
M

A
ut

eu
r

André Weimar
Functie: directeur 

Faciliteiten, 
Huisvesting en 

Inkoopbeleid Rijk 
Organisatie: 

ministerie van 
Binnenlandse 

Zaken en 
Koninkrijks relaties

Rijksinkoop wil  
de markt prikkelen
Het Rijk kijkt bij inkopen verder dan alleen naar doelmatigheid en doeltreffendheid.  
Met haar inkoopvolume wil de Rijksoverheid ook maatschappelijke effecten bereiken. 
Dit doet zij door duurzame inkoop, gunning aan het mkb en bevordering van innovatie: 
professioneel opdrachtgeverschap volgens cpo Rijksoverheid André Weimar.

Maatschappelijk verantwoord inko-
pen betekent streven naar een mini-
male milieuschade, eerlijke beloning 
en goede werkomstandigheden en ar-
beidsparticipatie aanmoedigen. Maat-
schappelijk verantwoord inkopen 
vraagt nadrukkelijk aandacht voor as-
pecten als de levensduurkosten, func-
tionaliteit, beheer, onderhoud en her-
gebruik. De circulaire economie speelt 
daarbij een grote rol. De doelstelling 
is om hergebruik van producten en 
grondstoffen te maximaliseren en 
waardevernietiging te minimaliseren. 
Dit vraagt om innovatie en een inten-
sieve samenwerking met leveranciers. 
De Rijksoverheid stimuleert daarbij de 
economie door het midden- en klein 
bedrijf een eerlijke kans op opdrachten 
te gunnen en innovatie te bevorderen. 

Bedrijfskleding
In Nederland komt jaarlijks 135 mil-
joen kilo textiel via het huishoudelijk 
afval in de verbrandingsoven terecht. 
Wereldwijd vormt textiel maar liefst 5 
procent van de totale afvalberg. Er zijn 
al diverse initiatieven genomen om de 
circulaire economie in de textielsector 
op gang te brengen, maar van een ge-
sloten kringloop is nog geen sprake. 
Rob van Arnhem, categoriemanager 
bedrijfskleding, is hard op weg dit wel 
voor elkaar te krijgen.
Gebruikte militaire kleding gaat terug 
naar het kledingmagazijn van Defen-
sie, voor recycling naar Reshare, voor 

een klein deel voor verbranding naar 
Van Gansewinkel of voor publieke ver-
koop naar Domeinen. Militaire kle-
ding en materiaal, buiten de artikelen 
voor Domeinen, mag namelijk niet op 
de openbare markt belanden. Daarom 
is het van groot belang dat de retours-
troom veilig wordt verwerkt. 

Social return
Bij de Bigagroep, een sociale werk-
plaats in Zeist, sorteren medewerkers 
militaire kleding voor hergebruik. 
Sinds enige tijd staan op de kazernes 
containers voor afgeschreven militai-
re en privékleding. Tot voor kort liet 
het Rijk voor zo’n 500.000 euro aan 
oude kleding gecontroleerd verbran-
den. Nu worden er vezels van gemaakt, 
die als nieuwe grondstof dienen. De-
fensie draagt op deze manier ook bij 
aan social return en probeert zuiniger 
met kleding om te gaan. Nu verdwij-
nen T-shirts en onderkleding vaak nog 
thuis in kledingzakken. “Dit gaan we 
binnenkort ook recyclen, daarover 
maken we de komende maanden af-
spraken met de ‘vervezelaar’. Zo wordt 
van oude kleding een hoogwaardige 
grondstof gemaakt, maar laagwaardi-
ger gebruik kan ook, bijvoorbeeld voor 
autodeurvulling of isolatiemateriaal in 
de bouw.” 

Prikkels
Categoriemanager Van Arnhem on-
derzoekt nu of de markt in staat is om 

diverse artikelen, zoals handdoeken 
en overalls, te produceren met als eis 
een minimum hoeveelheid gerecyclede 
consumer content, waarbij die produc-
ten wel aan bepaalde kwaliteitseisen 
moeten voldoen. Dit geeft een prikkel 
aan de markt om te innoveren en le-
vert tegelijkertijd een bijdrage aan het 
hoogwaardiger toepassen van resttex-
tiel in nieuwe producten. 
Volgens Van Arnhem is het prikke-
len van de markt de sleutel tot maat-
schappelijk verantwoord inkopen. 
“De markt bepaalt ons ambitieniveau. 
Daarom moet je als inkoper die markt 
prikkelen om met duurzame oplossin-
gen te komen. En daarom moet je ook 
geven in toekomstige aanbestedingen 
van het Rijk; dat plant ook vooruit in 
investeringen. 

