impact
“We kunnen het niet alleen,
we hebben elkaar nodig”

Een jaar inkopen met impact

Omslagfoto:
Hoofd arbeid Michel Abbestee, DJI (links)
en William Harte van LipsPlus (rechts)
Lees alles over hun impactvolle samenwerking
op pagina 12 en 13 in dit magazine.

Woord vooraf

Op zoek naar oplossingen voor mens én milieu
Voor u ligt de derde 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 bereid zijn
een stap extra te zetten en zo een bijdrage leveren aan de complexe 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.
Dat laatste onderwerp heeft in 2019 een prominentere rol verkregen. Het verkleinen van de mileu-impact
van de organisatie is een belangrijke pijler van ons inkoopbeleid geworden.
We hopen dat de interviews met impactmakers u inspireren en nodigen u van harte uit actief deel te
nemen en mee te denken.

Team inkoopbeleid & strategie
Dienst Justitiële Inrichtingen
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Hoofddirecteur Gerard Bakker ‘inkopen
met impact doen we -net als ons werk vóór de maatschappij’
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Gerard Bakker
Hoofddirecteur DJI

“We worden in hoog tempo een duurzaam DJI”
Sinds 2017 heeft de maatschappelijke opdracht
van DJI een centrale plek in het inkoopbeleid van
de organisatie gekregen. Waar het toen vooral
om de sociale kant ging, is de opdracht sinds
vorig jaar verbreed en is duurzaamheid net zo
belangrijk. Gerard Bakker, hoofddirecteur van
DJI, licht toe.
‘Inkopen met impact’ staat voor Gerard Bakker
voor het verbinden van leveranciers aan de
maatschappelijke opdracht van DJI: “Het is onze
opdracht om gedetineerden te helpen een
maatschappelijk acceptabel bestaan op te
bouwen. Maar we kunnen ons niet verschuilen
achter het uitvoeren van die taak alléén. Als
publiek leider ben ik er verantwoordelijk voor dat
we die taak zo duurzaam mogelijk uitvoeren. We
zijn een grote uitvoeringsorganisatie met een forse
ecologische voetafdruk; we hebben veel gebouwen, veel mensen, veel auto’s. En dus kunnen we
ook veel doen om onze afdruk kleiner te maken en
zo onze bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal Nederland in 2050.”
Gerard ziet DJI in hoog tempo een duurzamere
organisatie worden: “We groeien toe naar een
wagenpark dat voor 80 procent duurzaam is. Als je
bedenkt dat we jaarlijks samen ongeveer 10
miljoen kilometer onderweg zijn, dan levert dat
behoorlijke duurzaamheidswinst op. Om dezelfde
reden dringen we de voedselverspilling in onze
inrichtingen terug, verduurzamen we onze
energievoorziening en gaan we ons afval beter
scheiden. Ik nodig leveranciers uit om ons te
prikkelen. Ik wil dat zij ons scherp houden, zodat
zij hun expertise ten volle kunnen inzetten voor de

gezamenlijke opdracht waarvoor we staan.
Als je samen écht iets wilt, dan kun je naar grote
hoogten stijgen. Tijdens de uitreiking van de
allereerste IMPACT-award van DJI in oktober 2019
bleek uit de vele genomineerde projecten al
waartoe we met elkaar in staat zijn.”
Dat de toon de muziek maakt, beseft Gerard ten
volle: “Op onze locaties zie ik wat het met mensen
doet als je samen besluit om bijvoorbeeld
onnodige verspilling aan te pakken. Niemand vindt
het oké dat er elke dag honderden maaltijden in de
kliko verdwijnen. Als je uitspreekt dat je dat
onacceptabel vindt en je gaat er samen wat aan
doen, dan is dat ook goed voor het leefklimaat
waar onze gedetineerden in verblijven. En zo is het
dus ook van positieve invloed op ons primaire
proces.”

“Ik nodig leveranciers uit
om ons te prikkelen”
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Roy Vercoulen werkt met Circular IQ dagelijks aan een
circulair Nederland. Zijn expertise helpt aanbestedings
adviseur Anne Marie van Iersel om het textiel van DJI
duurzaam in te kopen.
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Annemarie van Iersel en Roy Vercoulen
DJI en Circular IQ

“We zochten een circulaire meetlat voor linnengoed”
In de Europese aanbesteding voor de inkoop van
bedlinnen, bad- en keukentextiel daagt DJI
inschrijvers uit om de milieu-impact van
producten te beperken. Het bedrijf Circular IQ
helpt DJI hierbij grip op de materie te krijgen.
Waar in het lopende contract de laagste prijs
doorslaggevend was, worden potentiële leveranciers in de nieuwe Europese aanbesteding
uitgedaagd om met hun producten milieuwinst te
boeken. Die winst zit volgens Anne Marie van
Iersel, aanbestedingsadviseur van DJI, vooral in de
samenstelling van producten. “Alleen: hoe kun je
de milieu-impact van verschillende producten
objectief met elkaar vergelijken? Die kennis
hebben wij niet in huis. Circular IQ maakt dit voor
ons inzichtelijk.”
Roy Vercoulen is medeoprichter van Circular IQ. “In
de circulaire economie draait het erom dat je
materialen en grondstoffen niet opgebruikt, maar
dat je ze vele malen kunt blijven hergebruiken,
zodat er geen afval ontstaat”, aldus Roy. “Je moet
dan wel weten wat er allemaal in producten zit,
want hoe weet je anders hoe je de onderdelen het
beste kunt hergebruiken? Die kennis hebben
organisaties meestal niet in huis. Wij hebben
software ontwikkeld waarmee we de hele
productketen doorlichten en leveranciers helpen
om voor elk product een ‘paspoort’ te maken. In
één oogopslag zie je hoe het met de milieu-impact
van een product staat, wat de samenstelling is en
hoe circulair het product is.”
De informatie moet leveranciers volgens Roy
prikkelen tot ‘optimale inzet van grondstoffen en
materialen’: “We zoeken naar oplossingen die

