impact
“We willen meer betekenen
voor de samenleving waar
we deel van uitmaken”

Een jaar inkopen met impact

Woord vooraf
“Wij geloven in de kracht van inkoop”
Voor u ligt de tweede uitgave van IMPACT. Een overzicht van een jaar impactvol inkopen bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen. Een bundel interviews met impactmakers. Stuk voor stuk mensen die
kansen zien en bereid zijn een stap extra te zetten om een bijdrage leveren aan de maatschappelijke
opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen: insluiten, herstellen en voorkomen.
Graag brengen wij deze doeners en hun projecten met impact voor het voetlicht. Als waardering voor
het verschil dat zij maken én ter inspiratie voor anderen. Want wij geloven in de kracht van inkoop.
Door buiten de gebaande paden te treden, vinden we samen oplossingen. Oplossingen voor mens
én milieu.
We hopen dat de interviews met impactmakers u inspireren en nodigen u van harte uit zich bij hen
aan te sluiten.

Arie van Vliet
Directeur Facilitair, Huisvesting en Inkoop
Dienst Justitiële Inrichtingen

Gerard Bakker is op 1 juli 2018
benoemd als hoofddirecteur
van DJI. In zijn vorige baan als
bestuursvoorzitter van het
COA werkte hij al nauw samen
met leveranciers. Wat vindt hij
van Inkopen met impact?
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Gerard Bakker
hoofddirecteur DJI

“Inkopen met impact wordt het nieuwe normaal”
“Twee jaar geleden stelden onze inkopers
zich de vraag: wat is goed inkopen? Is dat een
zakelijke transactie waarbij de prijs die je betaalt
en de producten die geleverd worden in balans
zijn? Of is dat te beperkt? De inkopers vonden dat
laatste. Goed inkoopbeleid moet de maatschappelijke opdracht van DJI ondersteunen, stelden zij.
Sindsdien staat ‘inkopen met impact’ voor het
verbinden van onze leveranciers aan die maatschappelijke opdracht: gedetineerden helpen een
maatschappelijk acceptabel bestaan op te
bouwen. Met een inkoopvolume van meer dan
350 miljoen euro per jaar hebben we behoorlijk
wat invloed. Dan kun je twee dingen doen: je kunt
leveranciers opzadelen met een dichtgetimmerd
pakket aan eisen of je geeft leveranciers de vrijheid
om vanuit hun expertise voor zoveel mogelijk
impact te zorgen. Wij kiezen voor het laatste.
De initiatieven die daaruit ontstaan, hebben écht
impact. Er zijn leveranciers die ex-gedetineerden in
dienst nemen en op die manier de basis leggen voor
een nieuw bestaan zonder criminaliteit. Anderen
bereiden gedetineerden al in de bajes voor op
resocialisatie. Sommige initiatieven vloeien voort
uit meerjarencontracten, veel andere ontstaan
spontaan vanuit het netwerk. Enkele keren per jaar
nodigen we ondernemers uit een kijkje binnen de
muren van een penitentiaire inrichting te nemen.
Dit levert elke keer weer waardevolle verbindingen
en vervolginitiatieven op.

Uit de verhalen van leveranciers spreekt
enthousiasme en de vastberadenheid om ons
onverminderd te blijven ondersteunen in onze
opdracht. We staan nog aan het begin. In de
toekomst zal het verbinden van leveranciers aan
onze maatschappelijke opdracht het ‘nieuwe
normaal zijn’. Een leverancier van DJI is een
leverancier die ons kent én helpt, vanuit het besef
dat justitiabelen van de maatschappij zijn en dat ze
slechts tijdelijk bij DJI verblijven. Resocialisatie is
een taak van ons allemaal. Dit geldt overigens ook
voor onze plicht om bij te dragen aan een
duurzame wereld, waarin we zuinig omgaan met
grondstoffen en materialen. Ook daar dragen onze
partners en leveranciers aan bij.
Ik vind het mooi dat met ‘inkopen met impact’ de
verbinding naar het primaire proces wordt
versterkt en kijk ernaar uit om samen met onze
leveranciers invulling te geven aan de diverse
maatschappelijke opgaven.”

“We staan nog
aan het begin”
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Het Brabantse bedrijf MAAS dat DJI elke
dag van verse koffie voorziet, helpt
gedetineerden aan werkervaring en
werkt samen met Zuivere Koffie, de
stichting die gedetineerden een eerlijke
tweede kans geeft.
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Marlies van Lohuizen en
Jemuel Lampe
Maas en Zuivere koffie

“We willen meer betekenen voor de samenleving
waar we deel van uitmaken”
Marlies: “Maas voorziet DJI elke dag van verse
koffie en thee. We kiezen daarbij voor goede
kwaliteit en good origin. Daarnaast zoeken we
voortdurend naar manieren om onze maatschappelijke impact te vergroten. Als een van de
grootste leveranciers van DJI zijn we vorig jaar
uitgenodigd om te kijken hoe we onze relatie
daarvoor kunnen benutten. Samen kunnen we
meer betekenen voor de samenleving waar we
deel van uitmaken.
We zagen allebei mogelijkheden en die hebben
ook een vervolg gekregen. Zo helpen onze
operators jongeren in justitiële jeugdinrichtingen
om koffieautomaten te vullen en schoon te maken.
Om te leren hoe ze dat moeten doen, krijgen ze
eerst een training van ons. Dat vraagt wel enige
organisatie. Alleen al dat we mensen in een
gesloten omgeving opleiden, maakt het anders
dan normaal. Daar komt bij dat de groep jongeren
die het werk moeten leren, steeds wisselt. Het is
een andere doelgroep dan onze mensen gewend
zijn, maar toch vinden ze het echt leuk om te doen.

