Sociale impact
met inkoop
Terugkomdag 23 juni 2020
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Terugblik workshop 5 maart
Survey & jullie feedback
Waterschappen aan het woord
Partnership & Inkoopkracht update
Break out & terugkoppeling
Afronden

De workshop
Hoe kunnen de Waterschappen
samenwerken met hun leveranciers om meer
banen te realiseren voor mensen uit de
banenafspraak? Deze vraag stond centraal
op 5 maart 2020 tijdens de workshop
“inkopen met impact”. Met 35 deelnemers
vanuit 13 waterschappen is er hard gewerkt
om aan het einde van de dag naar huis te
gaan met een concreet actieplan.

Arjan Guijt van de Unie van Waterschappen opende de dag met een belangrijke boodschap: de missie voor
deze dag is een start maken met meer banen realiseren voor die groep die nu achter blijft. De ochtend stond
voornamelijk in het teken van kennisoverdracht over de wet banenafspraak, inkoop en hoe deze twee elkaar
kunnen helpen. Omdat we in deze workshop inkoop en HR samen hebben gebracht was het van belang om
het kennisniveau op pijl te brengen.

Kennis delen
Banenafspraak voor Dummies’
Monique Veldhoven van de Unie van
Waterschappen lichtte voor alle
deelnemers de wet Banenafspraak toe.
Voor de helft van de aanwezigen was dit
gesneden koek. Maar er waren ook vragen
over de onduidelijkheid in de gewijzigde
wetgeving en het “meetellen voor het
quotum”. De conclusie is dat het nu
belangrijk is dat Markt en Overheid gaan
samenwerken om meer banen te
realiseren voor de banenafspraak en dat
het niet langer van belang is waar deze
persoon meetelt.

...en ‘Sociaal inkopen voor Dummies’
Marcella van Room van PIANOo nam vervolgens
de groep mee in de mogelijkheden om via
inkoop meer sociale impact te creëren. Sociaal
inkopen kan je ten eerste doen door een
opdracht rechtstreeks aan een sociaal
ondernemer te gunnen, bijvoorbeeld met de
procedure Voorbehouden Opdracht. Daarnaast
kun je ook een ‘regulier’ bedrijf stimuleren door
Social Return uit te vragen, of door in gesprek
te gaan met je huidige leverancier over de
mogelijkheden. Inkoop is een technisch vak met
veel regels en uitzonderingen. Er waren daar
vooral vanuit de inkopers veel vragen over.

Partnerships voor meer banen
Na de inleiding over banenafspraak
en inkoop, werd het tijd te kijken naar
de concrete stappen om een
partnership met een leverancier te
starten. Nienke Schütte van De
Normaalste Zaak liet het stappenplan
voor het opzetten van een
partnership zien. Zij benadrukte dat
het niet alleen gaat over de
samenwerking tussen opdrachtgever
en leverancier maar juist ook over de
samenwerking binnen organisaties
tussen HR & Inkoop.

Mogelijkheden in kaart
De rest van de middag hebben HR en inkoop per
Waterschap samen gewerkt om inzichtelijk te
maken welke concrete kansen er zijn: “In welke
bestaande overeenkomst of aanbesteding kunnen
we door samen te werken meer banen voor de
banenafspraak realiseren?”
HR en inkoop hebben dit van tevoren voorbereid
door de stand van zaken binnen hun organisatie in
kaart te brengen en hier met elkaar over in
gesprek te gaan. Tijdens de workshop hebben we
vervolgens drie concrete kansen in kaart gebracht
middels een format. In dit format breng je eerst de
opdracht in beeld, beschrijf je vervolgens de
potentie en tot slot schrijf je de vervolgstappen
op.
Er zijn concrete kansen gevonden in
groenvoorziening, catering, schoonmaak, maar
ook in drukwerk en inkoop van relatiegeschenken.

Impact in de maak!

Uitkomst van de dag
De dag stond in het teken van kennismaking, het
delen van kennis en samen in actie komen. Het is van
grote waarde dat de collega’s van inkoop en HR elkaar
beter hebben leren kennen en nu samen de uitdaging
aangaan. Door beide vakgebieden kort toe te lichten
en dat te gebruiken als basis om het gesprek aan te
gaan heeft ervoor gezorgd dat elk waterschap met
een concrete actielijst naar huis is gegaan. Daarnaast
heeft iedereen ook een persoonlijke belofte
benoemd. (
Het èchte werk begint nu pas. Samen optrekken,
werken met je buddy vanuit een ander waterschap en
waar nodig de hulp inroepen van PIANOo en de
Normaalste zaak.

De beloftes

Survey & Feedback

7 reacties van 6
waterschappen
Ingevuld door:
• WDO Delta
• Rijnland
• HHNK
• Delfland
• HDSR
• GBLT

• Prioriteiten liggen elders de afgelopen maanden
• Inkoop en HR hebben allemaal nog contact gehad met elkaar
sinds de laatste workshop.
• De mogelijkheden worden bekeken in de komende
aanbestedingen maar er is maar 1 waterschap dat aangeeft
ook op deze manier een baan te realiseren
• Er is maar 1 iemand die aangeeft met een huidige leverancier
in de komende maanden een baan te realiseren
• Toekomst is onzeker en ook de realisatie van banen voor de
banenafspraak
• Toch zijn veel beloftes ook echt uitgevoerd en dat is mooi!