milieuwinst én een positieve business case
opleveren. Een handdoek die volledig uit gerecycled materiaal bestaat, is geen oplossing als die
maar twee wasbeurten meegaat.”
Voor drie nieuwe, veel gebruikte textielproducten
worden productpaspoorten ontwikkeld. Deze
dienen als nulmeting en om te bepalen of de
producten voldoen aan wat DJI tijdens de
aanbesteding heeft gevraagd. Tijdens de looptijd
van het contract zal DJI de geselecteerde leverancier regelmatig om nieuwe paspoorten vragen.
Daaruit moet dan blijken of dat wat de leverancier
heeft toegezegd ook echt bijdraagt aan milieuwinst. “We vragen inschrijvende partijen echt om
ons aan de hand te nemen”, licht Anne Marie toe.
“Vertel ons maar wat de beste keuzes zijn. We
denken dat de markt daartoe in staat is; er zijn al
veel initiatieven om de milieu-impact van de
sector te verbeteren. In de nieuwe aanbesteding
creëren we hiervoor de ruimte die het huidige
contract niet biedt.”

“We zoeken naar
milieuwinst én een
positieve business case”
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Dagelijks werkt Hein Masseling van
Specialisterren aan een bijzondere maatschappelijke opdracht: kansen bieden voor mensen
met autisme. Ook voor DJI.
8
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Hein Masseling
Specialisterren

“Dit is een gewoon ICT-bedrijf, maar dan anders”
Met de juiste aandacht en structuur kunnen
ICT’ers met autisme uitstekend presteren op de
arbeidsmarkt. Dat bewijst Specialisterren, een
commercieel ICT-bedrijf, maar dan net een beetje
anders.
Unisys, de leverancier van het nieuwe informatiesysteem van DJI, maakt voor testwerk gebruik van
de diensten van Specialisterren. Hein Masseling is
directeur Operations van het bedrijf. “Onze testers
hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Onze
ideële doelstelling is dat we hen een volwaardige
plek in het arbeidsproces willen geven. We tonen
aan dat het kan: een bedrijf met ons profiel
commercieel runnen.”
Hein merkt dat veel opdrachtgevers bereid zijn om
te overwegen testers van Specialisterren in te
schakelen. “In het eerste salesgesprek vinden ze
ons altijd waanzinnig gaaf. Maar het werkt met ons
wel anders dan met een ‘gewoon’ ICT-bedrijf. Dat
zit ‘m meestal in praktische zaken. Onze mensen
hebben allemaal hbo- of wo-niveau, maar soms
vinden ze het lastig om mee te draaien in teams.
Ook hun vermogen om oplossingen te bedenken
voor praktische problemen, is minder ontwikkeld.
Wat doe je bijvoorbeeld als degene die altijd de
koffie bijvult ziek is? En hun belastbaarheid is
minder: als ik het druk heb, werk ik een avond door.
Als je iemand met autisme te zwaar belast, kan dat
tot gevolg hebben dat diegene een week nodig
heeft om te herstellen.”
Dat wringt soms met de praktijk van alledag in
bedrijven, beseft Hein: “Als de druk erop staat en
de tijd dringt, dan kan het voor de opdrachtgever

best lastig zijn om rekening te blijven houden met
de belastbaarheid van mensen met autisme. Wij
opereren anders en maken steeds de afweging
tussen draagkracht en draaglast van onze medewerkers. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de
dienst die we leveren van hoogstaande kwaliteit is.
Dat betekent dat mijn collega-managers en ik heel
waakzaam moeten zijn. In een reguliere onderneming is daar minder tijd en aandacht voor.”
De testers die voor DJI werken, vinden het echt leuk
om een bijdrage te kunnen leveren aan een groot
en complex project en dat ze hebben kunnen
meegroeien in het denk- en ontwikkelproces,
vertelt Hein: “Hun rol wordt gewaardeerd, zowel
door Unisys als door DJI. Zij hebben echt geïnvesteerd in onze testers, door bijvoorbeeld als het
nodig is een aparte, rustige werkruimte voor hen in
te richten.”
Hij koestert de opdrachten waarin het proces zo is
ingeregeld dat zijn mensen niet meer als bijzonder
worden gezien. “Wij functioneren het beste in
organisaties waarin tot op het hoogste managementniveau commitment voor arbeidsparticipatie
is. Als de top zich daarvoor uitspreekt, heeft dat
effect op alle lagen van de organisatie.”

“Wij tonen aan dat je een
bedrijf met ons profiel
commercieel kunt runnen.”
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Vestigingsdirecteur Ruut Bernsen van PI Lelystad
ontving als een van de eersten binnen DJI van Noud
Willems - de DJI wagenparkbeheerder een elektrische dienstvoertuig voor zijn locatie.
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Noud Willems
Wagenparkbeheerder DJI

“Op weg naar een volledig emissievrij wagenpark”
Vanaf 2020 voegt DJI alleen nog zero-emissievoertuigen toe aan het wagenpark voor
personenauto’s. PI Lelystad ontving onlangs een
van de eerste elektrische auto’s van de meer dan
100 exemplaren die in 2020 worden geleverd.
Noud Willems, manager Service Center
Wagenpark van DJI, over de route richting 100
procent emissievrij rijden.
Aan de verduurzaming van DJI’s wagenpark ligt
wel rijksbeleid, maar geen doorwrocht plan ten
grondslag. Plus de uitspraak van plaatsvervangend
hoofddirecteur Annelore Roelofs dat elke nieuwe
personenauto in het DJI-wagenpark emissievrij
moet zijn. “Door die uitspraak is iedereen in de
meewerkstand geschoten”, zegt Noud Willems.
“We hebben besloten er geen groot project van te
maken, maar zijn gewoon begonnen.”

nog niet; op dit moment zou het betekenen dat
een elektrische bus zo’n tweeënhalve ton aan
accu’s aan boord moet hebben voor voldoende
actieradius. Met een gedetineerde aan boord kun
je nu eenmaal niet zomaar stoppen om de accu op
te laden.”
De verduurzaming van het wagenpark is volgens
Noud te koppelen aan een andere ontwikkeling: de
bajesdakrevolutie (zie pagina 21): “Straks wekken
we onze eigen zonne-energie op. Die kunnen we
mooi gebruiken om onze dienstauto’s op te laden.
We kunnen zo lokale energienetwerkjes bouwen
waar we ook snellaadpalen aan koppelen. Dan zijn
we ineens voor een groot deel zelfvoorzienend.”