Zuivere Koffie is gebrand. Als kroon op onze
samenwerking staat er op ons hoofdkantoor in
Son een prachtige, door gedetineerden gepaintbrushte koffiebrander.”
Jemuel: “Ik had als gedetineerde het geluk om
iemand tegen te komen die in mij geloofde.
Eens een dief, altijd een dief, is niet waar. Je kunt als
mens herstellen, maar je hebt wel mensen om je
heen nodig die in je geloven. De jongens met wie
ik werk, willen écht. En als ze ervoor gaan, ga ik
voor ze door het vuur. Fijn dat Maas als grote
leverancier met ons samenwerkt.”

“Je hebt mensen
om je heen nodig
die in je geloven”

Stichting Zuivere Koffie van Jemuel Lampe past
goed bij onze doelstellingen. Met zijn stichting
helpt Jemuel gedetineerden en ex-gedetineerden
aan werkervaring. Sinds 2017 heeft hij een
branderij in JC Zaanstad. Wij hebben afgesproken
de koffieautomaten in een aantal inrichtingen te
voorzien van koffie die door gedetineerden van
Impact | Een jaar inkopen met impact
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Dit jaar nam Groothandel Albatros
twee ex-gedetineerden in dienst in het
magazijn. Als jarenlange partner op het
gebied van winkelartikelen weten zij hoe
impactvol dat is.
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Carlo Annen
Groothandel Albatros

“Deze twee ex-gedetineerden kwamen als geroepen”
“Ons bedrijf is al bijna dertig jaar een vaste
partner van Justitie. Het begon ooit met de
exploitatie door ons zusterbedrijf A.P.S. van de
gedetineerdenwinkel in De Grittenborgh, de
voormalige PI in Hoogeveen. Meerdere PI’s wilden
toen gebruikmaken van het door A.P.S. speciaal
ontwikkelde winkelconcept en op een gegeven
moment hebben we nagenoeg alle PI’s op deze
wijze beleverd. Een paar jaar geleden kwam dit tot
een eind, omdat DJI de exploitatie van gedetineerdenwinkels bij het eigen productiebedrijf In-Made
ging onderbrengen. Tegelijkertijd werd de
belevering van alle winkelgoederen aanbesteed.
Die aanbesteding hebben we gewonnen, waardoor
we toch onze kennis en expertise van gedetineerdenwinkels konden blijven inzetten.
Die expertise komt van pas, is onze ervaring. In
een gevangenis is rust het allerbelangrijkste.
Gedetineerden kijken enorm uit naar de artikelen
die zij hebben besteld. Als dan blijkt dat een
besteld artikel niet is geleverd, kan dat leiden tot
onrust. Wij hebben onze hele keten afgestemd op
tijdige en volledige levering. Dankzij onze
jarenlange ervaring met DJI, is werken met
gedetineerden niet nieuw voor ons. Toen wij door
DJI werden benaderd met de vraag of wij een
steentje wilden bijdragen aan de re-integratie van
ex-gedetineerden, hebben we daar dan ook
positief op gereageerd.
Bijna een jaar werken er twee ex-gedetineerden bij
ons in het magazijn. We hadden dringend
versterking nodig, dus zij kwamen als geroepen.

Natuurlijk hebben we vooraf aangegeven dat we
alleen in zee wilden gaan met jongens bij wie alle
seinen op groen staan. Op onze beurt zijn wij
bereid in hen te investeren, zodat ze zich ontwikkelen tot volwaardige magazijnmedewerkers. De
ene collega had al magazijnervaring en draait
eigenlijk vanaf dag één moeiteloos mee. De
tweede collega heeft iets meer moeite met het
tempo, maar is wel weer heel secuur. Beiden zijn in
ieder geval heel gemotiveerd om er iets van te
maken.
Hoe het team op hen reageerde? Best positief. We
hadden het team goed voorbereid en uitgelegd dat
het jongens zijn die echt willen. Ik moet zeggen dat
het ijs al snel gebroken was. Ze passen gewoon
goed in het team. Er mag graag een dolletje
gemaakt worden en daar gaan ze in mee.
Ik heb er ook met collega-ondernemers over
gesproken. Ook die zijn best bereid om in
ex-gedetineerden te investeren. Een financiële
prikkel om ex-gedetineerden in dienst te nemen,
zou wel drempelverlagend werken. Een ondernemer die de keuze heeft, kiest anders al snel voor
een ‘gewone’ kandidaat.”

“Het zijn jongens
die echt willen”
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Dirksen bedacht een betekenisvolle
herbestemming voor ingeleverde
dienstkleding: een samenwerking met
sociale onderneming Van Hulley.
Sociaal én circulair!
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Jolijn Creutzberg en Alex Postma
Van Hulley en Dirksen

“Zonder de juiste papieren je droom achterna”
Jolijn: “Het idee voor Van Hulley ontstond toen
mijn man zijn lievelingsoverhemd niet langer
aankon. De kraag was versleten, maar de rest was
nog prima. Ik besloot er een boxershort van te
maken. Eigenlijk best een goed idee, dacht ik toen:
je stuurt je oude overhemd op en ik maak er een
uniek boxershort van. Zo is Van Hulley geboren.
Ik ben eigenlijk te ongeduldig om zelf kleding te
maken. Een merk goed neerzetten, dat kan ik. We
benutten de kracht van de markt voor social
impact. Het leek me mooi om te werken met
vrouwen die heel graag willen werken, maar daar
de papieren niet voor hebben. In 2014 zijn we met
een groep van twaalf vrouwen gestart. Sindsdien
hebben we elk jaar een andere groep. We bieden
ze een jaarlang een ervaringsplek aan om betaald
werk te doen. Daarnaast gaan ze anderhalve dag
per week naar school om hun mbo-entreebewijs te
halen. Het is vooral de bedoeling dat ze ontdekken
waar hun talenten liggen. Een groot deel start met
een mbo 2-opleiding, anderen kiezen voor een
werkplek in de richting die ze willen. En weer
anderen starten met onze steun een eigen bedrijf.
We gebruiken onze machines ook om andere
producten te maken. Sinds kort werken we samen
met Dirksen, de leverancier van DJIbedrijfskleding. In opdracht van Dirksen hebben
we uit oude bedrijfskleding placemats en servetten
gemaakt voor een leveranciersdiner van DJI.”

