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VOORWOORD

Als aanjager van het traject Beter Aanbeste-
den heb ik de eer en het genoegen u namens 
PIANOo deze uitgave te presenteren. In de 
regionale teams van Beter Aanbesteden is de 
inkooporganisatie als een belangrijk thema 
naar voren gekomen. Door de positie van de 
inkoper binnen zijn organisatie te versterken 
kan deze zijn rol als schakel tussen bestuur 
en beleid enerzijds en markt anderzijds beter 
spelen. Daar worden alle partijen beter van. 
Ik ben dan ook blij dat PIANOo het initiatief 
genomen heeft om een publicatie aan dit 
thema te wijden. 

De centrale vragen in deze publicatie zijn:  
Hoe organiseren aanbestedende diensten hun 
inkoopproces en hun vraagarticulatie? Hoe 
gaan zij daarin om met strategische vraag-
stukken? Welke acties nemen overheden om 
hun ambities op het gebied van inkoopprofes-
sionalisering, maatschappelijk verantwoord 
inkopen, innovatie en de samenwerking 
binnen publieke organisaties en met de markt 
te realiseren? 

Aan de hand van een aantal interviews schetst 
deze publicatie verschillende antwoorden op 
deze centrale vragen. Aan bod komt bijvoor-
beeld de inrichting van tenderboards. Welke 
functies zijn daarin vertegenwoordigd en in 
welke stadia worden deze betrokken? Met 
welke project organisatie kiest men vaker 
voor innovatieve oplossingen? En welke acties 
worden genomen om het inkopen van circu-
laire oplossingen in aanbestedingstrajecten te 
borgen?

Er valt geen eenduidig antwoord te geven 
op deze vragen. Iedere organisatie is immers 
uniek en iedere aanbesteding heeft unieke 
eigenschappen. Wat werkt voor de gemeente 
Amsterdam hoeft niet altijd ook te werken 
voor de gemeente Wageningen. Wel is 
duidelijk dat bestuurlijk commitment essen-
tieel is. Zo helpt het expliciet benoemen van 
ambities, zoals innovatie en duurzaamheid in 
strategisch beleid. Daarmee kan een organi-
satie de professionaliteitsslag maken om haar 
ambities toe te passen in concrete opdrachten. 
Inkoop staat niet op zichzelf maar sluit aan en 
is geënt op de bestuurlijke visie en strategie 
van de organisatie. Sla zo een brug tussen 
bestuurlijke visie en strategie en de inrichting 
en organisatie van de concrete inkoop. n

Matthijs Huizing 
Aanjager traject Beter Aanbesteden
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Innovatief aanbesteden  
is de verzamelnaam voor enkele nieuwe  
aan bestedings technieken die beschikbaar
zijn gekomen.

Aanbesteden (inkopen)  
van innovaties betekent dat innova-
tieve oplossingen worden gestimuleerd door 
het gericht inzetten van inkoopkracht, dus 
het inkopen van nieuwe oplossingen die nog 
niet algemeen zijn toegepast en daarom niet 
makkelijk zijn te vangen in een standaard 
inkoopopdracht.

Bij de gemeente Den Haag staat inkoop de 
afgelopen jaren sterk in de belangstelling. 
Het vaststellen van beleid en het daadwerke-
lijk implementeren in de dagelijkse praktijk 
gaat voor een gemeente van deze omvang 
niet van de ene op de andere dag. Belangrijke 
mijlpalen zijn het vaststellen van het integraal 
inkoopbeleid in 2016 en de reorganisatie van 
de inkoopafdelingen binnen een gebundelde 
bedrijfsvoeringsorganisatie in 2017.

Verplicht expliciet rekening te houden 
met ambities
De vanzelfsprekende basis van het beleid is 
dat opdrachtgevers en inkopers bij elke 
inkoop doelmatig en rechtmatig moeten 

handelen. Maar vanwege de omvang van de 
inkoop en de voorbeeldrol die de gemeente 
wil vervullen zijn mandaathouders verplicht 
om bij elke inkoop expliciet rekening te 
houden met de ambities op het gebied van 
Innovatie, Duurzaamheid, MKB en Social 
Return. Zij kunnen daarvoor altijd – en het 
liefst in een zo vroeg mogelijk stadium – de 
hulp van de vernieuwde inkooporganisatie 
inschakelen. Afhankelijk van de aard en 
omvang van opdrachten moet de inkoop-
afdeling in veel gevallen worden ingeschakeld 

STRATEGISCHE EN ORGANISA
TOR ISCHE AANPASSINGEN OM 
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID 
TE STIMULEREN

Bij de professionalisering van de 
inkoopfunctie gaan beleidsmatige en  
organisatorische verbeteringen hand 
in hand. Hoe kunnen doelmatigheid  
en rechtmatigheid worden gegaran
deerd en kan maximaal worden  
ingezet op ambities voor duurzaam
heid, innovatie, social return en mkb?
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in elk geval om rechtmatigheid te borgen.  
In die gevallen zal de inkoopafdeling zeker 
ook over de mogelijkheden voor andere 
beleidsdoelen adviseren.

Budget beschikbaar gesteld voor  
innovatiegerichte inkoop 
De gemeente Den Haag heeft zichzelf bijvoor-
beeld ten doel gesteld om innovatie te stimu-
leren, zowel in de stad als in de gemeentelijke 
organisatie. Een belangrijk instrument om 
dat te bereiken is de gemeentelijke inkoop. 
In 2016 is een apart budget van negen ton 
beschikbaar gesteld voor het bevorderen van 
innovatie gerichte inkoop. 

Innovatiegericht inkopen gaat over het inkopen 
van innovatieve oplossingen. Daarbij wordt vaak 
gebruik gemaakt van innovatieve methodieken 
en procedures. De gemeente Den Haag wil 
gebruik maken van de innovatiekracht van de 
markt om samen nieuwe en betere manieren te 
vinden om haar overheidstaken uit te voeren. 

Toepassing van nieuwe technieken of materia-
len kunnen bijvoorbeeld de effectiviteit verho-
gen of bij dezelfde effectiviteit een duurzamere 
of gebruiksvriendelijkere oplossing opleveren.

Capaciteit beschikbaar gesteld door 
benoeming programmamanagers  
duurzaamheid en innovatie
Er wordt in Den Haag invulling gegeven aan de 
ambitieuze doelstelling door vanuit de bedrijfs-
voering capaciteit beschikbaar te stellen. 
Opdrachtgevers en inkopers worden zo 
geholpen om de nodige expertise te verwerven 
en kansen voor innovatiegericht inkopen te 
herkennen, te benutten en ze een platform te 
bieden. De functie Programma manager 
duurzaamheid was al sinds 2012 belegd. Sinds 
1 januari 2017 is nu ook de functie Programma-
manager innovatie gecreëerd. Deze Programma-
managers functioneren als de spreekwoorde-
lijke spin in het web, als centraal aanspreek punt 
om de thema’s duurzaamheid en innovatie 
verder te brengen binnen de gemeente 

Hostesses bij de opening van het Afvalbrengstation Uitenhagenstraat, Den Haag
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Den Haag. Zij vormen zelf geen onderdeel van 
een afdeling Inkoop maar richten zich op de 
hele organisatie en in het bijzonder op de 
opdrachtgevers/budget houders. Het zijn die 
opdracht gevers die uiteindelijk verantwoorde-
lijk zijn voor de vraagstelling en het resultaat en 
die dus de grootste invloed hebben op het 
realiseren van ambities.