Inkooptechnisch waren er volgens Noud geen
beletsels. “Onze Rijksbrede overeenkomsten bevat
al een kavel voor zero-emissie-auto’s. We kiezen
voor personenauto’s, nu nog alleen elektrische,
met een flinke actieradius van tussen de 400 en
500 kilometer per dag. De betreffende medewerkers krijgen thuis een laadpaal, dus kunnen ze elke
dag met een volle accu op weg. Wie lang onderweg is, moet de auto onderweg misschien even
bijladen. Maar dan is het sowieso verstandig even
pauze te nemen.”

Samen met andere wagenparkbeheerders binnen
de Rijksoverheid is Noud al bezig met volgende
stappen: “Voor de toekomst zie ik voor me dat we
toegaan naar een splitsing van mobiliteit voor
onze kernactiviteit – cellenbussen voor gedetineerdenvervoer – en personenvervoer voor
ambtenaren. Dat personenvervoer vindt bij alle
ministeries plaats. Hoe mooi zou het zijn als we
daarvoor straks centrale wagenparken inrichten,
beheerd door ex-gedetineerden die zorgen dat de
auto’s rijklaar zijn. En dat burgers ’s avonds en in
het weekend ook gebruik kunnen maken van deze
auto’s. Dan maak je een reuzensprong richting
duurzame mobiliteit.”

Met de cellenbussen ligt emissievrij maken nog
wat lastiger, al gaan de ontwikkelingen snel: “Er
zijn al cellenbussen leverbaar in hybride vorm.
Maar uiteindelijk willen we met volledig zeroemissie cellenbussen gaan rijden. Zover zijn we nu

“Uiteindelijk willen we met
volledig emissievrije cellenbussen gaan rijden.”
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Het idee ontstond op een leveranciersavond in
PI Rotterdam. Samen realiseerden Michel Abbestee,
hoofd arbeid (links) en Wiliam Harte van LipsPlus
(rechts) een impactvolle verbinding.
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Michel Abbestee en William Harte
DJI en LipsPlus

“Rust, reinheid, regelmaat”
Pallets vol washandjes en sopdoeken op een van
de werkzalen van PI Rotterdam, locatie De Schie.
Een groep van ongeveer vijftien gedetineerden is
daar dagelijks bezig met het sorteren en
bundelen van het gewassen linnengoed.
Eenvoudig werk, maar het helpt hen wél verder.
En opdrachtgever LipsPlus, onderdeel van Clean
Lease, is er enorm mee geholpen.
LipsPlus Goes B.V. is gespecialiseerd in de reiniging
van linnengoed voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Beddengoed, handdoeken, washandjes en
sopdoeken komen bij de wasserij binnen en
worden daar chemisch gedesinfecteerd.
Bedrijfsmanager William Harte legt uit waarom
zijn bedrijf een deel van het sorteerwerk uitbesteedt aan PI Rotterdam: “We nemen graag onze
verantwoordelijkheid om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen.
Om diezelfde reden werken we ook samen met
beschutte werkplaatsen. Maar los daarvan is het
voor ons ook bedrijfseconomisch interessant. De
marges op onze producten zijn klein en het is voor
ons rendabel om mensen in PI Rotterdam een deel
van het werk te laten doen.”
“Wij hebben enorme behoefte aan dit soort werk”,
benadrukt Michel Abbestee, hoofd Arbeid van PI
Rotterdam. “Je moet je realiseren dat veel
gedetineerden een licht verstandelijke beperking
hebben. Zij hebben baat bij makkelijk werk, want
dat geeft rust en zorgt voor een dagritme. We
proberen ze hier vaardigheden aan te leren die ze
ook nodig hebben als ze straks voor een baas
buiten de PI gaan werken. Op tijd komen,
maximaal een kwartier pauze nemen, je concen-

treren op je taak, dat soort dingen. Een van de
gedetineerden houdt als voorman in de gaten of
de routing goed gaat en of er nieuwe pallets nodig
zijn. Een ander controleert de kwaliteit van het
werk. Aan het eind van detentie krijgen ze van ons
een getuigschrift mee. ‘Ik heb in mijn hele leven
nog nooit een getuigschrift gehad’, zei een
gedetineerde ooit met tranen in zijn ogen. Het zijn
kleine, maar belangrijke dingen.”
Sinds 2018 werken LipsPlus en PI Rotterdam
samen, tot groot plezier van beide partijen.
William: “Twee teamleiders van ons onderhouden
het contact en het werkt gewoon goed. Ik ben heel
blij met de continuïteit die PI Rotterdam kan
leveren. We kijken nu zelfs of we de productie met
een ander product kunnen uitbreiden.”
Ook Michel is dik tevreden: “Het is een gelukkig
huwelijk. Onze gedetineerden doen hun werk goed
en netjes en zijn altijd op tijd. En als er een extra
levering is, hoor je gedetineerden er niet over.
Integendeel: het grote voordeel van dit werk is dat
je erbij kan blijven praten.”