Alex: “Oude kleding wordt uiteindelijk versnipperd
en samengeperst tot vilt. Wij geven onze oude
bedrijfskleding graag hoger in de keten een tweede
leven. Met Van Hulley hebben we een goede vorm
gevonden, maar uiteraard zijn er nog veel meer
mogelijkheden denkbaar. Ons bedrijf levert op
deze manier graag een bijdrage aan een mooi
maatschappelijk initiatief.”
Jolijn: “Laatst kwam er een vrouw langs die een jaar
bij ons heeft gewerkt. Toen ze bij ons binnenkwam, durfde ze je bijna niet aan te kijken. En nu
begint ze met haar mbo-2-opleiding en wil ze in de
zorg gaan werken. Ze zit straks in de klas met
17-jarigen, voor haar begint het nu pas echt. Maar
ze was zo dankbaar. Ze dúrft het. En het is allemaal
met het oude overhemd van mijn man begonnen.”

“We benutten de kracht
van de markt voor het
maken van impact”
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Een krachtige samenwerking gaat
uit van elkaars expertise. Bij
Between, een leverancier van
ICT-personeel, is er veel kennis over
zelfstandig ondernemerschap.
Samen met DJI ontwikkelen zij een
workshop ‘Ondernemer worden
voor gedetineerden’.
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Bianca Langelaar en
John Praamsma
Between en DJI

“Geen enkele gedetineerde hoeft de PI zonder werk te
verlaten”
Bianca: “Between is drie jaar leverancier van DJI voor
plaatsing van tijdelijk ICT-personeel. We kennen de
wereld van zzp’ers goed, weten wat de voordelen
van zelfstandig werken zijn, maar kennen ook de
risico’s. Kennis die we heel goed kunnen benutten
om gedetineerden te begeleiden die na vrijlating
voor zichzelf willen beginnen.

kwijt, wat ook een probleem voor de werkgever is.
Een gezin kan de huur niet meer betalen. We
hebben onze ketenpartners nodig om deze schade
zoveel mogelijk te beperken en om problemen na
detentie te voorkomen. Mijn credo is dat geen
enkele gedetineerde die echt wil, zonder werk de
PI hoeft te verlaten.

Heel concreet gaan we in PI Nieuwegein een
workshop ontwikkelen voor gedetineerden die
graag zelfstandig schilder, schoonmaker of glazenwasser willen worden. Daarin willen we overbrengen
waar je zoal tegenaan loopt als je voor jezelf wilt
beginnen. Je moet je inschrijven bij de Kamer van
Koophandel, krijgt te maken met de Belastingdienst
en andere instanties. Wij willen mensen prikkelen
om heel bewust te werken aan een goede start
‘buiten’ en geven tegelijk handvatten mee.

Al tijdens detentie kunnen we ontzettend veel
doen om gedetineerden een goede basis voor
buiten de PI te geven. Gemotiveerde gasten zijn er
genoeg, het zijn echt niet allemaal verschrikkelijke
boeven. Maar vaak missen ze net wat vaardig
heden om het zelf goed voor elkaar te krijgen. En
ze zijn bang om dingen verkeerd te doen. Daarom
zijn partijen als Between zo belangrijk voor ons.
De ‘bijvangst’ vind ik minstens zo belangrijk. Veel
bedrijven zien een gevangenis als een gesloten
bastion. Komen ze bij ons binnen, dan zien ze heel
veel mannen en vrouwen die gewoon een tweede
kans verdienen.”

We beginnen in Nieuwegein, omdat daar de
meeste beroepsopleidingen zijn ondergebracht.
Slaat onze aanpak aan, dan willen we ook in andere
PI’s gedetineerden begeleiden, al dan niet via een
train-de-trainer-constructie. Ik vind het geweldig
dat wij als leverancier een bijdrage aan een nieuwe
start van gedetineerden kunnen leveren.”
John: “Onze ambitie is dat PI Nieuwegein een huis
voor re-integratie en herstel wordt. Als een
gedetineerde bij ons binnenkomt, ontstaat er
maatschappelijke schade. Iemand raakt zijn baan

“Wij willen mensen
prikkelen om heel bewust
te werken aan een
goede start ”
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Dagelijks helpen honderden
medewerkers binnen DJI gedetineerden
om terug te keren naar de arbeidsmarkt.
De leverancier van onze uitzend
krachten, Tempo-Team, beschikt over de
benodigde arbeidsmarktkennis, het
netwerk en de expertise om dat proces te
versterken. Een krachtige combinatie.
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Christa Visser en Martijn Janssen
DJI en Tempo-Team