Meer en eerder dialoog met  
de markt gezocht
Binnen de organisatie worden projecten 
gezocht waar geen panklare oplossing voor 
is, of waar met innovatie meer bereikt kan 
worden. Meer en eerder dan voorheen worden 
marktverkenningen uitgevoerd en wordt de 
dialoog met de markt gezocht, bijvoorbeeld 
door bijeenkomsten met de markt te organi-
seren. Het is de bedoeling om de mogelijkhe-

den om meer uit een opdracht te halen in een 
vroeg stadium te verkennen en innovatie een 
kans te geven door de opgave integraal en 
functioneel te benaderen.

Eva Kroonenberg, Programmamanager  
Innovatie bij de gemeente Den Haag,
schetst een aantal leuke voorbeelden van inno-
vatieve oplossingen. Één daarvan is de ontwik-
keling van een innovatieve beach cleaner. Een 
innovatie adviesbureau zoekt samen met studen-
ten naar manieren om de huidige beachcleaner 
te innoveren. Daardoor wordt het mogelijk fijn 
zwerfafval zoals peuken en plastic dopjes van 
het strand te halen zonder dat de schelpen ook 
meegenomen worden.

Als voorbeeld van een grootschalig en complex 
inkooptraject waarin duurzaamheid en innova-
tie een grote rol speelden noemt Kroonenberg 
de Rotterdamse Baan en geeft aan dat hier de 
ambitie werd gesteld om de meest duurzame 
tunnel van Nederland te realiseren. 

Martijn Kosterman Programmamanager 
Duurzaamheid, gemeente Den Haag
benoemt twee voorbeeldprojecten waarvoor 
de wethouder zich via een ‘Green Deal’ richting 
het Rijk heeft gecommitteerd, te weten de 
circulaire inkoop van vloerbedekking voor alle 
gemeentelijke panden en het Afvalbreng station 
Uitenhagestraat, Den Haag. 

Het project Uitenhagestraat is een prachtig 
voorbeeld voor het thema Duurzaamheid, 
omdat het onderwerp ‘afvalbrengstation’ op 
zichzelf al vanuit de duurzaamheidsgedachte is 
gecreëerd en het pand zelf ook op allerlei 
manieren duurzaam is gebouwd, doordat 

Aanbevelingen
•  Ben er op bedacht dat beleidsmatige en organisatori-

sche verbeteringen hand in hand gaan 
•  Formuleer ambities op het gebied van Innovatie, 

Duurzaamheid, MKB en Social return 
•  Stel inkoopbeleid vast dat is gebaseerd op beleids-

doelstellingen en ambities
•  Integreer de inkooporganisatie integraal binnen de 

gehele bedrijfsvoering
•  Overweeg om een programmamanager Innovatie en/

of Duurzaamheid te benoemen
•  Stel budgethouders verplicht om rekening te houden 

met inkoopambities 
•  Stel budget en capaciteit beschikbaar om inkoopdoel-

stellingen te realiseren
•  Zoek meer en eerder de dialoog met de markt 
•  Professionalisering van de inkoopfunctie gaat verder 

dan het opleiden van inkoopmedewerkers
•  Houd op bestuurlijk niveau voeling met de zich 

ontwikkelende prioriteiten en inzichten
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gebruik is gemaakt van gerecyclede bouw-
materialen. De gebruikte gevelplaten zijn 
bijvoorbeeld plaatresten uit een vrachtwagen-
fabriek. Het afvalbrengstation ligt midden in 
een woonwijk en is zo circulair mogelijk met zo 
min mogelijk grondstoffen gerealiseerd. 

Professionalisering van de inkoopfunctie 
gaat verder dan alleen het opleiden van 
de inkoopmedewerkers

Peter Goudeau Concernadviseur/ 
project leider BSD/CB/O&P,
schetst hoe het integrale inkoopbeleid is 
vastgesteld in 2016 en hoe de plannen voor een 
gebundelde en verstevigde nieuwe inkooporga-
nisatie in 2017 tot stand zijn gekomen. Profes-
sionalisering van de gemeentelijke inkoopfunc-
tie gaat verder dan alleen het opleiden van de 
inkoopmedewerkers. “De opdrachtgevende rol 
wordt door ontwikkeld via het model van 
categoriemanagement. Voor de toetsing van 
aanbestedingen is in het fysiek domein al een 
tenderboard actief, en we streven naar het 
inrichten van tenderboards voor alle domeinen. 
Daarnaast wordt het CLM (Contract- en Leveran-

ciers management) aan opdracht geverskant 
door gelicht.“ 

Belangrijk om op bestuurlijk niveau 
voeling te houden met de zich ontwik
kelende prioriteiten en inzichten
Het is van belang om op bestuurlijk niveau 
voeling te houden met de zich ontwikkelende 
prioriteiten en inzichten. In 2016 is bijvoor-
beeld voorafgaand aan de behandeling van het 
inkoopbeleid in de gemeenteraad een werk-
bijeenkomst met geïnteresseerde raadsleden 
gehouden. De directeur Concern Bedrijfsvoe-
ring, de Programmamanager Professionalise-
ring Inkoop en de directeur van PIANOo gingen 
informeel in gesprek met de raadsleden over de 
consequenties van beleids keuzen, de uitwer-
king daarvan en de dilemma’s in praktische 
aanbestedingsvraagstukken. 

Kortom: “Met deze ambities is Den Haag de 
komende jaren nog beter in staat om de 
doel matigheid en rechtmatigheid te garan
deren en maximaal in te zetten op ambities 
voor Duurzaamheid, Innovatie, MKB en Social 
Return“ aldus Goudeau. n

Afvalbrengstation, Uitenhagestraat, Den Haag

Green Deals zijn afspraken tussen de 
Rijksoverheid en andere partijen (bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en andere overheden). 
Met de Green Deal helpt de overheid om duur-
zame plannen uit te voeren door knelpunten weg 
te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpas-
sen van wet- en regelgeving, door het optreden 
als bemiddelaar of door het instellen van groene 
handelsmissies. www.rijksoverheid.nl.
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Gezamelijke inkoop door categorie
management
Elk ministerie is namens alle andere ministeries 
verantwoordelijk voor bepaalde categorieën. 
Zo is bij Rijkswaterstaat de rijksbrede inkoop 
van catering belegd. Hiervoor stellen de  

ministeries categoriemanagers aan die handelen 
namens de andere ministeries.Heijink is cate-
goriemanager catering. 

Categoriemanagers stemmen hun inkoop-
strategie af met vertegenwoordigers van 
de deelnemende ministeries, daarnaast 
onderzoekt de categoriemanager de inkoop-
behoefte bij de ministeries voor zijn specifieke 
categorie. Ook brengt hij de markt in kaart. 
De categorie manager zorgt voor inkoop-
contracten waar de ministeries gebruik van 
kunnen maken. Hierbij houdt hij rekening 
met (rijksbrede/beleids) doelstellingen als: 
duurzaamheid, innovatie en eerlijke kansen 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Hij is 

CATEGORIEMANAGEMENT BIJ 
RIJKSWATERSTAAT 
OMGAAN MET VERSCHILLENDE KRACHTENVELDEN

Beleidskaders, signalen vanuit deelnemende ministeries en signalen uit de 
markt. Dit zijn drie belangrijke invloeden vanuit stakeholders als het gaat  
om de implementatie van (duurzaamheids)doelstellingen in het inkoopbeleid 
binnen categoriemanagement. Rob Heijink, categoriemanager catering 
Rijkswaterstaat en André van den Broek, senior inkoopadviseur Rijkswaterstaat 
hebben dagelijks te maken met het krachtenveld tussen stakeholders. De ont
wikkeling van het Ambitieweb helpt om de ambities van de verschillende 
stakeholders concreet te maken en te visualiseren voor concrete projecten. 

