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Jack Stuifbergen richt zich als directeur van social enter

prise Breedweer vooral op het maken van impact door 

het duurzaam richting arbeid brengen van zoveel mo

gelijk mensen in een kwetsbare positie. Daarbij is de 

dienstverlening van Breedweer – schoonmaak, cate

ring, beveiliging en hospitality – het middel. Met deze 

aanpak geeft Breedweer invulling aan acht van de  

zeventien Sustainable Development Goals. “We maken 

die impact ook zichtbaar aan onze klanten.” 

MAATSCHAPPELIJK BELANG

Breedweer is vooral actief voor overheden en semi

overheden. Wanneer Jack kijkt naar het leeuwendeel 

van de aanbestedingen, waar hij mee te maken krijgt, 

ziet hij steeds hetzelfde patroon: “Een vuistdik Program

ma van Eisen, waarin staat hoe de schoonmaak eruit 

moet zien en waar het aan moet voldoen: de schoon

maker moet om die tijd in het gebouw zijn, hij moet  

Nederlands spreken etc. Ook bevat het PvE een boete

clausule en een financiële onder en bovengrens. 

Daardoor weet de klant wat hij krijgt en wat hij betaalt.” 

Jack wijst er vervolgens op dat de aanbestedende  

diensten altijd dezelfde stakeholder hebben: ze moeten 

het maatschappelijk belang dienen. En hij constateert iets merkwaardigs: 

“Hoewel de dienst weet wat hij krijgt en wat hij betaalt, wordt in de 

aanbesteding nooit gevraagd hoe zo’n dienst denkt maatschappelijke 

impact te maken en hoe zo’n dienst denkt van 100 euro uitgave aan 

dienstverlening 400 euro maatschappelijk rendement te maken.” Te 

vaak merkt Jack bovendien dat aanbestedende diensten de SDG’s am

per kennen en zich weinig gelegen laten liggen aan maatschappelijk 

rendement. “Dat is een maatschappelijk probleem, dat komt omdat we 

waarde uitdrukken in geld en niet in maatschappelijk rendement.”

FINANCIEEL EN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Overheden en semioverheden die jaarlijks voor zo’n 75 miljard euro 

inkopen zouden, volgens Stuifbergen, hierin een grote verandering 

kunnen brengen. Hetzelfde geldt voor grote bedrijven. “Daardoor 

zouden we wel moeten gaan kijken naar wat het de maatschappij 

oplevert in plaats van naar wat het henzelf oplevert.” Jack is er  

namelijk van overtuigd dat financieel rendement en maatschappelijk 

rendement prima samen kunnen gaan. “Nu gebeurt het echter nog te 

vaak dat gemeenten een dienst als schoonmaak inkopen vanuit één 

portefeuille, namelijk vanuit Facility Management. Daarbij wordt  

echter vergeten dat wij als Breedweer een groep mensen duurzaam 

richting arbeidsmarkt kunnen brengen die daardoor geen uitkering 

hoeven te ontvangen. Dat laatste is maatschappelijk rendement, dat 

wij als Breedweer meetbaar maken. Dat maatschappelijk rendement 

wordt echter pas zichtbaar, wanneer het sociaal domein praat met 

Facility Management of met Inkoop. En dat gebeurt niet. Waardoor 

niet duidelijk wordt dat de bruto uitgave van drie ton aan schoon

maak door de besparing van 2,75 ton aan uitkeringen netto maar 

0,25 ton bedraagt.”

Dezelfde redenatie kun je ook breder 

trekken en geldt dan ook voor private 

partijen. Jack: “Als die zich meer aan  

SDG’s zouden houden, zouden we als 

maatschappij geen CO2belasting hoeven 

te betalen. En als die meer mensen uit 

kwetsbare groepen in dienst zouden ne

men, zouden we als maatschappij minder 

belasting op arbeid hoeven te betalen. 

