Inkoop van
Dienst Justitiële Inrichtingen
De kerntaak van Dienst Justiële Inrichtingen (DJI) is het veilig
insluiten van justitiabelen, de dagelijkse zorg voor en het bieden van
perspectief aan justitiabelen met als doel recidive te voorkomen.
Met 50 locaties verspreid over het land en een personeelsbestand
van ruim 13.500 medewerkers is DJI een van de grootste
overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ruim
36.000 nieuwe justitiabelen in. Om zijn taken uit te voeren werkt DJI
samen met externe leveranciers.

Deze publicatie gee˜ op hoofdlijnen inzicht in de inkopen van DJI
van het jaar 2019. Met een unieke samenwerking met de Haagse
Hogeschool zijn de inkoopgegevens geanalyseerd en
gecategoriseerd. De cijfers in deze publicatie hebben betrekking op
alle externe uitgaven, uitgezonderd de uitgaven aan het
Rijksvastgoedbedrijf, externe forensische zorgplekken en interne
leveringen binnen de overheid.
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416.000.000 *

7.126

123.500

In 2019 kocht DJI voor
416 miljoen euro in

Dit gebeurde bij
ca. 7.126 leveranciers

Deze leveranciers zijn goed voor
ongeveer 123.500 facturen

* uitgezonderd zijn de uitgaven aan het Rijksvastgoedbedrijf, externe forensische zorgplekken en interne leveringen.

Inkopen per onderdeel
De € 416.000.000 inkoopuitgaven van DJI kende in 2019 de volgende verdeling over de verschillende onderdelen.
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* Dienstspecifiek (zorg) wil zeggen: uitgaven die specifiek voor DJI zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkopen voor het arbeidsbedrijf van DJI, GZ-psychologen, psychiaters en huisartsen.

Kenmerkende uitgaven

Verdeling uitgaven per leverancier

Inhuur personeel

De inkoop van DJI kenmerkt zich door een klein aantal leveranciers
verantwoordelijk voor een groot inkoopvolume.
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Inkoopuitvoering

De Rijksoverheid dient alle opdrachten voor
leveringen en diensten met een waarde van meer
dan 139.000 euro Europees aan te besteden.

22
nieuwe Europese aanbestedingen gestart

Colofon
Dit is een uitgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Meer informatie is te vinden op www.dji.nl.

De in deze uitgave getoonde gegevens zijn mede samengesteld door de
studenten van De Haagse Hogeschool, Facility Management.

DJI, februari 2020. Alle getoonde cijfers en feiten zijn gebaseerd op 2019.
Deze infographic is alleen digitaal beschikbaar. Hierdoor is er geen papier, inkt en transport nodig om deze boodschap over te brengen.
Dat leidt tot een besparing van CO2-emissies, water- en landgebruik.

