aan de DAFW.  

 

 

15 Brief aan de Kamer van vier bewindslieden op 21 november 2016 met kenmerk DGAN-ANK / 16173166 
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E.2.2 Duurzaam inkopen 

De huidige criteriasets op Pianoo.nl16 dateren van maart 2017, maar de recente 
wijzigingen zijn allemaal zeer beperkt geweest. De basis van de criteria voor 

catering is hetzelfde sinds 2012. Er is nu veel discussie over de toepassing van deze 
criteria. Veel producenten die duurzaam bezig zijn (soms met subsidies van de 
rijksoverheid) vallen niet onder de definitie van duurzaamheid van de criteriaset. 
Dat is lastig uit te leggen. Daarnaast leidt ook 50% duurzaam assortiment = 100% 
duurzaam inkopen tot verwarring.   

 “Duurzame catering gaat over de ecologische footprint van het aanbod, maar ook over de gezondheid (vitaliteit) van 
de medewerkers” 

Om een beter beeld te krijgen van de verwachtingen en mogelijkheden op het 

gebied van duurzame catering zijn in opdracht van het ministerie van EZ in 2016 4 
workshops georganiseerd met als titel ‘bedrijfscatering van de toekomst’. Volgens 
de organisatoren zijn de co-creatiesessies een eerste stap naar een betere integratie 
van het voedselbeleid in de catering. Nieuwe samenwerkingsvormen zijn nodig om 

het ideaalbeeld te bereiken.  

“Opdrachtgever en cateraar werken gezamenlijk aan de gewenste impact die zij in een vroeg stadium met elkaar 
verkennen, benoemen en verankeren in een contract”… 

 

De workshops leidden tot de volgende schets van het eindbeeld: 

 

’Bij die wensen en de totstandkoming van het contract is sprake van inspraak van de afdelingen HRM, 
(duurzaamheids-)beleid en bedrijfsvoering bij de opdrachtgever. Want catering wordt gezien als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid binnen de organisatie. …Dat vertrouwen wordt o.a. bewerkstelligd en gevoed met een kosten-
batenanalyse waarmee de cateraar aan de opdrachtgever kan laten zien wat het oplevert. De meer flexibele 
beleidsdoelstellingen zorgen voor ruimte om te experimenteren, voorwaardelijk voor een innovatieve aanpak en 
verduurzaming. De impact wordt gemeten via een nieuw stelsel van KPI’s, gericht op impact in plaats van middelen. 
Dit stelsel is een weerspiegeling/vertaling van overheidsbeleid waar ook marktpartijen die in de ontwikkeling ervan 
zijn betrokken, aansluiting kunnen vinden. KPI’s zijn gericht op bijvoorbeeld: 1) meer plantaardig en minder dierlijk in 
het aanbod, 2) beter geïnformeerd en geschoold personeel 3) beter geïnformeerde gasten 4) adviezen op maat 
(personalized food) 5) minder impact op de aarde 6) toegevoegde sociale waarde. 

 

Het verslag bevat nog een aantal aanbevelingen om bij dit eindbeeld te komen. In 
de volgende paragrafen volgen de concrete acties van de categorie op het terrein 
van MVI voor de komende vier jaar, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
uitkomsten van de brainstorm.  

E.2.3 Project herziening criteriaset duurzaam inkopen catering 

In december 2016 is door de ICIA een projectvoorstel goedgekeurd waarin een 
grootschalige herziening van de huidige criteriaset voorgesteld wordt. Ondertussen 
zijn de 
eerste 
stappen 
voor dit 

project 
gezet. In 
juli 2017 is 
er een 
grote 

 

1616  https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriacatering-maart2017.pdf 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriaautomaten-maart2017.pdf 

In het kader van verbetering wil ik ook de herijking 
noemen van de criteria voor catering en 
bedrijfsrestaurants….De criteria worden stevig 
gemoderniseerd. Hierbij is gekozen voor een integrale 
aanpak, waarbij ook belangrijke thema’s als 
gezondheid, sociale aspecten, klimaat, watergebruik 
en landgebruik een rol gaan spelen.  

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Tweede 

kamer, vergaderjaar 2016-1017,  26 485, nr. 249 pag. 4) 

 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriacatering-maart2017.pdf
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stakeholders bijeenkomst georganiseerd om de thema’s en doelstellingen te 
bespreken. Een extern bureau heeft nu de opdracht gekregen dit stuk verder uit te 

werken tot bruikbare inkoopcriteria. Daarbij zal het bepalen van de normen en de 
verificatie van het realiseren daarvan nog een lastig punt vormen.   

De planning is dat medio 2018 een nieuwe criteriaset voor maatschappelijk 
verantwoord inkopen van catering (en voedsel) gereed is om toe te passen bij 
aanbestedingen. Naar verwachting zijn hierin dan ook gezondheid, social return en 

internationale sociale voorwaarden (voor een deel) opgenomen.  

In de volgende paragrafen is meegenomen wat er nu bekend is over de nieuwe 
criteriaset. Wanneer de nieuwe set goedgekeurd is door de ICIA, wordt deze bij alle 
cateringaanbestedingen in opdracht van categoriemanagement toegepast, daarbij 

ga ik er van uit dat de criteriaset de mogelijkheid biedt om maatwerk toe te passen 
voor verschillende deelnemers, bijvoorbeeld door meerdere ambitieniveaus te 
beschrijven.  

Categoriemanagement is betrokken bij de ontwikkeling van de criteria en neemt 
deel in de begeleidingscommissie.  

Ook in Europa wordt gewerkt aan criteria duurzaam inkopen (Green public 
procurement, GPP). Vanuit categoriemanagement is daaraan actief  bijdrage 
geleverd. Het beleid van BZK is, daar waar mogelijk, aan te sluiten bij de Brusselse 
criteria.  

Een aantal aspecten uit de GPP-criteria zullen een plek krijgen in de nieuwe 
criteriaset of op een andere manier in de eisen of wensen bij een aanbesteding 
gebruikt worden:  

• De CO2-uitstoot van het gehele menu meenemen, meer naar menuplanning 

kijken dan naar individuele producten.  

• Staff training, eisen of regelen dat de cateringmedewerkers meer opleiding 

krijgen op het terrein van duurzame producten, gezonde voeding, werkwijzen, 

voorkomen verspilling etc. wordt hierin meegenomen.  

 
In de milieucriteria wordt als uitvoeringsvoorwaarde ook gevraagd om een 

milieuplan en een communicatieplan. Hier is tot nu toe te weinig mee gedaan. Er zal 
door contractmanagement sterker ingezet worden op het daadwerkelijk gebruik van 
deze plannen.  
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E.3 Duurzaam assortiment 

 

Zoals in de vorige paragraaf uitgelegd, worden de milieucriteria nu omgewerkt tot 
integrale MVI criteria. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de 
milieudoelstellingen. 

E.3.1 Klimaatverandering 

Het overheidsbeleid gaat uit van een drastische beperking van de broeikasgassen. 
In het rijksbrede programma versnelling duurzame bedrijfsvoering is dit vertaald in 
een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Daaruit is de volgende doelstelling voor 
cateringcontracten geformuleerd:  

• Voor catering geldt een CO2 reductiedoel van 50% voor 5 jaar voor de 

contracten die vanaf 2018 worden afgesloten. Om deze doelstelling te 

kwantificeren zullen nieuwe contracten starten met een nulmeting, dan 

gerelateerd worden aan een rijksbrede nulmeting. In de uitwerking van de 

criteria zal duidelijk worden hoe die berekend moet worden.  

E.3.2 Verlies biodiversiteit en landgebruik 

Vermindering van het verlies aan biodiversiteit is een belangrijke doelstelling bij de 
voedselproductie, maar ook een lastige om te meten. Er wordt vanuit gegaan dat 
minder landgebruik ook leidt tot minder verlies van biodiversiteit. Er worden twee 
doelstellingen voor catering geformuleerd: 

• Het productaanbod in bedrijfsrestaurants veroorzaakt geen verlies van 

biodiversiteit volgens het ‘No-Net-Loss’principe (dit wordt nader uitgewerkt) 

• Er vindt een vermindering van het landgebruik plaats, door een verschuiving 

in productcategorieën te realiseren. 

4.6.1 Verzuring en vermesting  

Het Nederlandse en Europese beleid is er op gericht de verzuring en vermesting van 
de omgeving terug ter dringen. Dat leidt tot het volgende concrete doel: 

• Het productaanbod dringt verzuring en vermesting terug, bijvoorbeeld door 

erop aan te sturen werknemers meer plantaardig voedsel te laten 

consumeren en door bovenwettelijke eisen voor emissies uit stallen te 

hanteren.  

E.3.3 Vermindering vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen 

Het kabinet heeft gesteld dat water per 2032 niet meer is vervuild door 
gewasbeschermingsmiddelen. In 2018 moet het aantal overschrijdingen van de 

norm met 50% zijn afgenomen ten opzichte van 2013. Dat betekent voor de 
catering:  

• Alle groenten en fruit uit kassen komen uit kassen met een 

zuiveringsinstallatie met een zuiveringsrendement van 95% 

• Groenten en fruit van de volle grond voldoen aan de eisen voor driftreductie 

en teeltvrije zones 

• De schadelijkste gewasbeschermingsmiddelen worden niet langer gebruikt. 

Dit wordt nader uitgewerkt. 

E.3.4 Dierenwelzijn 

In de vorige criteriaset was dierenwelzijn ook onderdeel van de milieucriteria, 

vandaar de plek in deze paragraaf. Dierenwelzijn is een belangrijke politieke en 
maatschappelijke doelstelling. Voor catering betekent dat:  

• Het stimuleren van het welzijn van landbouwhuisdieren 

E.3.5 Uitwerking 

De doelen in de vorige paragrafen genoemd zullen de komende maanden verder 
uitwerkt worden tot concrete inkoopcriteria met bijbehorende bewijsmiddelen. De 
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nieuwe criteria zullen naar verwachting onverkort worden toegepast bij de komende 
catering aanbestedingen. De uitwerking geldt ook voor de onderwerpen in de 

komende paragrafen, gezond eten, social return, internationale sociale 
voorwaarden. Deze onderwerpen hebben binnen de categorie al een eigen 
uitwerking gekregen. Vanuit categoriemanagement zal er op gestuurd worden dat 
deze uitwerking past binnen de nieuwe integrale MVI criteria.  

E.4 Gezonde keuze 

 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij de overheid is aanzienlijk gestegen, we 

moeten langer doorwerken tot ons pensioen, de kosten van ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid zijn toegenomen. Dat alles maakt dat de overheidswerkgever zich in wil 

zetten om de werknemer langer vitaal te houden.  

Voeding en bedrijfscatering kunnen dan een belangrijke rol spelen in het gezond en 

gemotiveerd houden van de medewerker.  

De bijdrage van de catering aan de duurzame inzetbaarheid van de eigen 
medewerker is een bijdrage aan de HR doelen van de organisatie. Hier bestaat de 
mogelijkheid om concreet bij te dragen aan een vitale medewerker en daarmee een 
gezonde organisatie. Door hier als werkgever actief op in te zetten wordt duidelijk 
waarom catering binnen de kantoormuren aangeboden wordt en waarom uitgaven 
voor bedrijfscatering een nuttige besteding zijn, die zichzelf terugverdient. Daarbij 

geldt ook voor dit onderdeel dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft om het 
beleid ten aanzien van gezonde voeding ook zelf in de praktijk te brengen. 

De aandacht voor en kennis over de effecten van gezonde voeding worden steeds 
groter. Uit onderzoek17 blijkt dat twee op de drie Nederlandse medewerkers vindt 

dat hun werkgever voor een gezond lunchaanbod moet zorgen. Werkgevers 

worstelen al jaren met het al dan niet aanbieden van minder gezonde producten in 
bedrijfsrestaurants en bij vergaderlunches. Volgens TNO kost verzuim Nederlandse 
werkgevers meer dan twee miljard per jaar. Een zieke medewerkers kost gemiddeld 
250 euro per dag. Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan de preventie van 
verzuim en aan het verbeteren van de productiviteit. Een ruim assortiment gezonde 
producten, een aantrekkelijke presentatie en relatief lage prijzen zorgen ervoor dat 

medewerkers eerder gezonde voeding kiezen.  