Bovendien is er nog steeds een substan

tieel arbeidstekort. We halen vervolgens 

mensen uit het buitenland, terwijl er 1,1 

miljoen mensen in Nederland aan de  

zijlijn staan. Waaronder een grote groep 

uit de sociale werkplaats die we als  

‘ongeschikt’ bestempelen, net als de 

groep van 36.000 exgedetineerden, die 

jaarlijks de gevangenispoort uitloopt.” 

SDG’S

Jack realiseert zich dat er nog veel werk 

aan de winkel is, ook wat betreft de  

SDG’s. “De zeventien SDG’s zijn in 2015 

bepaald voor 2030. We zijn nu zes jaar 

verder en lopen fors achter. Het kan niet 

anders dan dat je daar straks op beboet 

wordt. Gemeenten, maar ook private or

ganisaties worden namelijk straks in een 

pressure cooker gestopt om een bijdrage 

aan deze doelen te leveren.” Jeroen 

Zonneveld, medeoprichter van SUB – 

Sustainable Boost, legt kort uit waarom 

de SDG’s belangrijk zijn. “Ze staan voor 

een kompas voor zowel overheden en 

semioverheden als voor private organi

saties en particulieren richting een inclu

sieve en duurzame wereld. Daarom zou 

het mooi zijn als overheden een voor

beeldfunctie zouden vervullen door via 

inkoop aan leveranciers uit te vragen dat 

ze aangeven hoe ze een bijdrage leveren 

aan het behalen van de SDG’s. Als je de 

markt zo bevraagt, gaat de markt ook 

“Hans de Wit:
Als je als workplace 
manager in staat  
bent om integraal en 
holistisch te kijken, kun 
je het gesprek aangaan 
om verschillende potjes 
met elkaar te verbinden.

Zowel bij overheden als bij private 
organisaties wordt er bij inkoop te 
weinig gekeken naar maatschappelijke 
impact. Dat vindt Jack Stuifbergen, 
directeur van social enterprise 
Breedweer. Veiligheidsregio Fryslân 
trok een paar jaar geleden wel de 
stoute schoenen aan en merkt 
inmiddels welke voordelen het 
oplevert. Hans de Wit, Afdelingshoofd 
Facilitair Bedrijf van VRF, licht het toe.

“
Jack Stuifbergen:
Maatschappelijk rendement 
wordt pas zichtbaar, wanneer het 
sociaal domein praat met Facility 
Management of met Inkoop.
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zijn aanbod daarop aanpassen. En volgen na de over

heden ook private organisaties.” En daar komt nog iets 

bij, aldus Jeroen: “Uit onderzoeken komt nu naar voren 

dat organisaties die daarmee aan de slag gaan als 

werkgever aantrekkelijker worden. Bovendien zijn hun 

medewerkers meer betrokken en zijn hun klanten en  

stakeholders loyaler.”

ANDERE VRAAG STELLEN

Een overheidsorganisatie die wel de stoute schoenen aan

trok is de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Hans de Wit,  

Afdelingshoofd Facilitair Bedrijf en aanjager duurzaam

heid bij VRF, werkte ooit zelf als rayonmanager in de 

schoonmaakbranche en herinnert zich hoe in het verleden 

inkoop en aanbestedingen vaak verliepen: “Het was een 

verdringingsmarkt waar wederzijds wantrouwen regeer

de. Vandaar de dikke PvE’s waar Jack het over had, 

waarbij het overgrote deel was vastgelegd en slechts een 

klein deel was gewijd aan zaken als duurzaamheid.” Het 

moest anders, vond De Wit: “Als je als maatschappelijk 

verantwoorde organisatie wilt werken aan een betere  

wereld met een toekomst, die steeds onzekerder is en aan 

doelstellingen op het gebied van SDG’s, circulaire econo

mie en klimaatadaptatie, moet je een andere vraag gaan 

stellen en je gaan baseren op vertrouwen en cocreatie. 