Categoriemanagement is een manier 
van inkopen van goederen en diensten door het Rijk. Bij 
categorie management worden goederen en diensten die 
regelmatig door de ministeries worden gebruikt rijksbreed 
ingekocht. Daarbij is te denken aan: kantoorartikelen,  
beveiliging of catering.
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tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van een rijksbrede visie op de levenscyclus van 
een product of dienst. Een categoriemanager 
heeft te maken met verschillende stakeholders 
die invloed uitoefenen op de inkoopstrategie.

Drie stakeholders

1.  Beleid vanuit het ICIA
Een van de hoofdopdrachten van de cate-
gorie manager is dat hij verantwoordelijk is 
voor het toepassen van het rijksbrede beleid. 
Beleidsmedewerkers van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) gaan met de categoriemanagers 
in gesprek over voorgenomen beleids-
doelstellingen. Denk hierbij aan duurzaam-
heid, innovatie en een eerlijke kans voor 
het MKB. De uitkomst van deze gesprekken 
wordt vervolgens voorgelegd aan de 
Interdepartementale Commissie voor Inkoop 
en Aanbesteden (ICIA). 

In deze commissie worden de verschillende 
ministeries vertegenwoordigd door de coördi-
nerend directeuren inkoop. De ICIA stelt het 
beleid vast. Aan de hand van dit beleid stelt 
de categoriemanager een categorieplan op. 
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In dit categorieplan wordt vastgelegd hoe 
het vastgestelde beleid in aanbestedingen 
toegepast kan worden. Daarnaast wordt per 
aanbesteding gekeken wat er wel en niet kan. 
Tevens wordt er per contract geëvalueerd wat 
er wel en niet heeft gewerkt. Deze bevindin-
gen worden vervolgens teruggekoppeld en 
geïmplementeerd in het nieuwe categorie-
plan. Successen worden hierin ook meegeno-
men. 

2.  Signalen vanuit deelnemende ministeries
Van den Broek: “Hoe ga je in je aanbesteding 
om met de groei en de krimp van een orga-
nisatie?“. Niet alleen vanuit beleid worden er 
doelstellingen voor de inkoopstrategie meege-
geven, ook de deelnemende ministeries aan de 
betreffende categorie komen met initiatieven 
vanuit de organisatie. Een voorbeeld is de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die 
te kampen heeft met een wisselende groei en 

krimp van de organisatie. De vraag die Van den 
Broek vervolgens aan de marktpartijen stelt is 
dan, hoe hiermee in de catering voor de IND 
om kan worden gegaan. Naast de organisato-
rische omstandigheden, wijzen deelnemende 
ministeries de categoriemanager en de inkoper 
ook op innovaties uit de markt waarin ze geïn-
teresseerd zijn. 

3. Samen met de markt 
Daarnaast wordt er binnen de categorie ook 
gekeken naar wat er gebeurt in de markt. 
Zo worden er trends geanalyseerd bij de 
bestaande leveranciers en wordt er gekeken 
naar nieuwe leveranciers. Rijkswaterstaat heeft 
met de markt een gezamenlijke marktvisie 
opgesteld voor de samenwerking met de 
markt. Het is een strategisch document waarin 
aan de hand van geformuleerde principes 
handvatten worden gegeven voor een goede 
onderlinge samenwerking. Ook aan de markt-
visie wordt uitwerking gegeven in de inkoop-
strategie van categoriemanagement. 
www.marktvisie.nu

Het ambitieweb 
Heijink: “Soms is het voor deelnemende 
ministeries lastig om vanuit de organisatie te 
formuleren op welke thema’s en doelstellingen 
gestuurd moet worden in een aanbesteding, 
het Ambitieweb biedt hiervoor houvast.“ Maar 
hoe concretiseer je de drie eerder genoemde 
invloeden van de stakeholders in je vraagarti-
culatie en je inkoopproces en hoe zorg je voor 
de juiste balans? Een concrete tool die hiervoor 
door Rijkswaterstaat is ontwikkeld voor de 
GWW-sector is het Ambitieweb. Het Ambi-
tieweb is een praktisch hulpmiddel voor het 
inzichtelijk maken en realiseren van duurzame 

“Pas de werkwijze 
van een 

aanbestedende 
dienst niet één 

op één toe op je 
eigen organisatie”
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ambities voor een project. Het Ambitieweb is 
een visuele weergave van de duurzaamheids-
thema's en de daaraan gekoppelde ambitie-
niveaus. Het Ambitieweb kan tijdens een 
intakegesprek, voorafgaande aan de start van 
het inkoopproces, als hulpmiddel worden inge-
zet om samen met de deelnemende ministeries 
ambities, doelstellingen en beleid ten aanzien 
van duurzaamheid scherp te stellen en hiervoor 
bewustwording te creëren. Aan de hand van 
verschillende duurzaamheidsthema’s wordt 
dan visueel gemaakt in welke mate een deel-
nemend ministerie hierop wil inzetten: wordt 
er ingezet op het minimale beleid of streeft 
een deelnemend ministerie verdergaande 
doelen na? Daarnaast helpt het om inzichtelijk 
te maken dat het gaat om een samenspel van 
thema’s: “Het gaat om meer dan één draadje 
uit het web, het Ambitieweb helpt om hierin 
bewustwording te creëren“, aldus Heijink. Het 
is daarnaast van belang om in het achterhoofd 
te houden dat de gewenste doelstellingen ook 
haalbaar zijn voor de markt en passen bij het 
type project. 
 

Prof J.W.F. (Hans) Wamelink, decaan 
faculteit Technology, Policy and Management 
van de TU Delft: “Een Ambitieweb voor de 
GWW-sector van Rijkswaterstaat kan een 
handig hulpmiddel zijn om bewustwording te 
creëren ten aanzien van bepaalde thema’s en 
deze thema’s vervolgens ook concreet in kaart 
te brengen. De fout waar aanbestedende dien-
sten op bedacht moeten zijn is dat de werk-
wijze van een andere aanbestedende dienst 
niet één op één kan worden overgenomen in 
de eigen organisatie. De aard van de projecten 
kan totaal anders zijn. Er moet veel beter geke-
ken worden naar de aard van de aanbeste-
dende dienst in combinatie met het project dat 
aanbesteed gaat worden. De werkwijze van 
een grote aanbestedende dienst als Rijkswater-
staat is bijvoorbeeld niet zomaar toe te passen 
op een gemeente of waterschap.“ n

Het Ambitieweb in 
ontwikkeling voor 
categoriemanagement
Het Ambitieweb is oorspronkelijk 
ontwikkeld voor de GWW sector.  
De toepassing op andere sectoren 
zoals categoriemanagement behoeft 
nog aanpassingen. Het Ambitieweb 
is voor categoriemanagement nog 
niet volledig systematisch ingericht 
en wordt nog doorontwikkeld. Heijink 
stimuleert deze doorontwikkeling en 
wil het Ambitieweb gaan inzetten 
tijdens de intake gesprekken.
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Daar staat tegenover dat nog niet voor alle 
aanbestedingen optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de kennis in de eigen organisatie 
en de kennis die in de markt aanwezig is. De 
uitdaging is om structurele marktsamenwer-
king op een hoger niveau te brengen over de 
volle breedte van de organisatie. Met de noti-
tie Marktsamenwerking geeft HHNK uitwer-
king aan deze doelstelling. 