“Het gaat pas echt werken als je elkaar en de uitdagingen kent”
Christa: “Dit jaar is er een raamovereenkomst met
Tempo-Team gesloten voor de levering van
uitzendkrachten aan een aantal ministeries en
rijksorganen. DJI vormde een eigen onderdeel van
deze overeenkomst. Hiervoor heb ik de aanbestedingsdocumenten opgesteld. In de voorbereiding
hebben we gekeken welke elementen uit de oude
overeenkomst we weer willen gebruiken en wat
we graag anders zouden zien. Een van de dingen
die we anders wilden, was dat we vonden dat
marktpartijen bereid moesten zijn impact te
realiseren. Je kunt dan een harde eis stellen,
bijvoorbeeld dat het uitzendbureau jaarlijks een
x-aantal ex-gedetineerden aan werk moet helpen.
Maar de kracht is juist dat je leveranciers de
vrijheid biedt om vanuit hun expertise een zo
groot mogelijke bijdrage te leveren.”
Martijn: “Ik vind het heel gedurfd van DJI dat
inkopen met impact geen dwangmiddel is, maar
dat we juist de kans krijgen om het samen vanuit
de dialoog werkend te krijgen. Onze kracht is dat
we werk hebben, werk voor mensen kunnen
zoeken en mensen kunnen opleiden, zodat zij
werk kunnen vinden. Maar het gaat pas echt
werken als je elkaar én de uitdagingen kent.
In overleg met DJI hebben we besloten om
allereerst een best practice te ontwikkelen, zonder
lopende lokale initiatieven te ontmoedigen.
Samen met PI Dordrecht gaan we na hoe de
regionale arbeidsmarkt in elkaar steekt en om
welke medewerkers werkgevers verlegen zitten.
Vervolgens kijken we hoe die behoefte vanuit de

markt aansluit op de achtergrond van mensen
in de PI en welke opleidingen handig zijn om aan
te bieden.
In PI Dordrecht troffen we een directeur die wil
investeren in een programma om gedetineerden
na vrijlating aan werk te helpen. We willen ze zelf
aan het stuur zetten, maar wel kijkend naar de
vraag uit de regio. Zo is er in de regio Dordrecht
een grote behoefte aan heftruckchauffeurs. Bij één
bedrijf zijn wel vijftien vacatures. Voor ons geldt
dat we zo vroeg mogelijk willen beginnen met
gericht opleiden tijdens detentie. Dat zorgt voor
een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zodat
mensen makkelijker een baan vinden. TempoTeam staat voor een inclusieve samenleving,
waarin iedereen die wil meedoen, mee moet
kunnen doen. Bij DJI staan we nog aan het begin
en voor ons is er nog veel te ontdekken. Zo
begreep ik dat er in JC Zaanstad gedetineerden tot
barista worden opgeleid. Laten wij in Den Haag nu
een uitzendbureau met een eigen barista- en
koksopleiding hebben… Dit soort kansen wil ik
graag ontdekken.”

“Iedereen die wil
meedoen, moet mee
kunnen doen”
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Diner Pensant met
de grootste leveranciers
Eind januari 2018 ontving DJI de 25 grootste leveranciers in JC Zaanstad voor een diner pensant.
Doel: nadenken over hoe we elkaar kunnen helpen om voor maatschappelijke impact te zorgen.

Het diner werd verzorgd door sterrenkok Pascal
Jalhay, die deels werkzaam is bij Marfo, leverancier
van de gedetineerdenmaaltijden aan Sodexo. Deze
avond werkte hij samen met de dames uit PI
Nieuwersluis. Tijdens het Diner Pensant schoof
ook Marijke Paalvast, Country President van
Sodexo Nederland, aan. Zij was benieuwd waarom
en hoe andere organisaties hun maatschappelijke
bijdrage invullen. “Het is goed om te weten wat
een opdrachtgever drijft, wat zijn doelstellingen
zijn. En hoe andere leveranciers daarop inspelen.
Ik vond ook het bredere gesprek over maatschappelijke impact interessant. Hoe bijvoorbeeld food
waste te reduceren, een onderwerp dat ook speelt
in de gevangenissen. Met mijn tafelgenoten ging ik
dieper in op de details en uitvoering. Zo spraken
wij bijvoorbeeld ook over het formeren van een
flexibele schil van mensen die je wat makkelijker
kunt inzetten.”

Bijdragen aan doelstellingen opdrachtgevers

Het is Sodexo’s missie om bij te dragen aan de
kwaliteit van leven van alle consumenten die het
bedrijf heeft, van patiënten tot studenten en van
gedetineerden tot kantoormedewerkers.
Daarnaast wil het bedrijf bijdragen aan de
doelstellingen van onze opdrachtgevers.
Marijke: “Bij DJI doen we dat bijvoorbeeld door
ex-gedetineerden aan het werk te helpen binnen
onze organisatie. In de Belgische gevangenissen
dragen we bij aan de zelfredzaamheid van
gedetineerden door hen te leren koken.”
Sodexo voelt ook in en rond de lokale vestigingen
de behoefte om een maatschappelijke bijdrage te
leveren. Zo leidt de dienstverlener statushouders
of mensen die onder de participatiewet vallen op
tot professionals in het vak.
Onder de indruk van ex-gedetineerde

Marijke was onder de indruk van de ex-gedetineerde die tijdens het diner vertelde over zijn
situatie: “Tijdens zo’n presentatie zie en hoor je
vooral een mens. En of dat nu een ex-gedetineerde
of een vluchteling is, iedereen verdient een nieuwe
kans. Daarnaast is het prettig om je aan de hand
van een echt verhaal weer eens te realiseren welke
impact wij als Sodexo kunnen hebben op een
individu, op zijn directe omgeving en zo indirect
dus ook op de maatschappij.”
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Begin 2018 ontving de hoofddirectie
van DJI de directeuren van de 25
grootste leveranciers tijdens een
Diner Pensant. In een bijzondere
setting werd nagedacht over de
maatschappelijke impact die we
gezamenlijk kunnen maken.