Er worden bij veel overheidsorganisaties vitaliteitsprogramma’s aangeboden op 
vrijwillige basis. Onderstaande teksten zijn ontleend aan een rapportage van een 
gezondheidsonderzoek  bij een grote overheidsdienst 

 

“Het management heeft met de uitvoering van dit onderzoek laten zien de gezondheid van 
haar medewerkers belangrijk te vinden. De uitkomsten van het onderzoek in vergelijking met 
voorgaande jaren laten een verontrustende achteruitgang zien bij de testuitslagen Cholesterol, 
bloeddruk BMI, vetpercentage en buikomvang. Dit is in overeenstemming met de trend die 
ook landelijk wordt gesignaleerd. Gezien het feit dat medewerkers langer moeten doorwerken 
en de achteruitgang in resultaten lijkt het zinvol om nu reeds te interveniëren”. 

 

 

“Werknemers met overgewicht blijken bijna twee maal vaker te verzuimen dan werknemers 
met een gezond gewicht. Mensen met overgewicht hebben daarnaast meer kans om 
arbeidsongeschikt te raken dan mensen zonder overgewicht. Uit diverse onderzoeken is naar 
voren gekomen dat dit zelfs op kan lopen tot 40% meer kans. Door aandacht te geven aan 
gezonde voeding binnen de organisatie, kan ook via deze weg het verzuim teruggedrongen 
worden”. Op het gebied van invloed uitoefenen op het cholesterolgehalte speelt vooral het 

 

17 https://www.hrpraktijk.nl/topics/ziekteverzuim-re-integratie/nieuws/gezonde-
voeding-draagt-bij-aan-productiviteit-en-daling-verzuim 

https://www.hrpraktijk.nl/topics/ziekteverzuim-re-integratie/nieuws/gezonde-voeding-draagt-bij-aan-productiviteit-en-daling-verzuim
https://www.hrpraktijk.nl/topics/ziekteverzuim-re-integratie/nieuws/gezonde-voeding-draagt-bij-aan-productiviteit-en-daling-verzuim
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aanbod in het bedrijfsrestaurant een rol. Daar kan het nuttigen van gezond voedsel worden 
gestimuleerd en het nuttigen van ongezonde voeding worden ontmoedigd.  

 

Uit deze rapportages kunnen we een aantal veronderstellingen doen. Die 

waarschijnlijk doorgetrokken kunnen worden naar de gehele rijksoverheid, temeer 
dat we hier ook landelijke trends in terugzien.  

• Terwijl mensen langer moeten doorwerken, de gemiddelde leeftijd stijgt en 

we steeds productiever moeten worden (meer met minder), neemt de 

gezondheid van de werknemers af.  

• Er zijn goede indicatoren voor de gezondheid te vinden, die in veel gevallen 

al gemeten worden. Cholesterol, bloeddruk, BMI, vetpercentage en 

buikomvang, de verbetering van scores op deze indicatoren moeten het 

uiteindelijke succes van een vitaliteitsprogramma laten zien. Daarvoor zijn 

een nulmeting en vervolgmetingen volgens dezelfde methode nodig.   

• Het ligt voor de hand dat gezonde voeding en ziekteverzuim en alle 

aspecten die daarmee samenhangen (bijvoorbeeld productiviteit en 

arbeidsongeschiktheid) samenhangen. Omdat oorzaak en gevolg moeilijk 

aan te tonen zijn, is dit nooit hard te maken. Toch is het heel aannemelijk 

dat een investering in gezonde voeding zich dubbel en dwars terugbetaalt. 

• Ziekteverzuim en Verzuimpreventie zijn zaken van HRM, Catering (en soms 

bedrijfsfitness) zijn onderdeel van Facilitair management. Het vrijwillige 

vitaliteitsprogramma wordt niet gelinkt aan het aanbod in het 

bedrijfsrestaurants. Alleen bij een hechte samenwerking tussen beide 

disciplines, kan catering bijdragen aan een gezonde organisatie.  

E.4.1 Wat is gezonde voeding? 

Er wordt veel gediscussieerd over wat nu gezonde voeding is. Deskundigen en 
diëtisten geven soms tegengestelde adviezen in de media, waarbij gebruikers vaak 
in verwarring achterblijven.  

Het meest bekende, geaccepteerde en 

wetenschappelijk onderbouwde voedingsadvies 

hierover komt van het Voedingscentrum en is 

verwoord in de bekende schijf van vijf. De 

richtlijnen gezonde voeding 2015 van de 

Gezondheidsraad vormen de basis voor de 

nieuwe schijf van vijf (2016). De Schijf van Vijf 

laat zien wat gezonde producten zijn en hoeveel 

je er dagelijks van moet eten voor de meeste 

gezondheidswinst. Kort gezegd betekent eten 

volgens de schijf van vijf vooral: elke dag uit elk 

vak de juiste hoeveelheden eten, variëren binnen 

de verschillende groepen voedingsmiddelen en 

beperkt eten van producten buiten de schijf.  

Sommige producten bevatten te veel zout, suiker 
of verzadigd vet, of hebben maar weinig vezels, 
zoals snoep, snacks, witbrood of vette vleessoorten. Ook zijn er producten die de 
Gezondheidsraad afraadt, zoals alcohol, suikerhoudende dranken en bewerkt vlees. 
Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf. Ze kunnen er wel bij gegeten 

worden, maar niet te veel en niet te vaak. Er is een indeling gemaakt in producten 
die dagelijks of wekelijks er bij kunnen.  

Bij het uitvragen van gezonde voeding voor de rijksoverheid wordt aangesloten bij 
de richtlijnen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum.  
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E.4.2 Beïnvloedingsstrategieën  

In opdracht van de Veneca is door de VU 
Amsterdam een groot onderzoek uitgevoerd naar 
beïnvloedingstrategieën, die kunnen helpen bij het 
verleiden van gasten in het bedrijfsrestaurant tot 
een gezondere keuze. De marketingtheorie van de 
4P’s is daarbij het uitgangspunt. Het gaat dan om 

product, plaats, prijs en promotie. De strategieën 
sluiten in grote lijnen goed aan bij de Richtlijnen 
van het Voedingscentrum. Cateraars kunnen de 
uitkomsten van het onderzoek gebruiken bij het 
aantrekkelijk maken van de gezonde keuze. Het 
onderzoeksrapport is in februari 2018 

gepresenteerd. 

E.4.3 Gezond door de nacht  

Binnen de rijksoverheid vinden op meerdere 

plekken nachtdiensten plaats, waar meestal geen speciale voeding op afgestemd is. 

Dit terwijl onderzoek steeds meer duidelijk maakt dat nachtdiensten van grote 

invloed zijn op de gezondheid. Voeding kan er aan bijdragen om deze schadelijke 

effecten te verkleinen. De partijen die dit betreft willen de komende jaren samen 

met categoriemanagement onderzoeken of hierop een gericht programma van eisen 

en mogelijk een apart contract van toepassing kan zijn. 

Actie 10: Onderzoeken hoe de rijksambtenaar gezond door de nacht komt. Met o.m. 
de Belastingdienst, DJI en Defensie. 

E.4.4 Programma gezonde voeding 

Om dit programma te laten slagen moeten de departementen hierin willen 
investeren. De doelstellingen voor de gezonde voeding moeten een plek krijgen in 

het (HR)beleid van een departement of uitvoeringsorganisatie. De 
departementsleiding moet dit ook uitdragen aan de medewerkers. De klantenraad 
catering speelt de ambassadeursrol om dit voor elkaar te krijgen. Bij de vaststelling 
van dit plan, zal dit aspect expliciet naar voren gebracht worden.  

 

De volgende acties worden door de categorie catering ondernomen om het 
programma te realiseren.  

Actie 11: Gezonde voeding in bestaande contracten 

In 2022 zijn alle grote18 rijksbedrijfsrestaurants gescand volgens de scan van 
het voedingscentrum19(nulmeting).  Hiertoe heeft het VC in 2017 een eerste 

training verzorgd voor de contractmanagers. De VU en het VC doen in 2017 ook 
een onderzoek om het gebruik van de scan te verbeteren en te 
vergemakkelijken. In 2018 wordt dit verder uitgevoerd.  

In 2025 is minstens voor de helft van alle bedrijfsrestaurants die gescand zijn,  

het overheidsniveau gezonde catering (vh zilver) bereikt, voor zover dit past 

binnen de lopende contracten.  

 

Er wordt vanaf de vaststelling van dit plan bij de inrichting van alle restaurants 

en de communicatie-uitingen rekening gehouden met het promoten van 

gezonde voeding, voor zover mogelijk binnen de bestaande situatie. 

 

Met cateraars zal worden verkend hoe de resultaten van het VU-onderzoek 

kunnen worden geïmplementeerd in de bestaande situatie.  

 

 

18 Gedacht  wordt aan restaurants met gemiddeld meer dan 200 lunchgebruikers.   

19 De scan kan zelf gebruikt worden, het voedingscentrum zal dit op een instructiebijeenkomst toelichten.  
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Met cateraars wordt na goedkeuring van het categorieplan besproken hoe in de 

banquetingmap en koffiecorners duurzame en gezonde keuze meer nadruk kan 

krijgen. 

 

Actie 12: Gezonde voeding in nieuwe aanbestedingen 

Na vaststelling van dit plan (2018) is in alle nieuw afgesloten cateringcontracten 
sprake van het stimuleren van gezonde voeding. Het aanbieden van gezonde 
voeding zal altijd onderdeel van de minimumeisen en/of gunningscriteria zijn. 

Het overheidsniveau gezonde catering (vh zilver) zal voor ieder 
bedrijfsrestaurant van toepassing zijn. Waar mogelijk gaan we voor verder.  

In nieuwe contracten zal in de banqueting altijd standaard sprake zijn van 

tenminste 1 gezonde en duurzame (plantaardige) lunch. Dat geldt ook voor de 

borrelhapjes.   

De betaalbare lunchdeal bestaat uit gezonde (voorkeurs)producten. 

In de vendingmachines (indien van toepassing) zal altijd ook gezond aanbod 

aanwezig zijn. 

Bij de interne klanten (deelnemers) wordt gestimuleerd om de catering bij te 

laten dragen aan de organisatiedoelen op het terrein van vitaliteit en 

gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers.  

 

Actie 13: Monitoring doelstellingen 

In de reguliere managementrapportages zal ook informatie opgenomen worden 

over de verkochte gezonde voeding en samenstelling daarvan. Dit zal nog nader 

gedefinieerd worden. 

Aan de hand van HR kengetallen zal getracht worden een beeld te vormen en te 

volgen van de gezondheidstoestand van de werknemers. 

Met de klantenraad zal de voortgang van dit programma jaarlijks besproken 

worden.  

Dit programma stopt in 2025, in het volgende categorieplan zal een tussenstand 

gegeven worden.  

De overheid houdt zich ook bezig met de productsamenstelling van voedsel: 

“Eind 2020 is het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) afgerond. Het 
AVP richtte zich op het verlagen van de hoogste gehaltes aan zout, suiker en 
verzadigd vet in 22 verschillende productcategorieën. 

Zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord wordt de inzet op verbetering 
van het productaanbod voortgezet. In vervolg op het AVP wordt in 2022 gestart met 

de Nieuwe Aanpak voor Productverbetering waarbij de aanpak wordt verbreed naar 
alle producten van productgroepen die een relevante bijdrage leveren aan de 
inname van zout, suiker en verzadigd vet. Er worden per productgroep meerdere 
grenswaarden opgesteld en doelstellingen die zijn gericht op verschuiving van het 
aandeel producten naar treden met een gezondere samenstelling (Tweede Kamer, 
2020-2021, 32793/31532-507).” 

E.5 Inclusieve samenleving 

E.5.1 Inleiding 

In begin 2016 heeft een RWS trainee nader onderzoek gedaan naar de toepassing 
van social return in de catering. Dit is gebeurd in opdracht van 
categoriemanagement. De toepassing van social return als minimumeis is tot nu toe 
vooral een administratieve handeling en er is weinig zicht op de mensen die het 

betreft. We weten bijvoorbeeld niet of de social return eis ook tot duurzame inzet 
van mensen uit de doelgroep leidt.  

De trainee heeft interviews bij andere opdrachtgevers, cateraars en 
reïntegratiebedrijven gehouden. Het onderzoek werd afgesloten met een seminar 
met inspirerende sprekers.  
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De conclusies leiden tot een aanpassing van het beleid en de toepassing van social 
return, zoals dat hieronder is weergegeven. Het gehele onderzoeksrapport is op 

aanvraag beschikbaar. De aanpassingen passen binnen het nieuwe rijksbeleid 
‘Maatwerk voor mensen’.  