Daarom werken we als VRF niet vanuit een vooraf  

bepaalde oplossing. Ten eerste omdat je de toekomst niet 

kunt voorspellen en ten tweede omdat je beter waarde

gedreven kunt organiseren. Je zegt dan op basis van am

bities dat je als inkopende partij geen schoonmaakdienst 

wilt, maar een schoon huis. En dat je in verbinding wilt zijn 

en maatschappelijk een toegevoegde waarde wilt leve

ren.” Hans legt uit hoe VRF het heeft aangepakt: “Wij 

hebben onder meer aangegeven dat medewerkerstevre

denheid voor ons belangrijk is. Evenals circulaire econo

mie. Friesland wil namelijk op dat punt in 2025 koploper 

zijn. En ook thema’s als het vergroten van social return on 

investment en het bieden van maatschappelijke meer

waarde door het stimuleren van de lokale economie we

gen zwaar. Door aandacht te geven aan al deze thema’s 

druppelen de SDG’s bij ons langzaam naar binnen. Bij de 

inkoop hebben we als VRF ook gezegd: we doen dit  

vanuit partnerschap en we willen een eerlijke, objecti

veerbare, realistische prijs.” Hans merkte dat zo’n uitvraag 

ook leidde tot andere antwoorden. “Daardoor konden we  

samen gaan werken aan het realiseren van de doel

stellingen. Waarbij we steeds op een adaptieve manier 

anticiperen op wat er om ons heen gebeurt. Bovendien 

stellen we daarbij de mens centraal. We hebben namelijk 

als VRF een diversiteit aan instellingen, waardoor een 

blauwdruk en dus ook een vuistdik PvE niet werkt.”

AMBITIEHUIS

VRF vraagt momenteel uit op basis van het ambitiehuis, dat bestaat uit 

medewerkerstevredenheid, vitaliteit, prestaties en werkgeluk, circulaire 

economie, maatschappelijke meerwaarde, partnerschap en eerlijke 

prijs. “Daarbij zijn we op zoek naar de best passende partner, die 

vanuit een bepaalde visie kijkt naar schoonmaak en kijkt hoe we aan 

die ambities kunnen voldoen. Na de partnerkeuze gaan we samen de 

dienstverlening concretiseren.” Hij maakt het vervolgens concreet: “Als 

TAAL VAN ORGANISATIE SPREKEN

De kunst bij het promoten van SDG’s en 

maatschappelijke impact is volgens Hans 

om de taal te spreken van de organisa

tie. “Als ik richting VRFdirectie had ge

pusht dat ik vol voor circulaire economie 

en SDG’s zou gaan, en vol voor innova

tie zonder te weten wat ik zou krijgen, 

“

Jeroen Zonneveld:
Organisaties die aan de slag gaan met SDG’s 
worden als werkgever aantrekkelijke. Boven
dien zijn hun medewerkers meer betrokken en 
zijn hun klanten en stakeholders loyaler.

ik vind dat schoonmaakmedewerkers zichtbaar, herkenbaar en  

gelijkwaardig zijn, betekent dat ook dat ik moet accepteren dat ze 

goede kleding moeten dragen en dat daar een prijskaartje aan hangt. 

Hetzelfde geldt als je als organisatie het belangrijk vindt dat ze zich 

kunnen ontplooien: dan moet je accepteren dat in de prijs een  

opleidingscomponent zit.”

Jack ziet in de praktijk dat bij de inkoop vaak wel de intrinsieke  

motivatie zit om te handelen zoals Hans beschrijft. “Vaak hebben we 

echter bij organisaties te maken met een beoordelingsteam dat nog 

geen kennis heeft van maatschappelijke impact en maatschappelijk 

rendement. Daarnaast komen we ook nog te vaak bij overheidsgerela

teerde partijen tegen dat ze de SDG’s amper kennen.”

