
 

 

 
 

 

Circulair inkopen 
Workshopleiders: Maurice Goudsmit , Thamar Zijlstra   

MVI, Duurzaam inkopen, Sustainable Procurement, Circulair inkopen? Termen die 

veelvuldig gebruikt worden. Logisch, aangezien inkoop een belangrijke rol speelt bij het 

behalen van doelstellingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 

duurzaamheid. Inkopers hebben immers regie over de toeleveringsketen, stimuleren en 

creëren de vraag naar duurzaam of circulair geproduceerde goederen en kunnen mede 
daardoor MVO-doelstellingen uitvoeren. 

Tijdens de workshop gaan we in op de vraag wat circulair inkopen betekent voor jouw 

aanbesteding. Zo gaan we in op de marktverkenning en het ketenbeheer, en delen we 
ervaringen met elkaar. 

Een ICT-aanbesteding? Dat is andere koek! 
Workshopleider: Rutger Stelwagen 

ICT-aanbestedingstrajecten zijn complex van aard. Vanaf het ontstaan van een behoefte 

zijn vele spelers op verschillende momenten tijdens het aanbestedingstraject betrokken. 
Kennis vanuit verschillende disciplines is nodig om tot de beste resultaten te komen.  

Welke kennis en/of vaardigheid is op welk moment nodig en welke partij beschikt 

daarover? Wat is je eigen rol en hoe zorgen we ervoor dat de juiste spelers worden 
betrokken? 

Het Calimero-effect: hoe het MKB groot maken  
Workshopleiders: René Bergsma , Alie Werkman 

Hoe nemen we de markt serieus met de vorming van categoriemanagement binnen de 

rijksoverheid? “want zij zijn groot en ik is klein en da’s niet eerlijk”? 

Met de ontwikkeling van het Rijksinkoopstelsel gaat de Rijksoverheid steeds vaker 

gezamenlijk inkopen. Inkoopafdelingen worden groter en de ontwikkeling van 

categoriemanagement leidt in toenemende mate tot rijksbrede aanbestedingen. Inkopen 
doen we groter.  

Tegelijkertijd is een van de inkoopdoelstellingen van het Rijk om MKB vriendelijk aan te 

besteden en mogen aanbestedende diensten opdrachten niet onnodig samenvoegen. De 

markt klaagt over onvoldoende kansen voor het MKB. Deze ontwikkelingen leiden in de 

praktijk vaak tot dilemma’s bij het maken van keuzes in de percelenregeling van het 

inkooptraject. In de workshop ‘Het Calimero-effect’ gaan we in een interactieve 

werkvorm aan de slag met de vraag “hoe gezamenlijk aan te besteden met kleine 
percelen"?  
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, van vinkje naar 

impact!  
Workshopleider: Ellen Hoog Antink 

Het maatschappelijk verantwoord inkopen heeft volop de aandacht van de 2e Kamer en 

ook maatschappelijke organisaties laten zich geregeld horen. De kritiek luidt veelal dat 

MVI een papierentijger is, een kwestie van vinkjes zetten. Daartegenover staan echter 

praktijkvoorbeelden waarbij het wel degelijk lukt om impact te realiseren; van een 

circulaire tijdelijke rechtbank in Amsterdam tot de sociale werkplaats voor het lunchcafé 

van VWS. In deze workshop gaan we met jullie op zoek naar de antwoorden op vragen 

als hoe betrek je de behoeftesteller, hoe creëer je ruimte voor innovatie en welke 

expertise is nodig voor een duurzame aanbesteding. 

Professionele inkoop en effectief beïnvloeden 
Workshopleider: Els van der Spek , Esther Terink , Helma van Rossum 

Hoe zou dat er uit kunnen zien? Professionele inkoop en effectief beïnvloeden? Hoe doe 

je dat eigenlijk? Welke competenties horen daar dan bij? Door welke bril kijken mijn 
collega’s en hoe ervaar ik dat zelf?  

Daar ben ik wel nieuwsgierig naar en dat zou ik graag op een interactieve manier samen 

met collega’s willen ontdekken. Het kennen van de inhoud van je boodschap is natuurlijk 

heel belangrijk en toch slechts een topje van de ijsberg. 

De ontvanger moet je boodschap immers zodanig horen en ervaren dat er bereidheid is 

er wat mee te gaan doen. Wanneer ben jezelf bereid mee te gaan in een boodschap van 

de zender? En wat levert het jullie beiden dan op? Interessante vraag om een antwoord 

op te krijgen in deze workshop. 

In deze interactieve workshop gaan we de competenties onderzoeken die we belangrijk 

vinden om een goed inkoopadvies te geven. Welke visie en verwachtingen zijn er in de 

groep over de competenties en welke wijsheid van jou als professional kunnen we dan 
inbrengen als effectief gedrag voor je vakgebied? 