E.5.2 Algemene omschrijving social return  

Het Kabinet kiest voor maatregelen die eraan bijdragen dat iedereen zoveel 
mogelijk participeert in de samenleving en om mensen perspectief te bieden op 

werk en inkomen. Voor wie dit niet op eigen kracht kan, heeft de overheid de taak 
ondersteuning te geven om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Het toepassen van 
social return past hierin. Met de toepassing van social return zorgt de Rijksoverheid 
ervoor dat elke investering die binnen het Rijk wordt gedaan, naast het ‘gewone’  

rendement, een concrete sociale winst oplevert. Social return on investment (SROI) 
heeft tot doel het creëren van extra (leer)werk(ervarings)plekken, bovenop de 

bestaande formatie.  

 

De gehele overheid (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) doet de laatste 
jaren steeds meer ervaring op met het leveren van een bijdrage aan deze 
doelstelling. Door social return op te nemen in aanbestedingen binnen de categorie 
‘werken’ en ‘diensten’ met een drempelbedrag hoger dan € 250.000  exclusief btw 
heeft de Rijksoverheid een extra impuls geven aan social return.  

Gedurende de looptijd van een overeenkomst vragen we de opdrachtnemer zich in 
te spannen om in ieder geval een percentage (meestal 5%, kan ook hoger)  van de 
totaal ingezette uren van de overeenkomst op jaarbasis kandidaten in te zetten met 
een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. We vragen ook of de leverancier 
mogelijkheden ziet om tot een hoger percentage te komen, dit maakt onderdeel uit 

van het gunningscriterium ‘exploitatieplan’. Deze inzet kan zowel binnen als buiten 

de direct ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren dienstverlening worden 
uitgevoerd, (denk aan inkoop van voedingsmiddelen bij een zorgboerderij, 
administratieve werkzaamheden voor het contract, werkzaamheden met betrekking 
tot het klaarmaken van lunches op een andere locaties of het maken van 
hulpmiddelen zoals signing).  

De gevraagde inspanning staat voor een waarde, in euro’s. Door uit te vragen hoe 
men dit bedrag gaat inzetten, kunnen inspanningen onderling vergeleken worden.  

E.5.3 Invulling Social return 

Social Return is mogelijk op cateringlocaties met meer dan 4 medewerkers en bij 

een geschat drempelbedrag van meer dan €250.000,- (aanneemsom + 

banqueting). Bij meerdere locaties in één aanbesteding houdt de inschrijver voor 

het percentage social return alleen rekening met de locatie(s) met meer dan 4 

medewerkers. Het is aan de opdrachtnemer te kiezen op welke locaties de 

kandidaten ingezet worden. 

De invulling van de Social return verplichting mag plaatsvinden zowel binnen als 

buiten de aanbestede cateringlocatie. Indien de invulling deels plaats vindt buiten 

de cateringlocatie dan dient hier wel sprake te zijn van ondersteunende producten, 

diensten en werkzaamheden ten behoeve van de opdracht.  

De nadere invulling wordt besproken met de contractmanager na gunning die 

afspraken maakt over de verantwoording hiervan.   

De invulling van de Social return verplichting wordt gerealiseerd binnen de periode 

van de opdracht. Het moet namelijk mogelijk zijn om de opdracht direct na 

afronding van de werkzaamheden definitief af te rekenen en de resultaten 

inzichtelijk te hebben en daarvoor is het nodig dat beoordeeld kan worden in welke 

mate de Social return verplichting is gerealiseerd 

1. Social return kan op hoofdlijnen op de volgende manieren worden ingevuld door 
de opdrachtnemer: 

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten) te betrekken bij de 

(ondersteunende) werkzaamheden; 
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Door werkzaamheden voor de opdracht uit te laten voeren door sociale 

werkbedrijven of social enterprises. 

Door een order te plaatsen bij sociale werkbedrijven of social enterprises.  

De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer bij het voldoen aan 

deze ‘Social return’ bepaling maar blijft ook dan verantwoordelijk voor de 

toepassing van Social return. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat 

de kandidaten voor de opdracht ingezet worden.  

Als de opdrachtnemer redelijkerwijs geen mogelijkheden heeft om social return 

direct ten behoeve van de opdracht te realiseren, kan de opdrachtnemer de 

contractmanager om toestemming vragen om social return op een andere 

bestaande opdracht van dezelfde leverancier binnen de Rijksoverheid te realiseren. 

Aan deze toestemming is altijd de voorwaarde verbonden dat social return nog 

tijdens de looptijd van deze opdracht moet worden gerealiseerd. 

Er mag geen sprake zijn van verdringing bij de inzet van kandidaten uit de social 

return doelgroep. Van verdringing bij de opdrachtnemer is sprake indien deze geen 

vacatures heeft en toch kandidaten uit de doelgroep aan het werk moet helpen wat 

tot gevolg heeft dat medewerkers dan niet meer worden ingehuurd, het contract 

wordt niet verlengd of zelfs dat ze worden ontslagen. 

Indien kandidaat(en) nog een arbeidscontract (inclusief stage- en/of 

scholingscontract) heeft(hebben) bij het einde van de opdracht èn deze 

kandidaat(en) vallen nog binnen de doelgroep, dan mogen zij na overname bij 

contractwisseling opnieuw worden meegeteld voor de volgende opdracht. We vinden 

het wenselijk dat social return medewerkers bij een contractwisseling mee kunnen 

naar de nieuwe cateraar, net als het vaste cateringpersoneel.  

E.5.4 Implementatietermijn 

Binnen een maand na definitieve gunning neemt de opdrachtnemer contact op met 
de contractmanager om het plan van aanpak te bespreken.  

Na definitieve gunning geldt een implementatietermijn voor de invulling van social 

return van één jaar. 

Verantwoording tijdens de looptijd van het contract vindt plaats aan de hand van 
het door de opdrachtnemer ingevulde ‘ verantwoordingsformulier social return’. Dit 
gebeurt twee keer per jaar en moet voor het eerst één jaar na ingaan van de 

overeenkomst compleet ingevuld en aan de contractmanager overhandigd zijn. Bij 
het nieuwe verantwoordingsformulier hoort ook een beschrijving van de personen 
en de loopbaan(perspectieven).  

Gevraagd zal ook worden om de inspanning die geleverd wordt meer zichtbaar te 

maken. Dit zal ook meegenomen worden in het communicatieplan duurzaamheid.  

E.5.5 Participatiewet 

Social return en het Sociaal Akkoord 2013 zijn twee verschillende regelingen die los 
van elkaar staan. Social return is gebaseerd op rijksbeleid voor aanbestedingen op 
basis waarvan aanbestedende diensten social return moeten opnemen in hun 

aanbestedingen waarbij de opdrachtnemer dus per opdracht invulling geeft aan 
social return. Het Sociaal Akkoord 2013 ziet op het direct aannemen van personen 
uit de doelgroep door werkgevers. 

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners een 

afspraak gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een 
arbeidsbeperking. Voor deze doelgroep moeten de komende tien jaar in totaal 
125.000 extra banen bij werkgevers worden gecreëerd. Daarbij staat een baan 
gelijk aan 25,5 uur per week en kleinere banen tellen naar evenredigheid van het 

aantal uren mee. De overheid stelt zich garant voor 25.000 van de 125.000 extra 
banen in tien jaar. Bij de meest recente telling is gebleken dat de overheid het 
gewenste aantal banen niet gaat halen en een boete betaald moet worden.  

Alle soorten banen tellen mee, een aanstelling op basis van een tijdelijke dienst en 
op basis van een vaste dienst, maar ook werknemers die worden ingeleend via een 
detacherings- of uitzendconstructie. Mensen met een arbeidsbeperking die worden 
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ingeleend of gedetacheerd, tellen mee voor de inlenende organisatie alsook voor de 
uitlenende organisatie. Dus indien kandidaten worden gedetacheerd vanuit 

bijvoorbeeld een sociale werkplaats (SW-bedrijf) dan tellen ze dubbel mee. Bij een 
inkopende werkgever (de opdrachtgever) tellen kandidaten die ingezet worden op 
ingekochte diensten niet mee. Dat wil zeggen dat als de Rijksoverheid catering 
inkoopt en daar worden kandidaten uit de doelgroep van social return (die deels 
overlapt met de doelgroep van de Banenafspraak) ingezet, deze kandidaten niet 
meetellen bij de Rijksoverheid voor de invulling van het Sociaal Akkoord 2013. De 
kandidaten tellen dan alleen mee voor de invulling van social return tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Uiteindelijk gaat het om een zelfde soort 
doelstelling, werk(ervarings)plaatsen creëren voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt, maar met een verschillende doelgroep. Althans de doelgroep uit het 
Sociaal Akkoord 2013 valt ook onder de doelgroep van social return, maar de 
laatste groep is breder.  

Om aan het quotum te kunnen voldoen is het mogelijk om personen uit de 
Doelgroep Banenafspraak in dienst te nemen bij de Rijksoverheid, dan wel te 
detacheren, en vervolgens in te zetten in de catering20. De dagelijkse en 
inhoudelijke aansturing ligt dan bij de cateraar, de personele verantwoordelijkheid 
komt dan de Rijksoverheid te liggen. BZK heeft daarvoor de organisatie 
‘Binnenwerk’ opgericht, die een rol kan spelen bij de werving, selectie en 

begeleiding van medewerkers.  

Vanuit categoriemanagement is met de markt gesproken over de dit fenomeen. 
Alhoewel alle partijen zeggen dat dit mogelijk is en enkele partijen hier ook al 
(goede) ervaringen mee hebben, geven ze toch ook waarschuwingen af. Met name 
de verantwoordelijkheidsverdeling moet goed geregeld worden. Bij de aanbesteding 

catering voor de IND zijn dit soort afspraken gemaakt. Vanuit categoriemanagement 
wordt vooral ingezet op impact voor de (brede) doelgroep en denken we dat dit het 
beste door middel van social return gehaald kan worden. Als de wens vanuit de 

deelnemende organisatie bestaat om ‘eigen’ mensen in de catering in te zetten, zal 
daaraan natuurlijk meegewerkt worden. 

E.6 Circulaire economie 

 

Het Kabinet Rutte II heeft uitgesproken dat Nederland in 2050 een circulaire 

economie zal hebben. Met een gesloten grondstoffencirkel en afscheid van de 
wegwerpmaatschappij. Daarbij is aangegeven dat Voedsel en Biomassa één van de 
vijf ketens is die de hoogste prioriteit heeft. Zoals hieronder duidelijk wordt, zijn er 
veel acties waar we al mee bezig zijn, die prima passen in de doelstelling van de 
circulaire economie en de circulaire inkoop. De circulaire economie vraagt echter 
een andere visie en totaalaanpak waarbij samenwerking tussen opdrachtnemer en  
opdrachtgever essentieel is.  

Voor de definitie van circulaire economie die we hier hanteren is aangesloten bij de 

definitie die RWS hanteert in ‘RWS werkt circulair in 2030”:  

 

In het rijksbrede programma circulaire 
economie is een aantal ambities 
geformuleerd die ook hun impact op de 
categorie catering zullen hebben:  

- In 2020 is de hoeveelheid restafval 
van de rijksoverheid gehalveerd ten 
opzichte van 2012 
- In 2020 koopt het Rijk 10% circulair 

in 
- In 2020 is Nederland wereldwijd 
koploper op het gebied van circulaire 

economie 
- In 2050 worden 100% hernieuwbare 
(gerecyclede en biobased) 
kunststofmaterialen toegepast.  

 

20 Deze variant maakt onderdeel uit van het 5-sporen beleid van BZK en staat ook wel bekend als spoor 3 

Definitie Circulaire Economie (CE)  

“De circulaire economie is een 

economische en industrieel systeem dat 
de herbruikbaarheid van producten en 

grondstoffen en het herstellend 
vermogen van natuurlijke hulpbronnen 

als uitgangspunt neemt en 
waardevernietiging in het totale systeem 
minimaliseert en waardecreatie in iedere 

schakel van het systeem nastreeft.” 

(Ton Basteins naar Ellen McArthur) 
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Er de rijksoverheid heeft drie strategische doelen geformuleerd:  

1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut 
2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en 

niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door 

duurzaam geproduceerde hernieuwbare en algemeen beschikbare 
grondstoffen.  

3. Er worden nieuwe productiemethodes ontwikkeld, nieuwe producten 
ontworpen en worden gebieden anders ingericht. Ook worden 
nieuwe manieren van consumeren bevorderd.  

Rijkswaterstaat heeft deze strategische doelen uitgewerkt in de ambitie: “RWS 
werkt circulair in 2030”. Eén van de speerpunten van deze ambitie is ‘circulaire 
bedrijfsvoering’. Daarbij is ook categoriemanagement genoemd: “Via 
categoriemanagement adviseren en stimuleren we het Rijk om circulair in te kopen. 

