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Uitvoeringsagenda 
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)



Het voorkomen van misstanden op het gebied van...

... bij inkoop van goederen, diensten en leveringen.

Arbeidsomstandigheden Mensenrechten Milieu

Jaarlijkse inkoop Nederlandse overheden Jaarlijkse inkoop Rijksoverheid (2021)

€73 miljard €16 miljard

Met het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden 
(ISV) richt de Rijksoverheid zich op het voorkomen en aan-
pakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstan-
digheden, mensenrechten en milieu in de toeleveringsketen. 

In Nederland kopen overheden jaarlijks voor zo’n EUR 73 mil-
jard aan goederen, diensten en leveringen in. Ongeveer 20% 
hiervan wordt ingekocht door de Rijksoverheid. De overheid is 
hiermee een belangrijk onderdeel van de inkoopketen en kan 
deze positie benutten om de markt te stimuleren om goederen 
en diensten op maatschappelijk verantwoorde wijze te pro-
duceren en te verhandelen. Het kabinet heeft om die reden in 
de rijksinkoopstrategie Inkopen met Impact uitgesproken dat 
duurzaam, sociaal en innovatief inkopen de standaard is bij in-
kopen voor de Rijksoverheid.

In 2017 is het huidige beleidskader ISV in het rijksinkoopbeleid 
ingevoerd.  Op basis daarvan moet in alle Europees aanbestede 
contracten in zogenoemde “risicocategorieën” een contract-
voorwaarde worden opgenomen die opdrachtnemers verplicht 
om risico’s in de internationale keten te verkleinen volgens het 
principe van “gepaste zorgvuldigheid” Dit is ook conform de 
OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Het belang van de Internationale 
Sociale Voorwaarden (ISV)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact


In deze uitvoeringsagenda wordt aangegeven welke stappen de komende jaren zullen worden gezet om de toepassing 
van de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) in de rijksinkoop te verbeteren. Hiervoor zijn 19 acties opgesteld.
De volledige tekst van de Uitvoeringsagenda is hier te vinden.
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Voorzetting Ondersteuningspunt ISV

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

a. Versterken van de ondersteuning van het contractmanagement

Het ondersteuningspunt biedt praktische hulp aan alle aanbestedende diensten in Ne-
derland bij de toepassing van ISV in concrete aanbestedingen. Hierbij valt te denken aan 
juridische adviezen bij het opstellen van de aanbesteding, maar ook adviezen in de te 
voeren dialoog met opdrachtnemers in de contractfase over het proces van de gepaste 
zorgvuldigheid. 
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Opzetten van kennisnetwerk voor (ISV) 
contractmanagers

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

a. Versterken van de ondersteuning van het contractmanagement

Aan PIANOo zal de opdracht worden verleend om een netwerk voor contractmanagers op 
te zetten waardoor kennisdeling wordt geoptimaliseerd en geborgd. Denk hierbij aan het 
delen van best practices rondom de beoordeling van risicoanalyses en verbeterplannen of 
ten aanzien van de toepassing van ISV als gunningscriterium.

€
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Handreiking ISV voor contractmanagers

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

a. Versterken van de ondersteuning van het contractmanagement

Er wordt een handreiking ontwikkeld die contractmanagers kunnen gebruiken bij het
beoordelen van de risicoanalyses en verbeterplannen. Deze handreiking dient als praktisch 
toepasbaar hulpmiddel voor contractmanagers om het proces van gepaste zorgvuldigheid 
van bedrijven te beoordelen en de dialoog aan te gaan met de leverancier.
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Pilot Sectorspecifieke kennisdeling 
IMVO