“Wij hebben enorme
behoefte aan dit
soort werk”
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Verspilling van eten? Een doorn in het oog van
Daren Noordzee (DJI) en Coby Kamerbeek
(Sodexo). Samen reduceerden ze de verspilling
op spectaculaire wijze.
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Daren Noordzee en Coby Kamerbeek
DJI en Sodexo

“Er belanden veel minder maaltijden in de kliko”
Toen Daren Noordzee in 2008 als bewaarder in PI
Nieuwegein ging werken, verbaasde hij zich om
de grote hoeveelheden maaltijden die werden
weggegooid. Het probleem bleek lastig
bespreekbaar. Inmiddels is er veel veranderd.
Daren: “Twee jaar geleden zijn we in
PI Nieuwegein opnieuw gaan kijken naar allerlei
zaken die met voeding te maken hebben, waaronder voedselverspilling. Ik ben toen gaan praten
met een afdelingsleider en vroeg hem om bij te
houden hoeveel maaltijden er per uitdeeldag
worden weggegooid. We hebben er toen voor
gekozen om veertig maaltijden minder te gaan
leveren. En we zeiden erbij dat we maaltijden
zouden naleveren als er een tekort zou zijn. Ook
zijn we dat op andere afdelingen gaan doen. En nu
leveren we in plaats van drie dagen nog maar twee
dagen en er is nog nooit een maaltijd nageleverd.”
DJI is wettelijk verplicht gedetineerden te voorzien
van een maaltijd. De praktijk leert dat ze daar vaak
zelf in voorzien. Daren: “Ze doen boodschappen in
de winkel van PI Vught en daar koken ze maaltijden van. Natuurlijk ligt er een contract, maar ik
vind het maatschappelijk niet meer te verkopen
dat ik zoveel maaltijden uitdeel die de kliko ingaan
nadat ik me heb omgedraaid.”
In de keuken hield Daren eens een maand bij
hoeveel maaltijden er terugkwamen: “Dat waren
er 1.800 en dan weet je nog niet eens hoeveel er op
de afdelingen zelf wordt weggegooid. Per
uitdeeldag gooien we nu tussen de 140 en 150
maaltijden minder weg.”
Volgens hem is er nog veel winst te behalen.

Bijvoorbeeld door de keuken meer inspraak in de
samenstelling van de maaltijdencyclus te geven.
Daren: “Macaroni en lekkerbek doen het bijvoorbeeld altijd goed, hoor ik van Coby in de keuken.
Maar denk ook aan andere soorten vleeswaren.
Mensen die halal willen eten, krijgen nu vaak
hetzelfde. Boter verstrekken we tegenwoordig op
afroep: daar werd ontzettend veel van weggegooid. En verder zou ik ook graag zien dat de
potten jam en pindakaas weer terugkeren in plaats
van de eenpersoonsverpakkingen. Ook dat zou
een flinke milieubesparing opleveren.”
Daren ziet graag dat andere PI’s het voorbeeld van
Nieuwegein volgen en voedselverspilling serieus
gaan aanpakken. Zijn tip: “Zorg dat je van je
directie een steun in de rug krijgt. Zonder die steun
waren we in PI Nieuwegein nu niet zover gekomen.
Plus: maak goede afspraken met de gedetineerden
die maaltijden op de afdeling uitdelen en die
weten wat er wordt weggegooid. Ook hun steun
heb je nodig.”

“Per dag gooien we tussen
de 140 en 150 maaltijden
minder weg.”
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DJI-leveranciersdag: karrenvracht aan
ideeën voor een betere toekomst
Als klein, maar goed georganiseerd land kan Nederland veel doen om de opwarming van de aarde te
stoppen. En binnen ons land kan ook DJI een betekenisvolle bijdrage leveren. Zeker samen met zijn
leveranciers. Precies daarover ging het op de DJI Leveranciersdag in Utrecht. Resultaat: tientallen
concrete plannen om samen het verschil te maken.
“Vandaag is een belangrijke dag”, opende dagvoorzitter Harm Edens de middag in een bomvolle Colour
Kitchen. Volgens Edens, al 23 jaar ambassadeur van
het Wereld Natuur Fonds vrijwel elke dag bezig met
het onderwerp klimaatverandering, staat de
mensheid voor de grootste opgave ooit: “Als we de
komende dertig jaar niets doen, dan gaan tussen de
500 miljoen en één miljard mensen rond de evenaar
migreren. We moeten de wereld in balans krijgen en
zorgen dat de opwarming van de aarde stopt.”
Groot denken
Maar als we willen, kunnen we het ook, stelt hij.
En groot denken helpt daarbij. Voorbeeld: “Twee
jaar geleden opende ik de eerste Kipster-boerderij,
langs de A78 in Limburg. Met 25.000 kippen in
plaats van 125.000, 1.078 zonnepanelen op het dak
en lucht die er schoner uitgaat dan inkomt. Plus:
de haantjes worden niet vermoord, maar krijgen
een vorstelijk leven.
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De hele wereld komt hier kijken hoe wij dit in
Nederland hebben aangepakt.”
Ander voorbeeld van groot denken: een stadspark in
San Francisco: “Gebouwd op een busterminal, als
wapen tegen fijnstof, extreme regenval en stedelijke
hitte. Kosten: drie miljard dollar, maar die kosten zijn
dubbel en dwars terugverdiend door de enorme
waardevermeerdering van het vastgoed eromheen.”
Ieder bedrijf kan bijdragen
Gastspreker Jelmer Mommers schrijft voor De
Correspondent over klimaatverandering en
duurzaamheid. In zijn boek Hoe gaan wij dit uitleggen?
beschrijft hij hoe klimaatverandering de meeste
mensen een machteloos gevoel geeft. Ten onrechte,
vindt hij, want er is een wereldwijde beweging op
gang gekomen die het tij gaat keren. Toch is hij zich
tijdens het schrijven kapot geschrokken: “Ik dacht dat
ik veel van het onderwerp wist, maar het is nog veel
erger dan ik dacht.”
Wat te doen dan? “De werkelijkheid is dat in 2030 de
mondiale uitstoot aan broeikasgassen gehalveerd
moet zijn. Daar zijn twee bewegingen voor nodig: het
oude fossiele systeem moet worden afgebouwd en
een nieuw circulair systeem moet worden opgebouwd. Iedere sector, ieder bedrijf kan een plan
maken om daar een rol in te spelen en geld te
verdienen aan activiteiten die het klimaat niet
belasten. Zij kunnen investeringen zo inzetten dat ze
niet langer bijdragen aan het probleem. En we
kunnen als individu ook veel doen: vandaag
overstappen op groene energie, investeren in
zonnepanelen, minder vlees eten en vaker de fiets of
de trein nemen in plaats van de auto.”
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Het verhaal van Mommers kreeg weerklank tijdens
de tafeldiscussies, waaraan leveranciers samen
met medewerkers van DJI concrete impactvolle
plannen gingen bedenken. Voor de reductie van
CO2-uitstoot, bijvoorbeeld of voor meer circulariteit. Maar ook voor een ander aspect van maatschappelijke impact leveren: samen ervoor zorgen
dat gedetineerden na vrijlating hun draai weer
weten te vinden in onze samenleving. De discussies leverden een karrenvracht aan ideeën op: van
moestuinen in PI’s en ‘drie dagen geen vlees’ tot
vermindering van vervoersstromen en tastbare
plannen om gedetineerden beter klaar te stomen
voor de arbeidsmarkt.

