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Managementsamenvatting 

Eenmaal per drie jaar dient ieder categorieplan van het Rijk op aanwijzing van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te worden 

geactualiseerd. Met het eerste categorieplan bedrijfskleding Rijk werd in februari 

2015 ingestemd. Tijd dus voor een actualisatie, waarbij de BZK richtlijn voor nieuw 

op te stellen categorieplannen is gevolgd. 

Het categorieplan vormt het fundament voor de categorie bedrijfskleding Rijk. Hierin 

zijn op onderbouwde wijze de belangrijkste doelstellingen, keuzes, plannen en acties 

gepresenteerd, zodat na besluitvorming over het plan voldoende mandaat is om 

verder aan de slag te gaan. Bovendien geeft het document de markt inzicht in wat 

de Rijksoverheid voorstaat, op welke wijze marktpartijen (leveranciers, 

producenten, designers) kunnen bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen en 

hoeveel en wanneer business ontstaat. Dit categorieplan wordt breed gedeeld, o.a. 

via de brancheverenigingen. 

 

Visie 

De categorie bedrijfskleding Rijk onderschrijft het Rijksbeleid en helpt mee de 

transitieagenda naar een circulaire economie in 2050 te realiseren en zet zich hierbij 

vooral in voor Sustainable Development Goal (SDG) 12: duurzame consumptie en 

productie kleding & textiel. Dat doet zij integer, met kennis van zaken en in 

maximale transparantie samen met de markt. 

 

Doelstellingen 

Naast de standaardafspraken over levering van het juiste artikel, tegen de juiste 

prijs, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats & tijd worden ook afspraken 

overeen– en nagekomen over de te behalen Rijksdoelstellingen. Bijvoorbeeld op 

het gebied van duurzaamheid, (Internationale) sociale voorwaarden, MKB 

stimulering en het bijdragen aan circulaire economie in de textielketen door 

maximaal hergebruik en recycling. Zo is op 15 januari 2018 door het kabinet 

d.m.v. de transitie agenda’s aangegeven dat in 2022 10% van de totale 

Rijksinkoop circulair moet worden ingekocht. Bovendien is in de 

versnellingsvoorstellen duurzaamheid in de Rijksbedrijfsvoering door de CPO Rijk 

de categorie bedrijfskleding als voorbeeld genoemd om in 2020 volledig circulair 

te zijn. Dit is slechts haalbaar bij de retourstroom, waarbij gestreefd wordt naar 

0% afval.   

 

Doelmatigheid en impact 

Bij de categorie zijn in beginsel alle departementen aangesloten. Vanuit de 

voorbeeldrol als Rijksoverheid wordt geprobeerd om door inspiratie en visie andere 

vraagpartijen, overheid en markt, te (laten) volgen. Op die manier zal de overheid 

zich meer herkenbaar in de markt profileren, maar veel belangrijker er ontstaat een 

veel grotere impact plus incentive bij bedrijven om te investeren om doelstellingen 

van de Rijksoverheid te (laten en willen) behalen. Inmiddels is het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV) namens de brandweer in Nederland volledig aangesloten bij de 

Rijksbreed ingerichte retourstroom kleding & textiel en is de Nationale Politie in 

2017 met een pilot gestart met als oogmerk in 2018 groot op te schalen. 

 

Duurzaamheid 

De textiel- en kledingindustrie kenmerkt zich door verbeterpotentieel. Door 

toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord inkopen (betreft milieu- 

en sociale aspecten) en circulair inkopen (betreft hergebruik en recycling) ontstaat 

momentum gericht op verduurzaming in de textiel- en kledingbranche. De categorie 
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ambieert hieraan bij te dragen door duurzaamheid en circulariteit in de gunning 

serieus mee te wegen.  

De initiatieven van de categorie fungeren tevens als vliegwiel voor verdergaande 

verduurzaming ten behoeve van marktpartijen en voor aansluiting door andere 

vraagpartijen. Zolang er technische beperkingen zijn om gerecyclede textielvezels 

dezelfde kwaliteit toe te laten meten als vezels gemaakt van virgin materialen is 

100% circulariteit aan de vraagkant wellicht een te hoge ambitie voor 2020. De 

100% circulariteit in 2020 zal zich richten op maximaal hergebruik en bij niet 

hergebruik tot het aanbieden van waardevolle grondstoffen aan marktpartijen voor 

(nieuwe) business modellen. Daarbij wordt in 2020 gestreefd naar 0% afvalafvoer 

en/of verbranding van gedragen kleding & textiel. Hiertoe zijn in 2018 twee pilots 

gestart; sportschoenen en brandweer uitruk overalls. 

 

Retourstroom kleding & textiel 

De inmiddels Rijksbreed ingerichte retourstroom kleding & textiel, ingericht naar het 

voorbeeld van Defensie, is een groot succes. Hierbij is de focus gericht op 

hergebruik, waardoor alleen al Defensie jaarlijks M€5 - M€10 aan nieuwe artikelen 

minder hoeft in te kopen (2016: ca. M€11). Niet her te gebruiken artikelen worden 

als grondstof via Domeinen Roerende Zaken (DRZ) aan de markt aangeboden. Dit 

levert jaarlijks aanvullend ca. M€0,5 - M€1 aan inkomsten voor Defensie op. 

Bovendien levert de retourstroom, ooit ingericht om veiligheidsrisico’s te beperken, 

meer impact op; o.a. 65 mensen met een arbeidsbeperking dagelijks aan het werk, 

minder verbruik van virgin grondstoffen en langer gebruik van artikelen, eventueel 

na reparatie en/of bewassing. Per twee weken worden ongeveer 160 palletboxen (1 

m3) als grondstof aan de markt aangeboden. Beseffend dat één katoenen t-shirt al 

2.500 liter water nodig heeft om het benodigde katoen te laten groeien, welke 

milieu impact heeft het dan niet om 1 palletbox gevuld met 2.000 t-shirts aan te 

bieden als grondstof?    

 

Algemene verordening gegevensbescherming 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in 

de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt 

dan niet meer. Overeenkomsten die na 25 mei 2018 doorlopen en waarvan sprake is 

van een bewerkersovereenkomst onder de Wbp moeten per die datum zijn omgezet 

in een bewerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG.   

 

Randvoorwaarden 

Om de ambities en plannen van de categorie bedrijfskleding te realiseren dienen 

randvoorwaarden vooraf dan wel gaandeweg te zijn gecreëerd. Deze betreffen zowel 

management en organisatie als het inkoopproces. 

 

Leeswijzer 

De eerste versie van het categorieplan geldt als referte document. Sommige 

tekstdelen zijn integraal overgenomen om het document leesbaar en begrijpelijk te 

maken. Na een voor alle nieuw op te stellen categorieplannen identiek inleidend 

hoofdstuk 1 dat antwoord geeft op de vraag: wat is categoriemanagement? wordt in 

hoofdstuk 2 nader ingegaan op de categorie bedrijfskleding Rijk. Hierin is o.a. de 

scope nader bepaald, de markt en de klanten toegelicht, de maatschappelijke en 

politieke context aangegeven en de relevante ontwikkelingen en trends kort geduid. 

Hierbij is aandacht gegeven aan maatschappelijk verantwoord, innovatiegericht en 

circulair inkopen. 

In hoofdstuk 3 staan de visie en doelstellingen benoemd en de wijze waarop de 

categorie invulling geeft aan het bereiken van deze doelstellingen (op de korte, 

middellange en lange termijn).  
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Het laatste hoofdstuk behandelt de taakverdeling tussen categoriemanagement en 

de aangesloten klanten, de wijze waarop wordt gecommuniceerd en informatie 

wordt verstrekt, waarop rapportages plaatsvinden alsmede de benodigde 

randvoorwaarden om dit categorieplan te realiseren. 

 

In de bijlagen tot slot zijn onder andere het overzicht van afgesloten contracten 

door de categorie sinds januari 2016 en de aanbestedingskalender voor de komende 

jaren opgenomen.  

De bijlage met afgesloten contracten dient om creatieve en innovatieve ideeën (o.a. 

startups) de weg te wijzen naar bestaande contractleveranciers. Op die manier 

kunnen deze ideeën via een contractleverancier bij de categorie manager onder de 

aandacht worden gebracht en eventueel binnen lopende contracten worden 

geïmplementeerd.  

De bijlage met de aanbestedingskalender 5 jaar vooruit dient om de marktpartijen 

inzicht te verschaffen wanneer welke aanbesteding zal worden afgesloten. Zij 

kunnen op die manier inschatten of een eventuele investering loont en of een 

innovatie tijdig kan worden bewerkstelligd.    
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1  Inleiding: wat is Categoriemanagement? 

1.1  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, 

afstoting en evaluatie aan het einde. Kortom: niet ieder voor zich, 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.1 

 

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.2 

 

De in 2014 gestarte inkooporganisaties (IUC’s) gaan daartoe in 2018 verder met het 

implementeren en ontwikkelen van de effectieve en efficiënte inkoopdienstverlening 

voor de gebruikers bij de departementen. Op basis van haalbaarheidsstudies voor 

de nieuwe inkoopcategorieën is besloten om in totaal voor 31 inkoopcategorieën 

daadwerkelijk Rijksbreed Categoriemanagement te gaan voeren. Randvoorwaarde 

voor een efficiënt inkoop- en aanbestedingsproces is verdergaande digitalisering. 

Het Rijk wil voor al zijn leveranciers een goede opdrachtgever zijn en wil daarbij 

bedrijven uitdagen het beste uit zichzelf te halen en te innoveren. Daarnaast maken 

milieucriteria, (Internationale) sociale voorwaarden en social return integraal 

onderdeel uit van de Rijksbrede inkooppraktijk.3 

1.2  Hoofdaspecten 

 

Categoriemanagement omvat de volgende (generieke) kerntaken:4 

1. Het contracteren van dienstverlener(s) en/of leverancier(s). 

2. Het uitvoeren van contractmanagement. 

                                                
1   Zie www.pianoo.nl/document/5417/categoriemanagement-voor-rijksoverheid  
2  Ter bekrachtiging en ter bevordering van professioneel inkopen door het Rijk 

hebben de leden van de ICIA, namens de Rijksoverheid, op 25 november 2013 

de position paper ‘Professioneel Inkopen door het Rijk’ ondertekend. Dit paper 

maakt duidelijk hoe het Rijk met een compacte inkooporganisatie streeft naar 

professioneel en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). 
3  Memorie van toelichting op de begroting van Wonen en Rijksdienst voor 2015, 

Kamerstukken II, 34000 XVIII, nr. 2 (16 september 2014). 
4   Het Kader voor Categoriemanagement (2 juli 2008). 

http://www.pianoo.nl/document/5417/categoriemanagement-voor-rijksoverheid
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3. Het uitvoeren van leveranciersmanagement. 

4. Het uitvoeren van contractmarketing. 

5. Het bestellen van goederen en diensten door individuele departementen op 

basis van desbetreffende contracten en het bewaken van de nakoming. 

 

1.3  Uitgangspunten en kenmerken 

 

Bij het uitvoeren van bovengenoemde kerntaken gelden navolgende uitgangspunten 

en kenmerken: 

1. Deelname aan Categoriemanagement geldt voor alle departementen, tenzij er 

sprake is van specifieke inkoop (bijvoorbeeld wapensystemen voor Defensie); 

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 andere samenwerkingsvormen 

niet uit, waaronder samenwerking tussen enkele departementen. 

2. Categoriemanagement wordt toegepast voor die categorieën goederen en 

diensten waaraan in beginsel meerdere departementen regelmatig behoefte 

hebben. 

3. 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. 

4. De ontwikkeling en invoering van het Categoriemanagement betreft de 

Rijksbrede behoefte aan de hiervoor bedoelde goederen en diensten. 

5. Categoriemanagement staat meerdere Europese aanbestedingen/contracten niet 

in de weg. 

6. Er wordt in beginsel één gestandaardiseerd proces voor Rijksbreed 

Categoriemanagement gehanteerd, bestaande uit 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. 

7. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektronisch bestellen en 

factureren (DigiInkoop). 

8. Categoriemanagement levert een Rijksbreed inzicht in de inkoopuitgaven. 

 

1.4  Portfolio facilitaire bedrijfsvoering 

 

De Chief Procurement Officer Rijk (CPO Rijk) is stelselverantwoordelijk voor de 

inkopen door de Rijksoverheid en het Categoriemanagement. De functionele 

aansturing van de categoriemanagers, die zijn ondergebracht bij de Inkoop 

Uitvoeringscentra (IUC’s) heeft de CPO Rijk gedelegeerd aan drie portfoliomanagers, 

die vier inkoopdomeinen voor hun rekening nemen: facilitair, organisatie en 

personeel, communicatie en ICT. De laatste twee zijn bij één portfoliomanager 

ondergebracht. 

 

Voor de portfolio facilitair waren eind 2017 de volgende categorieën actief: 

beveiliging, catering, civiele dienstauto’s en extern wagenparkbeheer, drukwerk, 

energie, kantoorartikelen & computersupplies, kantoorinrichting en verhuizingen, 
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papier, afvoer (vertrouwelijke) informatiedragers en drukwerk, hotel- en 

vergaderaccommodaties, representatie artikelen, post en schoonmaak, afvalzorg en 

grondstoffenmanagement, bedrijfskleding en laboratorium. Hiermee zal worden 

bereikt dat de belangrijkste uitgaven binnen de facilitaire dienstverlening onder 

Categoriemanagement zijn belegd. 

 

De portfoliomanager facilitaire bedrijfsvoering benoemt in het ICIA jaarplan 2017 de 

volgende, voor de categorie bedrijfskleding Rijk relevante, accenten:5 

 Maatschappelijk verantwoord inkopen 

Het kabinet streeft naar een circulaire economie en wil de markt voor duurzame 

grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren.  

 

 Herinrichting governance bedrijfsvoering 

Om de problemen die er zijn met het verkrijgen van informatie ten behoeve van 

Categoriemanagement het hoofd te bieden is er dringend behoefte om 

informatie centraal beschikbaar te krijgen en toegankelijk te maken. De 

inrichting van een digitale werkomgeving ter ondersteuning van het facilitaire 

Categoriemanagement, bij voorkeur door invoering Rijksinkoopregister (RIR) en 

een dasboardsysteem vonden vanaf eind 2017 plaats. 

 

 Evaluatie Rijksinkoopdomein 

In 2018 zullen waarschijnlijk diverse verbetervoorstellen worden ingevoerd als 

gevolg van de Rijksbrede evaluatie van het inkoopdomein. 

 

  

                                                
5  Jaarplan 2017 Facilitaire Bedrijfsvoering (versie 0.41 van 2016). 
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2  Categoriemanagement bedrijfskleding Rijk 

2.1  Instelling categorie 

 

In de ICBR van 9 april 2013 is besloten tot het uitvoeren van 31 vooronderzoeken 

t.a.v. diverse inkoopcategorieën, waaronder bedrijfskleding. Dit vooronderzoek is in 

de tweede helft van 2013 uitgevoerd, besproken met stakeholders en beoordeeld 

door voorleesgroepen. In de ICIA van 16 januari 2014 en de ICIA/ICFH van 30 

januari 2014 is deze vervolgens van een oordeel en advies voor de ICBR voorzien. 

De ICBR heeft op 25 februari 2014 ingestemd met het advies en daarmee besloten 

tot instelling van de categorie bedrijfskleding Rijk onder verantwoordelijkheid van 

het Ministerie van Defensie. 

 

Naast de instelling van de categorie werd Defensie verzocht een categorieplan op te 

stellen volgens een structuur en uitwerking conform de richtlijn categorieplan van de 

ICIA. Uiteindelijk werd versie 1.0 definitief vastgesteld in de ICBR gedurende het 1e 

kwartaal 2015. Thans ligt voor het concept van versie 2.0. 