Zuivere koffie

De laatste gang van het diner en de koffie werd in
de koffiebranderij van Zuivere Koffie gebruikt.
Jemuel Lampe, eigenaar van Zuivere Koffie,
serveerde de gasten de in de inrichting gebrande
en vers gezette koffie. Dat deed hij samen met zijn
jongens, sommigen daarvan nog binnen zittend,
andere al buiten werkzaam in een van zijn
koffiezaken. Hij deelde er ook zijn verhaal en
vertelde over de totstandkoming van zijn samenwerking met In-Made.
Ideeën genoeg

Annelore Roelofs sprak tijdens haar afsluitend
woordje de hoop uit dat de avond mag leiden tot
veel mooie initiatieven met maatschappelijke
impact. “Uiteindelijk met het doel om de justitiabelen een kans te bieden op een succesvolle
terugkeer naar de samenleving. Ideeën genoeg,
heb ik vanavond gehoord!”
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Succesvol samenwerken is zoeken naar het
gezamenlijk belang. Bij Tele2 vonden we die in
sport. Samen met het project Werk via Sport van
DJI draagt Tele2 bij aan de re-integratie van
(ex-) gedetineerden in de samenleving.
Links: Barry Wissink (Tele2), rechts
Gerko Brink (DJI-projectleider Werk via Sport).
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Barry Wissink
Tele2

“Samen kunnen we een groot netwerk creëren”
“Tele2 is al vele jaren leverancier van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid. Een tijdje geleden was
Tele2 uitgenodigd voor een leveranciersbijeenkomst in JC Zaanstad. In de PI werd ons de vraag
gesteld: hoe kunnen jullie bijdragen aan de
maatschappelijke missie van DJI: gedetineerden
succesvol re-integreren in onze samenleving?
Ik heb toen aangegeven dat ik verschillende
mogelijkheden zag, waaronder de route via sport.
Niet lang daarna ben ik op de koffie geweest bij
Werk via Sport. Met projectleider Gerko Brink
hebben we een en ander concreter gemaakt.
Ons bedrijf is al ruim vier jaar sponsor van FC
Utrecht. In het stadion hebben we een prachtig
democenter gebouwd waarin we onze producten
in een aantrekkelijke omgeving kunnen demonstreren aan potentiële klanten. Dankzij onze rol als
sponsor kunnen wij ruimte geven aan organisaties
die zich inzetten voor een betere samenleving. De
laatste jaren hebben diverse goede doelen op het
spelersshirt gestaan. Rondom elke wedstrijd
kunnen deze organisaties hun relaties in onze
skybox ontvangen. Dat levert elke keer weer
succesvolle middagen op.

arbeidsmarkt. Verder wordt FC Utrecht gesteund
door een grote businessclub. Daar zitten allerlei
potentiële werkgevers tussen. Ik kan me voorstellen dat we dit netwerk gaan inzetten om gedetineerden te plaatsen bij deze bedrijven.
Ik ben ervan overtuigd dat we samen een groot
netwerk kunnen creëren. Wij zetten ons daar graag
vol voor in, waarbij het uiteraard aan DJI is om de
juiste mensen te leveren. We moeten dit echt als
samenleving doen en onze verantwoordelijkheid
durven nemen. En ik hoop dan ook dat andere
bedrijven ook de handschoen oppakken. Want
iedereen verdient een tweede kans.”

“Iedereen verdient een
tweede kans”

We willen ons sponsorschap heel graag benutten
om bij te dragen aan een succesvolle re-integratie
van gedetineerden. Samen met DJI bekijken we nu
hoe we maximale impact kunnen bereiken. We
zitten nog in de onderzoekende fase, maar er zijn
veel mogelijkheden. Zo kunnen we aanhaken op
een bestaand initiatief van FC Utrecht dat zich richt
op inzet van mensen met een afstand tot de
Impact | Een jaar inkopen met impact
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Als leverancier van tolkdiensten is Livewords
dagelijks met taal bezig. Met Bettien Meuris
(rechts), een enthousiaste docent Nederlandse
taal in PI Alphen, voelde Roy Broertjes van
Livewords meteen een klik. Samen
ontwikkelden zij een aanpak waarbij
medewerkers van Livewords als taalvrijwilliger
helpen in detentie.
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Roy Broertjes
Livewords

“Taal is bij re-integratie een enorm belangrijke factor”
“Livewords heeft in 2018 de Livewords Foundation
opgericht met als doel bij te dragen aan de groei
en ontwikkeling van anderen. Er is een spectrum
van projecten waarbij ons betrokken voelen. Van
vluchtelingen die tegen een taalbarrière oplopen
tot startups die geen budget hebben voor
vertalingen. We zijn altijd op zoek naar mooie
projecten waar we een bijdrage aan kunnen
leveren. In dit geval werden we benaderd door DJI.
Zo kwam het project Taalmaatjes op ons pad en
kwamen we in contact met Bettien Meuris.
Bettien leidt dit project al enige tijd, met enorm
succes. Taalmaatjes brengt twee gedetineerden bij
elkaar, van wie één de Nederlandse taal wel
spreekt en de ander niet. Zo leren zij van elkaar en
wordt iemand de gewenste taal snel machtig. We
zagen hoe waardevol dit project is en het was niet
moeilijk om de verbinding tussen Taalmaatjes en
Livewords te maken. Samen met Bettien zetten we
in PI Alphen aan den Rijn een soortgelijk project
op. We gaan daar taalworkshops organiseren,
zoals ‘foutloos schrijven’ of ‘hoe een sollicitatiebrief te schrijven’.
Taal is in het re-integratieproces een enorm
belangrijke factor. Als je de taal echt machtig bent,
wordt het makkelijker om je vol zelfvertrouwen te
uiten, vind je makkelijker een baan en weet je hoe
je moet reageren op brieven van bijvoorbeeld de
Belastingdienst. Moet je nagaan, die moet ík al
vaak twee keer lezen. We zijn momenteel bezig het
project in de PI op te zetten. Nu al speelt het erg
onder collega’s: veel van hen bedenken al