Ex-gedetineerden in dienst
“Geweldig om te zien hoeveel maatschappelijke
impact we samen kunnen maken, aldus Annelore
Roelofs, plaatsvervangend hoofddirecteur van DJI,
tijdens haar afsluitende woord. Aan haar de
schone taak om samen met haar collega’s én
leveranciers de stapel ideeën die de dag opleverde,
door te ploegen en in daden om te zetten:
“Volgens mij nemen wij allemaal ten minste één
boodschap mee naar huis: we moeten groot
denken. Zelf heeft zij zich alvast verbonden aan het
voornemen van een leverancier om een aantal
ex-gedetineerden in dienst te nemen: “Onze
organisatie moet daarvoor geschikte kandidaten
selecteren.”

Impact | Een jaar inkopen met impact
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Tessa van Zijl van Livewords ontving begin
oktober uit handen van de juryvoorzitter de
allereerste DJI IMPACT Award.
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Tessa van Zijl
Livewords

“Taal maakt het verschil tussen aanhaken en afhaken”
Als leverancier van tolk- en vertaaldiensten slaat
Livewords een brug tussen taal en cultuur. Oók
in PI Alphen aan den Rijn, waar vrijwilligers van
Livewords taaltrainingen geven aan
gedetineerden.

Voor deelnemers die al enige tijd in detentie
verblijven, is het waardevol iemand te spreken die
hun kwaliteiten opnieuw kan uitlichten. Taal is
belangrijk om mensen succesvol aan de samenleving deel te laten nemen.

“Taal is een cruciale factor in het re-integratieproces, vindt Tessa van Zijl, communicatieadviseur
van Livewords. “Als je de taal machtig bent, heb je
meer vertrouwen om jezelf te uiten, gaat het
vinden van een baan je gemakkelijker af en weet je
hoe je moet reageren op brieven van bijvoorbeeld
overheidsinstanties.”

Tessa doet zelf als vrijwilliger ook mee aan het
project: “Ik vind het ontzettend leuk om vanuit
mijn eigen expertise een maatschappelijke
bijdrage te leveren. Veel deelnemers zien we
iedere maand terug en zijn heel ijverig. Eén
deelnemer heeft als doel gesteld om elke dag een
nieuw Nederlands woord te leren. ‘Na een jaar ken
ik dan 365 nieuwe woorden’, redeneert hij.” Daar
doe je het voor, aldus Tessa.

Livewords heeft in 2019 Stichting Livewords
opgericht. De stichting ondersteunt maatschappelijke projecten op taal- en cultuurgebied. In de PI
Alphen aan den Rijn gebeurt dit met het project
Taalmaatjes in de Bajes, ontwikkeld door gedetineerdendocent Bettien Meuris. Tessa: “We geven
enerzijds training in Nederlandse spreekvaardigheid. Met verschillende speltechnieken vergroten de
deelnemers hun woordenschat en leren ze zich in de
Nederlandse taal uit te drukken. Denk bijvoorbeeld
aan het spel Pim-Pam-Pet. Dat is een heel laagdrempelige manier om deelnemers zinnen te laten
vormen met het woord dat op het kaartje staat.
Anderen kunnen daar dan vragen over stellen en zo
ontstaat er een dynamisch gesprek.”
Een andere training bereidt gedetineerden in de
laatste fase van detentie voor op terugkeer:
“Daarin leren we ze een cv en sollicitatiebrief te
schrijven. We leggen uit waar werkgevers op
letten, wat je doet met het gat op je cv, en kijken
naar vaardigheden en relevant gevolgd onderwijs.

Begin oktober won Livewords de DJI Impact Award
2019. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor
leveranciers die samen met DJI voor maatschappelijke impact willen zorgen. Voor ons is de prijs een
bekroning op ons werk. Het laat zien dat het belang
van taal in de samenleving erkend wordt. Voor
komend jaar hebben we een uitdagend nieuw
programma, waarbij we uiteraard ook gewoon
weer doorgaan met de trainingen in PI Alphen aan
den Rijn.

“Taal is cruciaal in het
re-integratieproces”

Impact | Een jaar inkopen met impact
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Op de Dag van de Bedrijfsvoering kondigde
Annelore Roelofs de Bajesdakrevolutie aan.
Alle platte daken van DJI vol met zonnepanelen!
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Annelore Roelofs
Plv. hoofddirecteur DJI

“Op de bajesdaken breekt de revolutie uit”
DJI staat ‘vol in de oplossingsstand’ als het gaat
om duurzaamheid. Dat stelt Annelore Roelofs,
plaatsvervangend hoofddirecteur. Zo gaan vanaf
2020 de eerste zonnepanelen de daken van
DJI-gebouwen op – als start van een ware
bajesdakrevolutie.
De Nederlandse overheid wil dat ons land in 2050
klimaatneutraal is en in 2030 moeten we al halverwege zijn. Dat schept een verantwoordelijkheid,
beseft Annelore Roelofs: “Met ruim 13.000 medewerkers, 36.000 justitiabelen die elk jaar instromen en 50
gebouwen zijn we een van de grootste uitvoeringsorganisaties van Nederland. Onze impact op het milieu
is fors. Gelukkig kunnen we heel veel verbeteren en
daar zijn we ook volop mee bezig. Niet door dikke
plannen van aanpak te schrijven, maar door te dóen.
Zo verduurzamen we ons wagenpark door maximaal
in te zetten op elektrisch rijden. We pakken de
voedselverspilling binnen DJI gestructureerd aan. En
we gaan samen met het Rijksvastgoedbedrijf onze
gebouwen verduurzamen. Zo kopen we niet alleen
groene stroom in, maar gaan we ook zelf stroom
opwekken door de bajesdaken te voorzien van
zonnepanelen.”
De bajesdakrevolutie is geïnspireerd op de succesvolle schooldakrevolutie, waarin 6.000 schooldaken
van zonnepanelen worden voorzien. DJI start de
revolutie in 2020, als de eerste panelen de daken
opgaan. Annelore Roelofs: “We kijken per locatie wat
een natuurlijk moment is om over te schakelen,
bijvoorbeeld als er toch al verbouwingsactiviteiten
zijn gepland. Uiteindelijk willen we 30.000 vierkante
meter bajesdak volleggen met zonnepanelen.