Frisse blik
Van Arnhem geeft de markt dan ook 
vijf jaar vooruit inzicht in de aanbe-
stedingskalender van de toekomstige 

“De overheid 
kan binnenkort 
een afzetmarkt 
van 200 miljoen 
euro aan 
bedrijfskleding 
creëren”
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S P E C I A L  E X E C U T I V E

Een tweede aspect is vertrouwen. Het 
voortraject van een inkoopproces is re-
latief kort ten opzicht van de uitvoe-
ringsfase. Om langere tijd met elkaar 
op te trekken is, net zoals in elke rela-
tie, vertrouwen in elkaar van groot be-
lang. Dat vertrouwen is in het verleden 
nogal eens beschadigd, zowel door de 
opdrachtnemer als door de opdracht-
gever. Het leidde tot wederzijds wan-
trouwen dat werd geuit door alsmaar 
dikker wordende bestekken. Dat wil-
len we niet meer. We gaan uit van een 
functionele uitvraag die een beroep 
doet op de expertise en het innovatie-
ve vermogen van de markt.

Contractmanagement
De kwaliteit van de uitvoering wordt 
geborgd door goed contractmanage-
ment. In het verleden schortte het 
daar nogal eens aan. De behoeftestel-
ler kreeg dan niet de kwaliteit waar hij 
op had gerekend en de kosten werden 
hoger dan oorspronkelijk gedacht. 
Een professioneel en volwassen con-
tractmanagement zorgt ervoor dat de 
Rijksoverheid krijgt wat zij vraagt en 

PROFESSIONEEL  
OPDRACHTGEVERSCHAP

Als grote opdrachtgever met een aanzienlijke 

spend streeft het Rijk professioneel opdracht-

geverschap na. Volgens Rijks-cpo André 

Weimar bestaat dit uit vijf elementen:

1. De markt prikkelen

2. Vertrouwen

3. Communicatie

4. Innovatie

5. Samenwerking met bedrijven

soorten aanbestedingen. Hij ziet weleens dat sommige 
leveranciers afhaken door alle eisen die in aanbestedin-
gen worden gesteld. “Dat is het laatste wat je wilt. Gooi 
je vraag niet over de schutting, maar werk dus echt met 
ze samen. Samenwerken en met elkaar in gesprek gaan, 
is ongelooflijk belangrijk. Alleen leveranciers kunnen 
je precies vertellen wat er speelt in de sector en welke 
kansen er zijn.” Goede samenwerking met de markt 
kan veel opleveren. “Bij de marktpartijen zit de exper-
tise en de frisse blik. Wij moeten daar als overheid ge-
bruik van maken. Daarom ben ik een groot voorstan-
der van marktconsultaties. Voor de inkoop van onze 
uniformen zit ik nu onder andere om tafel met MVO 
Nederland en bekende bedrijven. Er worden ook sa-
menwerkingsverbanden opgestart met de nationale po-
litie en brandweer. Via deze aanpak kan de overheid 
binnenkort een afzetmarkt van 200 miljoen euro aan 
bedrijfskleding creëren.”

Professioneel opdrachtgeverschap
In het voorbeeld van bedrijfskleding noemt Van Arn-
hem een aantal zaken dat voor professioneel opdracht-
geverschap van belang is. Allereerst het prikkelen van 
de markt. De Rijksoverheid wil via marktconsultaties al 
in een vroeg stadium met de markt in contact komen, 
weten wat er speelt, weten wat er mogelijk is. Een open 
houding van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 
is hierbij belangrijk. 

daagt de opdrachtnemer uit om zich 
te blijven verbeteren.

Mooie resultaten
Een derde aspect dat van belang is, is 
communicatie. Een goede zakelijke 
communicatie tussen Rijksoverheid 
en haar leveranciers houdt in dat bei-
de partijen elkaar op het juiste niveau 
aanspreken, niet alleen wanneer het 
fout gaat, maar ook wanneer het goed 
is. Dat is ook een aspect van professio-
neel opdrachtgeverschap. 
Als vierde daagt een professionele op-
drachtgever als de Rijksoverheid haar 
opdrachtnemers uit tot innovatie. De 
Rijksoverheid wil dat bereiken door 
het inzetten van innovatieve inkoop-
methodieken en het uitvragen van in-
novatieve diensten of producten. Het 
voorbeeld van bedrijfskleding laat zien 
dat dit tot mooie resultaten kan leiden.

Waar voor je geld
Dankzij intensieve samenwerking met 
het bedrijfsleven zijn de beleidsdoel-
stellingen van het Rijk haalbaar en uit-
voerbaar. Die lijn zal het de komende 
jaren doortrekken, het levert immers 
voordelen op. Voor de behoeftestellers, 
de  leveranciers, het Rijk, maar voor-
al voor de belastingbetaler. Die krijgt 
meer value for taxpayer’s money.£
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