onderwerpen voor workshops. Zo is de afdeling
HR enthousiast over het bieden van hulp bij het
schrijven van sollicitatiebrieven.
Onze hoop is dat gedetineerden uiteindelijk
hun plek in de samenleving kunnen vinden.
De grootste kick voor ons is dat we, los van onze
dagelijkse werkzaamheden op kantoor, een
helpende hand kunnen bieden met onze persoonlijke kennis en via deze weg maatschappelijk
betrokken zijn. Het resultaat is natuurlijk pas
meetbaar als zij hun verworven kennis ‘buiten’
kunnen inzetten. We beginnen nu met een select
groepje, maar ik hoop dat de ideeënbus binnenkort volstroomt van beide kanten en dat gedetineerden zelf ook met onderwerpen komen waar ze
zich graag in willen verdiepen.”

“Als je de taal machtig
bent, vind je makkelijker
een baan en weet je hoe je
moet reageren op brieven
van bijvoorbeeld de
Belastingdienst”

Impact | Een jaar inkopen met impact
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Sollicitatiegesprekken voeren in
detentie? Sodexo deed het in PI
Krimpen aan den IJssel. Dit jaar
plaatste Sodexo een gedetineerde in
zijn laatste fase van detentie als
cateringmedewerker.
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Barbara van de Ven
Sodexo

“Wat gedetineerden te bieden hebben, sluit aan op
wat wij vragen”
“Als internationaal facilitair bedrijf met zo’n
600 locaties in Nederland hebben we mensen
nodig voor een breed scala aan werkzaamheden.
Onze vraag sluit aan op wat gedetineerden in
PI’s te bieden hebben. Op verschillende locaties
begeleiden we gedetineerden al bij werkzaam
heden in de voedingsdienst en personeels
restaurants. We leren mensen niet alleen
praktische vaardigheden, maar ook hoe je
samenwerkt. We laten hun arbeidsritme opdoen
en dragen zo bij aan een zinvolle dagbesteding.

Bedrijven zoals wij kunnen op door goed partnerschap met DJI een wezenlijke bijdrage aan de
samenleving leveren. Werk is zo’n belangrijke
pijler! Mensen, of het nu ex-gedetineerden,
statushouders of anderen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zijn, ontdekken hun toegevoegde
waarde en gaan weer in zichzelf geloven. Het werkt
ook de andere kant op, want hun collega’s
vertellen enthousiaste verhalen thuis. De maatschappelijke impact is veel groter dan je op het
eerste gezicht zou verwachten.

Een tijdje geleden kwamen we in contact met
De Compagnie. Dit is een afdeling in PI Krimpen
aan den IJssel waar gedetineerden heel gericht
bezig zijn met het opbouwen van een bestaan na
detentie. We hebben daar met twee gedetineerden
sollicitatiegesprekken gevoerd. Uiteindelijk is een
van hen, Danny, in de laatste fase van zijn detentie
op een van onze locaties aan het werk gegaan als
cateringmedewerker. Sommige betrokkenen
hadden best wat bedenkingen. We hebben erover
gesproken en samen besloten Danny een kans te
geven. Het mooie is dat er heel snel een goede
collegiale band ontstond. Danny is een leuke, open
jongen die helaas ergens in beland was geraakt
waardoor hij even aan de zijlijn heeft gestaan.
Maar hij wilde zijn leven heel graag anders
inrichten. Doordat hij dat uitstraalde en hard zijn
best doet, is de ervaring voor ons beiden positief
geweest.

Het zou natuurlijk geweldig zijn als we dit ook
samen met andere DJI-locaties kunnen oppakken.
Dat we kunnen afspreken: volgend jaar laten we
een x-aantal ex-gedetineerden instromen in ons
bedrijf. Als we samen uitgaan van de kracht van
mensen, dan is er veel mogelijk.”

“De maatschappelijke
impact is veel groter dan
je op het eerste gezicht
zou verwachten”

Impact | Een jaar inkopen met impact
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De Ridder helpt als DJI-leverancier
Stichting GOAL met materiaal. Zo helpt
het bedrijf bij de begeleiding van
talentvolle (ex-)gedetineerde voetballers.
Op de foto: Karin Lubbers (De Ridder)
en André Tooi, initiatiefnemer van
Stichting Goal.
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Karin Lubbers
De Ridder

“Als je ziet hoe ex-gedetineerden gewoon meedraaien,
mogen we daar best trots op zijn”
“Ons bedrijf is al jarenlang leverancier van DJI.
Eerst van de grondstoffen waarmee In-Made
matrassen maakt, sinds twee jaar ook van
sportartikelen, sportschoenen, hobbyartikelen,
huishoudelijke artikelen en de kleding van
gedetineerden. Als leverancier maken we regel
matig een rondje langs de vestigingen die we
bevoorraden. Tijdens een van deze rondes deden
we ook PI Krimpen aan den IJssel aan. Daar kwam
ik in contact met André Tooi, plaatsvervangend
hoofd Detentie en Re-integratie van de PI. Hij
vertelde mij dat hij ook de drijvende kracht is
achter Stichting Goal en legde uit wat die stichting
zoal doet.
Zijn verhaal vond ik zeer interessant. Stichting Goal
wil gedetineerden en ex-gedetineerden met meer
dan gemiddeld voetbaltalent in beeld krijgen en
deze potentiële toppers naar een hoger niveau
begeleiden richting een voetbalclub. Zoals voor
veel stichtingen geldt, is ook Stichting Goal altijd
op zoek naar ondersteuning van sponsors. André
vertelde me dat hij bezig was met de organisatie
van een internationaal voetbaltoernooi voor
gedetineerden. Ons bedrijf heeft toen sporttenues,
trainingspakken, sporttassen en bidons beschikbaar gesteld.