Dat levert naar schatting 4,5 miljoen kilowattuur
duurzame energie per jaar op. Daar kunnen zo’n
1.300 gezinnen een heel jaar energie mee verbruiken.
Dan heb je het echt over impact.”
Annelore Roelofs merkt dat collega’s trots zijn op de
ontwikkeling die DJI doormaakt: “We krijgen veel
waardering voor onze duurzame initiatieven. En
leveranciers willen ons daarbij helpen. Ik vind dat
ontzettend belangrijk, want het is onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ik kan daaraan een bijdrage
leveren door - als onderdeel van de rijksinkoopstrategie - duurzaamheid standaard onderdeel te laten
zijn van onze aanbestedingen. En ik nodig al onze
leveranciers uit om ons scherp te houden en te
inspireren. We kunnen het niet alleen, we hebben
elkaar nodig.”

“Uiteindelijk willen we
30.000 vierkante meter
bajesdak volleggen met
zonnepanelen.”

Impact | Een jaar inkopen met impact
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Karst Klein (rechts) van Binthout leverde het
ontwerp en de materialen. Ben Broos (links) zorgde
ervoor dat In-Made er impactvolle kerstpakketten
van maakte.
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Ben Broos en Karst Klein
DJI en Binthout

“Toekomst voor boom en mens”
Binthout, het bedrijf van Karst Klein en zijn
compagnon Cor Wobma, redt Nederlandse
bomen van de versnipperaar en maakt er
handgemaakte designmaterialen van.
Geproduceerd in Nederland door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nederlands hout een podium geven, dat is de
missie van Karst Klein: “Nederlandse bomen die
gerooid moeten worden, eindigen voor het
grootste deel in de versnipperaar. Wij tonen aan
dat je van Nederlands hout prachtige producten
kunt maken. In samenwerking met gemeenten en
bedrijven redden we zo veel bomen van de
versnipperaar. Door het hout in producten te
verwerken, leggen we bovendien jaarlijks ruim
52.000 kilo CO2 vast. Dat staat gelijk aan het
energieverbruik van 58 huishoudens in één jaar.”
Nederlandse houtverwerkers hebben niet zo’n
hoge pet op van Nederlands hout, weet Karst:
“Zij vinden de planken niet lang en dik genoeg.
Eigenlijk gaan we in Nederland net zo om met
medewerkers. We hebben het liefst alleen de
allerbeste mensen in huis. Terwijl er geen
samenleving is die alleen maar uit ‘supergoeie’
mensen bestaat. Ook de mensen die niet aan
het ideaalplaatje voldoen, horen erbij.”
Binthout wil een spiegel van de samenleving
zijn. In het proces van boom tot eindproduct
schakelt het bedrijf mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in. “We geven ze vertrouwen,
bieden ze de kans zich te ontwikkelen en krijgen
daarvoor werknemers voor het leven terug.
Iedereen heeft zo zijn verhaal: de één heeft een

verslavingsverleden, de ander kampt met
depressies. Daardoor is er altijd wel iemand die
jou begrijpt.”
In PI Zwolle bezocht Karst een bijeenkomst voor
regionale leveranciers. Daar kwam hij in contact
met In-Made. Het klikte goed: “We hebben ook
mensen in dienst die hebben vastgezeten en
weten tegen welke problemen zij aanlopen als
zij weer buiten staan en op zoek gaan naar
werk. Via PI Zwolle zijn we leverancier van DJI
geworden. Het kerstgeschenk van 2019, een
mooie designkapstok, is bijvoorbeeld gemaakt
door gedetineerden in PI Vught. Gemaakt van
Zwolse essen die als gevolg van de essentakziekte gerooid moesten worden.”
Zo snijdt het mes aan twee kanten. Nederlandse
bomen krijgen een duurzame toekomst als
designtafel, snijplank of duurzaam bouwmateriaal. En mensen met een verhaal vinden bij
Binthout hun plek. “Iedere boom en ieder mens
verdient bij ons een tweede kans.”

“Ook de mensen die niet
aan het ideaalplaatje
voldoen, horen erbij”
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In hun gezamenlijke ambities vonden (op de foto
v.l.n.r.) Erick Wuestman (KplusV), Angélique Cooijmans
(FB DJI) en Kevin Oosterbaan (contractmanager) elkaar.
Impactvolle duurzame koffie voor DJI!
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Angélique Cooijmans, Kevin
Oosterbaan en Erick Wuestman
DJI en KplusV

“Het inkoopcontract als dans tussen opdrachtgever en leverancier”
Ontwikkelingen gaan razendsnel, maar langjarige
contracten zijn vaak hermetisch dichtgetimmerd.
Bij de aanbesteding van het contract voor de
levering van warme en koude dranken slaan DJI en
IND samen een nieuwe weg in.