Het zou voor Hans al een stap vooruit zijn als organisaties zouden  

beschikken over workplace managers: “Zij kunnen namelijk vanwege 

hun integrale aanpak beter schakelen tussen al die domeinen zoals 

FM, HR en IT. En vervolgens in hun inkoopplan opnemen dat er ook 

iets gedaan moet worden met participatie.”

had de directie het afgewezen. Nu heb 

ik gezegd: ik zie dat we in de organisatie 

onvoldoende aansluiting hebben bij de 

zelfsturende teams en ik wil dat mijn 

dienstverlening daarbij aansluit. Om dat 

te doen moet ik anders gaan inkopen. 

Waarbij ik enerzijds blijf voldoen aan 

punten als rechtmatigheid en doelmatig

heid. En anderzijds aansluit bij de circu

laire ambities van de provincie en bij 

maatschappelijk verantwoord onder

nemen. Op deze manier wil ik groot  

blijven denken en tegelijkertijd kleine 

stappen maken die passen bij de taal 

van de organisatie.”

“
Hans de Wit:
Ik merk dat het 
verhaal over  
de betekenis
economie steeds 
meer gaat landen.

Inmiddels is VRF al zo’n drie jaar  

bezig op deze manier. Hans gaat in op 

de lessons learned. “Wat ik zeker zou 

adviseren is om lef te tonen en gewoon 

te beginnen. En om daarbij de taal van 

de organisatie te spreken. Wat ik zou 

ontraden is om te veel in korte tijd achter 
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elkaar te doen, want dat zorgt voor implementatiedruk. 

Temeer daar het een integraal verhaal is: iedere leveran

cier werkt aan dezelfde doelen.” Een ander advies van 

Hans is dat een opdrachtgever hierin goed zijn rol moet 

snappen. “Zo zeiden we de eerste keer dat we ontzorgd 

wilden worden. Dat slaat natuurlijk nergens op als je van

uit cocreatie aan de slag wilt gaan. Dan moet je name

lijk ook zelf actief zijn en je opstellen als professioneel 

opdrachtgever. Je moet ook vertrouwen durven geven en 

bijvoorbeeld accepteren dat je leverancier verantwoor

delijk is voor een thema als medewerkers tevredenheid.”

bedrijven in Nederland al vanuit de transparantiebenchmark verplicht 

om jaarlijks niet alleen financieel te rapporteren maar ook om wat ze 

maatschappelijk hebben bijgedragen. Bij dat laatste spelen ook de 

SDG’s een belangrijke rol. De overheid op haar beurt moet over haar 

bijdrage aan de SDG’s rapporteren aan de VN. Ik verwacht daarom 

dat richting 2030 er steeds meer druk zal komen richting overheden 

en semioverheden om daaraan bij te dragen. Ik denk ook dat er om 

diezelfde reden binnenkort een boete gaat komen voor organisaties 

“ Jeroen Zonneveld: De SDG’s staan voor  
een kompas voor zowel overheden  
en semioverheden als voor private  
organisaties en particulieren richting  
een inclusieve en duurzame wereld.

betekeniseconomie ben je niet meer inte

ressant voor de generatie Z. Kiezen daar

voor is dus ook toekomstgericht.” Jeroen 

vult aan: “Daarnaast zie je dat organisa

ties die daarvoor kiezen aantoonbaar 

minder verzuim, minder verloop en een 

hogere productiviteit hebben.” 

VOORZICHTIG OPTIMISTISCH

Hans is voorzichtig optimistisch: “Ik merk 

dat het verhaal over de betekenis

economie steeds meer gaat landen.  

Tegelijkertijd mag de overheid daarbij 

nog wel meer een inspirerende, enthousi

asmerende en sturende rol spelen. Zij 

kunnen namelijk ook in plaats van met 

richtlijnen te komen kiezen voor het  

creëren van een verlangen. En laten zien 

– onder meer via de SDG’s en door  

storytelling – hoe tof het kan zijn om bij 

te dragen aan de betekeniseconomie. 

Zodat straks over vijf jaar er een geza

menlijke ‘taal’ is ontstaan om hierover te 

praten en ermee aan de slag te gaan.”