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

a. Versterken van de ondersteuning van het contractmanagement

Er zal een pilot gestart worden om sectorspecifieke IMVO-informatie uit te wisselen tussen 
inkopende partijen, de markt en experts. Lessen en opgedane kennis uit deze pilot worden 
breder beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld in de ISV Academy. Na afloop van de pilot zullen 
de resultaten worden geëvalueerd. Op basis hiervan worden vervolgacties geformuleerd 
gericht op het breed beschikbaar stellen van opgedane kennis en het structureel inbedden 
van de uitwisseling van sectorspecifieke IMVO-informatie.
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Voortzetten ISV Academy

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

a. Versterken van de ondersteuning van het contractmanagement

De Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A) is een programma dat deelne-
mers opleidt om internationale sociale voorwaarden en gepaste zorgvuldigheid toe te 
passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Dit programma maakt deel uit van het 
nationaal plan MVI.



€

Externe expertise

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

a. Versterken van de ondersteuning van het contractmanagement

Er wordt een tijdelijk ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld dat door risicocatego-
rieën ingezet kan worden om externe expertise in te huren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
begeleiding bij de beoordeling van risicoanalyses en verbeterplannen. Op de lange termijn 
zal vanuit de categorieën zelf in deze behoefte moeten worden voorzien. De cases waarin 
gebruik gemaakt is van een ondersteuningsbudget worden ter inspiratie gedeeld met de 
overige categorieën.
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Borgen van ISV in de categorieplannen 
van risicocategorieën

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

b. Inzet op categoriemanagement herijkte risicocategorieën voortzetten; 

Op basis van de (concept-)categorieplannen worden strategische klantenraden en categorie-
managers geadviseerd over de toepassing van het ISV-beleid. Hierbij wordt ook gekeken naar 
eventuele aanbevelingen op het gebied van Key Performance Indicators (KPI’s) en 
uitvoerbaarheid van de categorieplannen om de monitoring, evaluatie en rapportagemoge-
lijkheden gedurende de looptijd van het categorieplan te verbeteren.
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Coherentie tussen verschillende tools 
verbeteren en gebruik stimuleren

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

c. Verbeteren van de monitoring van de toepassing van ISV 

Momenteel zijn rijksbreed meerdere tools en dashboards beschikbaar waar inkopers en
contractmanagers informatie kwijt kunnen over de wijze waarop invulling is gegeven aan het 
ISV-beleid. Deze tools worden echter niet altijd (goed) gebruikt en/of het is onduidelijk hoe 
deze tools ingezet moeten worden. De coherentie tussen de beschikbare meetinstrumenten 
moet dan ook worden verduidelijkt en/of verbeterd. Heldere informatieverstrekking (bijvoor-
beeld als onderdeel van de communicatiecampagne,) moet het (correcte) gebruik stimuleren.
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Onderzoek externe auditdiensten

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

c. Verbeteren van de monitoring van de toepassing van ISV 

Verschillende aanbestedende diensten maken gebruik van marktpartijen die ondersteuning 
bieden in het proces (geheel of gedeeltelijk) van gepaste zorgvuldigheid. Het is echter niet 
duidelijk hoe deze aangeboden dienstverlening zich verhoudt tot het staande ISV-beleid. 
Daarom wordt onderzoek gedaan naar deze vraag. Daarbij zal ook worden onderzocht in 
hoeverre dergelijke diensten (geheel of gedeeltelijk) een waardevolle bijdrage kunnen leve-
ren aan het beoordelingsproces van gepaste zorgvuldigheid binnen de rijksinkoop.
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Vergroten kennis(deling)

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

c. Verbeteren van de monitoring van de toepassing van ISV 

Om de kennis over de opvolging van de contractvoorwaarden (en de monitoring daarvan) 
te vergroten, worden de mogelijkheden verkend voor het structureel verzamelen en intern 
delen van verkregen risicoanalyses en verbeterplannen en jaarlijkse rapportages, daar waar 
dat de vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie niet raakt. Het nog te organiseren 
kennisnetwerk zou hier een geschikt kanaal voor kunnen zijn.
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Doorontwikkelen huidige monitoring