Waterschap naam en logo: HHNK
Namen deelnemers:

Partnerships & Inkoopkracht
Pitch 23 juni

Robert Dammers en Martine Janssen

De acties die wij hebben ondernomen zijn:

ü Pilot Groenvoorziening : Het cluster Onderhoud heeft de ambitie om samen te
werken met sociale groenbedrijven in de regio. Doel van de pilot is om de kansen en
mogelijkheden tot structurele samenwerking te onderzoeken. De werkzaamheden
voor de pilot bestaan uit het groenbeheer door drie sociale groenbedrijven op negen
zuiveringen van HHNK. Medewerkers van het cluster Onderhoud verzorgen het
toezicht op het werk en deels de begeleiding op het uitbesteedde werk.

Op deze resultaten zijn wij het meest trots:

Naast het in dienst hebben van 24 fte participatie
is er ook steeds meer bewustwording van de
kansen bij inkoop. Eerste stap is daarbij de
aanbesteding van schoonmaak en
bedrijfsrestaurant. Maar ook kleine acties zoals het
bestellen van nestkasjes bij 50plus bedrijf.

Deze acties staan nog op de planning:

TIPS voor collega’s?

ü Meer aandacht voor dit onderwerp binnen de organisatie breed
ü Vier de successen door vermelding op intranet e.d.
ü Kennis delen met en de waterschappen en gebruik maken van kennis andere
waterschappen
ü Dit een vast onderwerp laten zijn voor overleg Inkoop en P&O

Zoek collega’s op binnen die ook enthousiast zijn
over dit onderwerp en ga samen kijken of er
kansen liggen

Waterschap naam en logo: Delfland
Namen deelnemers: Jet Bloemhoff & Merel Mostert
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Naam aanbesteding/overeenkomst (proeftuin):

De acties die wij hebben ondernomen zijn:

ü SROI Groenonderhoud is afgerond, wordt opgenomen in SLA

Op deze resultaten zijn wij het meest trots:

2 participanten in dienst genomen tijdens
coronacrisis

Verder hadden wij geen specifiek actiepunt. HR en Inkoop zijn meer verbonden

Deze acties staan nog op de planning:

ü Monitoren dat aannemers dit echt toepassen – hoe gaan we dit monitoren?

TIPS voor collega’s?

Waterschap naam en logo: Het hoogheemraadschap van Rijnland
Namen deelnemers: Lara van der Zon Brouwer, Maycke van Ameyde,
Maaike Liefting, Sherelley de Jong
Naam aanbesteding/overeenkomst (proeftuin): nader te bepalen

De acties die wij hebben ondernomen zijn:
ü
ü
ü
ü
ü

Op het onderwerp ingelezen;
Contact gehad met Coördinator Social Return gemeente Utrecht;
Binnen Rijnland van onderop draagvlak creëren voor het onderwerp;
Met huidige leverancier in gesprek gaan over SROI;
SROI in aanbestedingen, vb. inhuur, schonen watergangen, schoonmaak en koffie apparaten.

Deze acties staan nog op de planning:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Opstellen standaard gunningscriterium Social Return;
Nadenken over handreiking op Social Return waarin Inkopen van Social Impact wordt opgenomen;
Met HRM en accountmanager Facilitair proeftuin uitkiezen;
Acties aan de hand van gesprek met gemeente Utrecht;
SROI bespreken met contractmanagers en hoe te sturen hierop;
SROI onder de aandacht brengen bij opdrachtgevers (organisatiemanagers en teamleiders);
SROI bespreken binnen team inkoop en mogelijk te behalen resultaat .

Partnerships & Inkoopkracht
Pitch 23 juni

Op deze resultaten zijn wij het meest trots:

ü De samenwerking tussen Inkoop en HR, zodat we
gezamenlijk ook kunnen inzetten op SROI.
ü Dat in een aantal grote aanbestedingen SROI is
opgenomen en ook al vorm krijgt.
ü Met het aantal banen die we gerealiseerd hebben en de
hulp die we kunnen bieden aan collega waterschappen
zodat ook zij banen kunnen realiseren.

TIPS voor collega’s?

Gewoon doen. Ook met kleine stappen kom je
vooruit.
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Uit de startblokken…
• Zie je mogelijkheden om via inkoop banen te realiseren.
Zorg dan dat er ook beleidsbeslissing wordt genomen. Op
basis van dit besluit kun je een actieplan gaan maken.
• Focus je op lange termijn en korte termijn.
• Het gaat leven als je in actie komt. Bel een leverancier,
verken de mogelijkheden eens met de facilitair manager
etc.
• Gebruik de handreiking om je te helpen in de stappen die
je moet nemen
• Gebruik het template om gezamenlijk tot ideeën te komen

Dit kan zo simpel als: wij
willen de mogelijkheden in
kaart brengen via inkoop

De rollen
Social return coordinator
Project coördinator
Opdrachtgever
Categoriemanager
Bestuurder
HR professional/ Projectleider
Banenafspraak
• Inkoopprofessional
• Contract manager
• Opdrachtnemer
•
•
•
•
•
•

Break out

• Op welke manier kan de Corona periode juist voor kansen
zorgen mbt inkoop & de banenafspraak?
• Bedenk 10 tips voor jezelf en andere waterschappen om in
actie te komen

Plenair

• Wat kan het A&O fonds en/of UVW doen om jullie te
ondersteunen?
• Antwoorden graag in de chat!

Succesfactoren

Begin!

Focus op waar de
energie zit

Hou het doel in het
vizier…

hou alle stakeholders
aangehaakt

Einde