Jack vult aan: “De overheid zou naast de 

rol die Hans beschrijft ook een meer stu

rende bijdrage kunnen leveren middels 

wetgeving. Temeer daar inkopers van na

ture vaak risicomijdend zijn.” Hans: “Bo

vendien zou de overheid in haar beleid op 

dit punt op de lange termijn kabinetover

stijgend robuust consistent moeten zijn.” 

 

Zowel Hans als Jack als Jeroen bena

drukken dat het bij inkopen met maat

schappelijke impact toch vooral leuk is 

om elke keer weer met elkaar de dialoog 

aan te gaan. Jack: “Het is mooi steeds 

weer tegen de oude economie aan te 

duwen en om zo te komen tot de  

implementatie van een prachtig model. 

Daar word ik echt gelukkig van!”

Jack Stuifbergen:
Om de SDG’s te halen 
moeten we nu een  
substantiële bijdrage 
gaan leveren, want  
het is vijf voor twaalf.

“

RAPID CIRCULAR CONTRACTING-METHODIEK

Hans besteedt met VRF nu aan via de Rapid Circular 

Contractingmethodiek. Daarbij wordt niet gewerkt met 

uitgebreide bestekken, een juridische insteek en een uit

vraag op prijs, maar worden partijen geselecteerd om 

hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen. Hij 

merkt dat hij door de andere insteek ook een andere  

relatie krijgt met zijn leveranciers. “We delen nu dezelf

de passie op duurzaamheid en kijken samen hoe we 

dat kunnen verbeteren. En we kijken hoe we binnen een 

bepaald budget het zo inrichten dat een dienstverlener 

een maximale bijdrage levert aan de doelen van een 

organisatie. Ik merk ook dat leveranciers die zich op 

deze manier inschrijven zich enorm gewaardeerd voe

len omdat hun expertise in de volle breedte omarmd 

wordt.” Hans onderschrijft ook de woorden van Jack 

dat zo’n aanpak niet duurder is: “Als je als workplace 

manager namelijk in staat bent om integraal en  

holistisch te kijken, kun je het gesprek aangaan om  

verschillende potjes met elkaar te verbinden. Bovendien 

realiseer je het maximaal haalbare binnen een vooraf 

vastgesteld financieel kader.”

VIJF VOOR TWAALF

Jack wijst erop dat de SDG’s bovendien niet meer  

vrijblijvend zijn. “Om ze te halen moeten we nu een 

substantiële bijdrage gaan leveren, want het is vijf voor 

twaalf.” Jeroen vult aan: “Momenteel zijn de grootste 

die niet voldoen aan hun doelen voor reductie van CO2uitstoot. Er is 

namelijk berekend dat het aanpakken van elke ton CO2uitstoot straks 

50 euro gaat kosten. Diezelfde rekensom kun je ook maken op social 

return. Zo kost iemand in de bijstand, inclusief de bijkomende adminis

tratie, de overheid 20.000 euro per jaar. Zo  

iemand inzetten in bijvoorbeeld de schoonmaak betekent dus dat je 

20.000 euro verdient aan maatschappelijk rendement. Als gemeente, 

maar ook als maatschappij in zijn geheel.”

Volgens Hans draait het er ook om verlangen te creëren naar een betere 

wereld. “Wat is er nou op tegen om voor jezelf een betere wereld te cre

eren? Daar kan geen weldenkend mens het toch mee oneens zijn? Daar

om combineren we groot denken met klein beginnen: we kijken we nu al 

wat we op korte termijn kunnen doen om op lange termijn dat doel te 

behalen. Daarom kiezen we bijvoorbeeld als VRF bewust voor circulaire 

nieuwbouw.” Het is bovendien goed te meten, zegt Jack en wijst daarbij 

op het SDGdashboard dat door SUB speciaal is ontwikkeld om maat

schappelijk rendement meetbaar te maken. Samen met Jeroen haalt hij 

vervolgens nog een argument aan waarom organisaties ermee aan de 

slag moeten: “Als je nu niet aan de gang gaat met de transformatie naar 