Erick Wuestman is expert Circulaire Economie bij
KplusV. Al jaren signaleert hij dat innovatie binnen
de overheid wordt afgeremd door de manier
waarop zij aanbesteedt: “Eigenlijk wil je dat
opdrachtgever en marktpartij tijdens de contractperiode een dans aangaan, maar dan moet je als
opdrachtgever wel de juiste muziek opzetten.
Marktpartijen willen zich van hun beste kant laten
zien, maar een grondig eisenpakket daagt niet uit
tot creatieve oplossingen. Daardoor stagneert
iedere ontwikkeling.”
KplusV bedacht een methodiek waarmee het
proces wordt omgedraaid: ga niet in een vroeg
stadium minutieus opschrijven wat je precies van
de opdrachtgever verlangt, maar selecteer de
partner die jou het beste ondersteunt in je
ambities. “Doe je dat goed, dan kun je in deze
wereld van snelle innovaties binnen het contract
meebewegen met de kansen die zich voordoen.
Nu worden meestal alle risico’s uitgebannen en
dat lijkt me het tegenovergestelde van wat de
wereld nodig heeft.”
Rapid impact contracting, heet deze nieuwe manier
van aanbesteden. Angélique Cooijmans is als
productmanager verantwoordelijk voor de
aanbesteding van warme en koude dranken aan

DJI en IND. Zij is enthousiast over de methodiek:
“We willen met ons inkoopbeleid veel meer
uitvragen op maatschappelijke impact. We willen
bijvoorbeeld goede koffie én vinden het belangrijk
dat de koffieboer daar een eerlijke prijs voor krijgt.
En dan zien we ook nog graag dat leveranciers
bijdragen aan onze maatschappelijke opdracht:
ex-gedetineerden succesvol laten terugkeren in de
samenleving. Bij rapid impact contracting zijn onze
ambities en doelstellingen het uitgangspunt.
Vervolgens vragen we marktpartijen hoe zij ons daar
met hun visie, aanpak en kracht bij kunnen helpen.”
Het resultaat: veel meer flexibiliteit gedurende de
contractperiode. Angélique: “Je besteedt voor acht
jaar aan. Hoe mooi is het dat je bij nieuwe
ontwikkelingen samen kunt kijken of je dingen in
het contract kunt inpassen? We houden elkaar niet
langer in de wurggreep van het contract, maar
doen op basis van partnerschap en gelijkwaardigheid wat nodig is om onze ambities waar te
maken. Ik verwacht dat er weleens verrassende
coalities kunnen ontstaan, waarin grote partijen
de kleine, innovatieve leveranciers niet wegdrukken, maar juist omarmen. Dan ontstaat er mooie
vernieuwing!”

“We houden elkaar niet
langer in de wurggreep van
het contract”
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Een nieuwe verfleverancier die de professionele
verfopleiding van DJI ondersteunt. Mario Dammers
(arbeid, PI Lelystad) en Arjan Nuyen (Sigma) doen het.
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Mario Dammers en Arjen Nuyen
DJI en Sigma

“Schilders met een streepje voor”
PI Lelystad heeft een meer dan volwaardige
schildersvakopleiding binnen de muren.
Gedetineerden die de opleiding volgen, gaan na
vrijlating naar buiten met een mbo-diploma 1, 2
of 3 op zak. Sigma Coatings, onderdeel van
moederbedrijf PPG en leverancier van verf en
verfbenodigdheden, helpt graag mee om
ex-gedetineerden een nieuwe kans te geven.
Arjen Nuijen, commercieel manager bij Sigma
Coatings Nederland, steekt zijn enthousiasme niet
onder stoelen of banken: “Wij zijn heel blij met DJI
als klant. Ik vind het geweldig dat we DJI niet alleen
verf en verfbenodigdheden mogen leveren, maar
dat we onze kennis ook kunnen inzetten om hen te
ondersteunen in hun maatschappelijke taak.”
Dat verdient wat uitleg: in de Europese aanbesteding die DJI uitschreef, werden leveranciers expliciet
gevraagd om mee te denken over wat zij kunnen
doen om gedetineerden na vrijlating een betere
kans op de arbeidsmarkt te geven. Sigma Coatings
heeft daar duidelijke ideeën over, legt Arjen uit: “De
marktontwikkelingen gaan zó snel. Als wereldwijd
marktleider zitten wij bovenop die ontwikkelingen.
Daar kunnen we DJI mee helpen. We komen graag
naar Lelystad toe om onze kennis te delen,
bijvoorbeeld over de samenstelling van onze verven
of over nieuwe technieken. Hoe mooi zou het zijn
als gedetineerden binnen de PI zich bijvoorbeeld
kunnen specialiseren in werken met autolakken?
Los daarvan: de jongens zijn straks getraind in
producten en technieken waar de markt om
schreeuwt. Dat geeft ze echt een streepje voor, want
er is enorme behoefte aan goede schilders.”

Mario Dammers, leermeester in PI Lelystad, is blij
met de rol die Sigma Coatings wil vervullen: “We
zijn nu samen bezig om de agenda van 2020 te
vullen met masterclasses over nieuwe producten en
over speciale technieken, zoals houtrotreparatie. Ik
kan diverse mooie voorbeelden noemen van
jongens die met onze ‘rugzak’ na detentie een
succesvol schildersbedrijf zijn gestart. Alles wat aan
de rugzak van onze gedetineerden wordt toegevoegd, maakt hun uitgangspositie alleen maar
sterker. De komende jaren zullen verfproducten
steeds milieuvriendelijker worden. Denk aan
systemen op waterbasis en aan verven op basis van
lijnzaadolie. Al die nieuwe ontwikkelingen willen we
in onze opleidingen belichten. Mooi dat Sigma
Coatings ons actief bijstaat.”
Volgens Mario biedt de samenwerking nog veel meer
kansen, bijvoorbeeld door schilders na detentie een
zetje in de rug te geven als zzp’er. Of door stageplaatsen in Sigma Service Centers aan te bieden: “Het mes
snijdt aan twee kanten: mensen met een ‘naamkaartje’ krijgen een tweede kans en de markt is
geholpen met uitstekend getrainde vaklui.”