Verder delen we onze kennis actief met andere categoriemanagers.” In de bijlage 
wordt dan de impact voor categoriemanagement uitgewerkt. Voor catering worden 

drie voorwaarden genoemd:  

De definitie van circulaire catering21 is opgebouwd uit een aantal onderdelen. 

Van circulaire catering is sprake indien: 

1. Hulpbronnen en grondstoffen bij de productie van voedsel optimaal 
gebruikt en beheerd worden.  
Assortiment in het restaurant en in de banqueting is geproduceerd met 

duurzaam gebruik van de hulpbronnen. Dit gebeurt d.m.v. de nieuwe 
milieucriteria duurzaam inkopen. 

2. Door optimaal gebruik van voedsel minder grondstoffen nodig zijn en 
daardoor de milieudruk minimaliseert. 
Dit wordt bereikt door:  
• minder voedselverspilling, bijvoorbeeld door processen in de bestelling 

van banqueting aan te passen en een betere inschatting van het aantal 

gasten in het restaurant. 
• minder bewerkt voedsel (minder afval), meer vers, uit het seizoen 

(minder opslag) en lokaal geproduceerd (minder transport)   
• meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten. Meer aanbod 

van duurzame, plantaardige (vergader-)lunches dragen daaraan bij.  
3. Optimaal gebruik gemaakt wordt van reststromen waardoor 

waardevernietiging wordt geminimaliseerd. 

Bijvoorbeeld koffiedik, tomatenstengels, bietenpulp en oud brood. Hierdoor 
gaat zo min mogelijk biomassa verloren. Een voorbeeld is het besluit om 
binnen het rijk geleidelijk over te gaan op biobased koffiebekers, bij 
voorkeur van agrarische reststromen.  

4. Het productie- en cateringproces zo is ingericht dat de 
verantwoordelijkheden en prikkels zijn belegd bij diegenen die hier ook 

naar kunnen handelen.  
Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen. Het 
bekende voorbeeld is het niet meer inkopen van lampen, maar licht. Zo 
heeft de leverancier belang bij goed onderhoud en een hoge restwaarde.  

Voor transitie naar een circulaire economie is een zo hoogwaardig mogelijk gebruik 

van grondstoffen gewenst. Voor wat hoogwaardig is bestaan een aantal vuistregels. 
Zo staat hergebruik in voedsel voor mensen hoger in rang dan hergebruik in 
veevoer en is preventie van afval altijd hoogwaardiger dan het gebruik van afval 
voor energieopwekking. 

De komende tijd zal verder gewerkt worden aan het circulair maken van de 
categorie. Het actieplan MVI van de rijksoverheid en dat van I&M benoemen beide 
de categorie catering om hieraan te werken. Voor RWS zal in 2017/2018 een 
circulaire catering uitvraag gedaan worden, die als pilot zal dienen. Voor deze 
uitvraag is een marktonderzoek gedaan bij 10 marktpartijen. Ook voor de 

koffievoorziening zal verdere ontwikkeling naar circulair inkopen in kaart gebracht 
en uitgevoerd worden, hiervoor is de aanbesteding voor de koffievoorziening voor 

Defensie een pilot. Ook in de aanbesteding voor klein keukenmateriaal wordt de 
circulaire doelstelling meegenomen.  

 

21  (Bron:  PBL notitie: Voedsel voor de Circulaire Economie, Den Haag 2016) 
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Om meer kennis over dit onderwerp op te doen binnen de categorie catering wordt 
deelgenomen aan de Circulair Inkopen Academy van Pianoo en Copper8.  

Actie 14: Een RWS trainee stelt een visie op het circulair maken van de categorie 
op. Deze wordt in 2018 in een aparte beleidsnota na bespreking in de klantenraad 
aan de ICHF en ICIA aangeboden. 

E.6.1 Biobased economie stimuleren 

De overgang naar een biobased economie is één van de pijlers onder een circulaire 
economie. In het supplement voor de warme dranken van het vorige categorieplan 
is besloten dat in de toekomst alle koffiebekers bij de automaten 100% biobased en 
biodegradable zullen zijn. Ondertussen is een aantal aanbestedingen voor warme 
drankenautomaten afgerond en worden de biobased en biodegradable bekers meer 

en meer gemeengoed in onze panden. De vraag naar een verantwoorde verwerking 
van het biobased materiaal wordt in samenwerking met de categorie afvalzorg en 

grondstoffenmanagement beantwoord. Zo worden op dit moment pilots uitgevoerd 
om het biobased materiaal te laten vergisten en composteren of om papieren bekers 
te laten recyclen. Uiteindelijk komt daar een beleidslijn voor de hele rijksoverheid 
uit, vermoedelijk medio 2018.  

De volgende stap is om de in catering biobased disposables te eisen. In de komende 
aanbestedingen zal voor alle bekers, die gebruikt worden, bijvoorbeeld in de 
koffiecorners, vergaderzalen etc. ook geëist worden dat deze biobased zijn. Ook het 
eventueel te verstrekken disposable servies en bestek zal biobased moeten zijn. 
Biobased verpakkingen zullen gestimuleerd worden, maar kunnen nog niet verplicht 

gesteld worden. 

E.6.2 Voedselverspilling verminderen 

Ook het verminderen van voedselverspilling is een belangrijk onderdeel van de 

overgang naar een circulaire economie. Voedselverspilling komt op veel plekken in 
de keten voor, van de producent tot de consument en alle tussenschakels. De 

invloed van de contractcatering richt zich met name op verspilling door de cateraar 
(derving22) en verspilling van de consumenten en dan met name de verspilling in de 
vergaderlunches, door te veel bestellen en ‘no show’. Als de derving van de cateraar 
wordt gemeten als percentage van de omzet kan dit laag blijven omdat bijvoorbeeld 
een groot deel van de omzet uit koffie bestaat. 

Uiteindelijk willen we iedere voedselverspilling terugdringen, Dit is het beste te 
meten door vast te stellen wat er in de groene kliko belandt.  

De volgende acties zijn daarbij van belang: 

RWS is in 2016 begonnen met het registreren van verspilling in de banqueting in 
samenwerking met ‘Waste Watchers’. Begin 2017 zijn de resultaten besproken in 
een workshop met verantwoordelijken en bestellers. Dit heeft onder andere geleid 

tot aanpassingen in het lunchaanbod. Zaken die zeker zullen bijdragen zijn het 
personaliseren van de vergaderlunches, het kleiner maken van de porties en 

trainingen voor managementondersteuners/bestellers. Dit onderzoek is in 2017 
voortgezet bij locaties van RVO en FMH. Ook dit is onderdeel van het actieplan MVI. 
Uiteindelijk moet dit ook leiden tot een besparing op de banqueting.  

Bij EZK en I&W zijn door ‘Smaackmakers’ besteltrainingen voor 
managementassistenten georganiseerd. Daarbij was naast de duurzaamheid van het 

aanbod ook de hoeveelheid een onderwerp. Dit blijft ook in 2018 doorgaan.  

Alhoewel de derving traditioneel laag is, dit zijn immers directe kosten voor de 
cateraar, wordt het wel steeds moeilijker om te voorspellen hoeveel mensen in het 
restaurant komen lunchen. Dit heeft te maken met het flexibel werken en grote 

variatie die dat met zich meebrengt. Gezocht wordt naar methoden om de 
voorspelling te verbeteren, de cateraars zijn hier actief mee bezig. Indien zij kunnen 
beschikken over de gegevens van de toegangspoortjes kunnen ze betere 

voorspellingen doen.  

 

 

22 Derving op de kassa: Derving wordt op de kassa aangeslagen, als producten die niet verkocht zijn of waarbij de 

houdbaarheid is verstreken.  Omdat de kassa niet weet wat de productie van die dag geweest is, wordt de derving 

(in verkoopwaarde) weggezet tegenover de omzet.  
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E.6.3 Afval en Verpakkingen 

De doelstelling om de hoeveelheid restafval terug te brengen wordt ook door de 
categorie catering bijgedragen. Naast afval vanuit de catering wordt ook bij de 

koffieautomaten teveel afval geproduceerd. Er wordt al met leveranciers gesproken 
over de mogelijkheden om dit terug te brengen. Daarbij gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Minder gebruik van (mono)verpakkingen, liefst helemaal niet meer, tenzij 

dit nodig is om voedselverspilling te voorkomen. 

• Hergebruik bekers, dit stimuleren door met kwaliteit en uitstraling van de 

bekers hier op in te spelen. Samen met de CDV’s moet hier een gerichte 

communicatiecampagne23 voor opgezet worden.  

• Minder gebruik kleine verpakkingen koffie en thee, stimuleren 

statiegeldverpakkingen en terugnemen grootverpakkingen. 

• Terugnemen (of laten ophalen) en (laten) verwerken Koffieprut 

• Hergebruik machines stimuleren door geen nieuwe machines te eisen.  

• CO2 uitstoot/footprint van de koffieketen leidend laten zijn, de gebruikte 

verpakkingen moeten daar onderdeel van zijn.  

• Voor klein keukenmateriaal zal in het contract worden opgenomen dat 

verpakkingen retour worden genomen door de leverancier.  

• Voor verpakkingen in de catering geldt dat in het gunningscriterium of in 

het milieuplan aandacht gevraagd zal worden voor het stimuleren van 

biobased verpakkingen. In de bestaande versie van de milieucriteria 

(Pianoo) wordt hier ook al aandacht voor gevraagd. In afwijking van de 

tekst van het (huidige) Pianoo criterium zal in de catering geen gerecycled 

plastic geëist worden. In verband met voedselveiligheid wordt dit nauwelijks 

toegepast.  

• Blijvend aandachtspunt is de milieuwinst die behaald kan worden. Zo is het 

ongewenst dat iedere leverancier zijn eigen afvalverwerker langs gaat 

sturen. Dit is duurder en minder milieuvriendelijk dan de huidige situatie.  

• Kleinschalige initiatieven met koffiedrab en sinaasappelschillen verdienen 

het om gesteund te worden, maar deze kunnen nooit de grote hoeveelheid 

drab en schillen van alle kantoren verwerken. Bovendien blijft de logistiek 

een probleem. Samen met leveranciers wordt hier gezocht naar nieuwe 

innovatieve oplossingen. 

E.7 Eerlijke handel, Internationale Sociale Voorwaarden 

Nederlandse bedrijven die in internationale ketens opereren, worden geacht de 
OESO richtlijnen toe te passen. Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen worden daarvoor bij de Rijksoverheid Internationale Sociale Voorwaarden 
(ISV) gehanteerd. Dit beleid is verplicht voor de risico categorieën, waaronder 

catering, voor alle aanbestedingen boven de Europese Drempel.   

Gekozen is voor het opnemen van een uitvoeringsvoorwaarde in de aanbesteding, 
waarbij de leverancier na gunning, in overleg met de contractmanager, een ‘due 
dilligence24’ rapport moeten maken, dat bestaat uit een risico-analyse en een plan 
van aanpak met jaarlijks een stand van zaken rapportage. 

Uitgangspunt daarbij is dat alle producten uit risicolanden, waarvan dat mogelijk is, 
moeten een waarborg bezitten dat ze geproduceerd en verhandeld zijn met 

inachtneming van de ILO principes voor eerlijk werk, leefbaar loon of leefbaar 

 

23 Actie was al in het supplement categorieoplan WDA benoemd.  

24 https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/duediligence-handreikingvoorbedrijven-

mei2017.pdf 

 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/duediligence-handreikingvoorbedrijven-mei2017.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/duediligence-handreikingvoorbedrijven-mei2017.pdf
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inkomen. In de bijlage H is een voorlopige lijst met risicoproducten en met landen 
opgenomen, deze kan gebruikt worden als checklist, maar is niet uitputtend. In het 

gesprek met de leverancier kan deze lijst aangevuld (of ingekort) worden.  

Het minimumniveau (niveau 1) voor ISV is dat de leverancier voor alle 
risicoproducten in ieder geval beschikt voor een keurmerk zoals Fair Trade, Utz of 
Rainforest Alliance. Borging op dit niveau kan ook bestaan door deelname aan het 
FIRA platform (Goud), de MVO prestatieladder, ISO 26000 of ISO 20400. De 

leverancier zal daarbij zelf het bewijsmateriaal moeten aandragen.  