 

2.2  Afbakening, scope 

 

Wat wel of niet onder de categorie bedrijfskleding Rijk valt is in versie 1.0  

omschreven. Voortschrijdend inzicht en ervaring hebben ertoe geleid dat er kleine 

aanpassingen zijn aangebracht bij de oorspronkelijke scopebepaling. Hierbij is 

beschouwd; de standaard inkooppakketindeling alsook de specifieke behoefte 

geldend op het gebied van defensie en veiligheid (OOV-sector).  

 

2.2.1 Pakketindeling 

 

De standaard inkooppakketindeling bestaat uit 178 inkooppakketten met vermelding 

van soort inkoop, CPV-codes6, links naar duurzaamheidcriteria en het resultaat van 

de homogeniteitmeter.  

De standaard inkooppakketindeling is ontwikkeld voor de hele overheid behalve voor 

de sector Rijk. Totdat BZK met een eigen inkooppakketindeling komt, sluit categorie 

bedrijfskleding Rijk aan bij de algemene inkooppakketindeling van PIANOo. In de 

inkooppakkettenlijst algemeen zijn twee in dit kader relevante pakketten vermeld: 

 

1. Bedrijfskleding omvat dienstkleding, bedrijfshulpverleningskleding, dienstbrillen, 

veiligheidskleding en -materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Soort inkoop CPV-code(s) Duurzaamheid Homogeniteit 

Levering 18100000-0 

18222000-1 

Criteriadocument bedrijfskleding Nee 

                                                
6  Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen één code uit de 

Common Procurement Vocabulary (CPV) selecteren. De CPV codes zijn in 2008 
aangepast. In opdracht van de Europese Commissie is een evaluatie uitgevoerd. 
De resultaten hiervan zijn eind 2012 gepubliceerd: Review of the functioning of 

the CPV codes/system (final report). 
De CPV-codes in de (in 2011 geactualiseerde) algemene inkooppakketindeling 
zijn niet limitatief en bij benadering gekozen. Zie voor een limitatieve opgave 
bijlage I van de EU-verordening nr. 213/2008 van 28 november 2007 (PbEU 
L74) i.w.tr. 15 september 2008. 
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35113400-3 

 

2. Reiniging van bedrijfskleding betreft het reinigen en verrichten van 

herstelwerkzaamheden aan bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

Soort inkoop CPV-code(s) Duurzaamheid Homogeniteit 

2B Diensten 50830000-2 Criteriadocument reiniging 

bedrijfskleding 

Ja 

2.2.2 Scopebepaling 

 

In onderstaande tabel is een eerste afbakening gemaakt. De klanten (verenigd in de 

klantenraad) bepalen naar behoefte de exacte afbakening die daarmee in de tijd kan 

evolueren. 

 

Out scope kleding en persoonsgebonden uitrusting (PGU) specifiek ter uitvoering 

van operationele taken op het gebied van defensie en veiligheid. 

Voorbeelden zijn: 

 gevechtskleding 

 het Defensie operationeel kledingsysteem (DOKS) 

 ballistische vesten en helmen 

In scope bedrijfskleding ter uitvoering van overige rijkstaken. De categorie 

omvat de volgende inkoopsegmenten: 

1. representatieve en uniformkleding (nette kostuum) incl. schoeisel 

en accessoires zoals strikjes, stropdassen etc. 

2. werkkleding en –schoeisel 

3. persoonlijke beschermingsmiddelen 

4. medische kleding 

5. bewassing en (chemische) reiniging 

6. verwerking retourgoederen 

7. hergebruik en sortering grondstoffen bedrijfskleding 

8. sportkleding en -schoeisel 

9. overig 

Tabel 1: scopebepaling categorie bedrijfskleding Rijk. 

Toelichting out scope: behoeften aan kleding en PGU specifiek ter uitvoering van 

operationele taken op het gebied van defensie en veiligheid worden in voorkomend 

geval aanbesteed volgens de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.7 

Bovendien kan soms gebruik gemaakt worden van NSPA, NATO- of andere 

internationale partners om kleding af te nemen, cq samen in te kopen. Dit wordt 

binnen Defensie uitgevoerd door het Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingen 

Bedrijf Defensie te Soesterberg.  

 

Toelichting in scope: 

1. Gekozen segmentering is gebaseerd op de lopende contracten, is marktconform 

(veelvoorkomende catalogusindeling) en zorgt binnen heterogene kledingsector 

voor herkenbaarheid en homogeniteit (per segment). 

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen:(verordening 2016/425 (EU)) 

- Een uitrustingsstuk dat is ontworpen en vervaardigd om door een persoon te 

worden gedragen of vastgehouden ter bescherming van een of meer risico’s 

voor de gezondheid of veiligheid van de persoon; 

                                                
7   Staatsblad 2013, nr. 44 i.w.tr. 15 februari 2013. 
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- Uitwisselbare onderdelen voor een uitrustingsstuk als bovenstaand bedoeld 

die essentieel zijn voor de beschermende functie ervan; 

- Verbindingssystemen voor een uitrustingsstuk als bovenstaand bedoeld die 

niet door een persoon worden vastgehouden of gedragen en die ontworpen 

zijn om de uitrusting te koppelen aan een externe voorziening of aan een 

betrouwbaar verankeringspunt, die niet ontworpen zijn om permanent te 

worden bevestigd en die niet moeten worden vastgemaakt voor gebruik. 

3. Met de categorie Beveiliging is afgestemd dat kleding en BHV middelen ten 

behoeve van de bedrijfshulpverlening NIET tot de categorie bedrijfskleding 

horen, maar tot de categorie Beveiliging. 

4. Met de categorie Laboratorium is afgesproken dat de categorie bedrijfskleding 

Rijk zal zorgen voor laboratoriumkleding. 

5. Motorkleding valt buiten de scope van de categorie. 

6. Er wordt altijd gekeken of andere aanbestedende diensten niet beter de 

behoeftestellingen van de categorie op de markt kunnen zetten. Zo is 

samenwerking met bijvoorbeeld het Universitair Medisch Centrum Utrecht mbt 

zorgkleding een logische stap. De categorie vertrouwt het UMCU de 

aanbesteding mede namens het Rijk toe, waarbij de categorie expertise 

beschikbaar stelt. 

 

2.2.3 Dienstverlening 

 

Behalve Defensie en de Nationale Politie (geen Rijksoverheid) zijn alle klanten van 

de categorie een volledig pakket van dienstverlening met externe leveranciers 

overeengekomen.8 Naast levering omvat dit pakket ook andere diensten, zoals 

voorraadbeheer en een webwinkel functionaliteit, waarbij veelal adres- en 

persoonsgegevens van kledingdragers beschikbaar worden gesteld aan de 

leverancier. Na expiratie van de lopende contracten kan door de klant opnieuw een 

afweging worden gemaakt tussen in- of uitbesteden. Dit zal mede plaatsvinden op 

basis van bilaterale besprekingen tussen klant en logistieke dienstverlener Rijk 

Binnen de Rijksoverheid is het KPU-bedrijf van Defensie de enige beschikbare 

interne logistieke dienstverlener. De besprekingen tussen de Belastingdienst/Douane 

met het KPU-bedrijf over samenwerking op het gebied van logistieke dienstverlening 

zijn succesvol verlopen. Er wordt gewacht op goedkeuring van het Ministerie van 

Financiën, waarbij de dienstverlening in januari 2019 kan worden gestart.  

 

2.3  Inkoopvolume 

2.3.1 Uitgavenanalyse 

 

Nederland gaf in 2015 circa 14,5 miljard euro9 aan textielmode uit, waarbij 

bedrijfskleding nog moet worden opgeteld. Betrouwbare omzetgegevens ontbreken 

echter. Wel wordt informatie gegeven over prijsontwikkelingen en aandelen van 

internetverkopen. De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor ca. 25 miljoen euro10 

bedrijfskleding in.  

 

 

    

 

                                                
8  Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) participeert als toehoorder in de klantenraad. 
9  Bron: Fashionunited.nl 
10 Categorieplan 1.0  
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Om het inkoopvolume meer inzichtelijk te maken is hierna een onderscheid gemaakt 

tussen: 

1. Inkoopvolume out scope versus in scope 

2. Inkoopvolume per (groep van) klant(en) 

3. Inkoopvolume per segment 

4. Financieel volume 2010-2019 

2.3.2 Inkoopvolume Rijksbreed 

 

De spend gegevens vanuit de data analyse BZK geven op dit moment nog weinig 

houvast. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de cijfers niet actueler zijn dan 

2016 en anderzijds vanwege het feit dat de categorie, formeel gestart in 2015, pas 

in 2016 de eerste contracten heeft afgesloten (zie bijlage 3). 

Bovendien blijken nog steeds contracten en klanten aan te kloppen, waarvan 

aanvankelijk niet bekend was dat zij zouden aansluiten. Denk daarbij aan de Raad 

van State en contracten van de Raad van de Rechtspraak. Wel zijn inmiddels 

afspraken gemaakt met BZK welke informatie vanaf 2016 periodiek de komende 

jaren vanuit de data analyse moeten worden gedestilleerd. Op die manier is inzicht 

te verkrijgen in het daadwerkelijke inkoopvolume en wat eventueel buiten de 

categorie alsnog wordt ingekocht. Dit zal steeds concreter in de periodieke 

dashboard rapportage vanaf medio 2018 kunnen worden aangegeven. Voorbeelden 

van de periodiek in te vullen gegevens, indien bij de categorie en klant bekend, 

staan in onderstaande tabellen genoemd, maar nog niet vanuit de data analyse.  

 

2.3.3 Inkoopvolume per klant 

 

Door de mix van oude en nieuwe contracten plus de clustering per artikelgroep is 

het op dit moment onmogelijk een betrouwbaar overzicht van spend per klant aan 

te geven. Naarmate steeds meer contracten door de categorie worden afgesloten 

worden de spend gegevens per klant in de tijd steeds betrouwbaarder. Deze zullen 

in een latere fase worden geregistreerd. 

2.3.4 Inkoopvolume per segment 

 

Het behoefteprofiel van de klanten betreft één of meer van de volgende segmenten: 

1. representatieve en uniformkleding 23 M€  

2. werkkleding en –schoeisel 11,5 M€  

3. persoonlijke beschermingsmiddelen 26 M€  

4. medische kleding   1,5 M€  

5. bewassing en (chemische) reiniging   7 M€  

6. verwerking retourgoederen   7 M€  

7. recycling bedrijfskleding opbrengst  

8. sportkleding en -schoeisel 17 M€  

9. Overig   7 M€  

10. onderhandse aanbestedingen   

 Totaal ca. 100 M€  

Tabel 2: gemiddeld inkoopvolume per 4 jaren per inkoopsegment sinds 01 april 
2016. 

Het segment persoonlijke beschermingsmiddelen en het segment werkkleding en –

schoeisel zijn de grootste. Het segment representatieve en uniformkleding volgt 

daarna. Samen vertegenwoordigen de drie segmenten 80% van de contractwaarde 

van de categorie. De segmenten kenmerken zich door een groot aantal contracten 

en specifieke klantwensen voor hun kledingdragers. Het segment werkkleding en –
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schoeisel heeft verder de grootste diversiteit (11 van de 18) klanten. Het 

inkoopvolume van het segment verwerking retourgoederen zal significant kunnen 

wijzigen. 

2.3.5 Financieel volume 

 

De categorie bedrijfskleding Rijk telde in 2015 bij de start ruim 40 lopende en 

bekende contracten. Inmiddels zijn daar een 6-tal contracten bij gekomen. Deze 

verschillen in start- en einddata, contractduur en -waarde. Het oudste lopende 

contract dateert uit 2010, het laatste (ook langstlopende) contract expireert ultimo 

2021. Dan is het totaal aantal (raam-) contracten gereduceerd tot ca. 14 

contracten. Steeds worden bij nieuwe aanbestedingen de in de tijd aflopende 

aanbestedingen optioneel opgenomen en aangeklikt. Het financieel volume voor de 

komende 4 jaar bevat Rijksbreed een contractwaarde van ca. M€100. 

 

2.4  De markt 

2.4.1 Textielindustrie 

2.4.1.1  Mondiaal 

 

Het instorten van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh op 24 april 2013 - de ergste 

ramp in de kledingindustrie ooit - schokte de wereld: 1138 mensen kwamen om, 

meer dan 2000 mensen raakten (zwaar)gewond en er worden nog steeds zo'n 200 

mensen vermist. Sinds die tijd weet iedereen dat veel kleding gemaakt wordt in 

onveilige fabrieken onder slechte arbeidsomstandigheden. In één klap werd duidelijk 

dat snel actie nodig is om de onveilige fabrieken aan te pakken en de werksituatie 

van de miljoenen kledingarbeiders in Bangladesh – en andere kleding producerende 

landen als China, India en Cambodja – te verbeteren. 

 

Figuur 1: ineenstorting van textielfabriek op Rana Plaza. 

 

Voordat een kledingstuk bij ons in de winkelrekken hangt heeft het een lange weg 

afgelegd en zijn de grondstoffen vaak van eigenaar veranderd. De productieketen 

van kleding is uitermate complex en gefragmenteerd. In alle fases van het 
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productieproces – denk aan katoenverbouw, spinnen, weven, verven en stikken – 

spelen verschillende milieu- en sociale problemen.  

 

De kledingsector was een van de eerste sectoren waarin discussies werden gevoerd 

over ketenverantwoordelijkheid en arbeidsrechten. Sinds eind jaren '80 hebben 

verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de Schone Kleren 

Campagne, bij bedrijven aangedrongen op verbetering van arbeidsomstandigheden 

door de gehele toeleveringsketen.11 

 

Mede door de publieke verontwaardiging over sweatshop omstandigheden zijn 

meerdere initiatieven in gang gezet zoals gedragscodes en multistakeholder 

initiatieven. Deze initiatieven hebben ongetwijfeld geleid tot enkele verbeteringen. 

De vraag is echter in hoeverre de omstandigheden nu écht ten goede veranderd zijn 

op de werkvloer. Gedragscodes voor bedrijven zien er goed uit op papier, maar 

worden in de praktijk vaak ondermijnd door bijvoorbeeld het inkoopbeleid van 

kledingmerken. 

 

De kledingsector is hard getroffen door de wereldwijde economische recessie. Door 

stagnatie van de consumentenvraag sloten veel ondernemingen de deuren en 

werden duizenden kleding- en textielarbeiders werkloos. 

 

Om hun concurrentiepositie te behouden zagen veel landen zich gedwongen de 

productiekosten verder te verlagen. De belangrijkste tendensen in de sector zijn 

onder meer: flexibilisering van arbeid en toenemende druk op de werknemers om 

productiedoelen te bereiken.12 

 

De kleding- en textielsector heeft grote impact op het milieu. Zo is mondiaal 

gemiddeld 8.000 liter water13 nodig om een kilo katoen te telen. Volgens een 

rapport van Green Cross is zelfs tot 20% van de totale industriële watervervuiling 

afkomstig van de textielindustrie. Dit wordt met name veroorzaakt door ongezuiverd 

lozen van gebruikte bestrijdingsmiddelen voor de katoenteelt en chemische stoffen 

voor het verven en bleken van kleding & textiel. 

2.4.1.2  Europees 

 

De textiel- en kledingindustrie is een veelomvattende en heterogene sector die een 

groot aantal activiteiten bestrijkt, van het maken van garens en stoffen uit vezels 

tot het vervaardigen van zeer diverse producten zoals hightech synthetische garens, 

wol, beddengoed, industriële filters, geotextiel, kleding, enz. 

 

De sector is een belangrijk onderdeel van de Europese industrie en speelt in talrijke 

regio's van de EU-28 een cruciale rol in de economie en het maatschappelijk welzijn. 