de samenleving geven. Als je ziet hoe zij gewoon
bij ons meedraaien, net als ‘gewone’ medewerkers, dan vind ik dat we daar best een beetje trots
op mogen zijn.
Laatst was ik voor een leveranciersdiner weer
terug in PI Krimpen aan den IJssel. En ook voor de
fotoshoot voor dit magazine was ik er weer even.
Ik werd meteen door een aantal jongens herkend.
‘Hé, u bent de mevrouw van de shirtjes!’, zeiden
ze. Ik werd nog maar eens hartelijk bedankt. Of het
denkbaar is dat wij als bedrijf ex-gedetineerden in
dienst nemen? Zeker, we hebben het er al over
gehad en staan ervoor open. Het past in het beleid
van ons én onze holding Bunzl Nederland om
mensen kansen te bieden, ook als je niet aan het
doorsneeprofiel voldoet.”

‘We willen mensen
kansen bieden, ook
als je niet aan het
doorsneeprofiel voldoet’

Dit soort initiatieven ondersteunen we graag.
We zijn een sociaal bedrijf. Zo hebben we een
eigen productieomgeving waar 80 procent van de
medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt
heeft. Wij willen deze mensen een eerlijke kans in
Impact | Een jaar inkopen met impact
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In PI Krimpen aan den IJssel werkt
Gevangenenzorg Nederland aan een
bijzonder project: De Compagnie.
Vrijwilligers spelen een prominente
rol in deze aanpak gericht op
herstel.
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Hans Barendrecht
Gevangenenzorg Nederland

“Buiten is hier altijd dichtbij”
“Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligers
organisatie die gevangenen wil begeleiden naar
een toekomst zonder criminaliteit. Samen met
Peter Baaijens, directeur van PI Krimpen aan den
IJssel, zijn we in 2016 daar De Compagnie begonnen. Daar gaan de ‘compagnons’ zoals gevangenen bij ons heten, vier volle dagen per week aan
het werk. We brengen ze al heel vroeg tijdens
detentie in contact met werkgevers. Zo ontstaat
er een doorgaande lijn van detentie naar
re-integratie. Daarnaast verzorgen onze
vrijwilligers een avondprogramma dat in het
teken staat van persoonlijk herstel en betrekken
we ook de familie bij de integratie.
Onderzoek toont aan dat deze vernieuwende vorm
van detentie, waar buiten altijd dichtbij is, op drie
niveaus impact heeft. Allereerst op de compagnon
zelf, die keihard aan zijn toekomst werkt. Ten
tweede op het DJI-personeel dat in De Compagnie
met veel meer ontspanning aan het werk is. En ten
derde op de ex-compagnon die beter voorbereid
aan het werk gaat bij de werkgever aan wie hij al in
De Compagnie is gekoppeld. Onze aanpak is niet
voor iedere gevangene geschikt. Je moet de
vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid
aankunnen en je moet in de groep willen samen
leven. Maar ik ben ervan overtuigd dat de groep
gevangenen die hier kan slagen veel groter is dan
menigeen denkt. Er zitten hier jongens uit de
top-600 bij.

Door elkaar in de ogen te kijken en te leren
kennen, ontstaat er iets. Sommige ondernemers
zeggen meteen: ‘Ik zet jou liever vandaag dan
morgen aan het werk in mijn bedrijf’. Andere
ondernemers hebben zelf niet direct werk, maar
vertellen het door in hun netwerk. Laatst hoorde ik
dat een ex-compagnon op deze manier aan de slag
is gegaan. Hij was in De Compagnie gestart met
een opleiding Makelaardij en doet nu ervaring op
bij een makelaarskantoor.
Minister Dekker was laatst bij ons op bezoek en is
enthousiast over onze aanpak. Een van onze
ondernemers die ook tijdens die bijeenkomst
aanwezig was, was ’s avonds nog bij Hart van
Nederland te zien. Maar het is de ondernemers
niet om publiciteit te doen. Gevangenen in dienst
nemen en ons werk financieel steunen, hoort bij
hun kijk op het leven dat je er voor je medemens
bent als die je nodig heeft. Echt, als compagnons
hun kans grijpen, krijgen ze van alle kanten steun.”

“Hier ontstaat een
doorgaande lijn van
detentie naar
re-integratie”

Vier tot vijf keer per jaar brengen we groepen
ondernemers in contact met compagnons.
Impact | Een jaar inkopen met impact
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Hoe maatschappelijk verantwoord
in te kopen als er geen zicht is op de
impact van onze inkopen? Dit jaar
startte DJI samen met Metabolic een
onderzoek naar onze ecologische
voetafdruk. Met inzicht meer
gerichte actie.
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Eva Gladek
Metabolic

“We móeten overstappen naar een circulaire economie”
“DJI heeft als ambitie om maatschappelijk
verantwoord in te kopen. Daar past ook bij dat de
organisatie haar ecologische voetafdruk flink wil
verminderen. Dat kun je alleen gericht doen als je
zicht hebt op de impact die inkoop daarop heeft.
Metabolic heeft DJI daarbij geholpen.

afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord
van Parijs. Ik heb daar vertrouwen in: de
Nederlandse overheid heeft zich verbonden aan de
doelstelling om de emissie van CO2 in 2030 met
50% te hebben verminderd. Als overheidsorganisatie zal DJI daarbij niet achterblijven, verwacht ik.