Indien niveau twee van toepassing is in een aanbesteding, dan wordt bovenop 
niveau 1 na de implementatie van het contract een due dilligence rapport volgens 
de Pianoo richtlijnen opgeleverd voor 1 of 2 producten. Dit wordt dan jaarlijks 

herhaald. De leverancier dient zelf dan ook zelf een compleet beeld te hebben van 
de risicoproducten en de landen waar deze geproduceerd worden.  

De leverancier zal ook zelf aan moeten tonen (bijvoorbeeld door een jaarlijkse 

onafhankelijke audit) dat hij aan deze eis voldoet. De Opdrachtgever kan bij twijfel 
ook zelf een audit laten uitvoeren.    

Bij niveau 3 wordt due dilligence op alle risicoproducten vanaf het begin toegepast.   

Omdat het hier een uitvoeringsvoorwaarde betreft zal de nadere invulling hiervan 

geschieden na gunning, in gesprek tussen de leverancier en de contractmanager. 
Deze afspraken kunnen per leverancier gemaakt worden en hoeven niet per contract 
ingevuld te worden. De voortgangsrapportages komen jaarlijks aan de orde bij het 
strategisch overleg.  

E.8 Overige doelstellingen en plannen 

E.8.1 Innovatie stimuleren 

Het Kabinet richt zich erop dat de Rijksoverheid 2,5% van het totale inkoopbudget 

besteedt aan innovaties. Er is niet nader gespecificeerd met welke inkopen 
innovaties gestimuleerd moeten worden. Uitgangspunt is dat bij elke inkoop die 
daarvoor geschikt is innovaties gekocht worden.  

Binnen de cateringmarkt worden vele innovaties doorgevoerd. Deze kunnen liggen 
op het terrein van dienstverlening (bijvoorbeeld de keuze voor een 3 euro lunch), op 
het gebied van personeelsbeleid (bijvoorbeeld intensief programma tegen 
ziekteverzuim) of op het gebied van voeding (meer vers en minder derving door op 
locatie te snijden).  

Dit alles wordt niet specifiek uitgevraagd, maar door leveranciers in een 
ondernemersplan aangeboden als oplossing voor de door ons beschreven 
doelstellingen. De beschreven inkoopstrategie (zie par. 4.13) geeft aan dat dit ook 
voor de toekomst de beste manier is om innovaties te stimuleren.  

Op het gebied van WDA zit de innovatie vooral in de managementinformatie door 

nieuwe ICT systemen (dashboards). We nemen dit al mee in de uitvragen.  

Daarnaast is de zetmethode ‘versgemalen bonen’ ofwel ‘beans to cup’ sterk in 

opkomst.  

Concreet wordt in catering aanbestedingen de eis opgenomen dat tenminste 2 
innovatieve voorstellen per jaar gedaan worden. In WDA aanbestedingen worden 
innovaties verwerkt in de gunningscriteria (kwaliteitseisen).  

E.8.2 Code verantwoordelijk markgedrag 

De rijksoverheid heeft in 2012  de code verantwoord marktgedrag getekend. Deze 
code had eerst alleen betrekking op schoonmaak maar is ondertussen uitgebreid 
naar diverse sectoren, waaronder catering. De toepassing van code vraagt 
inspanning van opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemers. In 2014  is bij alle 

cateraars een plan van aanpak uitgevraagd hoe ze de uitgangspunten van de code 

willen gaan implementeren bij de contracten van de rijksoverheid. Afgesproken is 
onder meer dat jaarlijks door de deelnemers een gesprek met een 
vertegenwoordiging van het cateringpersoneel gehouden wordt.  

In juli 2017 is door de ICBR een handreiking goedgekeurd hoe alle partijen 
verantwoord om kunnen gaan met de sluiting van locaties of onderdelen van 
locaties. Dit naar aanleiding van de ervaringen tijdens crisesjaren waarbij de 
cateraars het gevoel hadden dat de overheid bij de sluiting van locaties het 
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personeelsprobleem te veel op hen afwentelde. Het gevolg hiervan is o.m. dat bij 
aanbesteding waar dit betreft nu een gunningscriterium: ‘omgaan met personeel in 
onzekere tijden” opgenomen worden, waarbij degene die een garantie geeft voor de 
herplaatsing van het personeel de hoogste score krijgt.  

E.8.3 Externe kosten 

De prijs die wij betalen voor veel producten (zeker voor voedsel) is geen reële prijs.  
De externe effecten zijn hierin niet meegenomen. Een groot deel van de 
milieueffecten van de productie wordt niet verrekend in de kostprijs maar 
afgewenteld op de samenleving of op een volgende generatie. Dat geeft met name 
voor de prijs van vlees een vertekend beeld.   

 De nieuwe aanbestedingswet biedt de mogelijkheid om naast (of ipv?) de gemaakte 
kosten de werkelijke kosten (true pricing) als basis voor de gunning te gebruiken. 

Samen met het ministerie van LNV wordt gewerkt aan een pilot voor de banqueting. 
Indien de gezamenlijke inkoop van voedsel onderdeel van de categorie zou worden, 
biedt dit meer mogelijkheden om ‘true pricing’ in te zetten. 

E.8.4 Marktvisie Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft een visie ontwikkeld, waarbij open samenwerking met 
marktpartijen centraal staat. https://www.marktvisie.nu/demarktvisie/ 

Alhoewel de marktvisie vooral geschreven is voor de bouwsector, zijn de aspecten 
van samenwerking en transparantie naar de markt ook voor de aanbestedingen en 
contracten van de categorie catering van toepassing. Ook proberen we zoveel 
mogelijk te leren van de voorbeelden uit de Grond, Weg, en Waterbouw sector. 

  

https://www.marktvisie.nu/demarktvisie/


 

 

RVO BEDRIJFSINFORMATIE 

Betreft consumptieve dienstverlening bij de rijksoverheid                 

 | CATEGORIEPLAN CATERING  

 |    19 juli 2021 

 

|  

Pagina 78 van 97 

 

 

 : Top 20 catering bedrijven 

 

 

 Naam  Omzet Personeel 

1 Sodexo25 18,4 miljard 5400 

2 Albron 295 miljoen 4400 

3 Compass group 278 miljoen 4000 

4 KLM Catering 149 miljoen 1350 

5 Vermaat groep 83,3 miljoen 2000 

6 Jaarbeurs 57,1  500 

7 Kon Van den Boer Groep 55 275 

8 Hutten 47,5 1100 

9 Prorest26 46 1120 

10 OSP27 40 500 

11 SAB 36 700 

12 ISS 33,6 496 

13 Cormet schoolcatering 27,8 400 

14 Appel 22,5 1050 

15 Vitam 17,8 450 

16 RAI catering 16,9 350 

17 PDX Services 15 75 

18 Vineyard 7,5 20 

19 Van der Linde 6,5 400 

20 Van Leeuwen 5,6 140 

 

  

 

25 Sodexo geeft geen landelijke cijfers, alleen wereldwijd 

26 Prorest is in 2017 opgegaan in Albron 

27 OSP is in 2016 door Vermaat Group overgenomen 
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 : Ontwikkelingen en trends van belang voor categorie catering 

Er bestaan vele lijstjes van trends op het gebied van voedsel en horeca. Veel van 
die trends zijn ook door te trekken naar de bedrijfscatering, waarin we steeds meer 
van bedrijfshoreca kunnen spreken. Hieronder een opsomming van de belangrijkste 
ontwikkelingen voor de komende periode.  

G.1.1 Inrichting  

Het bedrijfsrestaurant oude stijl is nog niet rijp voor het museum. Het bestaat nog 
steeds. Lijnbuffet, dienbladen, kassa, tafeltjes, stoelen, afruimband. Boterhammen 
met kaas, ham en hagelslag, melk, karnemelk en voor wie gek wil doen: een 

kroketje. Niet al te duur, niet al te verrassend. Maar het bedrijfsrestaurant oude stijl 
heeft zijn langste tijd wel gehad. Trendy concepten, sfeervol ingericht, voorzien van 

free-flow buffetten, komen hier meer en meer voor in de plaats. Deze restaurants 
zijn doorgaans sfeervol ingericht. Voorzien van afgeschermde zitjes waar mensen 
kunnen werken en gesprekken kunnen voeren. De boterham met kaas is gebleven, 
maar heeft gezelschap gekregen van trendy gerechten, die soms ter plekke worden 
bereid door cateringmedewerkers of liever nog door echte koks. De uitstalling is 
vers en kleurrijk. Het restaurant probeert de gasten te verleiden tot luxere keuzes. 
Een volgende stap zou kunnen zijn het zorgen voor minder lange rijen voor de kassa 

en bereiding van gerechten op bestelling.  

G.1.2 Ondernemen op locatie 

Cateraars stappen meer en meer af van menu’s die vanuit het hoofdkantoor worden 
opgelegd. Er komt ruimte voor ondernemerschap op locatie. Dat betekent dat het 

aanbod optimaal kan worden afgestemd op de wensen van de bezoekers van het 
bedrijfsrestaurant. De cateringmanager krijgt meer vrijheid om naar eigen inzicht te 
ondernemen. Er is al een tekort aan koks gesignaleerd! Dit betekent dat er ook 
ruimte is om specifieke streekproducten in het assortiment op te nemen. Dit staat 
overigens wel op gespannen voet met de noodzaak de samenstelling van de menu’s 
beter te beheersen. Dit is gerelateerd aan de allergenenwet, maar ook om ivm 
gezondheid aan te kunnen geven hoeveel calorieën, zout en suiker in een gerecht 

zitten.  

G.1.3 Meer variatie 

Restauratieve voorzieningen zijn gevarieerder geworden. Er is meer keus, de 

openingstijden zijn verruimd. Het bedrijfsrestaurant is op veel plaatsen uitgegroeid 

tot een plaats waar mensen niet alleen eten, maar ook werken, ontmoeten en 

relaxen. Het nieuwe werken, waarbij medewerkers zelf kunnen uitmaken waar, 

wanneer en met wie ze werken, zorgt ervoor dat het bedrijfsrestaurant meer uren in 

gebruik is. Als het even kan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Zo benut je de 

vierkante meters aanmerkelijk beter. De restauratieve voorzieningen blijven 

overigens niet beperkt tot de bedrijfsrestaurants. Zithoekjes, koffiecorners, cafés en 

ontvangstruimtes completeren het aanbod. Medewerkers kunnen kiezen. Ook binnen 

de overheid bestaat een veelheid aan mogelijke uitgiftes. Veel gebouwen kennen 

ook aparte koffiecorners waar de cateraar een grote vrijheid heeft voor het 

aangeboden assortiment, soms ook non food producten.  
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G.1.4 Cateraars investeren in concepten 

Bedrijfscatering oude stijl hield ook in dat de opdrachtgevers alle investeringen in 

keukenapparatuur en inrichting van het restaurant voor hun rekening namen. Dat is 

niet meer vanzelfsprekend. Steeds meer cateraars zijn bereid daarin te investeren. 

Cateraars die investeren, willen daar wel wat voor terug. Een contract dat lang 

doorloopt bijvoorbeeld. Geen drie jaar, maar tien jaar. Bevoegdheden om acties te 

bedenken en uit te voeren waarmee ze de omzet kunnen opvoeren. Niet al te veel 

beperkingen, maar wel alles in overleg. Bovenbeschreven concepten tref je aan op 

plaatsen waar veel traffic is en waar dus ook veel mogelijkheden liggen om 

succesvol te ondernemen. In ziekenhuizen bijvoorbeeld of op plaatsen die door 

meerdere doelgroepen worden bezocht. Denk aan grote bibliotheken.  

 

G.1.5 Gezond leven  

Natuurlijk willen we allemaal gezond gaan leven, gezond gaan eten dus ook. 

Cateraars lopen wat dit betreft voorop. Maar ze hebben een probleem. Je kunt de 
mensen niets opdringen, want dat vinden ze betuttelend. Aan de andere kant kun je 
ze ook niet zomaar van alles voorschotelen, want dat is slecht voor ze. Dus dan 
maar verleiden en voorlichten. Verleiden om gezonde keuzes te maken. Door 
gezonde producten voordelig te maken en ze voor het grijpen te plaatsen.. 
Voorlichten helpt ook. Zo heeft Addam28  een vitaliteitsprogramma ontwikkeld. 
Medewerkers van bedrijven die meedoen, kunnen hun bestellingen via de kassa 

koppelen aan een website die hen inzicht geeft in hun eetpatroon. De site koppelt 
daar individuele adviezen aan. 