De marktsamenwerking bij  
‘toonaangevende’ projecten 
Aan ‘toonaangevende’ projecten ligt vaak 
bestuurlijk commitment ten grondslag. 
Zo wordt een groot deel van de ‘grote’ 
projecten van HHNK afgeleid uit het al 
eerder genoemde HWBP. Binnen dit 
programma moet een groot aantal dijk-
versterkingsprojecten worden uitgevoerd.  
De inrichting van deze projecten vindt plaats 
volgens het Integraal Project Management 
(IPM) model, dat oorspronkelijk door Rijks-
waterstaat is ontwikkeld. Het is zaak zo 
vroeg mogelijk contact te leggen met de 
markt om draagvlak te zoeken voor een 
voorgenomen werkwijze of om mogelijke 
alternatieven te bespreken. Naast deze  
‘toonaangevende’ projecten worden tal van 
andere aanbestedingen binnen de organisa-
tie gestart. Vaak werken, maar ook de 
nodige leveringen en diensten moeten 
ingekocht worden volgens vaststaand 
inkoopbeleid. Dat beleid is in 2016 opnieuw 
bestuurlijk vastgesteld, nadat hiervoor 
binnen de Unie van Waterschappen (het 
samenwerkingsverband van alle waterschap-

VAN TOONAANGEVENDE 
VOORBEELDPROJECTEN NAAR EEN 
STRUCTURELE, ORGANISATORISCH 
BREDE MARKTSAMENWERKING 

Het zijn projecten die tot de verbeel
ding spreken: de alliantie voor de 
versterking van de Markermeerdijken 
en de transformatie van de 
Hondsbosche en Pettemer Zeewering, 
projecten in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
laat als opdrachtgever (zelfstandig of 
in samenwerking met andere partijen) 
zien dat zij in staat is deze projecten 
succesvol op de markt uit te vragen en 
te realiseren. 
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pen en hoogheemraden) een uniform model 
is ontwikkeld. Ook voor die vaak wat kleinere 
opgaven is het noodzakelijk om de verbin-
ding met de markt te zoeken. 

De rol van de individuele inkoper 
Johan Arends senior inkoopadviseur 
HHNK: “Als inkoopadviseur moet je nieuws-
gierig zijn: ontdek de trends, niet alleen 
binnen je eigen vakgebied, maar ook daar-
buiten. Help je organisatie verder met deze 
trends en neem tijd voor je externe netwerk.“ 
Een focus op de juiste samenwerking begint 
met de rol van een inkoper. Arends zorgt 
ervoor dat hij als inkoopadviseur niet alleen 
op de hoogte is van de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van de aanbestedingswet- 
en regelgeving en best-practices. 

Hij doet zijn best om er voor te zorgen dat hij 
zo vroeg mogelijk in het inkoopproces wordt 
aangehaakt bij verkennende (markt) 
gesprekken. Daarnaast sluit hij regelmatig 
aan bij marktdagen, kennissessies en andere 
overlegvormen, bijvoorbeeld met Bouwend 
Nederland of de Nederlandse Vereniging van 
Water bouwers. Door als inkoper vroegtijdig 
bij projecten aanwezig te zijn kan hij pro ac-
tief meedenken over afspraken zodat er aan 
het eind van het proces geen aanbeste dings -
risico’s ontstaan. Zo heeft hij binnen HHNK 
ook meegedacht over hoe innovatieve 
voorstellen uit de markt ontvangen en 
beoordeeld kunnen worden. 

Hondsbossche en Pettemer Zeewering
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Marktsamenwerking is niet (alleen) de 
verantwoordelijkheid van de inkoper 
zelf, doelen omtrent marktsamenwerking 
moeten organisatiebreed worden uitge
dragen. 

De notitie Marktbenadering en het  
Markt Adviesteam 
De notitie Marktbenadering geeft uitwerking 
aan het doel van HHNK om een structurele 
marktbenadering op een hoger niveau te 
brengen over de volle breedte van de organi-
satie. Een van de initiatieven die deze organi-
satiebrede borging moet bewerkstelligen is 
het Markt Adviesteam (MAT). Het MAT is een 
onderdeel van een organisatiebreed geïm-
plementeerd kwaliteitsborgingssysteem van 
HHNK. Het MAT heeft tot taak vooraf inkoop-
strategieën te toetsen om zo de kwaliteit van 
de marktbenadering van HHNK te professiona-
liseren. Deze kwaliteitsbenadering richt zich op 
de analyse van de opdracht, de bijbehorende 
risico’s en voorgestelde marktbenaderings-
strategie. Op deze wijze kan worden gefocust 
op het maken van de juiste keuzes met de juiste 
onderbouwing in de voorfase van het project. 
Aan de hand van een vooraf ingediend inkoop-
plan wordt de voorgenomen marktbenadering 
door het MAT getoetst, vervolgens wordt over 
deze toetsing geadviseerd. Door zo vroeg bij 
een project in wording betrokken te worden 
kan er ook worden gestuurd op thema's zoals 
duurzaamheid en innovatie. Het MAT bestaat 
uit: een voorzitter, een inkoper, een business 
controller en een secretarieel ondersteuner. Het 
team kan tot drie conclusies komen: i) akkoord 
met wijzigingen, ii) volledig akkoord, of iii) 
afwijzing. n

“Marktsamen-
werking kan niet 

alleen worden 
opgelegd door 
het bestuur of 
afgedwongen 

worden in 
processen. Het is 

ook de organisatie 
zelf die zich 

doelstellingen 
eigen moet maken 
en als geheel moet 

uitdragen.” 
aldus Johan Arends
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De Markermeerdijken
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Bestuurlijk commitment is essentieel voor 
de voortgang, strategische keuzes en de 
verdere uitwerking van de ambities

Pascal van der Velde, projectmanager van 
de afdeling Grond en Ontwikkeling voor 
de gebiedsontwikkeling van Centrum 
eiland, IJburg: “Het commitment vanuit 
de bestuurlijke top, door de wethouder en 
gemeenteraad, is essentieel geweest voor de 
voortgang, strategische keuzes en de verdere 
uitwerking van deze ambitie, die is geprojec-
teerd op Centrumeiland, IJburg.“ 

De gemeente Amsterdam heeft er ten aanzien 
van de realisatie van Centrumeiland IJburg, 
dat onderdeel is van IJburg, bewust voor 
gekozen om op diverse gebieden ruimte te 
creëren voor de thema’s innovatie en duur-
zaamheid. Innovatie is daarbij expliciet als 
doelstelling benoemd. Deze aanpak heeft 
erin geresulteerd dat er is gekozen voor een 

nieuwe aanbestedingsmethode: een mede- 
dingingsprocedure met onderhandelingen. 
Deze procedure kenmerkt zich door over-
leg met de markt na de eerste inschrijving. 
Het voorwerp van aanbesteding was een 
concessie overeenkomst voor de energievoor-
ziening voor het eiland voor een periode van 
30 jaar. Bovendien is het onderwerp van de 
uitvraag een Warmte Koude Opslag (WKO) 
bijzonder innovatief, omdat gekozen wordt 
voor een nog niet uitontwikkelde techniek die 
resulteert in energieneutraliteit. Niet eerder is 
er WKO toegepast op een heel eiland. 