Volgens de meest recente structurele gegevens van Textielnet.nl werd er in 2013 

een totale omzet gegenereerd van 166 miljard euro door zo'n 173.000 bedrijven die 

werk boden aan 1,7 miljoen mensen. Daarbij is de online kledingmarkt sterk in 

opkomst.   

2.4.1.3  Nationaal 

 

                                                
11  www.schonekleren.nl/informatie/de-kledingindustrie/factsheets-productielanden 

bevat factsheets over de belangrijkste kleding producerende landen met 

feitelijke informatie over o.m. arbeidsomstandigheden, lonen en werktijden. 
12 somo.nl/dossiers/sectoren/kleding-textiel. 
13 One world, 01-11-2014 

http://www.schonekleren.nl/informatie/de-kledingindustrie/factsheets-productielanden
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Nederlandse MKB-bedrijven in de textielsector importeerden in 2016 de meeste 

textiel uit China (60%), India (9%) en Bangladesh (8%)14. Het risico bestaat hierbij 

dat in de keten tot aan de Nederlandse importeur mensenrechtenschendingen 

plaatsvinden.15 Met een omzet van € 22 miljard (CBS, 2010) heeft de Nederlandse 

textielsector een grote verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, ook 

al vinden deze terug in de keten plaats.16 Bovendien wordt dit ook steeds vaker door 

de stakeholders verwacht en gevraagd. Met de toenemende aandacht voor 

misstanden in de textielketen in de media willen retailers, (kleding)merken en 

consumenten niet geassocieerd worden met deze misstanden. Dit geldt ook voor 

overheden, die jaarlijks zo’n € 102 miljoen uitgeven aan bedrijfskleding en vanaf 

2012 ook sociale voorwaarden stellen bij duurzaam inkopen. Om te kunnen blijven 

leveren aan deze afnemers, is het belangrijk voor bedrijven in de textielindustrie 

hun keten op orde te krijgen. 

Daar komt bij dat de overheid eisen op het gebied van mensenrechten stelt aan alle 

Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen. Onvoldoende naleving van 

deze eisen kan leiden tot uitsluiting van handelsmissies en van toegang tot subsidies 

en andere kredietmogelijkheden. Een goed MVO-beleid – met name een 

verantwoord mensenrechtenbeleid – is onmisbaar voor de bedrijfsvoering van 

textielbedrijven, draagt bij aan de continuïteit van de organisatie en voorkomt 

imagoschade, claims en andere negatieve effecten.17 

2.4.2 Textielketen 

2.4.2.1  Grondstoffen 

 

De textielketen begint bij de grondstoffen (vezels). Dit kunnen natuurlijke 

(plantaardige of dierlijke) of kunstmatige (synthetische) grondstoffen zijn. De 

voornaamste plantaardige grondstof is katoen. Bijna de helft van alle textiel bestaat 

uit katoen. Volgens schattingen van het International Cotton Advisory Committee 

(ICAC) zijn zo’n 20 miljoen boeren volledig afhankelijk van de katoenteelt. 

Daarnaast zijn er 30 miljoen boeren die katoenteelt combineren met het verbouwen 

van andere producten. De grootste katoen verbouwende landen zijn China (24%), 

de Verenigde Staten (19%), India (16%), Pakistan (10%), Brazilië (5%) en 

Oezbekistan (4%). Ook in veel Afrikaanse landen wordt katoen geteeld, 

voornamelijk in West-Afrika. Naast katoen is linnen een veelgebruikte natuurlijke 

grondstof. Linnen komt van de vezels van de vlasplant en wordt in Azië en Europa 

geproduceerd. Hennep, brandnetels en bamboe worden inmiddels ook gebruikt als 

                                                
14 MVO Nederland dossier kleding & textiel 
15 MVO Nederland heeft diverse tools: stappenplan MVO-risicomanagement, MVO  

risico checker, aan de slag met de ketensimulator, MVO landentoolkits, 
stappenplan MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen). Ook het Centrum tot 

Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) kan hierin ondersteunen. 
16 Zie ook UN Guiding Principles on Business and Human Rights (16 juni 2011) en 

The corporate responsibility to respect human rights in supply chains. 
17  Factsheet Mensenrechten en textiel (uitgave MVO Nederland,  z.j.). Voor een 

terugblik op de Nederlandse textielindustrie in de 2e helft van de 20e eeuw, zie: 

Forse krimp in textielindustrie (webmagazine 17 november 2003) 

www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-

energie/publicaties/artikelen/archief/2003/2003-1320-wm.htm; De neergang 

van de textielindustrie (webmagazine 26 januari 2004) www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-

1366-wm.htm; Krimp in kledingindustrie (webmagazine 10 oktober 2005) 

www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-

energie/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1799-wm.htm. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2003/2003-1320-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2003/2003-1320-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1366-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1366-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1366-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1799-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1799-wm.htm
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grondstof voor kleding. Andere natuurlijke grondstoffen zijn ramie, manilla, sisal en 

kokos. De belangrijkste dierlijke grondstof voor textiel is wol, gevolgd door zijde, 

bont, angora, camel en andere haarsoorten. Bont is de enige grondstof voor kleding 

die in Nederland wordt geproduceerd, van bijna 6 miljoen nertsen per jaar. Wat 

betreft de toepassing van kunstmatige (of synthetische) stoffen is polyester de 

meest gebruikte vezel. Deze wordt vervaardigd uit olie. Andere synthetische vezels 

zijn nylon en lycra. Daarnaast worden in toenemende mate bio based kunststoffen 

gebruikt, zoals viscose. 

2.4.2.2  Bewerken 

 

De ruwe vezels worden tot garen gesponnen en tot stof geweven. Dit gebeurt 

grotendeels machinaal. De stoffen worden vervolgens gewassen, gebleekt, geverfd 

en geprepareerd. Dit gebeurt met name in lagelonenlanden als India, China en 

Bangladesh. Tot slot volgt de finishing, een chemische nabehandeling waardoor de 

stof niet krimpt of kreukt. 

2.4.2.3  Confectioneren en verhandelen 

 

De bewerkte stoffen worden vanaf hier tot eindproduct verwerkt. Dit kan kleding 

zijn, maar ook huishoudtextiel, woningtextiel of technisch textiel. In deze fase gaat 

het om ontwerpen, knippen, naaien en in elkaar zetten. Ook dit gebeurt in landen 

met goedkope arbeidskrachten, zoals China, India en in toenemende mate in 

Bangladesh, Noord-Afrika en Oost-Europa. De druk op de laagste prijs (en het 

laagste loon) is groot in deze fase. Bij misstanden in de textielindustrie richt de 

publieke sector zich vaak op deze fase van de textielketen. Vanaf hier komt het 

eindproduct via groothandel en detailhandel bij de eindgebruiker terecht. 

 

 
Figuur 2: schema textielketen (bron: MVO Nederland). 

2.4.3  Milieudruk 

 

De textielproductie stoot ieder jaar zo’n 1.2 miljard ton CO2 uit, meer dan alle 

internationale vlieg- en vaarbewegingen samen. Chemische stoffen beïnvloeden de 

gezondheid van zowel de textielwerkers als de dragers van de kleding als het milieu. 

Tijdens het wassen van enkele soorten kleding komen veel plastic microfibers los, 
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zo’n 16x meer dan in cosmetica, wat bijdraagt aan de plastic soep. Trends geven 

aan dat dit in de toekomst catastrofale gevolgen kan gaan hebben. Dit systeem van 

lineaire verspilling zal doorbroken moeten worden.18 

Dat kan bijvoorbeeld door een minder belastende teeltmethode voor katoen. Of door 

katoen te vervangen door een ander gewas dat minder belastend is voor milieu, 

zoals hennep of vlas (linnen). Deze alternatieven zijn goed voor de biodiversiteit en 

zorgen voor minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook verderop 

in de productieketen kunnen duurzame materialen worden gekozen. Dat kan 

bijvoorbeeld door gerecyclede natuurlijke of -kunstvezels te gebruiken. Daarnaast is 

winst te behalen door de levensduur van textiel te verlengen en de textielkringloop 

beter sluitend te maken. Consumenten kunnen ook veel doen, door bewuster te 

kopen, anders te wassen en kleding gescheiden in te leveren. 

Met hergebruik en recycling van textiel kan veel meer impact worden gerealiseerd 

op het terugdringen van CO2 belasting dan bij alle andere productgroepen samen 

die onder Categoriemanagement vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: studie ECAP 

 

Oorzaken waarom textiel zo veel impact heeft door: 

 Resource consumption 

 Greenhouse gas emissions 

 Air and water pollution 

 Water consumption & pollution 

 Toxicity issues 

 Biodiversity loss and landuse 

 

                                                
18 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning 
fashion’s future. 
(2017, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications). 
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Figuur 3: Negatieve impact van de textielindustrie tussen 2015 en 2050 (bron: Ellen 
MacArthur Foundation). 

 

Tussen 2015 en 2050 verdrievoudigt het grondstoffen gebruik volgens verwachting 

als er geen actie wordt ondernomen. Het aandeel in de CO2 uitstoot neemt toe van 

2% in 2015 naar 26% in 2050. En de hoeveelheid microplastics die in de oceanen 

belandt tijdens of na het gebruik van de kleding zal met een 22 miljoen ton tussen 

2015 en 2050 toenemen. 

2.5  Afnemers en behoefteprofiel 

 

De klanten van de categorie zijn in twee groepen onder te verdelen: initiële klanten 

en potentiële klanten. 

2.5.1 Klanten initieel  

 

Tot de initiële klanten behoren achttien overheidsdiensten veelal op departementaal 

niveau (korte introductietekst in de bijlagen). Het aantal kledingdragers neemt in de 

periode van 2014 tot 2018 toe van bijna 75.000 naar ruim 75.000. Meer aandacht 

voor veiligheid en de gevolgen van een eventuele Brexit kunnen vanaf 2019 

zorgdragen voor een groeiend aantal kledingdragers binnen de Rijksoverheid. 

Defensie telt het grootste aantal (ruim 60%). 

 

 2014 2018 

Defensie 50.000 50.000 

Concerndienstverleners   

 Facilitair Management Haaglanden (FMH) 420 220 

 Belastingdienst (BD) (excl. Douane, zie hierna) 1.200 1.100 

 Rijkswaterstaat (RWS) 1.800 1.500 

 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 10.000 9.000 

Rijksinspecties   

 Douane (onderdeel van de Belastingdienst) 3.500 3.300 

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) 800 800 

 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 650 500 

 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 500 500 
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Staatstoezicht op de Mijnen 50 50 

Shared service organisaties   

 Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) 210 530 

 Interdepartementale post- en koeriersdienst (IPKD)  150 

 Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) i.o. 0 750 

Onderzoeksinstituten   

 Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 150 150 

 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 15 15 

Staatsbosbeheer 5.600 5.600 

Rijksvastgoedbedrijf  500 

Raad van de Rechtspraak  600 

OM  500 

Totaal 74.895 75.765 

Tabel 4: aantal bedrijfskledingdragers per rijksdienst in 2014 en 2018. 

2.5.2  Klanten potentieel 

 

Uitgangspunt van het Categoriemanagement bedrijfskleding Rijk is deelname van de 

gehele Rijksoverheid. Bovendien is vanaf de start van de categorie bedrijfskleding 

Staatsbosbeheer als enige ZBO aangesloten als een volwaardige klant en lid van de 

Klantenraad. Hierbij kon samen ervaring worden opgedaan. Verder bestaat potentie, 

mede vanwege het feit dat Defensie deze categorie uitvoert, om aansluiting te 

zoeken bij andere geüniformeerde overheidsdiensten. Hierbij is vooral te denken 

aan diensten die werkzaam zijn in de openbare orde en veiligheidssector (OOV) – de 

Nationale Politie, brandweer (IFV) en zgn. bijzondere opsporingsambtenaren. 

2.5.2.1   Belastingdienst en Douane 

 

De Belastingdienst en Douane hebben het voornemen kenbaar gemaakt om de 

logistieke dienstverlening van kleding uit te laten voeren door het Kleding en 

Persoonsgebonden Uitrustingen bedrijf (KPU) van Defensie. Daarvoor wordt naar 

verwachting begin 2018 een bilaterale Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

afgesloten tussen Defensie en de Belastingdienst. Betekent dat in de loop van 2018 

de contracten, af te sluiten door de categorie, er qua inhoud anders uit komen te 

zien. Wel zullen artikelen op de markt blijvend worden ingekocht, maar het 

afleveradres zal in beginsel bij het KPU-bedrijf in Soesterberg plaats vinden. Deze 

zorgt verder voor de logistieke dienstverlening conform DVO en het beheer van de 

adres- en persoonsgegevens gerelateerd aan de dienstverlening..   

2.5.2.2   Nationale Politie 

 

De Nationale Politie is een landelijke organisatie met ca. 60.000 medewerkers19 en 

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

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

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

met het Rijksbrede ingerichte gecontroleerde retourstroom proces kleding & textiel. 

Eventuele aansluiting door de Nationale Politie bij het volgen van dezelfde  

doelstellingen van de categorie bedrijfskleding Rijk conform dit categorieplan kan 

geleidelijk plaats vinden en is aan hen aangeboden. 

 

2.5.3  Behoefteprofiel 

                                                
19  Overall sterkte als som van operationele en niet-operationele sterkte. Begroting 

2014-2018 Nationale Politie, bijlage bij Kamerstukken II, 29628, nr. 413 (17 
september 2013). 
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Deelnemende rijksdiensten stellen aan hun bedrijfskleding eisen op het gebied van: 

• Functionaliteit in termen van 

o bescherming (tegen de elementen) 

o draagcomfort (maatvoering20) 

o veiligheid (tegen extra risico’s) 

• Representativiteit in termen van 

o herkenbaarheid (groepsidentiteit) 

o uitstraling (ondersteunend aan de uitoefening van de functie) 

o vormbehoud (krimp- en kreukvrij) 

• Duurzaamheid in termen van 

o gebruiksduur (slijtvastheid) 

o levensduur verlengend (bewassing en (chemische) reiniging) 

o MVO-meerwaarde in de gehele keten (inkoopproces) 

 

In beginsel geldt dat medewerkers in overheidsdienst hun bedrijfskleding inclusief 

persoonsgebonden uitrusting c.q. persoonlijke beschermingsmiddelen: 

• door of namens de dienstleiding verstrekt krijgen; 

• in bruikleen en niet in eigendom ontvangen; 

• verplicht zijn tijdens de uitoefening van hun functie te dragen of gebruiken; 

• niet buiten diensttijd mogen dragen of gebruiken; 

• inleveren bij uitdiensttreding. 

 

Aangezien er grote verschillen binnen de Rijksoverheid zijn in de manieren van 

verstrekkingen, registratie en beheer van artikelen zou een onderzoek in 2018/2019 

per departement kunnen worden uitgevoerd naar een betere of meer gelijke 

systematiek. Deze verschillen zorgen ervoor dat in het retourstroomproces  niet het 

maximale rendement voor de Rijksoverheid kan worden behaald.  

2.5.4  (Af)lopende contracten 

 

Een overzicht van per segment lopende contracten is in de bijlagen opgenomen. De 

contracten kennen een verschillende contractduur, expiratiedatum en eventueel een 

optie om het contract te verlengen. Door na initiële expiratie al dan niet gebruik te 

maken van de optie ontstaat handelingsperspectief om behoeften te harmoniseren, 

contracten te synchroniseren en besparingen te realiseren. Een per jaar geclusterde 

aanbestedingskalender met de voorgestelde maatregel per contract is in de bijlagen 

opgenomen.  

Op dit moment is een aantal contracten reeds geharmoniseerd, maar bevindt de 

categorie zich nog in de eerste cyclus van aanbesteden, welke in 2021 is afgerond. 

Vanaf 2021 zijn alle lopende contracten tenminste eenmaal opnieuw aanbesteed en 

zijn de einddata per segment geharmoniseerd, zodat in de volgende cyclus 

behoeftes van Rijksklanten optimaal kunnen worden gebundeld naar contracten met 

eenzelfde visie en verwervingsstrategie. 