 

G.1.6 Know Your Food 

Eurest beschikt over het Know Your Foodconcept dat 

draait om gezond en lekker eten.  Eten wordt gekoppeld 
aan verschillende ‘moods’ , als je energie nodig hebt, kies 
je iets anders dan als je moet ontspannen. Ook andere 
cateraars zijn ermee bezig. Vrijwel alle aanbieders reppen 

over duurzame producten van Hollandse bodem. 
Traceerbaar en afkomstig uit de streek.  

 

G.1.7 Multiservice contracten 

Op een aantal plaatsen werken ze met een multiservice contract. Meerdere 
facilitaire diensten, waaronder ook de catering, worden ondergebracht bij één 
aanbieder. Dat bekent één aanspreekpunt, één factuur en één leverancier. 
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met een dergelijk 

contract.  Vanuit categoriemanagement is het initiatief genomen om de ervaringen 
hier mee te evalueren. Binnen de overheid is het aantal multiservicescontracten 
afgenomen, binnen het bedrijfsleven neemt het nog steeds toe. 

 

28 http://food-challenge.nl/ 

 

http://food-challenge.nl/
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PPS of DBFMO is een bijzondere vorm, omdat daar ook de bouw of renovatie van 
het gebouw meegenomen wordt en een contract voor 25-30 jaar afgesloten wordt. 
Categoriemanagement heeft hier verder geen bemoeienis mee.   

 

G.1.8 Meer cateraars per (onderwijs)instelling 

In het onderwijs is het geen uitgemaakte zaak meer dat één bedrijf de catering 
verzorgt. Bij het in gang zetten van deze ontwikkelingen hebben voorlopers, zoals 
We Canteen, opgestart in 2012, een rol van betekenis gespeeld. We Canteen laat de 

catering verzorgen door meerdere plaatselijke ondernemers, veelal creatieve koks 
met een specialiteit. Met We Canteen is door categoriemanagement in 2012 een 
foodcourt verzorgd in het atrium van het Ministerie van Economische Zaken. In het 
Petit Café in de Resident wordt de exploitatie verzorgd wordt door een 

zorginstelling, dit concurreert met de cateraar in het bedrijfsrestaurant en het grand 
café, ook dit is een voorbeeld van meerdere opdrachtnemers in 1 pand.  

Behalve het onderwijs legt We Canteen zich nu ook toe op bedrijven. 
Bedrijfsrestaurants worden omgevormd tot food courts waar het aanbod wordt 
verzorgd door lokale ondernemers. Het basisassortiment ligt in handen van één 
partij. Wisselende partijen zorgen voor een ‘wereldse aanvulling’ hier op. Het mag 
duidelijk zijn dat dit voor variatie zorgt. Aandachtspunt is in dit geval de 

overnameplicht van het zittende cateringpersoneel. Het mag niet zo zijn  dat de 
invoering van een innovatief concept leidt tot ontslag van de huidige 
cateringmedewerkers.    

Een andere manier is het zelf contracteren van meerdere cateraars. Hogeschool 
Rotterdam koos voor bijna iedere locatie een andere cateraar. Studenten mochten 

meebeslissen wie dat zou worden. Ook op Tilburg University ligt de catering in 
handen van verschillende bedrijven. Cateraars en horecaondernemingen zorgen 

voor een afwisselend aanbod. Het aanbod wordt verzorgd door aanbieders zoals 
Starbucks, Albron, Sodexo, Döner Company en Bonheur Horecagroep.   

 

    

 

G.1.9 Duurzame insecten, wieren en bonen  

Er wordt in de voedingsindustrie geëxperimenteerd met het vervangen van dierlijke 
eiwitten door duurzamere plantaardige eiwitten, zoals peulvruchten, noten, 
paddenstoelen, zeewier en algen. Ook het toevoegen van (bewerkte) insecten staat 
volop in de aandacht. De promotie van de peulvrucht gebeurt o.m. door de 

Peulenparade waar vanuit categoriemanagement aan deelgenomen is.  
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Foto: uitreiking van de ‘Superpeul’ door Urgenda 

 

 

G.1.10 Food trucks 

In 2010 hadden nog maar weinig Nederlanders ervan gehoord: food trucks. 
Rijdende, gespecialiseerde aanbieders van eten of drinken. Ze worden ingezet op 
festivals, foodmarkets, in winkelcentra en op bedrijventerreinen.  Food trucks zijn 
anders dan de rijdende viskramen en snackwagens die we al veel langer kennen. Ze 
zijn gespecialiseerd in één productsoort. De gerechten zijn vers en van een hoog 

niveau. Ze zijn actief op wisselende plaatsen. Food trucks zien er kleurrijk uit en 
kenmerken zich door originele namen. Ze verkopen producten zoals garnalen, sushi, 
cajun, falafel, koffie en cakes, gourmet, kip, ijs, pizza’s, zelf gemaakte 
vruchtensappen en verse frites. Het komt ook voor dat ze zich toe leggen op 

bepaalde keukens zoals Thais, Chinees of Indisch. Ook Cateraars gaan hier steeds 
meer gebruik van maken 

G.1.11 Creatieve concepten in de zorg  

De zorg maakt moeilijke tijden door. Structuren veranderen, subsidies lopen terug, 
ontslaggolven volgen elkaar op en ouderen blijven langer thuis wonen. Maar het 
belang van eten, drinken en hospitality wordt door steeds meer mensen 
onderschreven. Dat betekent dat er ruimte is creatieve concepten die weinig kosten, 

maar veel opleveren. Zeker als je mee gaat rekenen dat cliënten die goed eten, 
sneller herstellen en in veel gevallen minder vaak een beroep doen op 
medicijnen en op zorg. Daar valt dus geld te verdienen. Dat besef 
begint langzaam door te dringen. Patiëntgericht aanbieden is in de 
zorg een trend waar we nog veel van gaan horen, een trend die in de 

kinderschoenen staat. Het gaat om voeding afgestemd op de ziekte 

en het individu. Selectieve smaaksturing is overgewaaid uit België. De smaken van 
de gerechten worden afgestemd op de doelgroep. Op ouderen bijvoorbeeld of op 
bepaalde patiëntgroepen. Bij deze kookmethode heeft men  speciale aandacht voor 
aroma’s en kruiden, zodat ouderen weer met smaak gaan eten. Smaken worden 
sterker gemaakt, door te variëren met temperaturen, technieken, kooktijden, 
kruiden en producten verkrijgt men sterkere aroma’s en meer smaak. Het gevolg is 

dat ouderen beter gaan eten. 

Selectieve smaaksturing wordt ook toegepast voor patiënten. Patiënten met 
smaakverlies – na chemo is daarvan bijvoorbeeld vaak sprake - kunnen er 
bijvoorbeeld baat bij hebben. In de keuken van het Ikazia 29 ziekenhuis bereiden ze 
maaltijden voor ‘speciale patiënten’ dagelijks op maat zodat zij weer gaan eten.  

G.1.12 Rol cateraars 

Ook cateraars doen het nodige als het gaat om het afstemmen van voeding op 
patiëntgroepen. FoodforCare, een zusterbedrijf van Maison van den Boer, verzorgt 
zes tot zeven keer per dag gerechtjes die zijn afgestemd op 
de ziekten van patiënten. Dit gebeurt sinds kort in het 
Radboudumc te Nijmegen. Meerdere ziekenhuizen tonen 

interesse, aldus de cateraar.  

 

Een andere cateraar die zich inspant op het gebied van 
voeding en ziekten is Eurest. Uit onderzoek van Alzheimer’s 

 

29 http://www.ikazia.nl/over-ikazia/nieuws/smakelijk-opening-spreekkamer 

 

http://www.ikazia.nl/over-ikazia/nieuws/smakelijk-opening-spreekkamer
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Disease International in samenwerking met Eurest is gebleken dat gezonde voeding 
van grote invloed is op de gezondheid van dementerenden.  

 

G.1.13 Partycatering  

Steeds meer partycateraars slagen erin om de boodschap van de opdrachtgever 

kracht bij te zetten. Ze doen dat door zich te verdiepen in het bedrijf en de 
feestgangers een unieke beleving mee te geven. Een verhaal dat blijft hangen. Daar 
kan de opdrachtgever wat mee. De feestgangers, klanten van de opdrachtgever, 
praten er jaren later nog over.  

Een groeiend aantal chefs in de partycatering is actief 
geweest in de keukens van sterrenrestaurants. Ze zijn 
culinair zéér vaardig. Hun inbreng zorgt ervoor dat 

cateraars tot nog meer in staat zijn. Originele, 
smaakvolle gerechten bereiden bijvoorbeeld, die voor 
kleine en grote groepen geserveerd kunnen worden. 
 

Sinds begin 2015 brengen feesten op locatie een extra 
fiscaal voordeel met zich mee. Dit is een gevolg van de werkkostenregeling die 
voorschrijft dat ondernemers maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon 
kunnen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.  
Partijen en feesten op locatie van het bedrijf zelf vallen buiten de vrije ruimte, het 
deel dat onbelast mag worden vergoed. Dat betekent dat die ruimte voor andere 
‘giften’ kan worden benut zonder dat daar over hoeft te worden afgerekend met de 

fiscus. De werkkostenregeling houdt in dat bestedingen boven de 1,2 procent 
worden bestraft met een eindheffing van 80 procent. Omdat feesten op de werkplek 
fiscaal onbelast zijn, kiezen langzaam maar zeker steeds meer bedrijven ervoor om 

in eigen huis een feest te organiseren.  
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 : Alternatieven voor onbemensde locaties 

Voor vestigingen kleiner dan 70 lunchgebruikers is het mogelijk gebruik te maken 
van alternatieve cateringvormen.  

 

1. Niets regelen 

De minimumvariant is natuurlijk, geen lunchvoorziening meer aanbieden, de vrije markt (MKB) 
gelegenheid geven hierin te voorzien. Indien er in de omgeving ruimte is om vanuit de markt 
een voorziening te bieden of reeds aanwezig is (nabij centrum) is er geen directe noodzaak om 
dit inhouse te organiseren.  

Werkgever moet wel de ruimte bieden om ergens te lunchen. Dit kan op locatie van de huidige 

voorziening zijn, maar kan bij Het Nieuwe Werken ook op een effectievere manier ook ergens 
andere binnen de locatie worden gecreëerd.  Een teamkamer/ overlegplek/ relaxruimte kan ook 
dienen als plek om te lunchen. Hiermee wordt uiteraard minder voldaan aan de sociale behoefte, 
die met name geconstateerd is bij kleinere locaties. Andere nadeel is mogelijk dat men naar 

buiten ‘gejaagd’ wordt waardoor er mogelijk meer lunchtijd nodig is en de kans bestaat dat 
werkzaken op ‘openbare’ plekken besproken worden(informatiebeveiliging). Een laatste mogelijk 
nadeel is dat medewerkers mogelijk de lunch gaan declareren volgens de lunchvergoeding 
(€11?) dat kan de kosten toch weer opdrijven.  

2. Lunchvergoeding 

Mogelijkheid is om het bedrag dat nu aan subsidie gegeven wordt (of een lager bedrag), te 
verdelen onder de medewerkers, zodat ze zelf bepalen hoe ze dat kunnen uitgeven . De 
werkkostenregeling hanteert een normbedrag van €3,25. Ook kan met een plaatselijke 
leverancier een bonnensysteem afgesproken worden. In dat geval kan natuurlijk geen 

lunchdeclaratie meer plaatsvinden. 

3. Lunchen bij de buren 

Lunchvoorziening regelen bij een andere (overheids)organisatie in de buurt. Het zogenaamde 
“lunchen bij de buren” is aantrekkelijk omdat maar 1 ruimte, 1 contract, 1 keuken, 1 
aanbesteding, 1 contractbeheerder beschikbaar gesteld hoeft te worden. Met de buren zullen 

afspraken gemaakt moeten worden als: toegang, subsidie etc.   

4. Automaten 

Mogelijk kan ook in de lunchbehoefte worden voorzien door automaten te plaatsen. Deze wijze 

van aanbieden is een soort vangnet voor mensen die geen eten bij zich hebben en niet buiten de 
deur willen eten. Het voegt naast een feitelijke verstrekking niet veel toe aan de sociale functie 
van het restaurant. Automaten gecombineerd met oven of magnetron geven ook de 
mogelijkheid iets op te warmen. Er bestaan ook zeer goede soepautomaten. Zie bijlage voor 
nadere info. 

http://www.missethoreca.nl/Catering/Nieuws/2009/9/Ambtenaren-Heerenveen-moeten-lunch-uit-automaat-
halen-HOR032064W/ 

 

http://www.mealcompany.com/index.asp?LangId=1&PageId=4 

 

5. Bestelling 

Een andere mogelijkheid is dat er door de medewerkers eten wordt besteld bij een 
externe  leverancier die dit aansluitend bezorgd op locatie rond lunchtijd. Dit kan 
eventueel geplaatst worden in een zogenaamd lunchmeubel, lunch buffet, pick up 
point. Lunch is dan doorgaans per medewerker verpakt en wordt digitaal per 

medewerker afgerekend bij bestelling met de leverancier.  