Stel aan de hand van de unieke eigen
schappen van het project vast of het 
geschikt is om een bepaalde innovatie  
op los te laten
Van der Velde benadrukt dat het relevant is 
om aan de hand van de unieke eigenschappen 
van een project vast te stellen of een project 
geschikt is om een bepaalde innovatie op los 

AMSTERDAM CONCRETISEERT 
DE AMBITIE ‘VOLLEDIG 
ENERGIENEUTRAAL’ 

Een energieneutraal eiland dat was de ambitie die door de gemeente 
Amsterdam werd vastgelegd in de strategische visie in 2012.  
Op deze manier werd hoog ingezet op duurzaamheid en innovatie. 
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te laten en in welke mate. “Het werkt goed 
om de innovatie in tranches door te voeren, 
zodat de risico’s beter beheersbaar blijven. Als 
er wordt besloten om iets innoverend uit te 
vragen, dan moet een gemeente ook bereid 
zijn in de aanbesteding voldoende ruimte te 
laten voor kwalitatieve verbeteringen van 
de kant van de inschrijvers. Het is van belang 
om deze verbeteringen vervolgens ook in de 
juiste mate te waarderen in de beoordeling. 
Het gaat hier om het vinden van de optimale 

Centrumeiland Amsterdam, bron: A2 studio

balans tussen ontwerpvrijheid en onderhan-
delingsruimte enerzijds, en zekerheid over 
het eindproduct dat geleverd moet worden 
anderzijds.“  

In dit geval een betrouwbare warmte-koude-
levering met een kwalitatief goede dienst-
verlening aan Amsterdamse huishoudens. 

Centrumeiland is een eiland en onderdeel van 
IJburg, een nieuwe stadswijk van Amsterdam 

Energieneutraal Met energieneutraal wordt 
bedoeld dat de energie voor woningen en voorzieningen 
hernieuwbaar en lokaal wordt opgewekt.
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“Voer innovatie 
door in tranches 

om de risico’s 
beheersbaar te 

houden. Zoek naar 
de balans tussen 

ontwerpvrijheid en 
onderhandelings-

ruimte enerzijds 
en zekerheid over 

het eindproduct 
dat geleverd moet 

worden anderzijds.”

Het 10wegen programma om te komen 
tot een innovatiever aanbestedingsbeleid 
en professioneel opdrachtgeverschap

Anita Poort, jurist van de Directie Juridi
sche Zaken van Bestuur en Organisatie 
van de gemeente Amsterdam geeft aan 
dat de gemeente Amsterdam de organisatie 
rond inkoop in 2015 heeft gereorganiseerd.  
Ze noemt ‘Het 10-wegen programma’, een 
besluit dat door het college van burgemeester 
en wethouders is genomen om te komen tot 
een innovatiever aanbestedingsbeleid en 
professioneel opdrachtgeverschap. 

Op deze wijze is een aantal manieren 
benoemd ter professionalisering van inkoop, 
aanbesteden en opdrachtgeverschap. Het gaat 
daarbij over verschillende initiatieven zoals 
het uitdagen van de markt, het bedenken van 
creatieve en vernieuwende oplossingen en het 
stimuleren van kennisdeling binnen de 
gemeente. Een ander onderdeel van het 
10-wegen programma is: slimmer uitvragen. 
Dit houdt in dat er voor de start van een 
project een gedegen risico- en kansenanalyse 
gemaakt moet worden. Middels verschillende 
sessies met onder andere mogelijke opdracht-
nemers en ambtenaren moet zo aan de 
voorkant een goede analyse worden gemaakt. 

Een motie van de raad vormde het 
uitgangspunt
Poort beschrijft op hoofdlijnen hoe de 
vraagarticulatie rondom Centrumeiland, 
IJburg tot stand is gekomen. Een motie van 
de gemeenteraad was de basis voor de start 
van het inkoopproces en daarin werd vastge-
legd dat het eiland ‘energieneutraal’ moest 

gelegen in het IJmeer, dat onderdeel uitmaakt 
van een natuurgebied. IJburg bestaat uit 
zes aan elkaar geschakelde eilanden aan de 
oostkant van Amsterdam. Hier worden naar 
verwachting in totaal circa 18.000 woningen 
gebouwd voor zo’n 45.000 inwoners.  
De aanleg van de eilanden gebeurt in twee 
fasen. De ontwikkeling van de eerste fase 
is bijna voltooid. Met de ontwikkeling van 
Centrumeiland is de start van de tweede fase 
van IJburg ingeluid. Het ligt aan de oostzijde 
van IJburg en grenst aan Haveneiland-Oost. 
www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/
centrumeiland
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kennis in huis is gehaald, leidt dat tot onno-
dige vertraging. Vervolgens is het voor de 
gemeente zaak om de opgedane kennis en  
ervaringen breed binnen de eigen organi-
satie te delen, opdat deze toegepast kan 
worden bij andere projecten in de stad. 

Lead buyers en budgethouders
De organisatie is nu zo ingericht dat vijf ’lead 
buyers’ de benodigde diensten, producten en 
werken inkopen in opdracht van budgethou-
ders. De budgethouders zijn eindverantwoor-
delijk. De lead buyers kopen ieder diensten, 
producten of werken in voor een bepaalde 
productcategorie. Naast de 'lead buyers' 
bewaakt de afdeling Concern Inkoop, samen 
met inhoudelijke en juridische experts, het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
gemeente Amsterdam.

Een Chief Technology Officer (CTO)
De gemeente Amsterdam heeft ook een 
team van innovatiemanagers aangesteld 
(CTO’s). Binnen de gemeente is het hun 
taak om belangrijke thema’s over de gehele 
wereld te signaleren (tijdens bijvoorbeeld 
beurzen en congressen) om vervolgens 
ambtenaren hier actief over te informeren 
en te betrekken. Deze innovatiemanagers 
signaleren trends op basis van vier thema’s 
en agenderen deze trends bij het college. 
 
De CTO’s laten belangrijke thema’s letterlijk 
zien aan ambtenaren door ze mee te nemen 
op werkbezoek en naar projecten (bijvoor-
beeld fietsparkeren) om zo bewustwording 
te creëren en een probleemanalyse uit te 
voeren. 

worden ingericht. Vervolgens is mede aan de 
hand van het 10-wegen programma bekeken 
hoe het project diende te worden ingericht. 
In een vroeg stadium is vastgesteld wie de 
contract- en aanbestedingsstukken gaan 
opstellen en welke expertises en disciplines 
moest en worden aangehaakt. Voor derge-
lijke projecten binnen de gebiedsontwikke-
ling wordt het opdrachtgeverschap bij de 
afdeling Grond & Ontwikkeling onderge-
bracht. Daarbij gaat de Directie Juridische 
Zaken van Bestuur en Organisatie na hoe 
het project (aanbestedingsrechtelijk) moet 
worden uitgevoerd. De Directie Juridische 
Zaken van Bestuur en Organisatie heeft 
samen met de projectgroep juridische knel-
punten vastgesteld en afspraken gemaakt 
over hoe deze vraagstukken kunnen worden 
opgelost. Zo is er bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van ‘dwarskijksessies’ waarbij 
externe partijen zijn gevraagd 'tegen te 
denken' en de projectgroep bewust te maken 
van eventuele blinde vlekken in het project. 
Poort: “Een lastigste opgave in het proces is 
het zo goed en scherp mogelijk functioneel 
specificeren van de uitvraag, zonder daarbij 
in teveel details te treden. Je moet daarbij 
zowel de vraag duidelijk bij de markt kunnen 
leggen, maar ook de onderhandelingsruimte 
behouden om bij te kunnen stellen.“ 

Van der Velde benadrukt dat de gemeente 
ook externe expertise heeft ingekocht.  
Het is zijns inziens van essentieel belang 
om zorgvuldig de (externe) kennispartner 
te selecteren die nodig is om het project te 
laten slagen. Op het moment dat gedurende 
het proces duidelijk wordt dat niet de juiste 
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In het Tenderboard zijn altijd mensen  
vertegenwoordigd met inkoopexpertise.  
De samenstelling en de invulling van de 
functie is afhankelijk van het project en de 
fase (1,2 of 3) waarin het project zich bevindt. 
Voorop staat dat het Tenderboard een  
gezamenlijk proces is. 