Actielijn 1. Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop 

c. Verbeteren van de monitoring van de toepassing van ISV 

De monitoring van het ISV-beleid moet inzichtelijk maken of wordt voldaan aan de con-
tractafspraken van aanbestedingen die onder het rijksinkoopkader ISV vallen. 
Hierover wordt zoals toegezegd aan de Kamer verslag uitgebracht in de JBR.
Daarnaast is het van belang om de monitoring van het ISV-beleid verder te brengen. Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat monitoring van het ISV-beleid als zeer complex 
wordt ervaren. Niet alleen het toepassen van ISV in aanbestedingsprocedures, maar ook 
de meetbare resultaten (effectmeting) zijn lastig in kwantitatieve data uit te drukken. Het is 
daarom van belang om heldere en uitvoerbare KPI’s te identificeren en op basis daarvan de 
huidige beschikbare meetinstrumenten door te ontwikkelen. Ook de mogelijkheid om de 
toepassing van ISV in de gunningscriteria van aanbestedingen te meten wordt hierin mee-
genomen. Deze doorontwikkeling is een continu en terugkerend proces. 
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ISV buiten de risicocategorieën

Actielijn 2: Verbreden toepassing van ISV

a. Stimuleren vrijwillige toepassing van ISV

Ook buiten de risicocategorieën wordt de toepassing van het ISV-beleid binnen de rijkinkoop 
gestimuleerd. Op basis van de (concept-)categorieplannen worden strategische klantenraden 
en categoriemanagers geadviseerd over de toepassing van het ISV-beleid. Hierbij wordt ook 
gekeken naar eventuele aanbevelingen op het gebied van Key Performance Indicators (KPI’s) 
en uitvoerbaarheid van de categorieplannen om de monitoring, evaluatie en rapportagemo-
gelijkheden gedurende de looptijd van het categorieplan te verbeteren. 

€
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Voorbeeldrol Beleidsdepartementen

Actielijn 2: Verbreden toepassing van ISV

a. Stimuleren vrijwillige toepassing van ISV

BZ, BZK en SZW zullen de toepassing van het ISV-beleid, binnen de generieke rijkinkoop, 
actief uitdragen. Zij gaan op zoek naar manieren en voorbeelden om het bewustzijn en de 
toepassingsmogelijkheden te vergroten met als doel om de grootst mogelijke impact op 
ISV te behalen. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van de (vrijwillige en verplichte) 
toepassing van ISV-beleid via de strategische klantenraden. Daarnaast heeft het ministerie 
van Buitenlandse Zaken de ambitie om ervaring op te doen met het toepassen van het ISV 
beleid bij de (specifieke) inkoop voor het eigen departement. Doel is om de geleerde lessen 
en ervaringen via beschikbare netwerken en gremia te delen.
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Onderzoek ISV-verplichting 
buiten de risicocategorieën

Actielijn 2: Verbreden toepassing van ISV

b. Verbreding van de toepassing ISV

Momenteel moet ISV binnen de rijksinkoop als contractvoorwaarde worden toegepast in 
de vastgestelde risicocategorieën. Het is echter niet uitgesloten dat er bij de inkoop van 
producten buiten de risicocategorieën geen IMVO risico’s plaatsvinden. Zodoende zal
worden onderzocht of het mogelijk en zinvol is om (in geval van bijvoorbeeld inkoop van 
risico producten of afkomstig uit risicosectoren) het ISV-kader gedeeltelijk breder verplicht 
te stellen voor individuele Europese aanbestedingen buiten de risicocategorieën en/of 
binnen de specifieke inkoop van departementen. Onderzocht zal worden welke verbreding 
zinvol en mogelijk is (ook binnen de juridische kaders), wat de te verwachten impact 
daarvan kan zijn en hoeveel additionele capaciteit dit vereist.
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Onderzoek naar toepassing van ISV 
als selectie- of gunningscriterium