 

Aanvullend kan eventueel nog een soepterrine worden geplaatst. Mogelijk kunnen er 
ook manden (kant en klare) broodjes, melk, fruit e.d. worden geplaatst die 
afgerekend worden bij een vrijwilliger/medewerker of op basis van selfservice. 
Hierbij kan mogelijk gebruik gemaakt worden van een plaatselijke cateraar. Maar 
ook de grote cateraars hebben concepten die hierin voorzien. Er is hier wel de inzet 
voor nodig van een eigen medewerker, bijvoorbeeld van de receptie.   

http://www.missethoreca.nl/Catering/Nieuws/2009/9/Ambtenaren-Heerenveen-moeten-lunch-uit-automaat-halen-HOR032064W/
http://www.missethoreca.nl/Catering/Nieuws/2009/9/Ambtenaren-Heerenveen-moeten-lunch-uit-automaat-halen-HOR032064W/
http://www.mealcompany.com/index.asp?LangId=1&PageId=4
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Bijvoorbeeld: 

 

http://www.broodjesexpress.com/html/contact_en_bestellen_broodjes_.html 

http://www.lunchpakkettenexpress.nl/nl/home/ 

http://www.sotasty-lunchpakket.nl/ 

Berekening bij de laatste: voor 20 mensen lunchpakketten: 175 euro per dag. 

Eigen bijdrage medewerker is  3 euro = 60 euro, bijdrage werkgever is 115 euro per 
dag is * 255 dagen per jaar is ca. 30.000 ofwel meer 1400 euro per jaar per 
persoon. Dit bedrag wordt lager omdat in de praktijk het aantal werkdagen korter 

zal zijn.  

http://companysandwich.nl/pages/nl/home.php 

Berekening bij deze voor 20 mensen ca. 100 euro per dag.  

Eigen bijdrage medewerker = 3 euro, 60 euro bijdrage werkgever is 40 euro per dag maal 255 
dagen is ca. 10.000 per jaar ofwel 500 euro per medewerker.  

6. Onbemensde Coffee corner 

Een iets uitgebreidere optie is een “coffee corner/ trefpunt” waarin middels, 
gesmeerde broodjes, koffieverstrekking, taarten, smoothies, warme panini’s (e.d. 

wel voorzien wordt in een minimale behoefte. Werknemers die geen tijd hebben, 
maar wel eten/ drinken wensen te halen kunnen dan in huis aan de voorzieningen 
komen. De ruimte rond een coffee corner kan teven dienen als ontmoetingspunt 
voor HNW. De inrichting moet daarvoor wel geschikt zijn.  

7. Inbesteden 

In het regeerakkoord Rutte II is gesteld dat daar waar mogelijk de banen voor de 
laagste lonen weer in eigen dienst te nemen. Bij de inbestedingsoperatie van de 

rijksoverheid is catering buiten beschouwing gebleven, maar op de kleinste locaties 
zou dat misschien wel kunnen in een bepaalde vorm.   

Paresto (cateraar van Defensie) heeft een berekening gemaakt, waarbij voor een 
werkgeversbijdrage van ca. € 32.000,- een locatie van 50 medewerkers voorzien 
kan worden van eten en drinken. Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van 
een lunchmuur/openrestaurant of lunchkar.  

Uitwerking zou ook kunnen geschieden door een gastvrouw/-heer op de locatie aan 
te stellen die behalve de catering ook nog andere hand en span diensten kan 
verrichten (receptie, telefoon, multifunctionals) 

 

 

 

 

  

http://www.broodjesexpress.com/html/contact_en_bestellen_broodjes_.html
http://www.lunchpakkettenexpress.nl/nl/home/
http://www.sotasty-lunchpakket.nl/
http://companysandwich.nl/pages/nl/home.php


 

 

RVO BEDRIJFSINFORMATIE 

Betreft consumptieve dienstverlening bij de rijksoverheid                 

 | CATEGORIEPLAN CATERING  

 |    19 juli 2021 

 

|  

Pagina 86 van 97 

 

 

  : KPI Overzicht (Voorbeeld) 
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 : Bestaande overeenkomsten 

Huidige stand van zaken contracten catering en warme dranken 

1. Catering 

NR 
Naam deelnemende 
organisatie  Leverancier start eind 

opmerking 

2 
FMH (Jubi. Hoftoren 
e.a.) Eurest 1-11-2020 1-11-2028 

Incl Beatrixpark, 
Schenkkade, RBC 

4 RIVM Sodexo 14-12-2012 31-12-2020 
Loopt door tot 
verhuizing 

5 IND Albron 1-1-2018 1-1-2025  

6 AZ  Eurest 1-4-2017 1-4-2025  

10 OM/NFI Vitam 1-11-2019 1-11-2022  

11 Belastingdienst VITAM 1-9-2016 1-9-2024 
 

12 Rechtspraak 
Sodexo, Eurest en 
Albron 1-2-2015 1-2-2021 

Aanbesteding uitgesteld 
door Corona 

13 
RVO, NVWA, RCE en 
ACM, Albron 1-1-2019 1-1-2020 

Naar CDV’s 

14 FMH (Resident) Albron 1-4-2015 1-4-2022 
 

15 RWS Albron  23-12-2018 1-1-2026 
Niet afgesloten onder 
CM 

16 RAFEB Hof Catering 4-1-2016 4-1-2020 
Aanbesteding uitgesteld 
door Corona 

18 FMH (KK4) Albron  1-12-2017  1-1-2023 

KK4 wordt gesloten 

19 FMH (B73) Albron  1-7-2015 1-7-2023 

 

21 AZ House of Lords  14-10-2020 14-10-2024 

 

 

 

2. Warme dranken 

 

  Naam deelnemende organisatie Leverancier start eind Opmerking 

1 FMH 2  (Turfmarkt + anderen) Selecta 1-10-2017 1-10-2025  

2 FMH 1 (Hoftoren, Beatrixpark), NA, EZ kern, AZ Selecta 1-mei-16 30-apr-23  

3 Defensie Douwe Egberts 1-jul-19 1-jul-27  

4 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Selecta  1-11-2013 Tot 1-10-2018 
Verhuizing  in 2021  

5 Belastingdienst Douwe Egberts 1-4-2014 1-4-2021 Niet onder CM 

6 Rijkswaterstaat Selecta 17-10-2020 17-10-2028 
 

8 DJI/ IND MAAS 1-10-2020 30-9-2028 

 

9 Rechtspaak/RVO/NVWA/IJG MAAS 2018 2026 
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Kwaliteitsaudits 

 

Klein keukenmateriaal 

  Naam deelnemende organisatie Leverancier start eind Opmerking 

1 
Rijksoverheid, Politie, Rechtspraak 
etc.  Senz (voor catering) 1-5-2020 1-5-2024 

 

2 
Rijksoverheid, Defensie, Politie, 
Rechtspraak etc.  HTC (voor WDA) 1-5-2020 1-5-2024 

  

  Naam deelnemende organisatie Leverancier start eind Opmerking 

1 FMH, Belastingdienst, RWS etc.   Zwanenburg 1-2-2018 1-2-2022 

 

2 DJI, Politie, Rechtspraak etc.  King 1-2-2018 1-2-2022 
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 : Standaardeisen banqueting 

1. Er zijn maximaal 3 keuzen (standaard) vergaderlunches 

2. In ieder geval 1 van die keuzen is volledig plantaardig en gezond 

3. De plantaardige keuze mag niet de duurste zijn 

4. Op bestellijsten en in bestelsystemen wordt de plantaardige keuze als eerste 
gepresenteerd. 

5. Er wordt regelmatig gemonitord hoeveel er verspild wordt 

6. De porties zijn flexibel en worden aangepast aan de uitkomst van de 
monitoring. 

7. Bij kleinere porties voor de dezelfde prijs, gaat de kwaliteit van de 
producten omhoog 

8. De krentenbol wordt niet standaard geleverd maar is 1 van de losse 
elementen.  

9. Het per persoon samen kunnen stellen van een lunch uit losse elementen 
heeft de voorkeur 

10. De naamgeving van de arrangementen mag geen waardering of normering 
inhouden (dus geen basis en luxe meer). Richten naar doelgroep, 
directeurenlunch of bouwvakkerslunch kan wel.  
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 : Indexering 

De tarieven voor de consumptieve dienstverlening staan vast tot 1 jaar na 
ingangsdatum van een nieuwe overeenkomst. De tarieven kunnen jaarlijks (een jaar 

na gunning) worden geïndexeerd. Het doel van categoriemanagement is om alle 
indexaties gelijk te laten lopen. De indexatie datum voor alle nieuwe gesloten 
overeenkomsten is 1 juli. Indien een contract op 1 april (jaar X) wordt afgesloten 
dan is indexatie vanaf 1 juli van het jaar daarop (jaar X+1) mogelijk. Het 
indexatieverzoek moet 3 maanden voor de indexatiedatum aangeleverd worden bij 
de contractmanager van de categorie. Dat is dus op 1 april van het jaar X+1. In 
principe wordt daarvoor de meest recente index gebruikt, dus die van maart. Als die 

niet beschikbaar is, die ervoor.  

De tarieven kunnen als volgt worden geïndexeerd:  

 

Indexering Catering contracten is als volgt opgebouwd 

a. Indexering van de vaste verrekenprijzen en de vaste tarieven voor de 
banqueting en de aanneemsom geschiedt op basis van het CBS Indexcijfer 
Consumentenprijzen Prijsindex, Groep 11120 Kantinediensten. 

b. Indexering van de uurtarieven voor personele inzet op afroep bij bijeenkomsten 
op basis van het CBS Indexcijfer CAO Lonen per uur, inclusief bijzondere beloning, 

bedrijfstak 55 Horeca. 

Rekenmethode indexering:  

(indexcijfer nieuwe jaar – indexcijfer oude jaar)/ indexcijfer oude jaar x 100%  

Als nieuwe jaar wordt gehanteerd het meest recente volledige jaar waarvan het 

gemiddelde definitieve indexcijfer bekend is, als oude jaar wordt het jaar daarvoor 
genomen. 

Indexering Warme Dranken is als volgt opgebouwd 

a. Indexering looncomponent 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS statline 

Onderwerp: CAO — lonen contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers 
2010=100 

lndexcijfers: CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen 

Bedrijfstak: CBS indexering 581 2008 a-u alle economische activiteiten 

CAO sector: Particuliere bedrijven 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82838NED&D1=1,3,10&D

2=a&D3=0&D4=0&D5=85-115&VW=T 

 

b. indexering ingrediëntencomponent 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS statline 

index: Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100 

Onderwerp: CPI 

Bestedingscategorie: 012100 koffie, thee en cacao 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83131NED&D1=0&D2=63
&D3=(l-39)-l&VW=T 

 

c. Indexering component losse ingrediënten en bekers 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS statline 

Index: Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100 

Onderwerp: CPI 

Bestedingscategorie: 000000 Alle Bestedingen 
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83131NED&D1=0&D2=0
&D3=(l-39)-l&VW=T 

Indexatie kwaliteitsaudits: 

a. Indexatie: CBS index voor commerciële dienstverlening 

(dienstenprijsindex 2010= 100)) 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81530 

NED&D1=0,2&D2=0-2,12,16-17,24,29-30,34-35,37-40,53- 

54,69,71,90-91,100-101,103,108,112&D3=55- 

61&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T  

Indexatie klein keukenmateriaal 

De Prijzen voor de overeengekomen lijst Hardlopers en de catalogusprijzen per 

artikel voor het Overig assortiment  kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. 

Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste conform het CBS 
producentenprijsindex (“PPI, afzetprijzen, invoerprijzen, met prijsindex 2010=100) 
van het CBS en is gebaseerd op (de mutatie van) het gemiddelde prijsindexcijfer 
van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het wijzigingsverzoek door het CBS 
gepubliceerde definitieve cijfers. De prijswijziging is pas van kracht na akkoord 

Koper. 