  

                                                
20 Incl. atelierdiensten, waaronder kleding vermaken en maat forcé verzorgen. 
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2.6 Inkoop-strategische positionering  

 

Op basis van het inkoopvolume en toeleveringsrisico zijn de inkoopsegmenten 

ingedeeld in een kwadrant uit de Kraljic-matrix21. Deze segmenten zijn homogeen 

samengesteld met uitzondering van het segment representatieve en uniformkleding. 

De producten uit dit segment zijn in onderstaand figuur apart benoemd. 

 

 

 

Figuur 4: inkoopportfolio categorie bedrijfskleding Rijk. 

 

Door voldoende aanbod is het toeleveringsrisico van de meeste segmenten laag. Dit 

geldt echter nog niet voor de twee segmenten gerelateerd aan het inrichten van een 

beheerste retourgoederenstroom. Voor het onderscheid in inkoopvolume is de grens 

van € 2 miljoen gehanteerd. De contracten voor routine- dan wel knelpuntproducten 

vormen tezamen 20 procent van het inkoopvolume van de categorie, 80 procent van 

het inkoopvolume valt in het kwadrant hefboomproducten. 

 

2.7  Stakeholders 

 

De belangenorganisaties op het gebied van bedrijfskleding zijn in te delen in enkele 

groepen: brancheorganisaties, keteninitiatieven en maatschappelijke organisaties. 

Regelmatige contacten worden onderhouden met Inretail, MODINT, VGT, MVO 

Nederland, SER, VNO NCW, MKB Nederland en Vereniging Afvalbedrijven. 

2.7.1 Brancheorganisaties 

 

 Inretail is de brancheorganisatie voor ondernemers in de woon-, mode-, 

schoenen- en sportbranche (www.inretail.nl). 

 MODINT is de ondernemersorganisatie van fabrikanten, importeurs, agenten en 

groothandelaren van kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel. Bij 

MODINT zijn ongeveer 750 bedrijven aangesloten. Zij realiseren jaarlijks een 

                                                
21 Manier van inkoopstrategie bepaling: De matrix van Kraljic geeft twee 

verschillende inzichten van het portfolio, namelijk financieel en risico.  

http://www.inretail.nl/
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gezamenlijke omzet van € 9 miljard in Nederland. Hiervan wordt ruim de helft 

geëxporteerd (www.modint.nl). 

 Leden van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) zijn de grote 

modeformules en postorderbedrijven in Nederland (www.rndweb.nl). 

2.7.2 Keteninitiatieven 

 

• Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) zet zich wereldwijd in voor de 

verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden 

(aanvankelijk alleen bedrijven in de textielindustrie, later verbreed). Bedrijven 

die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun 

keten. De Code of Conduct is gebaseerd op internationaal aanvaarde richtlijnen 

(www.bsci-nl.org/).22 

• Fair Wear Foundation (FWF) zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de 

kledingindustrie, in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de 

Nederlandse en de Europese markt. FWF heeft een gedragscode ontwikkeld die 

gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation (ILO). 

Bedrijven die bij FWF zijn aangesloten committeren zich aan het verbeteren van 

de arbeidsomstandigheden (www.fairwear.org). 

• Door Groenendijk Bedrijfskleding en Moderna Textielservice is in 2017 het 

platform TEXTILE 2.0 gelanceerd (www.textile2.nl). Dit is een keteninitiatief die 

ambitieuze partijen uit de textielketen samenbrengt. Het doel van Textile 2.0 is 

het optimaliseren van de samenwerking tussen ketenpartners om te komen tot 

de best passende oplossing voor de klant in zijn duurzame behoefte. Op dit 

informatieplatform staan veel aangesloten bedrijven die de textielsector kunnen 

verduurzamen, er zijn zowel garen-, doek- als kledingproducenten te vinden. 

Ook het retourproces is een onderdeel van de keten. Het doel is om steeds 

intensiever te gaan samenwerken. 

• The Dutch Circular Workwear Association is een coöperatie die is opgericht door 

zes spelers in de werkkledingmarkt. De oprichters, Dutch Awearness , Wiltec, 

Uniform Brands, Heigo, HAVEP en Tricorp Workwear zijn enige tijd geleden 

gestart met de productie en verkoop van circulaire beroepskleding. De 

verkochte kleding is voorzien van een DA Inside logo (afkorting voor Dutch 

Awearness Inside) en een QR-‐code, wat aangeeft dat de kleding is gemaakt van 

recyclebare stoffen, dat de kleding wordt gemonitord gedurende de gehele 

levensfase en dat de kleding na gebruik terugkomt bij de coöperatie. Daarna 

recyclet Dutch Awearness de kleding naar nieuwe stoffen waar de producenten 

nieuwe werkkleding van maken en die de wederverkopers vervolgens aanbieden 

aan de eindgebruikers.  De  drager  kan  een  QR-code scannen en krijgt zo  

inzicht in de route die het product  heeft  afgelegd. Daarnaast biedt de 

coöperatie een nieuwe circulaire oplossing voor conventionele kleding: “Cliff”. 

De kunststofproducten van Cliff zijn gemaakt van verschillende soorten 

gebruikte werkkleding, gebruikt plastic en een additief. Deze innovatie is 

ontwikkeld door Vive Innovation en Dutch Awearness. De coöperatie zorgt voor 

volume voor Cliff door verkoop van de producten en neemt de gebruikte 

werkkleding van eindgebruikers terug. 

2.7.3 Maatschappelijke organisaties 

 

• MVO Nederland (www.mvonederland.nl).  

MVO Nederland is het grootste bedrijvennetwerk voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen in Europa. Bedrijven en organisaties die zijn 

                                                
22  Zie ook FAQ: media and stakeholders (uitgave BSCI, december 2010). 

http://www.modint.nl/
http://www.rndweb.nl/
http://www.bsci-nl.org/
http://www.fairwear.org/
http://www.textile2.nl/
http://www.uniformbrands.nl/index-2016.php
http://heigo.nl/
http://www.havep.com/
http://www.tricorp.com/
http://www.mvonederland.nl/
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aangesloten, werken samen aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijf 

en sector. Ook de textielsector is aangesloten. 

Een duurzame bedrijfsvoering binnen de textielindustrie creëert positieve impact, 

zowel op mens en milieu als op je omzet. Korte termijn kansen liggen in het 

materiaalgebruik en je communicatie met de klant. Lange termijn mogelijkheden 

zijn recycling, je keten in kaart brengen en nieuwe verdienmodellen. 

Het MVO-netwerk Mode van MVO Nederland biedt Nederlandse ondernemers 

ondersteuning door toegang tot het netwerk, een kennisdossier, goede 

voorbeelden en inzicht in de internationale MVO risico’s. Ook internationale 

matchmaking projecten maken onderdeel uit van de ondersteuning. Er is 

aandacht voor bedrijfskleding en ook duurzaam inkopen door overheden is een 

belangrijk aandachtspunt. Binnen het dossier Kleding en Textiel geldt de aanpak 

van de categorie Bedrijfskleding Rijk als een van de praktijkvoorbeelden.  

• Made-By is een lerend netwerk van bedrijven, producenten en maatschappelijke 

organisaties. De organisatie kiest per geval voor een van de internationale 

normen op het gebied van verantwoorde kledingproductie. Kledingmerken die 

zich aansluiten streven ernaar hun hele productie duurzaam te maken 

(www.made-by.org). 

 

2.8  Maatschappelijke en politieke context 

2.8.1 Facilitaire dienstverlening 

 

Facilitair Management Haaglanden (FMH), Belastingdienst (BD), Rijkswaterstaat 

(RWS) en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werken gezamenlijk toe naar een 

Rijksbreed netwerk van facilitaire concerndienstverleners (CDV’s). Hiervoor is het 

samenwerkingsverband Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO) opgericht. 

De CDV’s streven naar een gestandaardiseerd basispakket aan dienstverlening, één 

kostprijsmodel en een gelijke klantbenadering door de facilitaire 

concerndienstverleners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: relatie klant-SSO-IUC-leverancier: hoe werkt het nu? 23 

Het LFMO is voor de CDV’s ook het platform om het aanbod af te stemmen. Ze 

willen kennis delen en ontwikkelingen stimuleren die bijdragen aan de verdere 

standaardisatie van Facilitair Management Rijk. Facilitaire dienstverlening aan de 

                                                
23  Naar een nieuwe inkoopstrategie (Rijksleveranciersdag, 29 november 2013). 
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Rijksoverheid behoort niet tot de kerntaken van Defensie. Defensie wil graag 

meewerken aan Rijksbrede standaardisatie en harmonisatie van dienstverlening. De 

aansluiting van Defensie bij LFMO past daar goed in. Als Defensie diensten aan 

anderen verleent dan is dat bij voorkeur aan partners uit de openbare orde en 

veiligheidssector, zoals DJI, Nationale Politie en Douane. 

 

De Rijksbrede producten- en dienstencatalogus (PDC) bevat als zgn. plusdienst de 

mogelijkheid tot ruilen, retourneren en chemisch reinigen van bedrijfskleding voor 

aangewezen groepen van medewerkers. Deze eventuele dienstverlening geschiedt 

op basis van separate klantwensen op basis van de door het categoriemanagement 

bedrijfskleding Rijk af te sluiten (raam)overeenkomst(en). Het is een 

klantenaangelegenheid, waarbij de CDV’s voor plusdiensten vergoedingen in 

rekening kunnen brengen. 

 

2.9  Ontwikkelingen en trends 

2.9.1 Circulaire economie 

 

De circulaire economie is een economisch systeem bedoeld om herbruikbaarheid 

van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te 

minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen 

worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden 

vernietigd. 

 

De (voor de categorie) belangrijkste principes van de circulaire economie zijn:24 

1. Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door achtereenvolgens te kijken naar 

hergebruik van het product, van onderdelen en van grondstoffen. 

2. Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de 

gebruiksfase makkelijk in delen uiteen te nemen zijn en materiaalstromen 

eenvoudig gescheiden kunnen worden. 

3. Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen 

schadelijke stoffen uitgestoten. 

4. In afwijking van MVO Nederland over het gestelde dat het eigenaarschap bij de 

producent zou moeten liggen is de Rijksoverheid in beginsel eigenaar van de 

gebruiksproducten, zodat te allen tijde kan worden beslist wat gedurende (en 

aan het eind van) de levensduur met het artikel kan worden gedaan. Een andere 

mogelijkheid is dat de producent of leverancier het product terugkoopt aan het 

einde van de levensduur. 

5. Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) 

ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij 

vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, 

maar ook de ecologische en sociale waarde. 

2.9.2  Professioneel inkopen 

 

Uit een onderzoek naar de toekomst van inkoopmanagement in de jaren 2010-2020 

signaleerden inkoopmanagers diverse trends en ontwikkelingen.25 Op basis daarvan 

onderscheidden zij de volgende hoofdgebieden voor inkoopmanagement: 

1. het leveren van meer innovatie door leveranciers 

                                                
24  www.mvonederland.nl/circulaire-economie. 
25  Succeeding in the dynamic world of Supply Management (onderzoek door CAPS 

Research , A.T. Kearney en the Institute of Supply Management, 2007). Zie ook 

de presentatie voor NEVI op 2 december 2010. 

http://www.mvonederland.nl/circulaire-economie
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2. het in brede zin bijdragen aan de baten voor de organisatie 

3. het managen van en anticiperen op leveringsrisico’s om de continuïteit van de 

business activiteiten te verzekeren 

4. het vergroten van de diepgang en het effect van kostenmanagement 

 

Een en ander vergt van categorie- en contractmanager kennis van de business naast 

vakinhoudelijke inkoopkennis, kennis van en proactieve relatie met de markt en met 

diverse belangenorganisaties.   

2.9.3  Maatschappelijk verantwoord inkopen 

 

De categorie bedrijfskleding Rijk wil verder gaan met maatschappelijk verantwoord 

inkopen dan het toepassen van de standaard duurzaamheidscriteria. Daartoe dienen 

de juiste randvoorwaarden te zijn gecreëerd. Deze betreffen enerzijds management 

& organisatie en anderzijds het inkoopproces. Zie ook hoofdstuk 4.6. 

 

De internationale richtlijn Duurzaam Inkopen (Sustainable purchasing) ISO 20400 is 

in april 2017 definitief geworden. Deze ISO-richtlijn moet zowel publieke als private 

organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten van een maatschappelijk 

verantwoord inkoopproces. Dit alles op basis van ISO 26000 – de internationale 

richtlijn voor MVO.26 

Een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke 

organisaties en de Rijksoverheid is een convenant overeengekomen over 

internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector, zie verderop 

in hoofdstuk 2.9.9.  

2.9.4 Innovatiegericht inkopen 

 

De overheid dient meer maatschappelijke opgaven met minder geld op te lossen en 

kan daarbij haar inkoopkracht inzetten. Lag eerder de focus op het vinden van een 

eerste inkoper voor een innovatie (de overheid als launching customer), vanaf 2009 

is de focus verbreed naar het volledige inkoopproces, van strategievorming tot 

opschaling. Dat is ook het moment waarop innovatiegericht inkopen geïntroduceerd 

is: de overheid die als lead customer doelgericht naar een innovatieve oplossing 

zoekt of ruimte biedt aan de opdrachtnemer om met een innovatieve oplossing te 

komen.27 Dit vormt de kern van het nieuwe bedrijvenbeleid. 

De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen moet leiden 

tot daadwerkelijke toepassing en opschaling van innovaties.28 Dat is een langdurig 

en soms taai proces. Het omvat meer dan een aanbesteding of een éénmalige 

inkoop. Om dit in de praktijk te realiseren, zijn instrumenten voor innovatiegericht 

inkopen ontwikkeld. 

 

                                                
26  www.nen.nl/Normontwikkeling/energy/Duurzaam-inkopen-1.htm. 
27  Kamerstukken II, 27406, nr. 162 (11 november 2009). 
28  Innovaties zijn hulpmiddelen om processen te optimaliseren en betere, vaak 

duurzamere, producten en diensten te ontwikkelen tegen dezelfde of lagere 

kosten. 

http://www.nen.nl/Normontwikkeling/energy/Duurzaam-inkopen-1.htm
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Figuur 6: instrumenten innovatiegericht inkopen. 

Innovatiegericht inkopen start ver voor de aanbesteding, met een strategische 

verkenning en een beleid op innovaties. Dit gebeurt door te bevorderen dat 

innovaties vaker toegepast worden. Ook het laten ontwikkelen en testen van 

innovaties kan deel uitmaken van innovatiegericht inkopen. Uiteraard is het wel van 

belang om de ontwikkelde innovaties uiteindelijk te implementeren in een goede 

aanbesteding.29 

 

2.9.5 Circulair inkopen 

 

De circulaire economie is een belangrijke (internationale) beleidsprioriteit omdat het 

winnen van hoogwaardige grondstoffen steeds moeilijker wordt. Daarnaast heeft 

een circulaire economie verscheidene financiële en milieuvoordelen. Met een totaal 

jaarlijks inkoopvolume van 73,3 miljard euro heeft de Nederlandse overheid een 

sterke troef in handen om de circulaire economie aan te moedigen.  

  
Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat de producten of materialen aan 

het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus 

worden ingezet. Cruciaal hierbij is waarde behoud van producten en materialen.  

  
Circulair inkopen is een relatief nieuw onderwerp waarin Nederland internationaal 

geldt als een van de koplopers. In verschillende pilotprojecten wordt ervaring 

opgedaan met het in de praktijk brengen van circulair inkopen. Maatwerk en nauwe 

samenwerking met de markt zijn daarbij steeds belangrijke uitgangspunten 

                                                
29  Voortgangsrapportage innovatiegericht inkopen: innovaties versterken de 

inkoopkracht van de overheid, bijlage bij Kamerstukken II, 32637, nr. 82 (2 

oktober 2013). 

