
Inkoper: Verbeter werkomstandigheden in fabrieken (ISV/DD)

Electronics Watch:
- van en voor publieke inkopers
- focus op ICT hardware componenten en assemblage
- kost 1 ‰ per contract



Intranet van Electronics Watch



Meer weten?
www.electronicswatch.org

efortuijn@electronicswatch.org
06 18 22 92 01

http://electronicswatch.org/


Wat gaat er mis in ICT fabrieken

Bijna overal worden arbeidsnormen chronisch geschonden: 

1. Buitensporig lange dagen om orders op tijd af te krijgen
2. Vaak geen contract, soms zelfs gedwongen arbeid
3. Onvoldoende loon om van te leven
4. Gevaarlijk werk met gif dat werknemers ziek maakt
5. Gebrek aan vrijheid om collectief te onderhandelen

BRONNEN
● www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-i

nkopen/mvi-themas/internationale-sociale-1 
● www.electronicswatch.org
● www.mvorisicochecker.nl 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/internationale-sociale-1
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/internationale-sociale-1
http://www.electronicswatch.org
http://www.mvorisicochecker.nl


MVI, ISV middels DD (Due Diligence)

MVI = Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

1. Internationale sociale voorwaarden (ISV middels DD)
2. Social return
3. Milieuvriendelijk, Biobased en Circulair
4. Innovatiegericht en MKB-vriendelijk

BRON: PIANOo 
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-
duurzaam-inkopen/mvi-thema-s 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s


ISV/DD beleid van NL
Binnen het Rijk is het toepassen van ISV/DD verplicht bij 
aanbestedingen boven de Europese drempel en binnen 1 
van de risico-categorieën, waaronder:

- Computersupplies
- ICT werkomgeving Rijk
- Datacenter
- Dataverbindingen

BRON: PIANOo 
https://www.pianoo.nl/nl/document/14444/bestekteksten-internationale-social
e-voorwaarden 

https://www.pianoo.nl/nl/document/14444/bestekteksten-internationale-sociale-voorwaarden
https://www.pianoo.nl/nl/document/14444/bestekteksten-internationale-sociale-voorwaarden


ISV/DD betekent dat inkopers...

1. ...transparantie vragen 
Waar staan de fabrieken?

2. ... risico analyses maken 
Wat gaat mis in die fabrieken?

3. ... risico’s helpen verminderen 
Zijn er verbeterplannen? Werkt dat?

Bron: PIANOo 
www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inko
pen/mvi-themas/internationale-sociale-1 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/internationale-sociale-1
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/internationale-sociale-1


Wat doet Electronics Watch?

1. ISV/DD: helpt om ketens transparant te maken, 
o.a. middels dominobrief en ketenkaart

2. ISV/DD: maakt risico-analyses per land en per fabriek
o.a. door monitoring en worker alerts

3. ISV/DD: monitort verbeterplannen van fabrieken
o.a. door monitoring en worker alerts

4. levert standaard clausules 
voor tenderdocument en contract

5. agendeert systemische issues, o.a. bij RBA



Clausule in Tenderdocument

● Opdrachtnemer zal de voorwaarden zoals omschreven 
in 'Electronics Watch Contractvoorwaarden' naleven. 
Deze maakt integraal onderdeel uit van de 
Overeenkomst.

● Opdrachtgever kan zich op onderdelen in grote mate 
laten vertegenwoordigen door Electronics Watch.

● Bij een aanmerkelijke diversiteit aan producten kan 
Opdrachtgever prioritering aanbrengen.



Domino letter (short version)

Please,

- inform us about the names and locations of the 
factories

OR 

- put us into contact with your supplier(s) who should be 
able to know
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