Actielijn 2: Verbreden toepassing van ISV

b. Verbreding van de toepassing ISV

Het stimuleren van het gebruik van ISV in gunningscriteria is een van de aanbevelingen uit 
de verschillende onderzoeken. De aanname is dat koplopers daarmee beloond worden voor 
hun inzet t.a.v. ISV, door hen een grotere kans te bieden op het verkrijgen van opdrachten 
en dat dit een relevante bijdrage zal leveren aan het in beweging brengen van de markt. In 
het kader van deze aanbeveling wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ISV op te 
nemen als selectie- of gunningscriterium en hoe de toepassing daarvan het beste
gestimuleerd kan worden. Daarbij wordt bovendien onderzocht in hoeverre het zinvol is 
ISV-gunningscriteria in bepaalde gevallen verplicht te stellen. 
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Communicatiecampagne gericht 
op verplichte toepassing

Actielijn 2: Verbreden toepassing van ISV

c.  Kennisdeling en Communicatiecampagnes

De bedoeling is dat de verschillende actoren binnen de risicocategorieën meer kennis krijgen 
over de verplichte toepassing van ISV. Via deze campagne worden de verschillende actoren, 
van opdrachtgevers en bestuurders tot inkopers en categorie- en contractmanagers (afhan-
kelijk van de informatiebehoefte) geïnformeerd over toepassing van het ISV-beleid in brede 
zin: van de rollen en verantwoordelijkheden tot de knelpunten en oplossingsrichtingen. 
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Communicatiecampagne gericht op 
vrijwillige en verbrede toepassing

Actielijn 2: Verbreden toepassing van ISV

c.  Kennisdeling en Communicatiecampagnes

Het kabinet zal een campagne lanceren om het bewustzijn over de (mogelijkheden voor de) 
toepassing van ISV in rijksaanbestedingen onder verschillende betrokken actoren te vergroten. 
Deze campagne kan zowel binnen als buiten de risicocategorieën worden ingezet omdat de 
mogelijkheden, de beschikbare instrumenten en handreikingen meer centraal zullen staan.
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Eén ISV-beleid

Actielijn 3: Beleidscoherentie versterken

Huidige ISV-bestekteksten en de ISV-informatie (beleid en handreikingen) op de website 
van PIANOo moet worden aangepast. Hierin zal bovendien aansluiting worden gezocht bij 
de eerder toegezegde verkenning naar de mogelijkheden om ook voor andere MVI-doelen 
een betere aansluiting op de OESO-richtlijnen, de UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kan worden gerealiseerd.
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ISV bij medeoverheden

Actielijn 3: Beleidscoherentie versterken

In het kader van het Nationaal Plan MVI 2021-2025 wordt ook extra ingezet op het stimule-
ren van de toepassing van ISV binnen de inkooptrajecten van overheden buiten het Rijk. Zo 
zullen binnen de MVI-criteriatool, een online tool die up-to-date criteria bevat voor 46 
relevante productgroepen, meer ISV-criteria worden opgenomen. Bestaande criteria worden 
meer in lijn gebracht met de OESO-richtlijnen. Ook bij andere in het Plan genoemde activitei-
ten, zoals de buyer groups, zullen met het oog op de integrale benadering van MVI de sociale 
thema’s (ISV) worden meegenomen in de activiteiten van het Nationaal Plan MVI.