Berekening vindt plaats volgens onderstaande rekenmethode: 

(indexcijfer nieuwe jaar – indexcijfer oude jaar)/ indexcijfer oude jaar x 100% 

Als nieuwe jaar wordt gehanteerd het meest recente volledige jaar waarvan het 
gemiddelde definitieve indexcijfer bekend is, als oude jaar wordt het jaar daarvoor 
genomen. 
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 :lijst met risicoproducten en landen  

De MVO risico’s van de sector zijn met name gerelateerd aan de productie van 
agrarische grondstoffen in het buitenland. Voorbeelden zijn de productie van cacao 
in West Afrika, soja in Zuid Amerika en palmolie in Indonesië en Maleisië. Een 
belangrijke manier van de sector om verschillende risico’s te beperken is op dit 
moment de certificering van grondstoffenketens. De samenwerking met het Initiatief 

Duurzame handel (IDH) en het bijdrage aan verschillende ‘round tables’ maken deel 
uit van deze strategie.  

Voor de onderstaande producten en landen moet een strategie duidelijk zijn 
waarmee de risico’s beperkt blijven. 

Producten en landen (van IDH): 

• Cacao:  
o Côte d'Ivoire,  

o Ghana,  

o Indonesia,  

o Nigeria,  

o Cameroon and  

o Vietnam 

• Tea  
o India,  

o Kenya,  

o Rwanda,  

o Malawi,  

o Uganda,  

o Indonesia,  

o Sri Lanka,  

o China and  

o Vietnam. 
• Soy 

o Brazil 

o Argentina 

o Paraguay 

o Bolivia 
• Aquaculture 

o Vietnam                                                       

o Indonesia 

o Thailand 

o India 

o Bangladesh 

o Ecuador 

• Spices 

o Indonesia 

o Vietnam 

o India 

o Madagascar 

 

http://www.idh-oud.com/cocoa
http://www.idh-oud.com/tea
http://www.idh-oud.com/soy
http://www.idh-oud.com/aquaculture
http://www.idh-oud.com/spices
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• Coffee 
o Colombia, 
o  Brazilie,  

o Ethiopie, 
o Indonesie,  
o Uganda,  
o Vietnam 

• Cashew  
o Ivory Coast  
o Burkina Faso  
o other African countries 

• Fruit and Vegetables : 
o Argentina,  
o Brazil,  

o Colombia,  
o Costa Rica,  
o Ecuador,  
o Egypt, 

o Ghana,  
o Ethiopia,  
o India,  
o Kenya,  
o Morocco,  
o Peru,  
o South Africa 

• Palm Oil 
o Indonesia 
o Malaysia 

o West-Africa  

  

http://www.idh-oud.com/coffee
http://www.idh-oud.com/fruits-and-vegetables
http://www.idh-oud.com/palm-oil
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 : Beleid calamiteitencatering 

 

1. Inleiding 

In het jaarplan 2012 is een project calamiteitencatering opgenomen. Daarvoor is 
een kleine werkgroep uit de klantenraad ingericht.  

Het project begon met het idee dat het resultaat mogelijk zou kunnen zijn een 
gezamenlijke aanbesteding voor een raamcontract calamiteitencatering. Dat idee is 
gedurende het project losgelaten. Een raamcontract bleek geen meerwaarde te 
hebben t.o.v. de huidige situaties. Bovendien is een raamcontract waarbij niet 
duidelijk is of er ooit van afgenomen wordt, een lastig fenomeen, met een dergelijke 

leverancier is het moeilijk een relatie op te bouwen, die juist in crisistijd zo 
belangrijk is. Daarnaast wordt in veel gevallen gekozen voor een 
maatwerkoplossing, een rijksbreed raamcontract zou teveel ‘specialties’ moeten 
bevatten. 

De keuze, hieronder uitgewerkt, is zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen 
contractcateraar. Daar moeten dan in de aanbesteding wel eisen voor opgenomen 
worden. De in deze nota beschreven uitgangspunten vormen dan ook de basis voor 
de eisen die gesteld worden aan de contractcateraar.  

Bedacht moet wel worden dat het opnemen van deze eisen in het contract kosten 

met zich mee kan brengen. Als vooraf al duidelijk is dat geen gebruik van gemaakt 
zal worden van calamiteitencatering, dan kunnen deze eisen beter niet opgenomen 
te worden.  

 

2. Definities 

Als we het hebben over calamiteitencatering, bedoelen we de catering voor 
(rijks)medewerkers die helpen bij het bestrijden van de calamiteit. Slachtoffers, 

evacués etc. zijn hierin niet meegenomen. Indien mogelijk en gewenst, kunnen over 
het gebruik maken van deze catering natuurlijk wel afspraken gemaakt worden.  

De rijksmedewerkers kunnen zich in een rijksgebouw, in een ander kantoor of 
onderweg bevinden. Onderweg is ook ter plekke bij de calamiteit. Het is mogelijk 

dat in de bestrijding van de calamiteit samengewerkt wordt met medewerkers van 
andere overheden of van private partijen. Cateringafspraken die in dat 
samenwerkingsverband gemaakt worden, zijn bepalend boven de hieronder 
beschreven uitgangspunten. Deze uitgangspunten dienen vooral om structureel, 
rijksbreed een aantal afspraken te maken, zodat we weten waar we aan toe zijn en 
dezelfde uitgangspunten hanteren.  

Een calamiteit wordt omschreven als een (natuur)ramp of een (niet) verwachte 
gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken en derhalve over het algemeen 
een (grote) extra personeelsinzet in een korte periode vraagt.  

Zoals uit de definitie volgt hanteren we twee soorten calamiteiten: gepland of niet 
gepland. Voorbeeld van een geplande calamiteit is een ontruiming van een besmet 
bedrijf of een voetbalwedstrijd. Een niet geplande activiteit is een kapotte brug of 
een probleem met een gebouw, zoals de gevelplaten bij de Hoftoren. Niet gepland 
slaat dus op een activiteit die niet vooraf bekend is.  

 

Daarnaast maken we onderscheid naar locatie. We kunnen een crisiscentrum 
inrichten binnen een eigen locatie, maar er kan ook veel personeel onderweg of ter 
plekke zijn.  
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Dat geeft de volgende matrix 

 

 Eigen locatie Onderweg 

Gepland Bijv. meldkamer 

 

 

 

Eigen Cateraar 

 

Bijv. 

ontruimingsploegen 

(NVWA) 

 

Speciaal contract of 

dichtstbijzijnde 

cateraar.  

 

 

 

Niet gepland 

Bijv. crisiscentrum 

 

Eigen cateraar 

 

 

Bijv. groot 

wegongeluk (RWS) 

 

Dichtstbijzijnde 

cateraar of chinees 

bellen 

 

Eigen Locatie 

Voor crisissituaties binnen rijksgebouwen wordt aan de eigen cateraar gevraagd 
binnen korte tijd te kunnen opschalen. Dit kunnen centrale of regionale crisiscentra 
zijn.  

Eis is dat binnen 4 uur broodjes geleverd kunnen worden (max. 350 personen)  
en/of binnen 4 uur een warme maaltijd, overal in Nederland. Afhankelijk van de 
aard en de duur van de calamiteit worden brood- dan wel warme maaltijden 
besteld. De samenstelling wordt bepaald in overleg met de 
crisiscoördinator/manager. De leverancier is bij meerdaagse calamiteiten 
verantwoordelijk voor voldoende variatie in de producten30. Aan de leverancier 
wordt een telefonische bereikbaarheid gevraagd van 24x7. Dit brengt extra kosten 

met zich mee, zie de bijlage over consignatie.  

De cateraar hoeft niet zelf te (overal) kunnen leveren, maar kan hiervoor ook een 
onderaannemer inschakelen. Hij moet wel aannemelijk kunnen maken dat de 
afspraken met onderaannemer goed in elkaar zitten. 

Er kan gekozen worden uit 3 Ontbijt-, of Lunchpakketten:  

A) Broodjes, fruit, reep, (fris)drank 

B) Sandwich, melk, soep 

C) Snack, broodjes, sap 

Er kan gekozen worden uit: Warme maaltijden:  

- eenpansgerecht met toevoegingen, dessert 

- drie componenten, dessert 

 

Als de indruk ontstaat dat de eigen leverancier niet aan de vraag kan voldoen, 
bijvoorbeeld door te weinig capaciteit, moet er voldoende (contractuele) ruimte 
bestaan om samenwerking met andere partijen af te dwingen.  

De voorschriften kunnen per aanbesteding verder ingevuld worden, waarbij 
rekening gehouden moet worden met mogelijke flexibiliteit afhankelijk van de aard, 
plek en duur van de calamiteit.  

Er kunnen per aanbesteding tarieven uitgevraagd worden, er kan ook afgesproken 
worden dat tarieven per calamiteit vastgelegd worden. De personeelstarieven die 

voor de banqueting uitgevraagd zijn, gelden ook voor de inzet bij calamiteiten.  

 

30 Daarbij gelden ook wensen ten aanzien vn vegetairsche producten of producten uit geloofsovertuiging.  
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Bij geplande activiteiten op de eigen locatie worden op de normale manier 
bestellingen ingediend en offertes gevraagd aan de eigen cateraar.  Zorg ervoor dat 

voor de cateraar duidelijk is wie de bestellingen kan doen en afspraken kan maken. 
Dit moet in het crisisdraaiboek vastgelegd zijn, om verrassingen achteraf te 
voorkomen.  

Onderweg 

Onderweg kunnen we definiëren als elke locatie waar gewerkt moet worden, die niet 
een rijksgebouw is. Dit kan zijn de plek van de calamiteit zelf, de reis van of naar 
die plek of een tijdelijk ingerichte noodvoorziening zoals een tent.  

Waakvlam contracten zijn een vreemde zaak. Een contract kan gedurende de gehele 
looptijd nooit afgeroepen worden. Voor marktpartijen ook een lastige situatie. 
Bovendien heb je als contractmanager geen relatie met de marktpartij als je er 
nooit gebruik van maakt.  

Daarom wordt bij de niet geplande calamiteiten ook bij voorkeur gebruik gemaakt 
van de bestaande contracten. Alleen als er geen bruikbaar contract beschikbaar is, 
zou op een andere manier gewerkt kunnen worden. Ook voor niet geplande 
activiteiten geldt wees creatief, bel eerst een plaatselijke leverancier bijv. door een 
bestelservice via internet. Daarna kan met de cateraar overlegd worden hoe de rest 
van de crisisperiode ingevuld kan worden.  

STAP 0: Regel snel eten of drinken met een plaatselijke leverancier (chinees, pizza), 
voor de eerste levensbehoefte. (Met name ’s nachts en in de weekends). In principe 
wordt contant afgerekend voor de persoon of groep en achteraf zonodig met de 
medewerkers de kosten verrekend. Bij voorkeur wordt geregeld dat op rekening 
besteld kan worden.  

STAP 1: Kijk wat het dichtstbijzijnde grote rijksgebouw is, schakel de betreffende 
cateraar daar in. Lukt dat niet schakel dan de cateraar van de hoofdlocatie van de 
crisiscoördinatie in.  

STAP 3: Zorg dat de gekozen cateraar voldoet aan de eisen zoals hierboven onder ‘ 
eigen locatie’  verwoord. Maak afspraken over variatie, duur etc. Op plekken zonder 
voorzieningen moet de cateraar zorgen voor al het benodigde materiaal.   

Bijlage 

Tekst uit de CAO betreffende consignatie: betreft extra kosten en eisen aan 
personeel. 

 

ARTIKEL 50: Consignatie 

1. Alleen werknemers van 18 jaar en ouder kunnen geconsigneerd worden. 

2. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer: 

a. tenminste gedurende 2 maal een aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren 

in elke periode van 

4 achtereenvolgende weken geen consignatie wordt opgelegd; tijdens de bij deze 
wet en de daarop 

berustende bepalingen voorgeschreven onafgebroken rusttijd direct voorafgaand 
aan een nachtdienst 

en direct volgend op een nachtdienst geen consignatie wordt opgelegd; 

b. ten hoogste 13 uren in elke periode van 24 achtereenvolgende uren en 60 uren 
per week arbeid verricht; 

c. ten hoogste gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 13 
achtereenvolgende werken arbeid 

verricht. 

3. Indien de consignatie geheel of gedeeltelijk de periode van 00.00 uur tot 06.00 

uur bestrijkt, organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat de werknemer ten 
hoogste gemiddeld 40 uren per week in elke periode van 13 achtereenvolgende 
weken arbeid verricht. 

4. De minimum arbeidstijd per oproep bedraagt 30 minuten. 

5. De werknemer die in opdracht van de werkgever is geconsigneerd heeft recht op 
een consignatietoeslag van € 0,68 per uur. De consignatievergoeding bedraagt 
tenminste 3 uren. 
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