Poort geeft aan dat uit het verleden de les 
is geleerd dat het Tenderboard niet alleen 
gericht moet zijn op wat er niet goed gaat, 
maar dat er voornamelijk mee moet worden 
gedacht over hoe er geholpen kan worden en 
hoe er slimmer kan worden ingekocht. 

Kortom, “de ambitie ‘volledig energie neutraal’ 
is prima te realiseren en te verwerken in het 
inkoopproces!“, aldus Poort. n 

Aan de hand van de vier thema’s en de 
inkoopkalender kijkt de CTO wat de juiste 
aanbestedingen zijn om uitvoering aan de 
gesignaleerde trends te geven. De CTO kijkt 
naar het jaar 2025 en wat verwacht wordt 
dan nodig te zijn. Vervolgens wordt er vanaf 
het jaar 2025 terug gerekend om zo te bekijken 
wat er nu moet gebeuren. Onderwerpen en 
thema’s op gebied van innovatie bestuurlijk 
beleggen is ook een belangrijke opgave van 
de CTO. De CTO is daarom centraal in de 
organisatie geplaatst. 

Tenderboard gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam maakt gebruik van 
een Tenderboard. Voor contracten boven de  
€ 5 miljoen zijn er twee Tenderboards ingericht: 
1. Tenderboard Fysiek 
2.  Tenderboard Sociale diensten 

Door gebruik te maken van Tenderboards 
komen de verschillende betrokkenen bij 
projecten makkelijker met elkaar in contact. 

De functie van deze Tenderboards is tweeledig: 
enerzijds vindt het vier ogen principe plaats op 
grotere aanbestedingen, anderzijds vinden er 
via de Tenderboards kruisbestuivingen plaats 
tussen de verschillende projectteams die aan 
verschillende aanbestedingen werken. 

Het Tenderboard komt op drie momenten 
bijeen: 
1. bij de inkoopstrategie; 
2.  bij de concept aanbestedingsstukken/ 

contractstukken; en
3.  bij het gunningsbesluit, in dit kader wordt 

voornamelijk gekeken naar de motivering 
van de gunningsbeslissing.

Aanbevelingen
• Commitment vanuit de raad
•  Expliciet vastleggen van uitgangspunten 

voor het inkoopproces in een motie
•  Samenstellen van een enthousiast  

projectteam 
•  Benodigde (externe) expertise en discipli-

nes vaststellen in een vroeg stadium 
•  Laat projectteam in een vroeg stadium de 

knelpunten inventariseren 
•  Maak afspraken over mogelijke oplos-

singen voor vraagstukken
•  Creëer ‘dwarskijksessies’ om ook de 

tegengeluiden op te halen
•  Voer innovatie indien mogelijk in tranches 

door om risico’s beheersbaar te houden 
•  Betrek het Tenderboard om te begeleiden 

op basis van expertise

Van bestuurlijke ambitie naar professioneel inkopen 21



100% circulair inkopen 
Dit betekent dat iedereen binnen de 
gemeente Wageningen verplicht is om circu-
lair inkopen mee te nemen in elke aanbe-
steding. “We bekijken bij elke aanbesteding 
of circulair inkopen mogelijk is en in welke 
mate. Daarbij wordt niet alleen naar de inzet 
van duurzame materialen gekeken, maar ook 
naar menselijke aspecten.“ aldus Tonneyck.

De gemeente Wageningen benoemt 
verschillende aspecten welke van 
groot belang zijn voor het door
vertalen van ambities naar concrete 
projecten. Het gaat hierbij om het 
commitment van het bestuur ten 
aanzien van het ingeslagen beleid,  
het betrekken van de gehele organisa
tie bij bestuurlijke keuzes en daarnaast 
het betrekken van de markt. Daarnaast 
moet het beleid ook doorvertaald 
worden in concrete aanbestedingen. 
De gemeente Wageningen doet dit 
door onder andere de prijs onder
geschikt te maken en sterk in te zetten 
op het verificatieproces. 

Het belang van commitment 
van het bestuur 
In 2015 heeft de gemeente Wageningen  
zich aangesloten bij de Green Deal aanpak.  
De gemeente was daarvoor al gestart om het 
inkoopproces 100% circulair in te richten. 
Door aan te sluiten bij de Green Deal geeft  

de gemeente ondersteuning aan een landelijk 
gedragen initiatief met betrekking tot circulair 
inkopen. Daarnaast krijgt de ambitieuze 
doelstelling van de gemeente meer bekend-
heid en wordt het mogelijk om kennis met 
andere deelnemers aan de Green Deal te 
delen. Het eerste project dat uiting gaf aan 
100% circulaire inkoop was de aanschaf van 
het interieur voor het nieuwe stadhuis. 

Jessica Tonneyck, Concernmanager 
middelen gemeente Wageningen:  
“Het commitment van het college van burge-
meesters en wethouders is een cruciaal punt 
geweest in het proces. Door het commitment 

100% CIRCULAIRE INKOOP  
VAN KANTOORINTERIEUR 
EEN CONCRETE UITWERKING VAN DE CIRCULAIRE AMBITIE 
VAN DE GEMEENTE WAGENINGEN 
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van het bestuur is het mogelijk geweest om 
externe expertise in te huren en de gehele 
organisatie mee te nemen in de ambitie. Je 
hebt een bestuur nodig die zijn rol pakt, de 
ambitie steunt en deze ook uitdraagt binnen 
en buiten de organisatie.“

De gehele organisatie meenemen in de 
bestuurlijke keuzes
“De bestuurlijke keuze voor 100% circulaire 
inkoop heeft er toe geleid dat er cursussen  
en workshops zijn aangeboden voor al het 
personeel van de gemeente Wageningen  
(van beleidsmedewerkers tot baliepersoneel en 
van kantinepersoneel tot inkopers) om zo de 
kennis over circulariteit organisatie breed door 
te voeren. Ook nieuwe projecten worden 
organisatie breed gedeeld, denk bijvoorbeeld 
aan het vervangen van de koffiebekers door 
recyclebare varianten. Je merkt aan de mede-
werkers dat ze door deze aanpak de boodschap 
ook zelf gaan uitdragen“, aldus Tonneyck.

Voor de medewerkers waar circulair inkopen 
invloed heeft op de dagelijkse werkzaam- 
heden heeft de gemeente verdiepingscursus-
sen georganiseerd. De circulaire ambitie is ook 
officieel in het inkoopbeleid opgenomen.  
De inkopers weten vanuit het inkoopbeleid wat 
er moet gebeuren en kunnen de behoefte-
steller zo helpen met de vraagarticulatie. 