€



1. Bedrijfskleding

5. Laboratorium

2. Consumptieve dienstverlening

6. ICT werkomgeving Rijk

3. Energie

7. Datacenters

4. Werkplekomgeving

8. Connectiviteit

Overzicht van de risicocategorieën 
waarvoor ISV-toepassing verplicht is



Actielijn 2: Verbreden toepassing van ISV
Naast de verplichte toepassing van ISV voor risicocategorieën 
stimuleert het kabinet de vrijwillige toepassing van ISV in ove-
rige aanbestedingen.  BZ, BZK en SZW zullen als ambassadeur 
optreden voor de toepassing van het ISV-beleid binnen de 
(generieke en specifieke) rijksinkoop. Naast acties om de vrij-
willige toepassing van ISV te stimuleren, zullen ook twee on-
derzoeken worden uitgevoerd naar de haalbaarheid en wense-
lijkheid van eventuele uitbreiding van het ISV-beleidskader. Tot 
slot worden er campagnes opgezet om verschillende actoren te 
informeren over de verplichte- en vrijwillige toepassing van ISV 
in rijksaanbestedingen. 

Actielijn 3: Beleidscoherentie versterken
Bestaande teksten over het ISV-beleid, zoals handreikingen en 
bestekteksten, zullen zoveel mogelijk in lijn worden gebracht 
met de OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen 
en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 
Ook zal de toepassing van ISV worden gestimuleerd bij 
medeoverheden via bijvoorbeeld bestaande buyer groups. 

Achtergrondinformatie over het 
opstellen van de 19 verbeteracties

Evaluatie van het ISV beleidskader
Sinds de invoering van het huidige ISV-beleidskader hebben 
diverse studies en evaluaties plaatsgevonden waar lering uit te 
trekken valt. Mede op basis daarvan wordt de toepassing van 
ISV binnen de rijksinkoop  verbeterd door:

1.  het contractmanagement te versterken;
2.   de opvolging van contracten te monitoren en in JBR ver 

slag uitbrengen;
3.   obstakels in kaart te brengen en hulpmiddelen voor con-

tractmanagers te identificeren; 
4.   een pilot te starten om uitwisseling van sectorspecifieke 

info IMVO risico’s te verbeteren;
5.   bij nieuwe categorieën per categorie het contractmanage-

ment ISV te intensiveren; 
6.   te onderzoeken of het ISV kader standaard breder moet 

worden toegepast dan in de risicocategorieën;
7.   de haalbaarheid, wenselijkheid enreikwijdte van de toe-

passing van ISV als gunningscriterium te onderzoeken.

De Uitvoeringsagenda ISV: naar verbeterde toepassing van 
ISV binnen de Rijksinkoop
In de Uitvoeringsagenda wordt aangegeven welke stappen de 
komende jaren worden gezet om de toepassing van ISV in de 
rijksinkoop te verbeteren en hoe de toezeggingen op het ge-
bied van ISV concreet zullen worden uitgevoerd. Om de impact 
van het ISV-rijksinkoopbeleid te vergroten wordt een aantal 
concrete acties uitgevoerd. Deze acties zijn onderverdeeld in 
de onderstaande 3 actielijnen:

Actielijn 1: Verbeteren van de toepassing van het huidige 
ISV-beleidskader 
Om de toepassing van het huidige ISV-beleidskader te verbe-
teren zet het kabinet in op het versterken van het contractma-
nagement op het gebied van ISV. Door in te zetten op het ver-
groten van kennis(deling) en het ontwikkelen van praktische 
hulpmiddelen worden betrokken stakeholders beter in staat 
gesteld om contractvoorwaarden toe te passen en op te volgen 
(tijdig ontvangst van een risicoanalyse, een verbeterplan en 
een openbare jaarrapportage). Daarnaast wordt de toepassing 
van het ISV-beleid geborgd in de categorieplannen van de acht 
risicocategorieën. 

Tot slot wordt de monitoring op de toepassing (en opvolging) 
van het ISV-beleid verbeterd, onder andere, door coherentie 
tussen verschillende beschikbare instrumenten te verbeteren 
en door heldere en uitvoerbare KPI’s te identificeren en in be-
staande instrumenten te implementeren. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/13/uitvoeringsagenda-internationale-sociale-voorwaarden#:~:text=Met%20het%20toepassen%20van%20Internationale,en%20milieu%20in%20de%20toeleveringsketen.
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