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/circulair-inkopen/circulair-inkopen-toegelicht
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/circulair-inkopen/aan-slag-met-circulair-inkopen
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2.9.6 Participatiewet en social return 

 

Participatiewet 

Vanaf 2015 geldt de Participatiewet. In deze wet worden de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wajong (Wet werk 

en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) samengevoegd. Het doel van deze wet 

is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving. Daarbij 

neemt de Rijksoverheid als werkgever per departement een vooraf bepaald aantal 

mensen in vaste dienst (quotum). Bij het niet halen van het afgesproken quotum 

kan aan een betreffend departement een boete worden opgelegd. 

 

Social return 

Inkopers van overheden dienen bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de 

opdrachtnemer te stimuleren of te verplichten om kwetsbare groepen op de 

arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Overheden passen 

social return op verschillende manieren toe. Er is geen generiek landelijk beleid op 

social return. 

  
Als een organisatie social return toepast, worden er bij de inkoop afspraken 

gemaakt met opdrachtnemers over het creëren van extra arbeidsplekken, 

werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, de categoriemanagers kiezen hierbij zelf een maatwerkvariant met de 

meeste impact. Voorbeelden hiervan zijn inzet van langdurig werklozen, mensen die 

gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Door het op 

deze wijze creëren van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren naar 

vermogen waardoor er sprake is van extra productiviteit die anders onbenut zou 

blijven. Social return beoogt nadrukkelijk om bestaande banen niet te verdringen. 

  
Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contractbepaling. De 

inschrijvers verplichten zich dan om een bepaald percentage (5% geldt als 

streefpercentage) van bijvoorbeeld de loonsom van een opdracht aan te wenden om 

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Er zijn ook andere 

mogelijkheden zoals het stellen van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden, het 

opnemen van gunningscriteria of het voorbehouden van een opdracht aan Sociale 

Werkvoorziening bedrijven. Veel overheidsorganisaties hebben eigen beleid 

geformuleerd voor social return.  

 

De categorie bedrijfskleding heeft in 2016 namens het Rijk een 8 jarig contract 

gegund aan een sociale werkvoorziening, waarbij de prijs vooraf aan 

belangstellende partijen bekend werd gesteld. Immers, concurreren op geld zou 

leiden tot ofwel een lager loon voor de medewerkers dan wel tot bezuinigingen in de 

professionele begeleiding van de medewerkers. In de gunning wogen de factoren 

Planet en People voor 100% mee. 

 

2.9.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

De productie van textiel en textiele vezels is zeer milieubelastend, zoals ook in 

hoofdstuk 2.4 omschreven. Veel textiel wordt afgedankt voordat het versleten is. 

Slechts een klein gedeelte wordt ingezameld en hergebruikt: meer dan 80 procent 

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/social-return/social-return-toegelicht
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/social-return/aan-slag-met-social-return
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van het Nederlandse textiel verdwijnt op de stort of in de afvaloven. Het gaat per 

jaar om meer dan 300 miljoen kilo textiel. Dit betreft overigens niet alleen kleding, 

maar ook industrieel textiel zoals tapijt, andere vezels en restpartijen. Hierin moet 

verandering komen wil de textiele keten (van vezelproductie tot afdanken van het 

eindproduct) een grote stap in duurzaamheid zetten.30 

 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en vereist in toenemende mate aandacht. 

Dat geldt tijdens het inkoopproces, maar zeker ook bij het afdanken van producten. 

De productie van textiele vezels is veelal erg belastend, zeker daar waar het vezels 

van natuurlijke oorsprong betreft. Daarom zijn tal van organisaties op zoek naar 

mogelijkheden om hun textiele afvallen weer een nuttig hergebruik te geven en 

zodoende een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. MVO Nederland heeft 

daartoe onder meer de community of practice circulaire economie opzet.31 

 

2.9.8 Van afval naar grondstof 

 

Het eerdere beleid “van afval naar grondstof’ (VANG) dat ook gericht was op 

circulaire economie wordt in “ Nederland Circulair in 2050” geïntegreerd32. Met het 

Rijksbrede programma “ Nederland Circulair in 2050” 33 heeft het kabinet in 

september 2016 de inzet van de Rijksoverheid voor een circulaire economie 

gepresenteerd. In januari 2017 is deze ambitie, circulair in 2050, in het 

Grondstoffenakkoord onderschreven door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- 

en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere 

maatschappelijke organisaties. Er wordt samengewerkt aan de uitwerking van het 

grondstofakkoord in vijf transitieagenda's voor Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, 

Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. De kleding en textiel is een van de 

voorbeeld productgroepen die onderdeel zijn van de Transitie Agenda 

Consumptiegoederen. De transitieagenda’s zijn op 15 januari 2018 aan het kabinet 

gepresenteerd, waarbij o.a. is aangegeven dat in 2022 van de totale Rijksinkoop 

10% circulair moet worden ingekocht. 

Met de transitieagenda Consumptiegoederen worden nieuwe verdienmodellen, 

retoursystemen en nieuwe (keten)samenwerkingsvormen verkend, die als aanjager 

kunnen fungeren.  

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 zijn drie operationele 

doelstellingen voor consumptiegoederen geformuleerd: 

1. De jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk restafval is in 2020 maximaal 100 kg 

per persoon en in 2025 maximaal 30 kg per persoon per jaar; 

2. In 2022 is de hoeveelheid restafval van bedrijven, organisaties en overheden 

dat vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval gehalveerd (tov cijfers 2012); 

3. In 2025 gaan burgers en bedrijven zo om met consumptiegoederen, dat deze 

in de kringloop kunnen blijven en dat geen zwerfafval achterlaten de norm is. 

 

De transitieagenda gaat over de grote systeemverandering die plaats moet vinden 

om de omslag te maken van een lineaire naar een circulaire economie. In de 

uitwerking van de Transitieagenda worden verschillende onderwerpen genoemd die 

                                                
30  www.texperium.eu/nl/texperium.html  
31  www.mvonederland.nl/circulaire-economie/community-of-practice. 
32  Kamerstukken II, 33043, nr. 14 (28 maart 2013). Zie ook trends in sustainable 

sourcing en eco-textiel designers op www.ethicalfashionforum.com/source. Het 

programma Van afval naar grondstof is een uitwerking van het Europese beleid op 

het vlak van resource efficiency, zie Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM 

(2011) 571. 
33  https://www.circulaireeconomienederland.nl/home/default.aspx 
 

https://www.circulaireeconomienederland.nl/PageByID.aspx?sectionID=128974&contentPageID=
https://www.circulaireeconomienederland.nl/PageByID.aspx?sectionID=139962&contentPageID=
https://www.circulaireeconomienederland.nl/PageByID.aspx?sectionID=144586&contentPageID=
https://www.circulaireeconomienederland.nl/PageByID.aspx?sectionID=128974&contentPageID=
http://www.texperium.eu/nl/texperium.html
http://www.mvonederland.nl/circulaire-economie/community-of-practice
http://www.ethicalfashionforum.com/source
https://www.circulaireeconomienederland.nl/home/default.aspx
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van belang zijn voor de categorie. Bijvoorbeeld over circulair inkopen door 

overheden, aandacht voor repair en design evenals het voornemen een sectorplan 

voor de sector te ontwikkelen. De categorie zal in de uitvoering van het 

categorieplan zo veel mogelijk aanhaken bij de transitie agenda en waar mogelijk 

een bijdrage leveren aan het stimuleren van stakeholders dat ook te doen. 

De categorie heeft daarom een aantal projecten met impact geselecteerd die 

bijdragen aan de versnelling van de transitie. Daarnaast wordt aandacht besteed  

aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en 

onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten 

van circulaire business cases. 

 

Figuur 7: gefaseerde transitie naar een circulaire economie. 

 

In de transitie naar een circulaire economie worden 3 fasen onderscheiden: (1) een 

conventionele lineaire economie met take-make-waste, (2) een keteneconomie met 

feedbackloops, en (3) de circulaire economie met duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. 
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Figuur 8: De keten van circulair textiel 

 

Op het moment worden de niet langer bruikbare reststromen van het Rijk door 

tussenkomst van Domeinen Roerende Zaken (DRZ) verkocht als grondstof aan 

(textiel-) recyclers. Eens per twee weken worden (ca. 160) boxpallets vol 

grondstoffen vanuit de opslag van de sorteerder vermarkt. 

 

2.9.9  Convenant duurzame mode en textiel 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bedrijfseconomisch en maatschappelijk 

van belang. Een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, 

maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid heeft in 2016 een convenant34 

ondertekend voor internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en 

textielsector. Door middel van dit convenant Duurzame mode en Textiel bundelen 

de partijen hun krachten om samen te werken aan concrete verbetering en 

verduurzaming van de internationale productieketens in de textiel. Zo willen zij 

problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk 

aanpakken. 

De OESO Richtlijnen met het zogenoemde due diligence-principe zijn als 

uitgangspunt genomen voor zijn actieplannen van de deelnemende bedrijven. De 

partijen werken samen om discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid tegen 

te gaan. Ook werken ze aan het recht op vrije onderhandelingen door 

onafhankelijke vakbonden, leefbaar loon en veilige en gezonde 

werkomstandigheden voor werknemers. Naast deze sociale thema’s gaat het om 

vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen, het voorkomen van 

dierenleed, minder gebruik van water, energie en chemicaliën en minder chemisch 

afval en afvalwater. Het doel is dat in 2018 minstens de helft en in 2020 80%, van 

de Nederlandse kleding- en textielsector meedoet, gemeten in afzet in Nederland.  

 

Een belangrijk thema binnen het IMVO convenant duurzame mode en textiel is 

grondstoffen. De betrokken partijen streven ernaar om de milieu-impact significant 

te verminderen. Want die impact is groot. Met nieuwe methoden om textiel langer 

te gebruiken en om van afgedankt textiel weer bruikbare vezels te maken, wordt 

toegewerkt naar een circulaire economie. Het Platform Circulair Textiel wil deze 

ontwikkeling bevorderen door met de roadmap richting te geven aan alle 

initiatieven. En door het organiseren van uitwisseling van kennis en ervaring. 

 

Voor de deelnemers aan het Platform Circulair textiel heeft Circulair Textiel en 

Kleding in essentie 3 kenmerken: 

1. Het is recyclebaar (Design for Recycling). 

2. Er is een recyclingsysteem beschikbaar. 

3. Het is gemaakt van gerecycled textielmateriaal (Recycling in Design). 

 

Zij vinden dat een transparant en betrouwbaar track & tracesysteem noodzakelijk is. 

Er moeten zo veel mogelijk aantoonbaar gerecyclede vezels worden gebruikt in 

plaats van virgin vezels. Ook moet de vraag naar gerecyclede vezels van hoge 

kwaliteit worden gestimuleerd. Net als het vergroten van het aanbod. Circulaire 

producten moeten in toenemende mate hoogwaardig recyclebaar zijn en 

gerecyclede vezels bevatten. 

                                                
34 Convenant duurzame mode en textiel 

https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2016/convenant-duurzame-

kleding-textiel.aspx 

 

https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2016/convenant-duurzame-kleding-textiel.aspx
https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2016/convenant-duurzame-kleding-textiel.aspx
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Omdat zo’n 80% van het wereldwijde textielvezelverbruik zijn bestemming in 

kleding vindt, moet dus vooral hoogwaardige recycling van vezels naar het niveau 

van kleding plaatsvinden. 

 

De roadmap moet helpen om circulair textiel in de wereld te zetten. Het is een 

integraal traject, waarin belangrijke onderdelen van een circulaire textielketen bij 

elkaar komen. Individuele partijen kunnen zich met één of meerdere onderdelen 

bezighouden, maar zullen altijd het geheel moeten overzien om tot evenwichtige 

keuzes te komen. De Roadmap Circulair Textiel kent zes actielijnen: 

• Circulair ontwerpen 

• Circulaire keten/cross sectoraal 

• Mechanische recycling 

• Chemische recycling 

• Verdienmodellen 

• Hulpbronnen 

Per thema  zijn zo concreet mogelijke acties en ambitie vastgesteld. Ook de 

categorie onderschrijft de roadmap en ondersteunt een aantal acties, met name 

binnen de actielijn mechanische recycling.  

 

 

2.9.10 Internationaal 

 

Rebus 

Nederland wil inkopers en marktpartijen inspireren om al bij de eerste vraag naar 

een product of dienst na te denken over waardebehoud van grondstoffen in de 

gehele keten. Inclusief de mogelijkheden voor hergebruik en recycling. Rebus 

stimuleert het verkennen van nieuwe verdienmodellen. Modellen die bijdragen aan 

een langere levensduur van te gebruiken materialen. Dit doen we door hierover 

gezamenlijk kennis op te doen en te delen. Rijkswaterstaat is één van de partners 

binnen het project. Verschillende projecten die de door de categoriemanager zijn 

geïnitieerd hebben input geleverd aan Rebus. De resultaten zijn te vinden op de 

website van PIANOo en Rijkswaterstaat. 

 

Ecap 

Het Europese project  European Clothing Actionplan - ECAP richt zich op het 

terugdringen van de milieu impact van textiel in Europa. Het project moet leiden tot 

de reductie van de hoeveelheid textiel die in Europa wordt gestort of verbrand met 

90.000 ton per jaar in 2019. Bovendien streeft men in het project naar een 

besparing van waterverbruik met 588 miljoen m3 en een vermindering van CO2 

emissie met 1.6 miljoen ton. 

 

In ECAP werkt Rijkswaterstaat Leefomgeving samen met de Britse organisatie 

WRAP, het Danish Fashion Institute, de Nederlands-Engelse organisatie MADE-BY en 

de London Waste and Recycling Board. De partijen hebben gekozen voor een 

integrale aanpak waarbij op alle stappen in de productieketen acties worden 

ontwikkeld om deze circulair te maken . Dat doen ze samen met de ketenpartijen. 

Met retailers, modemerken, consumenten, gemeenten, textielinzamelaars en 

recyclebedrijven streven de partijen ernaar de impact op het milieu te verminderen.  

 

Namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat, Afval en 

Circulair, binnen ECAP verantwoordelijk voor drie deelprojecten: maatschappelijk 

verantwoord inkopen van textiel, gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe 

collecties en de inzameling van afgedankt textiel. De categorie is direct of indirect 

bij twee van de drie de werkpakketten betrokken. 
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1. Maatschappelijk verantwoord inkopen van textiel.  

Het eerste resultaat is een rapport met de stand van zaken van MVI bij overheden in 

Noordwest Europa en aanbevelingen om de MVI verder te stimuleren. Nederland 

blijkt met de aanpak en realisatie van het categorieplan een van de koplopers in 

Europa te zijn en wordt als zodanig een voorbeeldrol toegedicht. Leerervaringen en 

resultaten worden dan ook gebruikt in de workshops en masterclasses die in het 

kader van ECAP worden georganiseerd. Ook het You Tube filmpje: MVO bij Defensie” 

geldt als lesmateriaal. 

 

2. Gebruik van gerecycled materiaal (fibre to fibre). 

Onder dit werkpakket vallen 3 pilots voor bedrijfskleding. Een van de pilotbedrijven 

heeft via de openbare aanbesteding van werkkleding van de categorie contracten in 

de wacht gesleept. De lessons learned uit deze pilot zullen samen met de ervaringen 

uit de andere pilots breed worden verspreid. 

 

2.9.11 Resultaten projecten en pilots 

 

De afgelopen jaren heeft het categoriemanagement verschillende projecten 

geïnitieerd die kennis en ervaring opleveren voor de realisatie van het categorieplan. 

Hieronder een kort overzicht van die projecten en de resultaten. Meer informatie 

over deze projecten en de resultaten daarvan is vinden op de website van 

Rijkswaterstaat35.  