Ervaren trainers van EC O&P geven deze workshop. 

Toepassen Internationale Sociale Voorwaarden met een 

doelgerichte aanpak 
Workshopleider: Robert-Jan van Welsenes en Gaby Hoof 

De Rijksoverheid wil dat producten die ze koopt, op een eerlijke manier zijn 

geproduceerd. Daarom vraagt ze van leveranciers om misstanden in de keten rond 

arbeidsnormen en mensenrechten te identificeren met als doel om in de toekomst 

verbeteringen te realiseren.  

Binnenkort gaat het Rijk werken met maatwerktoepassingen voor geïdentificeerde 

inkoopcategorieën (bijvoorbeeld bedrijfskleding) met een hoog risicopotentieel. Hierbij is 

een belangrijke rol weggelegd voor onder andere de inkoper, de contractmanager en de 

categoriemanager. Dit systeem van maatwerk vervangt de eerdere werkwijze, waarbij 
leveranciers zelf aangaven hoe groot zij de risico’s inschatten.  
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In deze workshop starten we met de aanleiding voor de aanpassing en het beoogde 

effect ervan (waarom). Daarna bespreken we de nieuwe toepassingswijze (wat) en gaan 

we in op de belangrijkste veranderingen voor de verschillende spelers in het 
inkoopproces (hoe).  

(Ver)Binding binnen de Rijksinkoop, hoe? 
Workshopleider: Wilco Simons , Peter Specker 

Elke Rijksorganisatie binnen het inkoopstelsel is aangesloten op één van de 15 IUC’s, die 

aanspreekbaar zijn voor alles op inkoopgebied. Voor de rijksbrede generieke inkoop is 
categoriemanagement ingericht.  

Op één plaats werkt categoriemanagement de Rijksbrede strategie van de categorie uit 

en zorgt vanuit een IUC voor aanbestedingen. Categoriemanagement is verdeeld over de 

15 IUC’s. Voor veel van de inkopen is een IUC afhankelijk van bij een ander IUC belegde 
categorieën. 

De vraag aan de leden van de workshop: 

Hoe kun je de aansluiting van de rijksdiensten op de categoriemanagers zo 
goed mogelijk organiseren? 

In deze workshop laten wij deelnemers zich uitspreken over de centrale vraag. Tijdens de 

workshop kunnen de deelnemers elkaar vragen om een verduidelijking te geven met veel 

ideeën en vernieuwende suggesties. De basis van de workshop is het principe van een 
“versnellingskamer”. 

Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT 
Workshopleider: Désirée Castillo Gosker 

Naarmate het steeds normaler is dat de overheid digitaal communiceert, des te 

gebruikelijker zou het moeten zijn dat dit gebeurt via zogenaamde ‘open standaarden’. 

Maar nog niet iedereen realiseert zich dit en is bekend met het belang van deze ‘open 

standaarden’. Deze onbekendheid zorgt er ook voor dat dit onderwerp in het 

inkoopproces bij aanbestedingen door de overheid vaak ontbreekt. Na deze workshop 

bent u bekend met het belang van open standaarden voor ICT, krijgt u de Rijksinstructie 

mee voor de aanschaf van ICT-diensten of ICT-producten en ontvangt u een exemplaar 

van de handreiking: “vragen om open standaarden bij inkoop". 

Weg met Kraljic. Leve Contract- en Leveranciersmanagement! 
Workshopleider: Else Hoekstra 

Kraljic is een geëigend en waardevol model voor het bepalen van je marktstrategie. 

Kraljic is echter volkomen ongeschikt om te gebruiken voor je contract- en 

leveranciersmanagement. DPC en andere verder ontwikkelde inkooporganisaties werken 

met het Contract- en leveranciersmanagementmodel; een model in de vorm van een 

piramide. In deze workshop zullen we je met praktijkcases het verschil laten ervaren 

tussen deze twee methodes. We hopen zowel inkopers als contractmanagers aan tafel te 

treffen om deze exercitie te doen en de discussie te voeren. 
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Workshop: ZBO en de rijksbrede inkoop 
Workshopleider: Mariken Jacobs 

ZBO’s dienen de publieke doelen, zijn nauw veelal verbonden aan de departementen, 

maar hebben toch enige afstand. ZBO’s kunnen gebruik maken van de rijksbrede 

inkoopinfrastructuur. En omgekeerd: eraan bijdragen. Maar dat gaat niet vanzelf. 

Vanuit de praktische wensen van ZBO’s gaan we in gesprek over de wensen en 

mogelijkheden: wat willen ZBO’s, wat kan er, wat mag er onder welke voorwaarden mag 
dat dan? En wat moet daarvoor gebeuren?  
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