“Er is een enorme behoefte
aan goede schilders”
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Hoe verduurzaam je verpakkingsmateriaal? Roel
Drost van EcoChain helpt door inzicht te geven in de
levenscycluskosten.
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Roel Drost
Ecochain

“Hoe ga je de milieu-impact van verpakkingen te lijf?”
DJI gaat samen met leveranciers de milieuimpact van verpakkingsmaterialen verkleinen.
Met hulp van Ecochain, een softwarebedrijf dat
de ecologische voetafdruk van verpakkingen in
kaart gaat brengen.
Samen consumeren alle locaties van DJI elke dag
opnieuw een flinke berg aan verpakkingen. Als je
zoals DJI je ecologische voetafdruk serieus wilt
verkleinen, dan moet je volgens Roel Drost van
Ecochain samen met leveranciers kritisch kijken
naar mogelijkheden om de milieu-impact van
verpakkingen te verkleinen. “Je kunt bijvoorbeeld
onderzoeken of je fossiele grondstoffen in plastics
kunt vervangen door hergebruikte grondstoffen.
Misschien kan het soms ook wel met minder
verpakkingen toe of zijn sommige verpakkingen
wel helemaal niet nodig. En als je verpakkingen
slimmer inzamelt, kunnen materialen beter
worden hergebruikt en verdwijnen ze niet in de
verbrandingsoven.”
Ecochain gaat vier jaar lang met software in kaart
brengen wat de milieu-impact is van drie standaardsoorten verpakkingsmateriaal binnen DJI. Die
materialen zijn krimpfolie (waarmee bijvoorbeeld
pallets strak worden ingepakt), plastic zakken en
kartonnen dozen. “We brengen de levenscyclus van
de verpakking in kleine stapjes in kaart, van
grondstof tot wat er na gebruik met het verpakkingsmateriaal gebeurt. Het resultaat is een mooie
dwarsdoorsnede waarmee je meteen kunt zien waar
je in het proces de meeste progressie kunt boeken.”
Het eerste jaar voert Ecochain een nulmeting uit, legt
Roel uit: “Op basis daarvan gaat DJI met leveranciers
bespreken welke verbeteringen mogelijk zijn. Kan de

leverancier een pallet bijvoorbeeld net zo goed met
wat minder krimpfolie inpakken? En wat kan DJI
doen om afval binnen de inrichtingen beter te
scheiden? Over dit soort vragen gaan DJI en
leveranciers samen in gesprek en gaan ze aan de slag.
We hebben voorgesteld om de meting elk jaar te
herhalen. Het werkt heel motiverend als je ziet dat je
samen progressie hebt geboekt.”
Roel verwacht dat de milieu-impact van verpakkingen binnen DJI de komende jaren flink gaat
dalen: “Dit is ook nodig: de overheid wil in 2030
voor 50 procent circulair zijn. En om dat te
bereiken zijn forse stappen nodig. Een goed inzicht
in de milieu-impact helpt om de juiste stappen te
nemen om daar te komen. En ja: je komt onderweg obstakels tegen. Maar al doende leert men en
komen we stap voor stap verder.”

“Het werkt heel
stimulerend als je ziet dat
je samen progressie hebt
geboekt.”
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Een kijkje in de keuken
In 2019 waren leveranciers in diverse PI’s welkom voor een kijkje in de keuken. Zoals in Alphen aan
den Rijn. Carina van Herel, plaatsvervangend hoofd arbeid in PI Alphen aan den Rijn, blikt terug op
een geslaagde leveranciersavond.
In oktober opende locatie Eikenlaan van PI Alphen
aan den Rijn haar deuren voor leveranciers. Het
gebouw deed tot 2014 dienst als detentiecentrum en
is eigenlijk niet geschikt om daar werkplaatsen in te
richten. De naastgelegen locatie aan de
Maatschapslaan beschikt wel over compleet
ingerichte werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking. Gedetineerden werken daar aan projecten
die leveranciers hebben uitbesteed en volgen
tegelijkertijd een erkende vakopleiding. Op locatie
Eikenlaan moeten Carina van Herel en haar collega’s
van de afdeling Arbeid nog even roeien met de
riemen die ze hebben. Drie voormalige leefafdelingen zijn omgebouwd tot tijdelijke arbeidsruimten.
“Het vraagt wat creativiteit”, aldus Carina: “Maar als
het goed is, staat er over een halfjaar een gebouw op
de binnenplaats met volwaardige werkplaatsen.”
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Leveranciers waren aangenaam verrast over wat er
in Alphen aan den Rijn gedaan wordt om
gedetineerden na hun vrijlating goed te laten
re-integreren, merkte Carina tijdens de
leveranciersbijeenkomst: “Samen met
gedetineerden hadden we een walking diner op
verschillende plekken in het gebouw georganiseerd.
De twee ondernemers met wie ik aan tafel zat,
waren verbaasd om te horen dat bijna iedere
gedetineerde bij vertrek uit de PI een VCAveiligheidscertificaat op zak heeft. We zetten hier
echt vol in op opleidingen en tijdens de arbeid
hameren we op de basisbeginselen van goed
werknemerschap, zoals elke dag op tijd komen en
niet langer pauze nemen dan afgesproken. Als
gedetineerden aan het werk zijn, zijn het voor ons
werknemers. Dat werkt heel goed: ze weten precies
wat wij tijdens het werk van ze verwachten. Hopelijk
maakt dat de stap naar buiten makkelijker.”
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“Tijdens de leveranciersbijeenkomst hebben
ondernemers aangegeven dat ze behoefte hebben
aan mensen met specifieke capaciteiten. Samen
met die bedrijven gaan we kijken hoe we daarvoor
kunnen gaan opleiden. De avond bevestigde voor
mij dat werkgevers graag met ons willen samenwerken, of het nu gaat om het uitbesteden van
werk of om het aannemen van ex-gedetineerden.
Ondanks de beperkingen van onze huidige locatie
slagen we er al behoorlijk in om gedetineerden
goed voor te bereiden op hun toekomst. Daar ben
ik best trots op.”

“Ondernemers waren
verbaasd dat bijna iedere
gedetineerde een VCAcertificaat op zak heeft.”
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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 – het nieuwe inkoopbeleid
van DJI – betrekt onze leveranciers bij die bijzondere opdracht. In deze uitgave wordt een selectie
van impactvolle projecten met leveranciers
geïllustreerd.
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