 

Verduurzaming inkoop bedrijfskleding en textiel. 

Het gebruik van gerecyclede textiele vezels in nieuw textiel blijkt steeds beter 

mogelijk te zijn. De rijksoverheid kan als grote marktpartij een voorbeeldfunctie 

vervullen door in nieuwe bedrijfskleding en uniformen gerecyclede vezels voor te 

schrijven. In 2015 hebben de categoriemanager en Defensie in samenwerking met 

marktpartijen een pilot uitgevoerd voor inkoop van overalls en handdoeken met 

minimaal 10% post-consumer textielvezels. Na een marktconsultatie in mei 2014 is 

een Request for Information gepubliceerd op Tenderned. De resultaten daarvan zijn 

gebruikt voor het opstellen van het Programma van Eisen. De aanbesteding heeft de 

aanschaf van handdoeken met een 36% postconsumer materiaal opgeleverd en 

overalls met 16%. Op basis van dit succes wordt in andere aanbestedingen ook om 

gerecyclede content gevraagd. Het voornemen bestaat om daarbij de minimum eis 

van 10% te verhogen. 

 

Functioneel aanbesteden. 

Ten behoeve van de pilot voor inkoop van producten (handdoeken, washandjes en 

overalls) met gerecycled materiaal hebben vertegenwoordigers van diverse 

departementen (Ministeries van Defensie, Infrastructuur & Milieu en Binnenlandse 

Zaken) tijdens dit project intensief samengewerkt. Het gaat om (technische) 

kennisdeling en borging, alsmede het consulteren en stimuleren van de markt om 

een innovatief product te offreren dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen 

van Defensie.  

De specificaties van de uitvraag voor de pilot aanbesteding zijn het directe resultaat 

van dit project (zie Bijlage afgesloten contracten MinDef). Daarnaast zijn is er veel 

ervaringen op gedaan. Een belangrijke les is dat veel van de technische eisen in de 

loop van de tijd zijn ontwikkeld, op basis inspraak, ervaringen en uit functie van 

inzetbaarheid en veiligheid. Daarom is het niet altijd zinvol en effectief gebleken om 

technische eisen te vervangen door functionele omschrijvingen en is een middenweg 

soms goed genoeg. Het heeft zin om aanbestedingen vanuit de functie goed te 

                                                
35 www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalstromen-ketens/textiel/ 
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bekijken, vaak is de herkomst van eisen niet meer te achterhalen, zijn technische 

eisen dubbelop of tegenstrijdig en bieden ze weinig ruimte voor innovatieve en 

nieuwe oplossingen. Expertise en productkennis is onontbeerlijk om zo’n proces 

goed te doorlopen. Daarnaast is inbreng van gebruikers, inkopers, contractmanager 

en andere stakeholders aan te bevelen. 

(Zie Bijlage 1 Functioneel specificeren bedrijfstextiel.) 

 

De pilot was ook onderwerp van onderzoek naar de rol van intermediaire 

organisaties bij de ontwikkeling van circulaire economie. Daaruit bleek dat de 

ondersteuning van dit soort partijen een rol kunnen spelen bij het op een lijn 

brengen van doelen van de overheid en bedrijven en ook om daarbij hogere 

ambities na te streven. Daarnaast dragen ze bij aan het ontstaan van nieuwe 

samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven. Voor meer informatie zie het artikel 

van Anne Rainville, Maastricht school of management, “Stimulating a more Circular 

Economy through Public Procurement: the role and dynamica of intermediation”.  

 

Optimalisatie inzameling. 

Het Ministerie van Defensie zamelt sinds enkele jaren kleding en textiel in en laat dit 

sorteren, zodat hergebruik en recycling mogelijk worden en kosten worden 

bespaard. In dit project is het doel om aan te tonen dat voor departementen het 

inrichten van een gecontroleerde retourstroom van afgedankte goederen door 

recycling economisch haalbaar is en de milieu footprint van de overheid aantoonbaar 

vermindert. Rijkswaterstaat Leefomgeving en Defensie hebben een onderzoek laten 

uitvoeren naar de optimalisatie van de retourstroom, waarbij naast veiligheid ook 

naar de economische waarde van het afgedankte textiel gekeken werd.  

 

Recycling afgedankte uniformen. 

Afgedankte bedrijfskleding wordt vanwege veiligheidsrisico’s vaak vernietigd, terwijl 

recycling milieuwinst oplevert en bespaart op materiaalkosten. Nog interessanter 

wordt het als de afgedankte vezels benut worden om nieuwe kleding voor de 

consumentenmarkt te ontwikkelen. Veel partijen die betrokken zijn bij de 

textielrecycling, textielinzamelaars en textielsorteerder maar ook startups als 

Reblend en Brightloops en andere partijen als Remo en het Texperium hebben 

inmiddels met voorbeelden van kleding en andere textielproducten laten zien dat 

gebruik van gerecyclede materialen van postconsumer textiel mogelijk is. Dat is 

belangrijk om retailers en kledingbedrijven mee te krijgen in de transitie naar 

circulair textiel doordat ze circulair textiel laten produceren of inkopen. 

 

Recycling in design. 

Uiteindelijk willen we bereiken dat in de textielketen het gebruik van gerecyclede 

vezels normaal wordt. Er zijn nog tal van belemmeringen zowel op het gebied van 

techniek als op het gebied van financiën, maar ook met betrekking tot ontwerp en 

marketing. Ontwerpers, modebedrijven en consumenten moeten enthousiast 

worden van de ‘nieuwe’ materialen.  

Om aan dat laatste iets te doen, organiseerden MVO Nederland, Fashion Council NL 

en het Ministerie van Defensie in 2015 de Circulaire Design Challenge voor 

Legerdump tijdens de Dutch Design Week. Aanstormende designers of business 

developers werden uitgedaagd om een concept te ontwikkelen dat voorkomt dat dit 

materiaal in de verbrandingsoven verdwijnt. Er waren twee prijswinnaars: een idee 

voor een outdoor-lijn van tenten, hangmatten, klapstoelen en parasols en een idee 

om de oude legerjassen in oorspronkelijk vorm te hergebruiken: "Keer ze binnenste 

buiten en je hebt een prachtige regenjas. Met lasertechniek kun je de originele 

legerprint laten vervagen en er nieuwe designs of logo’s op aanbrengen."  

Daarnaast is van 8-13 april 2017 meegedaan aan circular innovation games 

Nijmegen voor internationale studenten en ontwerpers, waarbij mooie nieuwe 
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producten uit niet her te gebruiken kleding zijn ontstaan. 

In oktober jl. is Innovate 2017 te Arnhem het evenement geweest, waarbij Defensie 

en Rijk de bereikte resultaten m.b.t. recycling konden tonen. 

In 2018 is een pilot gestart om van afgeschreven sportschoenen vloeren voor 

sportzalen en/of kinderspeelplaatsen te maken en is een challenge uitgeschreven 

om van afgeschreven uitrukoveralls van de brandweer nieuwe business modellen te 

maken.  

Dit soort acties leveren veel publiciteit en helpt jonge mensen te inspireren en om 

de vraag naar secundaire grondstoffen op gang te brengen. 
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3  Visie en doelstellingen 

3.1 Woord vooraf 

Het delen van de visie en doelstellingen van de categorie met de markt geeft 

richting en kansen voor eventuele business voor marktpartijen. De categorie wenst 

echter te benadrukken dat na het gunnen van een aanbesteding, de focus van de 

categorie gericht zal zijn op het operationaliseren van de overeenkomst met een 

constante aandacht voor de leverbetrouwbaarheid, klanttevredenheid en 

overeengekomen kwaliteitsafspraken. Om die reden wordt o.a. extra capaciteit 

binnen de categorie beschikbaar gesteld voor leveranciers- en contractmanagement. 

Marktpartijen dienen zich te realiseren dat in de toekomst steeds vaker en 

indringender aandacht gevraagd zal worden voor de bescherming van naam- en 

adresgegevens van Rijksambtenaren. Ook de aard van een verstrekt artikel kan de 

functie van een Rijksambtenaar blootleggen en als daaraan een naam kan worden 

gekoppeld, dan kan dat door kwaadwillende partijen worden misbruikt. Wie heeft 

bijvoorbeeld binnen een bedrijf toegang tot welke gegevens? Het voldoen aan de 

nieuwe AVG van 25 mei 2018 is daarom van belang.  

Een contract bij een betrouwbare Rijksoverheid met een duidelijke visie, waar beide 

partijen trots op kunnen zijn, vergt vanuit de marktpartij vanaf de inschrijving een 

integrale aanpak en beperkt zich niet tot een tijdelijke sales aangelegenheid; ook de 

leverancier dient betrouwbaar te zijn. 

 

3.2 Visie 

De categorie bedrijfskleding Rijk onderschrijft het Rijksbeleid en helpt mee de 

transitieagenda naar een circulaire economie in 2050 te realiseren en zet zich hierbij 

vooral in voor SDG36 12: duurzame consumptie en productie van kleding & textiel. 

Dat doet zij integer, met kennis van zaken en in maximale transparantie samen met 

de markt. 

 

 

Naast de standaardafspraken over levering van het juiste artikel, tegen de juiste 

prijs, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats & tijd worden ook afspraken 

overeen– en nagekomen over de te behalen Rijksdoelstellingen. Bijvoorbeeld op 

het gebied van duurzaamheid, (Internationale) sociale voorwaarden, MKB 

stimulering en het bijdragen aan de circulaire economie van de textielketen door 

maximaal hergebruik en recycling. Zo is op 15 januari 2018 door het kabinet 

d.m.v. de transitie agenda’s aangegeven dat in 2022 10% van de totale 

Rijksinkoop circulair moet worden ingekocht. Bovendien is in de 

versnellingsvoorstellen duurzaamheid in de Rijksbedrijfsvoering door de CPO Rijk 

de categorie bedrijfskleding als voorbeeld genoemd om in 2020 volledig circulair 

te zijn. Dit is slechts haalbaar bij de retourstroom, waarbij gestreefd wordt naar 

0% afval.   

 

 

Als opvolging op de Milleniumdoelen heeft de Verenigde Naties 17 Duurzame 

Ontwikkelings-doelenstellingen (SDG’s) geformuleerd, die op 1 januari 2016 in 

werking zijn getreden en welke gelden voor het jaar 2030. De doelen moeten een 

einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Figuur 

9 toont een overzicht van de SDG’s. 

                                                
36  Sustainable Development Goals, ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen nav 

Parijse klimaatakkoord  
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Figuur 9: Duurzame ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties 

 

Het streven naar duurzame consumptie en productie (SDG #12) met MVI en 

Circulair inkopen dient hand in hand te gaan met strikte randvoorwaarden die de 

SDG’s stellen. Zo zou geen ecologische schade moeten worden berokkend (#6, #14, 

#15), een bijdrage moeten worden geleverd aan het tegengaan van 

Klimaatverandering (#7, #13) en gewerkt moeten worden onder ethische 

werkomstandigheden (#1, #10, #11, #16). Tot slot draagt een circulaire economie 

bij aan economische groei en werkgelegenheid, zowel in Nederland als elders (#8). 

De categorie gelooft in maximale impact door de focus te zetten op SDG 12, zonder 

de andere SDG’s uit het oog te verliezen. 

 

3.3  Invulling doelstellingen 

3.3.1  Korte termijn 

 

De categorie bedrijfskleding Rijk streeft in 2018 100% categorie management na 

door: 

 Deelname door alle bedrijfskleding dragende Rijksdiensten die afroepen uit 

Rijksbreed aangegane (raam)overeenkomsten, voor zover geen lopende 

contracten of verplichtingen gelden. Dit is conform Rijksbeleid. 

 Meer en betere invulling te geven aan contract- en 

leveranciersmanagement, door o.a. afspraken te maken over taken en 

verantwoordelijkheden op operationeel-, tactisch- en strategisch niveau. 

Zowel aan klant- als leverancierszijde. 

 

De categorie bedrijfskleding wenst een significante bijdrage te leveren aan een 

duurzame consumptie en productie door: 

 Het optimaliseren van hergebruik en recycling vanuit een beheerste 

retourgoederenstroom Rijksbreed en volledige aansluiting van de Nationale 

Politie en Instituut Fysieke Veiligheid. 

 Het vergroten van de logistieke flow en verwerkingshoeveelheid bij de 

Bigagroep te Zeist door het beschikbaar stellen van een 

“handbagageband” en 3D scan voor inspecteren retouringenomen kleding 

& textiel op ongewenste artikelen. 

 Pilot om afgedankt textiel dat niet hergebruikt kan worden op hetzelfde 

niveau, in te zetten als grondstof voor recyclebare composieten van 

gebruikt textiel en gebruikt plastic. Het gaat dan bijvoorbeeld over textiel 
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met een doek- of garensamenstelling van verschillende grondstoffen zoals 

katoen/polyester. Van deze composieten worden nieuwe producten 

gemaakt. Na gebruik zijn deze producten weer terug te brengen naar 

grondstof, in de vorm van granulaat, voor een volgende cyclus van nieuwe 

circulaire artikelen (voorbeeld wegverharding en zeskantplaten).  

 Pilot te starten samen met IFV en MVO Nederland om designers en 

bedrijven aan te sporen om van gebruikte bluskleding (aramide) nieuwe 

artikelen met meerwaarde te creëren. 

 Pilot te starten om met oude sportschoenen meerwaarde te creëren in de 

keten, maar ook om te voorkomen dat door export en product dumping, 

met name naar arme landen, plaatselijke marktinitiatieven om 

sportschoenen te kunnen verkopen, steeds mislukken. 

 Mee te werken aan een objectief meetsysteem voor gerecyclede 

postconsumer content in producten, zodat ondubbelzinnig vaststaat wat de 

samenstelling van een artikel is zodat dit bij andere (markt)partijen meer 

vertrouwen biedt in opname van postconsumer content in producten. 

 Andere overheidspartijen te stimuleren en te enthousiasmeren om  

uitvoering te geven aan de Roadmap Circulair Textiel en die te volgen net 

als de commerciële kleding & textiel sector in Nederland samen met de 

brancheverenigingen MODINT, VGT en INRetail alsmede het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en de categorie bedrijfskleding Rijk. Om 

hiermee bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de gehele 

sector. Dit past tevens bij het o.l.v. de Sociaal Economische Raad (SER) 

afgesloten convenant Kleding & Textiel. Een overeenkomst tussen 

Rijksoverheid, de sector, vakbonden en NGO’s.  

 Met externe capaciteit per departement onderzoeken of de interne 

procedures m.b.t. verstrekken en beheren van artikelen kan worden 

aangepast om in het retourproces nog meer resultaat te krijgen. 

 Het toepassen van principes van Eco-design (design voor recycling). 

 Het hanteren van een bepaald minimum percentage gerecyclede (post 

consumer) grondstoffen in nieuwe bedrijfskleding en andere prestatie 

belonende gunningscriteria. Postconsumer gedragen kleding heeft de 

prioriteit, maar andere duurzame alternatieven worden ook gewaardeerd 

en beloond. 

 MVI-aspecten voor tenminste 50% mee laten wegen in de 

gunningscriteria; DUS prijs minder dan 50% mee laten wegen.  

 Minimumeisen en gunningscriteria cyclisch (laten) evalueren en 

aanscherpen. 

 Minimaliseren van additionele kosten en maximaliseren van potentiële 

opbrengsten als gevolg van de verduurzaming. 

 Bij alle aanbestedingen staan de thema’s maatschappelijk verantwoord 

(duurzaam) inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop, 

gedurende de gehele levensduur.  

 Het stimuleren van creativiteit en transitiegerichtheid bij bedrijven in de 

textiel- en kledingbranche door (meer) functioneel en minder technisch te 

specificeren. 

 Het toepassen van minimumeisen met betrekking tot sociale en 

milieuaspecten. 