Metabolic heeft één missie: de wereld helpen
transformeren naar een circulaire economie. We
maken zichtbaar hoe de wereld functioneert en
identificeren de fundamentele oorzaken van de
problemen die door het huidige economisch
model worden veroorzaakt. Op basis daarvan
ontwikkelen we oplossingen, die we terugvertalen
naar het niveau van de organisatie. Voor DJI
hebben wij een nulmeting uitgevoerd waarin we
de totale stroom aan materialen, energie en water
in kaart hebben gebracht. Dit hebben we vertaald
naar de totale milieu-impact van de organisatie.
Vervolgens hebben we gekeken waar in de keten
efficiëntie- en waardeverliezen ontstaan en hoe
DJI de stap kan maken richting een circulaire
organisatie die veel minder materialen gebruikt en
ook veel minder CO2 uitstoot.

Over feiten kun je moeilijk van mening verschillen:
de manier waarop de wereld nu omgaat met
grondstoffen, is onhoudbaar. We moeten
overstappen naar een circulaire economie om de
gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen
vangen. Voor DJI betekent dat de overstap naar
duurzame energie en het gebruik van hernieuwbare materialen in producten die worden
ingekocht. Ik proef bij DJI veel enthousiasme om
die stap voorwaarts te zetten. Er is ook geen
alternatief. We have to do this.”

“Er is geen alternatief:
we have to do this”

Het is niet aan mij om in details te treden over de
analyse voor DJI. In zijn algemeenheid kan ik
zeggen dat dit soort analyses bijna altijd een
mooi zicht opleveren op ‘laaghangend fruit’:
verbeteringen die je als organisatie eigenlijk heel
makkelijk kan doorvoeren. Voor DJI is dat ook zo.
Daarnaast hoop ik dat onze analyse leidt tot een
gestructureerd plan waarin DJI aangeeft hoe de
organisatie optimaal gaat bijdragen aan de
Impact | Een jaar inkopen met impact
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Leveranciers met impact
DJI vraagt leveranciers bij te dragen aan zijn maatschappelijke taak. Dat levert inspirerende
dwarsverbanden op, zo bleek tijdens een drukbezochte leveranciersbijeenkomst in PI Zwolle.

“Zoveel drukte ben ik niet meer gewend”, zegt H.
Hij is een van de ‘modelgedetineerden’ die in de
tot restaurant omgebouwde sportzaal van PI
Zwolle de tafels van drankjes voorziet. Aan de
tafels zitten medegedetineerden van H. geanimeerd te praten met leveranciers. Ondertussen
genieten zij van een driegangenmaaltijd, bereid én
geserveerd door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

balletje op bij een van de leveranciers: “Ik kan het
veel beter dan jullie eigen mensen”, zegt H.
lachend tegen Peter Voogd, managing director van
Schouten & Visschers, producent van onder andere
metalen componenten. Voogd vertelt dat zijn
bedrijf al twintig jaar een deel van de productie
aan DJI uitbesteedt, eerst in PI Vught en nu in PI
Zwolle.
Ex-gedetineerden in dienst

Open sollicitatie

H. is handig met metaal. In het werkbedrijf van PI
Zwolle last hij onderdelen aan elkaar. Dat doet hij
goed: waar anderen een productie van twintig
stuks per dag halen, bereikt hij met gemak de
honderd, pocht hij. “In een hálve dag. Het is best
een lastig klusje, maar ik heb een manier gevonden
om het heel snel voor elkaar te krijgen.” H. komt
over niet al te lange tijd vrij en werpt spontaan een
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Toen hij de vraag kreeg of Schouten & Visschers
ook bereid zou zijn om ex-gedetineerden een kans
te geven in het bedrijf, moest hij daar wel even
goed over nadenken, bekent Voogd: “Maar wij
hebben behoefte aan vakmensen. En die worden
hier opgeleid.” Na een zorgvuldige procedure heeft
Schouten & Visschers een aantal ex-gedetineerden
in dienst genomen. Vanaf de eerste dag loopt het
goed, concludeert Voogd: “Als ik zie hoe zij het
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doen, kan ik alleen maar tevreden zijn. Zo’n jongen
die nu behalve zijn werk ook een eigen woning en
een sociaal leven heeft opgebouwd, dat is mooi
om te zien.”

dat ik vast zit en dat gevoel heb ik nooit eerder
gehad.” Net als H. doet hij er alles aan om zijn tijd
‘binnen’ zo goed mogelijk te besteden. Voor
mensen als A. zal werk straks de pijler onder een
stabiel bestaan buiten de PI moeten vormen.

Stabiel bestaan

“Het is een vreemd gevoel om hier rond te lopen,
tussen de mensen van ‘buiten’” bekent A., terwijl
hij smult van de lasagne. “Ik heb nu niet het gevoel

In 2018 begon DJI met de organisatie van
regionale leveranciersbijeenkomsten.
Een viertal bijeenkomsten waar leveranciers
samenkomen om in de bajes op de werkvloer
de betekenis van ons werk te zien.

Impact | Een jaar inkopen met impact

29

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft een
bijzondere maatschappelijke opdracht: de
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen én de aan
onze zorg toevertrouwde personen de kans
bieden een maatschappelijk aanvaardbaar
bestaan op te bouwen.
Inkopen met impact betrekt onze leveranciers bij
die bijzondere opdracht. Wilt u hier verder over
praten? Neem contact op met team inkoopbeleid
& strategie van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Wolter van der Vlist, w.vd.vlist@dji.minjus.nl of
06-46846273.
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