Niki Jansen, Beleidsmedewerker klimaat en 
duurzaamheid gemeente Wageningen:
“Het is van belang om de eigen organisatie,  
de markt en ook de inwoners mee te nemen 
in je beleid: of het nu gaat om circulariteit 
of de ambitie van de gemeente om in 2030 
geheel klimaatneutraal te zijn. Voor de inwo-
ners van de gemeente worden bijvoorbeeld 
rondleidingen gegeven in het stadhuis om ze 
kennis te laten maken met de circulaire inkoop 
van het meubilair. Ook de winst van een duur-
zaamheid award wordt bijvoorbeeld gedeeld 
met de inwoners.“

Lockers gemeente Wageningen (project 100% circulaire inkoop van kantoor meubilair) van Rubberwood. (beeldmateriaal: Cees Beumer Fotografie)
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Vertaalslag naar de markt
De vertaalslag van ambitie naar de markt is 
van groot belang. Voor elke aanbesteding 
wordt bekeken of circulair inkopen mogelijk is 
en in welke mate. De gemeente Wageningen 
maakt voor iedere nieuwe aanbesteding 
gebruik van een marktconsultatie om een 
goede indruk te krijgen van hoever de 
ontwikkelingen in de markt zijn en wat er 
gevraagd kan worden van de markt. Zo is de 
markt bijvoorbeeld al ver op het gebied van 

Ontvangstbalie gemeente Wageningen (project 100% circulaire inkoop van kantoor meubilair) van Rubberwood en klimtouwen uit de Wageningse gymzalen. 
(beeldmateriaal: Cees Beumer Fotografie)
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moet worden tussen beschikbaar budget en 
de mate van circulariteit, maar zo weet de 
markt wel waar ze aan toe is. 

Verificatie
De gemeente zet heel sterk in op het verifi-
catieproces. Van der Roest: “We willen echt 
weten wat we inkopen en welke grondstof-
fen er bijvoorbeeld in het meubilair worden 
gebruikt.“ Daarom vindt er een grondig 
verificatieproces plaats na de voorlopige 
gunning. Een dermate sterke inzet op veri-
ficatie vergt een duidelijke afstemming met 
de markt. Inschrijvers zijn deze mate van 
verificatie niet gewend. Daarnaast drukt de 
mate van verificatie ook een stempel op de 
relatie met de opdrachtnemer. “Aan de ene 
kant wil je veel controleren, maar aan de 
andere kant wil je ook een duurzame relatie 
opbouwen die berust op wederzijds vertrou-
wen. Vandaar dat de gemeente al tijdens de 
markt consultatie potentiële inschrijvers op 
de hoogte brengt van het verificatieproces.“

“Wil je succesvol zijn in het behalen van je 
beleid en ambitie dan moet je de markt,  
je omgeving en je gehele organisatie mee  
nemen in deze ambities. Bovenal moet niet 
worden vergeten dat circulair inkopen 
gewoon hartstikke leuk is om te doen!“, 
Aldus Van der Roest. n

los meubilair. Tijdens deze marktconsultaties 
consulteert de gemeente niet alleen, maar 
informeert zij de markt ook. De gemeente 
verschaft van te voren zo veel mogelijk 
informatie zodat alle partijen weten wat er 
van hen wordt verwacht. 

De gemeente maakt gebruik van experts op 
het gebied van circular economy & procure-
ment om begeleiding te krijgen in het uitwer-
ken van de circulaire doelstelling, ten aanzien 
van: inkoopvraagstukken, bouwkundig en 
technisch advies, advies ten aanzien van het 
aanbestedingstraject en bij gezamenlijke 
aanbestedingen.

Doelstellingen concretiseren in  
aanbestedingen 

Cynthia van der Roest, Inkoopadviseur 
gemeente Wageningen: “Met onze doel-
stellingen willen wij ook de markt verder 
ontwikkelen. Door de manier waarop wij onze 
producten uitvragen proberen we de markt te 
triggeren. Daarbij zijn we er ons van bewust 
dat een leverancier zijn productieproces niet 
meteen wijzigt voor een bestelling van acht 
koffie automaten. De kleinere projecten stel-
len ons in staat om meer vrijheid te hanteren 
in onze uitvraag, maar je hebt af en toe ook 
grote projecten nodig om veranderingen bij 
de leverancier te weeg te brengen.“

Prijs ondergeschikt
Door het meegeven van een budget bij de 
aanbesteding maakt de gemeente Wagenin-
gen de prijs in principe ondergeschikt aan de 
circulariteit. Dit voorkomt natuurlijk niet dat 
er op voorhand altijd een afweging gemaakt 
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“Het levert positieve energie op om met dit 
onderwerp bezig te zijn. Ons valt op dat de 
medewerkers, leveranciers en de markt in 
eerste instantie misschien wat afhoudend 
zijn, maar na verloop van tijd enthousiast het 
onderwerp omarmen. De markt komt zelf met 
allerlei ideeën en daar moet je als beleidsma-
ker goed naar luisteren en je in verdiepen“, 
zegt Martin Scherpenisse, Senior Strategisch 
Inkoopadviseur van de provincie Zeeland.

“We zijn in 2012 naar een Congres over 
Biobased Economy gegaan en daar was ook de 
gedeputeerde Ben de Reu van de provincie 
Zeeland aanwezig. We zijn tijdens de borrel 
met elkaar aan de praat geraakt en waren 
eigenlijk direct enthousiast en geïnspireerd 
over de Biobased Economy. Daarna hebben we 
contact opgenomen met onze collega beleids-
medewerkers op de afdeling Economie en zo is 
dit biobased inkoop balletje gaan rollen.“

HET ENTHOUSIASME VOOR 
BIOBASED ECONOMY IN 
ZEELAND WERKT AANSTEKELIJK

Borging in het economisch beleidsplan en 
het inkoopbeleid 

Anita de Moor, beleidsmedewerker 
Biobased Economy van de provincie 
Zeeland geeft aan dat doorslaggevend voor 
de gedeputeerden was de slogan ‘practice 
what you preach’. In de doelstellingen van het 
Economisch Beleidsplan van de Provincie 
Zeeland is nu expliciet opgenomen dat de 
ontwikkeling van de Biobased Economy ook 
kan worden gestimuleerd door biobased 
inkoop door overheden. 

Commitment aan harde doelstellingen 
Scherpenisse vult de Moor aan. “Jaarlijks  
besteden de Zeeuwse overheden zo’n 200 
miljoen. Als een klein deel daarvan wordt 
besteed aan biobased producten kan dat de 
ontwikkeling van de biobased economie onder 
andere in Zeeland een flinke impuls geven.“  

Op dit moment is de provincie Zeeland één van de koplopers op het gebied van 
biobased inkopen in Europa om de transitie naar een circulaire economie te 
stimuleren.  
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In opdracht van onder andere de provincie 
Zee land is daarom een inkoopmodel ontwikkeld 
(zie illustratie op pagina 33) en een tool om 
inkoop van biobased producten te stimuleren. 
De tool maakt gebruik van een app (GoBio-
based) en een database waarin veel biobased 
producten zijn op  genomen https://www.
coebbe.nl/Biobasedcollectie. Deze methode 
geeft inzicht in de specifieke meerwaarde van 
biobased producten, bijvoorbeeld de Total 
Cost of Ownership (TCO) of andere specifieke 
producteigenschappen die meerwaarde bieden. 

Bestuurlijk commitment is voor inkopers 
cruciaal om biobased inkopen daad
werkelijk mogelijk te maken
Via het eigen inkoopbeleid kan zo aan de econo-
mische strategische provinciale beleidsdoel-
stelling verder invulling worden gegeven. “We 
hebben mede om deze reden ook het eigen 
inkoopbeleid in 2016 herzien en deze doelstel-
ling daarin vastgelegd“, aldus Scherp enisse.