 Het stimuleren en naleven van ISV via keteninitiatieven. 

 Het toepassing van 5% social return per aanbesteding (met een minimale 

loonsom van € 250.000 en een minimale looptijd van zes maanden), voor 

zover sprake is van een dienstverleningsaanbesteding.  

 

De categorie bedrijfskleding wenst te allen tijde rechtmatig en integer te handelen 

door: 
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 Implementatie en naleving van het normenkader waarop het inkoopbeheer 

door de Algemene Rekenkamer wordt getoetst. Dit is conform Rijksbeleid. 

 Maximale transparantie te tonen, ook in de afwijzingsredenen van 

inschrijvers. 

 Voor 100% gebruik te maken van DigiInkoop. Bestelorders en facturen 

worden elektronisch aangeleverd en verwerkt. Dit is conform Rijksbeleid 

met uitzondering van (toekomstig aan te sluiten) Zelfstandige 

Bestuursorganen (ZBO’s) en Hoge Colleges van Staat. 

3.3.2  Middellange termijn 

 

De categorie bedrijfskleding Rijk streeft in de periode 2018-2021 grotere impact na 

van haar gestelde korte termijn doelstellingen door: 

 Geüniformeerde diensten uit de openbare orde en veiligheidssector, zoals 

Defensie, Nationale Politie en IFV aan te laten sluiten bij de visie van 

categorieplan versie 2.0, voor zover mogelijk en uitvoerbaar. 

 Te onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden Zelfstandige 

Bestuursorganen, Waterschappen, Provincies, Gemeenten bij de visie van de 

categorie bedrijfskleding Rijk kunnen worden betrokken dan wel nader kunnen 

samenwerken. 

 100% herbestemming (hergebruik of recycling) te vinden van retour ingenomen 

kleding.   

o Minimaliseren van textielafval tot 0%; 

o Maximaliseren verkoop van afgeschreven kleding en PGU als 

waardevolle grondstoffen via Domeinen Roerende Zaken.; 

o Maximaliseren van het aantal participerende (Rijks-) overheidsdiensten 

in een beheerste retourgoederenproces.  

o Per departement optimaliseren van inzameling en sortering ten behoeve 

van hergebruik en recycling; 

3.3.3  Lange termijn 

 

De categorie bedrijfskleding Rijk wil vanaf 2018 de textielsector helpen omvormen 

tot een sector die in 2050 circulair, schoon, eerlijk en effectief is en die andere 

branches inspireert net zo duurzaam te worden. Ongetwijfeld zullen komende 

kabinetten het ambitie niveau in het kader van het streven naar de 

klimaatdoelstellingen naar boven gaan bijstellen. Daarop zal de categorie 

bedrijfskleding Rijk antiperen.  

 

3.4  Overige doelstellingen en plannen 

3.4.1  Structurele doelstellingen 

 

Categoriemanagement bedrijfskleding Rijk streeft (hoofd-) doelstellingen na en 

probeert deze na te streven met de volgende kernwaarden: 

 Maximale transparantie en samenwerking met marktpartijen door openbaar 

maken visie en aanbestedingskalender tijdens een jaarlijks te organiseren 

leveranciersdag (eerstvolgende gepland op 27 juni 2018); 

 Doorlopend fungeren als kennis- en expertisecentrum voor klanten, 

brancheverenigingen, leveranciers en designers op het gebied van 

bedrijfskleding; 

 Contracten flexibel inrichten zodat additionele of onvoorziene behoeftes en 

innovaties ondergebracht kunnen worden in lopende contracten; 

 Doorlopend fungeren als promotor en stimulator om inkopers te (blijven) 
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attenderen op de meerwaarde van duurzaam en circulair inkopen; 

 Doorlopend fungeren als inspirator en katalysator om de textielmarkt te 

stimuleren verder gaande initiatieven op het gebied van MVO te ontplooien bijv. 

door participatie in de koplopergroep binnen MVO Nederland;37 

3.4.2  Overige plannen 

 

Tot slot zijn alle vanaf 2016 afgesloten contracten van de categorie bedrijfskleding 

Rijk in het derde kwartaal 2017 in het Rijksinkoop Register zichtbaar gemaakt. 

 

3.5  Hoofdlijnen inkoopstrategie 

 

Als uitgangspunt voor de inkoopstrategie geldt een doelmatige inzet van de beperkt 

beschikbare capaciteit en financiële middelen. Het doel is de financiële risico’s en de 

toeleveringsrisico’s te verkleinen. Elk kwadrant uit de Kraljic-matrix heeft een eigen 

strategie. 

 

Figuur 10: inkoopstrategie categorie bedrijfskleding Rijk. 

3.5.1  Routineproducten 

 

Procesvereenvoudiging: 

 standaardisatie door functionele specificatie; 

 optimaal bundelen van klantvraag vanuit verschillende departementen; 

 reductie van aantal leveranciers; 

 limitatieve opgave van artikelen uit catalogus; 

 match factuur, prestatieverklaring en contract. 

3.5.2  Hefboomproducten 

 

Concurrerende offertestelling: 

 vraagbundeling door synchronisatie bij expiratie; 

 nivellering van prijsverschillen door gecoördineerde aanpak; 

                                                
37  Ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om MVO. Zie 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-

ondernemen/zelf-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo. Bedrijven die 
hulp nodig hebben om MVO in praktijk te brengen raadplegen diverse richtlijnen 
en hulpmiddelen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-
verantwoord-ondernemen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-in-de-
praktijk.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/zelf-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/zelf-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-in-de-praktijk
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-in-de-praktijk
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-in-de-praktijk
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 laagste prijs met behoud van kwaliteit en leveringszekerheid (door leverancier). 

 

3.5.3  Knelpuntproducten 

 

Leveringszekerheid (aan inzamelaar, sorteerder en (toe)leverancier): 

 continue aanvoer afgedankte kleding door optimalisatie retourgoederenstroom; 

 poolvorming van gesorteerd textiel; 

 ketengerichte aanpak. 

3.5.4 Nieuwe aanbestedingen 

 

Nieuwe aanbestedingen zijn in de aanbestedingskalender in de bijlagen opgenomen. 

Deze wordt in nauw overleg met de klanten nader uitgewerkt, waarna hieraan ruime 

bekendheid zal worden gegeven.  

Bepalend voor deelname aan aanbestedingen is een register waarin centraal wordt 

bijgehouden welk ministerie voor welke inkoopcategorieën (volledig of beperkt) 

volmacht en machtiging heeft verleend. Het Register wordt ten minste vier keer per 

jaar in samenhang met de aanbestedingskalender in de ICIA besproken. 

 

3.6  Mogelijke besparingen  

 

De mogelijke besparingen van de categorie zijn kwalitatief en kwantitatief te duiden. 

3.6.1  Kwalitatief 

 

 Door bundeling van specialistische kennis op het gebied van bedrijfskleding kan 

de categorie slimmer inkopen. 

 Beleidsdoelstellingen Rijksoverheid kunnen beter en meer eenduidig worden 

nagestreefd. 

 Door de ketenbenadering kan een substantiële milieuwinst worden behaald.38 

 Door gedifferentieerde inrichting van het contract- en leveranciersmanagement 

wordt beperkt beschikbare capaciteit doelmatig ingezet.  

 Door implementatie van het normenkader van de Algemene Rekenkamer zal de 

rechtmatigheid verbeteren en maverick buying kunnen worden verminderd. 

3.6.2  Kwantitatief 

 
 Door contracten na expiratie te synchroniseren bespaart de categorie op kosten 

van zowel aanbestedingsprocedures als contractprocesbeheer als 

inkoopcapaciteit Rijksbreed. Besparingen liggen bij de separate klanten. 

 Uitgaven per aanbesteding worden bepaald door o.a. eisen en wensen van de 

klant, grondstofprijzen, aanpassingen assortiment, aanpassingen verstrekkings- 

normen kledingdrager, logistiek proces. Kwantitatieve besparingen van 

aanbestedingen ten opzichte van het verleden zijn daardoor moeilijk of niet aan 

de categorie toe te schrijven.   

 De aanbestedingen handdoeken, overalls, uniformen laten zien dat door eisen te 

stellen om een bepaald percentage gerecyclede post consumer content op te 

nemen in het product, er significante besparingen te realiseren zijn. Met name 

op het gebied  van CO2 besparingen en hergebruik grondstoffen.   

 Door de retourgoederenstroom te optimaliseren (dit omvat inzameling, sortering 

en recycling) besparen de departementen als gevolg van hergebruik op nieuwe  

artikelen. In iedere aanbesteding is opgenomen dat leveranciers bereid moeten 

                                                
38  Succes met de ketenbenadering (uitgave VROM, oktober 2010). 
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zijn eerst uit bruikbare retourartikelen (zo goed als nieuwe) te leveren aan de 

klant. Pas dan een nieuw artikel te factureren artikel.  

 Defensie bespaart als gevolg van hergebruik een jaarlijks bedrag van M€5-M€10 

aan artikelen die niet als nieuw hoeven worden ingekocht.  Bovendien levert niet 

her te gebruiken kleding als grondstof jaarlijks ca. M€0,5 - M€1 op. De 

grondstoffen worden versneden via DRZ aan belangstellende marktpartijen 

aangeboden. Na aftrek van een fee worden de inkomsten terug gestort naar 

Defensie. 
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4  Organisatie en governance 

4.1 Taakverdeling met afnemers 

 

De inkoopfunctie kan zowel centraal als decentraal worden gesitueerd. Als voordelen 

van centralisatie van de inkoopfunctie kunnen worden genoemd: 

 het behalen van schaalvoordelen; 

 het bedingen van kortingen door orderbundeling; 

 het bundelen van kennis; 

 meer mogelijkheden tot functiescheiding. 

Als voordelen van decentralisatie van de inkoopfunctie binnen een ministerie kunnen 

worden genoemd: 

 de kortere lijnen met de gebruiker van de zaak of dienst. Hierdoor kan de 

behoefte beter naar de leverancier worden gespecificeerd; 

 het verkorten van het besteltraject; 

 het kunnen leggen van een directe band tussen beslissen, betalen en genieten. 

 

Door raam- en afroepcontracten kunnen de voordelen van centralisatie en voordelen 

van decentralisatie worden gecombineerd.39 Dit geldt des te meer voor de inkoop op 

interdepartementaal niveau. Klanten van de categorie bedrijfskleding Rijk zijn veelal 

een onderdeel van een ministerie, hebben de voordelen van decentralisatie ervaren, 

en willen deze continueren en combineren met de voordelen van centralisatie via het 

categoriemanagement. 

Bij de taakverdeling met afnemers wordt uitgegaan van onderstaand figuur. Hierbij 

is het categoriemanagement verantwoordelijk voor de inkoopcyclus en zijn klanten 

van de categorie verantwoordelijk voor de activiteiten uit de bestelcyclus.40 

 

Figuur 11: inkoop- en bestelcyclus. 

Het Categoriemanagement respecteert alle lopende (raam)overeenkomsten die vóór 

de goedkeuring van het voorliggend categorieplan zijn aangegaan. Bij expiratie van 

elk lopend contract wordt door het betrokken departement overlegd met de 

categoriemanager en contractmanager over de eventueel voorziene optie(s) tot 

verlenging. Uitgangspunt vormt de - samen met de aangesloten rijksdiensten nader 

uit te werken - aanbestedingskalender. 

 

                                                
39  Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008. 
40  Contract- en leveranciersmanagement PIANOo (mei 2010). 
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Bij afloop van de lopende contracten worden deze vervangen door 

(interim)contracten die naar een gezamenlijke einddatum streven, zodat alle 

gelijksoortige aanbestedingen optimaal gebundeld kunnen worden. 

Het streven is om in 2021 alle contracten ten minste eenmaal te hebben aanbesteed 

en daarmee ook gesynchroniseerd. 

 

Figuur 12: inkooptraject en contractmanagement. 41 

4.2 Inrichting contract- en leveranciersmanagement 

 

Bij de inrichting van het contract- en leveranciersmanagement wordt uitgegaan van 

onderstaand schema.42 Het inkoopproces staat hierin centraal; elk van de zes fasen 

is in twee of meer stappen verbijzonderd. 

 

Figuur 13: schema inkoopproces. 

Het sleutelwoord bij de inrichting van het contract- en leveranciersmanagement is 

differentiatie. Een portfoliobenadering kan hierbij behulpzaam zijn. Uitgaande van 

de Kraljic methodiek blijkt dat circa 80% van de inkoopomzet betreft hefboom- of 

strategische producten, terwijl de organisatie 80% van de capaciteit besteedt aan 

routine- en knelpuntproducten. Ofwel erg veel tijd en energie is gemoeid met inkoop 

                                                
41  Presentatie contractmanagement in de praktijk door UVW (PIANOo-lunch 2012). 
42  Inkoopacademie, Module-overzicht (2011). 
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van producten met een relatief geringe waarde. Hetzelfde geldt voor leveranciers; te 

veel aandacht voor leveranciers van routineproducten en te weinig voor leveranciers 

van strategische producten.43  

Differentiatie kan hierin evenwicht brengen:44 

• (leveranciers van) hefboom- en strategische producten: contract- en 

leveranciersmanagement 

• (leveranciers van) knelpuntproducten: contractmanagement 

• (leveranciers van) routineproducten: contractmanagement (lichte variant met de 

nadruk op beheer) 

4.2.1 Contractmanagement 

 

Contractmanagement omvat in hoofdlijnen het afsluiten en beheren van contracten. 

De reikwijdte van de Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 sluit hierop aan 

en is ruimer dan de ingetrokken Regeling contractbeheer 1996. Deze code ziet op de 

totstandkoming en uitvoering van contracten en omvat meer dan het contractbeheer 

(het monitoren van de rechten en plichten gedurende de contractperiode).45 In de 

bijlage bij de code is het proces van inkoop en contractbeheer beschreven zoals dat 

er idealiter uit zou kunnen zien. Conform het pas-toe-of-leg-uit principe richt het 

Categoriemanagement het contractmanagement overeenkomstig deze code in, 

tenzij er redenen zijn hiervan (op onderdelen) beargumenteerd af te wijken. 

 

Als normenkader zijn 6 beheersmaatregelen geformuleerd waarop het inkoopbeheer 

door de Algemene Rekenkamer wordt getoetst: 

1. Interne controle op naleving aanbestedingswet- en regelgeving en interne 

inkoopprocedures (beleidsregels) en comptabele wet- en regelgeving; 

2. Actuele en volledige inkoop- en (Europese) aanbestedingskalender; 

3. Juist en volledig contractenregister; 

4. Verplichte consultatie inkoop- of juridische afdeling bij voorgenomen inkopen 

boven de drempel van enkelvoudig aanbesteden i.c. € 33.000/€ 40.000 excl. 

BTW (zie Gids Proportionaliteit); 

5. Periodiek uitvoeren van spend analyses; 

6. Waiver- of escalatieprocedure. 

 

Met ondersteuning van het portfolio facilitair is voor alle categorieën voorzien in een 

contractenregister en aanbestedingskalender. Deze worden door de categorie up to 

date gehouden. 

Binnen de categorie bedrijfskleding is de contractmanager tevens de inkoper. 

Daarmee is inkoop altijd direct vanaf de beginfase betrokken bij projecten van de 

categorie.  

De categorie bedrijfskleding volgt de kaders en richtlijnen van inkoop en 

aanbesteden binnen Defensie. Deze zijn te vinden binnen intranet Defensie: 

http://publicatieportaal.mindef.nl/REG/Aanwijzing%20HDBV-018.pdf 

4.2.2 Leveranciersmanagement 

 

Leveranciersmanagement hangt onlosmakelijk samen met contractmanagement en 

contractbeheer. Samenhang zorgt ervoor dat de klant krijgt wat met de leverancier 

overeengekomen is in de juiste kwaliteit, de juiste aantallen, de juiste kwaliteit, op 

het juiste tijdstip en tegen de overeengekomen condities. Dit moet ook zorgen voor 

een overzichtelijk en beheersbaar leveranciersbestand en samen met leveranciers 

                                                
43  A.J. van Weele, Leveranciersmanagement: vier basisstrategieën (O&I-reeks nr. 

28). 
44  Workshop gedifferentieerd contractmanagement (PIANOo, 7 juni 2012). 
45  Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (nr. A7, 06). 

http://publicatieportaal.mindef.nl/REG/Aanwijzing%20HDBV-018.pdf
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werken aan een transparante relatie waardoor continue verbetering van processen 

of producten plaatsvindt. 

 

Van belang is zoveel mogelijk leveranciers in de portfolio te plaatsen, minstens elke 

A-leverancier te evalueren, en een strategie voor deze leverancier en zijn producten 

te bepalen. Doel hierbij is het toeleveringsrisico te verminderen en/of de 

onderhandelingspositie van de leverancier te verbeteren.46 

 

Leveranciersmanagement omvat relatie- en prestatiemanagement. De doelstellingen 

van leveranciersmanagement zijn: 

• verhogen van de waarde van de relatie, de doelmatigheid en klanttevredenheid, 

de innovatiekracht, en de rechtmatigheid 

• verlagen van integrale kosten en risico’s (continuïteit, commercieel en juridisch) 

 

 

Voor operational performance worden de volgende (generieke) prestatie-indicatoren 

gehanteerd: 47 

 Volume flexibiliteit 

 Leveringssnelheid 

 Leveringsbetrouwbaarheid 

 Operationele kosten 

 Snelle bevestiging van orders 

 Klanttevredenheid 

 Snelle afhandeling van klachten 

 Kwaliteit 

 

Figuur 14: overzicht supplier relationship management. 

Bij de inrichting van het leveranciersmanagement wordt uitgegaan van het Supplier 

relationship management (SRM) stappenmodel:48 

1. Classificeren: differentiatie in het leveranciersportfolio 

2. Kwalificeren: mate van (leveranciers)managementintensiteit 

                                                
46  K. Schneider, Van relatiebeheer naar leveranciersontwikkeling, in Tijdschrift voor 

inkoop & logistiek, nr. 4 (2005) en NEVI-brochure (SPE-IND-art-002-bl). Zie ook 
H. Wildemann, Einkaufspotenzialanalyse: Programme zur partnerschaftlichen 
Erschlieβung von Rationalisierungspotenzialen, TCW Verlag, München, 2000. 

47  S.K. Vickery, C. Dröge and R.E. Markland, Dimensions of Manufacturing Strength 

in the Furniture Industry, Journal of Operations Management, (15), 1997. 
48  Presentatie Succesvol leveranciersmanagement door differentiatie (PIANOo, 3 

november 2009). 
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3. Inrichten van de governance structuur en processen 

4. Vendor monitoring: meten, beoordelen en evalueren van materiële (prestatie) 

en immateriële (relatie) waarde 

5. Waarde maximaliseren: opstellen, uitvoeren en borgen van verbeterplannen 

 

Ten minste eens per jaar is er een contactmoment met alle contractleveranciers 

door een individueel bezoek of door het organiseren van een gezamenlijk event voor 

alle contractleveranciers van de categorie. 

De categorie bedrijfskleding volgt mbt contract- en leveranciersmanagement de 

kaders en richtlijnen van Defensie volgens intranet Defensie: 

http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.asp

x?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal

/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-

%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafport

aal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllIt

ems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGed

eelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%25

20kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%252

0en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1 

 

4.3 Governance structuur 

 

De klantenraad komt tweemaal per jaar bijeen voor afstemming met de aangesloten 

rijksdiensten. Deze zijn hierin vertegenwoordigd door gemandateerde medewerkers. 

In de klantenraad komen door het Categoriemanagement geagendeerde en door de 

aangesloten rijksdiensten ingebrachte onderwerpen aan de orde. Bij de behandeling 

en besluitvorming is het interdepartementaal goedgekeurde categorieplan leidend. 

Afhankelijk van de aard van een eventueel issue, wordt via de categoriemanager 

geëscaleerd intern Defensie via de CDI dan wel via de lijn BZK richting CPO Rijk. Zie 

ook hoofdstuk 1: inrichting Categoriemanagement. 

 

4.4 Communicatie, informatie en rapportages 

4.4.1 Communicatie 

 

De  contacten met afnemers, de markt en stakeholders verlopen via een uitgebreid 

netwerk. Hierbij is te denken aan: 

 organisatie van periodieke vergaderingen van de klantenraad; 

 participatie in beraden, zowel interdepartementaal (bijv. portfolio overleg 

facilitair) als departementaal (bijv. LFMO); 

 informatie-uitwisseling via Rijksportaal; 

 verkenning en consultatie van de markt; 

 participatie in marktinitiatieven op MVO-gebied; 

 organisatie van de jaarlijkse informatiedag voor leveranciers; 

 interviews en overige berichtgeving in bijv. BinnenbeRijk, nieuwsbrief Rijksbreed 

Inkopen; 

 deelname aan symposia, workshops, enz. 

4.4.2 Informatie 

 

Het programma Inkoopinformatie voor het Rijk is op 1 september 2014 gestart. 

Inmiddels is hieruit het Rijksinkoopregister ontstaan. 

http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
http://bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%20%20documenten/01%20Departementaal/Nieuwe%20kaders%20%28vh%20SG%20A987%29/Contract-%20en%20Leveranciersmanagement/CLM.docx&Source=http%3a//bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/HDBV/hdbv/CDI/Gedeelde%2520%2520documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252Fsites%252FHDBV%252Fhdbv%252FCDI%252FGedeelde%2520%2520documenten%252F01%2520Departementaal%252FNieuwe%2520kaders%2520%2528vh%2520SG%2520A987%2529%252FContract%252D%2520en%2520Leveranciersmanagement&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
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4.4.2.1 TenderNed 

 

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van alle Nederlandse 

overheden en geeft alle opdrachten van deze overheden op één plek weer. 

TenderNed maakt het onder meer mogelijk om (voor)aankondigingen digitaal te 

publiceren. 

4.4.2.2 Contracten 

 

Via het Rijksinkoopregister is de informatie over de interdepartementale en 

categoriemanagementcontracten van het Rijk direct te raadplegen. De informatie 

over categoriemanagementcontracten is openbaar. De lopende contracten van de 

categorie bedrijfskleding Rijk zijn in het inkoopregister vermeld, evenals de 

aanbestedingskalender. 

4.4.2.3 DigiInkoop 

 

DigiInkoop is het elektronisch bestel- en factuursysteem van de Rijksdienst. 

DigiInkoop is conform het besluit van de ICBR van 11 november 2014 op een enkele 

uitzondering na bij alle dienstonderdelen van het rijk in gebruik.49 Een aantal 

ministeries zullen dan nog wel het eigen inkoopsysteem gebruiken, echter in 

aansluiting op een aantal verplichte modules van DigiInkoop namelijk de contract- 

en catalogusmodule, het leveranciersportaal en Digipoort [BVV], en de Business 

Intelligence. Op deze wijze treedt de Rijksdienst richting leveranciers als één entiteit 

op om net als voor de Rijksdienst de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te 

verlichten. De Rijksdienst voldoet daarmee in een vroegtijdig stadium aan de 

Europese richtlijn eProcurement. 

 

Alle onderdelen van de Rijksdienst zijn aangesloten (sommigen alleen op de 

mailserver) op de digitale infrastructuur van de Digipoort om digitale facturen te 

ontvangen. Ministeries zijn verplicht om deze facturen in behandeling te nemen. In 

toenemende mate zijn ministeries in staat om deze facturen volledig digitaal te 

verwerken en tot betaling te laten leiden. Hiermee wordt het factuurproces 

efficiënter en kan het leiden tot kortere betaaltermijnen. Met leveranciers wordt bij 

het afsluiten van leveringscontracten afgesproken dat facturen in digitaal formaat 

aangeboden worden [comply or explain is van toepassing] onder toepassing van het 

eFacturatie artikel van de algemene inkoopvoorwaarden van het Rijk (ARIV, ARVODI 

of ARBIT). Het streven is de komende jaren erop gericht om eigen factuurkanalen 

van departementen zo veel mogelijk af te bouwen. 

 

Bij alle aanbestedingen vanaf de Europese aanbestedingsdrempelwaarde zal in de 

bestekdocumenten worden vermeld dat de opdrachtgever zich het recht voorbehoud 

om op een door hem bepaald moment opdrachtnemer te verplichten om aan te 

sluiten op DigiInkoop teneinde alleen langs die weg elektronische bestel-, factuur- 

en andere gerelateerde berichten uit te kunnen wisselen. Voor de inkopers en 

aanbesteders is een werkinstructie opgesteld waarin standaardteksten zijn 

opgenomen die kunnen worden verwerkt in bestekdocumenten. De laatste versie 

dateert thans van oktober 2011 (zie www.logius.nl). 

 

DigiInkoop is op 31 maart 2014 in lijn gebracht met de nieuwe indeling in 

inkoopcategorieën en hoofdkostensoorten. Er ontstaan onder andere voor IUC’s en 

categoriemanagers verbeterde mogelijkheden voor sturing en control. Voor de eigen 

                                                
49  Staatsbosbeheer (ZBO) heeft tijdens de klantenraad op 29 oktober 2014 

aangegeven een uitzonderingspositie in te nemen. 

http://www.logius.nl/
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bedrijfsvoering zijn departementen gehouden om instellingen in DigiInkoop aan de 

nieuwe situatie aan te passen. Logius ondersteunt de eerstelijns beheerders van de 

deelnemers hierbij.50 

 

Business intelligence 

Een onderdeel van DigiInkoop is de module voor business intelligence. Hiermee 

kunnen allerlei dashboards en rapportages gemaakt worden.51 Denk aan: 

 Procurement Performance: inzicht in operationele informatie over de verwerking 

van bestelaanvragen. 

 Spend Analyzer: inzicht in het uitgavenpatroon van inkopende organisaties, 

identificeren waar kostenbesparingen behaald kunnen worden en input leveren 

voor aanbesteden en onderhandelen. 

 Supplier Performance: inzicht in prestaties van leveranciers over levertijden, 

prijs en kwaliteit van geleverde goederen. 

 

4.4.2.4  Spend tool 

 

Uitgavenrubricering 

De uitgavenrubricering is een lijst waarin uitgaven van een ‘label’ voorzien worden. 

Zo worden de uitgaven opgesplitst naar schoonmaak, vervoer, etc. Doel van de 

uitgavenrubricering is een standaard aanbrengen in de definitie van geboekte 

uitgaven om vergelijk en analyse mogelijk te maken. Dit gebeurt in de Spend tool. 

Hierin worden alle inkoopuitgaven van de ministeries verzameld. In deze tool kan 

per leverancier, per ministerie worden nagegaan wat er is uitgegeven aan de hand 

van facturen. Op basis van deze gegevens kunnen diverse analyses worden gedaan 

op de inkoopuitgaven. De gegevens voor deze Spend tool worden aangeleverd 

conform de uitgavenrubricering.52 Vooralsnog zijn slechts de cijfers over 2015/2016 

in de Spend tool bekend en aangezien de categorie pas sinds jan 2016 de eerste 

contracten heeft afgesloten wordt hieraan pas in een latere fase aandacht besteed.  

4.4.3 Rapportages 

 

De portfoliomanager facilitaire bedrijfsvoering wordt periodiek geïnformeerd over de 

uitvoering van het categorieplan. Dit gebeurt sinds eind 2017 per kwartaal in de 

vorm van een dashboard systeem met KPI’n. 

 

Voor het bepalen van de governance voor Categoriemanagement loopt thans een 

afzonderlijk traject. In de relatie tussen de Chief Procurement Officer (CPO) bij BZK 

en de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) bij elk departement (het zgn. CPO/CDI-

stelsel) worden nadere afspraken gemaakt en uitgewerkt. De CDI is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van rijksbrede inkoopkaders binnen zijn eigen 

departement. Categoriemanagement valt binnen deze inkoopkaders. De CDI 

rapporteert over uitvoering van deze kaders aan de ICBR, in de CPO-CDI lijn en 

jaarlijks via de bedrijfsvoeringsrapportage. 

 

4.5 Capaciteit en budget 

4.5.1 Capaciteit 

 

                                                
50  Weekbericht ICIA nr. 151 (10 maart 2014). 
51  Voor deze BI module zijn handleidingen en een Quick Reference Card gemaakt - 

beiden te vinden op Rijksportaal. Zie weekbericht ICIA nr. 165 (28 juli 2014). 
52  Besluitvorming in ICIA op 14 juni 2012. 
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De beschikbaarheid van deskundig personeel is de belangrijkste randvoorwaarde om 

de activiteiten te ontplooien die nodig zijn voor het bereiken van genoemde ambities 

en doelstellingen. Ten behoeve van het Categoriemanagement bedrijfskleding Rijk 

worden vanaf 2018 4 full time medewerkers noodzakelijk geacht en zijn inmiddels 

door Defensie beschikbaar gesteld. De capaciteit voor de categorie bedrijfskleding is 

ondergebracht binnen de Defensie Materieel Organisatie. 

4.5.2 Budget 

 

Om genoemde activiteiten uit te voeren worden uitgaven gedaan volgens 

onderstaand budget (excl. BTW) en dient structureel te worden gereserveerd. 

 

 bedrag 

Partnerschap grote bedrijvennetwerk MVO €   9.000 

Opleidingen €   2.500 

Leveranciersinformatiedag €   2.500 

Inschrijfkosten symposia, workshops, etc. €   2.000 

Representatie €      500 

Modint Ecotool €   2.500 

totaal € 19.000 

Tabel 5: uitgaven categorie bedrijfskleding Rijk. 
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4.6 Randvoorwaarden en risico’s 

 

De categorie bedrijfskleding Rijk wil verder gaan met duurzaam inkopen dan het 

toepassen van de standaard duurzaamheidscriteria. Daartoe dienen de juiste 

randvoorwaarden te zijn gecreëerd. Deze betreffen enerzijds management & 

organisatie en anderzijds het inkoopproces.53 

4.6.1   Randvoorwaarden management & organisatie 

 

De randvoorwaarden op het gebied van management & organisatie zijn onderstaand 

grafisch weergegeven. Deze komen in de bijlagen afzonderlijk aan de orde. 

 

 
Figuur 14: randvoorwaarden management & organisatie. 

 

Voor verdere uitwerking zie bijlage 6. 

 

4.6.2  Randvoorwaarden inkoopproces 

 

De randvoorwaarden met betrekking tot het inkoopproces zijn onderstaand grafisch 

weergegeven. Deze komen in de bijlagen afzonderlijk aan de orde. 

                                                
53  www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/checklist-professioneel-duurzaam-

inkopen. Zie ook Duurzaam inkopen versie 2.0 - Een model voor MVO-gedreven 

inkoopbeleid (uitgave SenterNovem, november 2009) en het vervolg Duurzaam 

inkopen met ambitie (uitgave Agentschap NL, oktober 2010). Zie ook MVO 

risicomanagement in zes stappen (www.ser.nl/nl/themas/imvo/mvo-

risicomanagement/mvo-risicomanagement-in-6-stappen.aspx). 

http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/checklist-professioneel-duurzaam-inkopen
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/checklist-professioneel-duurzaam-inkopen
http://www.ser.nl/nl/themas/imvo/mvo-risicomanagement/mvo-risicomanagement-in-6-stappen.aspx
http://www.ser.nl/nl/themas/imvo/mvo-risicomanagement/mvo-risicomanagement-in-6-stappen.aspx
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Figuur 15: randvoorwaarden inkoopproces. 

 

Voor de verdere uitwerking zie bijlage 7. 