De provincie heeft zich via het inkoopbeleid 
gecommitteerd om tenminste drie succesvolle 
biobased producten per jaar in te kopen en 
daarnaast tot 2019 in totaal drie biobased/ 
circulaire pilots uit te voeren. Dit bestuurlijk 
commitment is voor inkopers cruciaal om bioba-
sed inkopen daadwerkelijk mogelijk te maken.

De biobased doelstelling vertalen naar 
concrete aanbestedingen 
Een mooi voorbeeld van biobased inkopen 
is de realisatie van de Tractaatweg van Goes 
naar Gent. In het aanbestedingstraject van 
de Tractaatweg is ook de toepassing van 
bestaande biobased infraproducten meegeno-
men. In de uitvraag werden aan de inschrijvers 
drie opties voorgelegd voor onderwerpen 
waarop geïnnoveerd zou kunnen worden 
(geleiding, wegverharding en meubilair), zodat 
de inschrijvers zelf een keuze konden maken. 
Daarnaast waren inschrijvers verplicht om in 
hun aanbieding bestaande biobased infra 
producten op te nemen die zich al hebben 
bewezen. Boskalis heeft de opdracht gegund 
gekregen en gaat onder andere een half-
verharding van biopolymeer toepassen, dat 
grotendeels bestaat uit aardappelzetmeel. 
Daarnaast is in de uitvraag gevraagd om een 
pilot met de toepassing van één of meer 
biobased infra producten te formuleren, die 
bij de uitvoering van het werk moet worden 
gerealiseerd. Boskalis komt met een pilot om 
verkeerslichtkasten te maken van biocomposiet 
materiaal.

Ook het biobased bouwbord langs de Tractaat-
weg in Terneuzen is een voorbeeld van een 
biobased inkoop. Het bouwbord bestaat uit 

De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw 
en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa toepast voor de 
productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). In de Biobased 
Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduur zaming, economische 
kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.
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lokale hernieuwbare biobased grondstoffen, 
zoals grasvezels en agro reststromen.

Nagaan wat er nog kan worden bereikt 
ten aanzien van lopende contracten
Scherpenisse: “De vertaalslag van de inspan-
ningsverplichting uit het verleden naar 
concreet contractmanagement is nog lastig te 
maken, maar toch zijn we ook aan het inven-
tariseren wat we kunnen bereiken ten aanzien 
van lopende contracten. Zo gaan we bijvoor-
beeld het gesprek aan over verpakkings- 
materiaal met bestaande leveranciers, we 
kijken concreet naar wat er in een specifieke 
fase van een contract nog mogelijk is.“ 

Het aanbestedingsrecht als belemmering 
of als hulpmiddel bij biobased/circulair 
aanbesteden? 
In Zeeland wordt ook een ander interessant 
circulair voorbeeldproject gerealiseerd. Het 
voormalig districtskantoor van Rijkswaterstaat 
in Terneuzen staat leeg en moet plaatsmaken 
voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. In plaats van 
slopen wordt het pand ontmanteld en krijgen 
de materialen een nieuwe bestemming: de 

nieuw te (ver)bouwen kinder- en jeugdkliniek 
van Emergis in Kloetinge. 

Het unieke aan dit project is dat de architect 
de opdracht heeft gekregen om de ggz-instel-
ling te ontwerpen op basis van de materialen 
en producten die uit het te slopen districtskan-
toor in Terneuzen komen. De architect heeft 
bovendien de opdracht gekregen om het 
ontwerp zodanig te maken dat demontage bij 
einde gebruik maximaal mogelijk moet zijn 
om materialen opnieuw in te kunnen zetten 
voor de keten, dan wel terug te geven aan de 
natuur. Het is voor het eerst in Nederland dat 
materialen en grondstoffen van een gebouw 
maximaal worden hergebruikt en dat een 
ggz-instelling op deze schaal een bijdrage 
levert aan de circulaire economie. Producten 
en materialen worden hergebruikt en grond-
stoffen behouden hun waarde. 

Niet alle materialen zijn passend voor de 
ggz-instelling. Een andere partij ontmantelt 
het pand en zorgt ervoor dat alle materia-
len en grondstoffen een traceerbare nieuwe 
bestemming krijgen. Gedurende de ontman-
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Enkele andere Biobased voorbeelden uit Zeeland: 

Een biobased geleiderail (vang-
rail), niet van staal en zink, 
maar van biobased producten, 
gebaseerd op natuurlijke grond-
stoffen afkomstig van berm-
gras. De aanleiding is de wens 
van Rijkswaterstaat om de 
duurzaamheid van infrastructu-
rele producten te verbeteren. In 
een samenwerking met Rijks-
waterstaat en een groep MKB 
bedrijven is de biobased gelei-
derail ontwikkeld. De geleide-
rail is 25 meter lang en staat in 
de berm van de parkeerplaats 
op de Grevelingendam nabij 
Bruinisse. Het doel van de 
proefopstelling is het materiaal 
te testen op weers invloeden, 
de ontwikkeling en innovatie 
van bio-gebaseerde producten 
in de regio stimuleren en de 
marktintro ductie van biobased 
producten te versnellen. De 

proefopstelling is een prototype 
en wordt nog verder verbeterd 
en aangepast. 

In het Zeeuwse Sluiskil ligt 
daarnaast ook het eerste proef-
vlak bio-asfalt uit lignine.  
De bitumen in het asfalt 
bestaan niet langer uit aard-
olie, maar zijn voor de helft 
vervangen door de hernieuw-
bare grondstof lignine. Als 
deze houtachtige stof zich 
bewijst in het wegdek dan 
ligt er een flinke markt voor 
bio-asfalt in het verschiet. 
De proef duurt in totaal twee 
jaar. Het project is mogelijk 
gemaakt dankzij financiële 
steun van de Provincie Zeeland 
en het ministerie van Econo-
mische Zaken. Bio-asfalt kan 
niet alleen worden gebruikt 
voor de aanleg van nieuwe 

wegen, maar vooral ook voor 
het onderhoud van bestaande 
wegen. Jaarlijks wordt er in 
Nederland naar schatting tien 
miljoen ton asfalt geproduceerd 
en verwerkt op de weg. Vier tot 
vijf procent daarvan bestaat uit 
bitumen en daar is jaarlijks dan 
ook zo’n 400 tot 500 duizend 
ton bitumen voor nodig. Het 
geheel of gedeeltelijk vervan-
gen van deze – nu nog aard-
olie-gebaseerde – stof door 
lignine, levert dus een enorme 
duurzaamheidswinst op. Van 
lignine zijn grote hoeveelhe-
den oneindig beschikbaar. 
De stof waaraan planten hun 
stevigheid ontlenen, komt vrij 
bij de productie van pulp in de 
papierindustrie en is ook een 
omvangrijke reststroom bij de 
productie van tweede generatie 
biobrandstoffen (ethanol).

teling van het Rijkswaterstaatsgebouw tot 
aan de oplevering van de ggz-instelling wordt 
veel kennis opgedaan over de mogelijkheden 
van een circulaire economie. 

Scherpenisse merkt op dat het makkelijker 
was om dit project te realiseren, omdat de 
opdrachtgever, Emergis, de instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg in Zeeland, 
geen aanbestedende dienst is. 

Is het voor een aanbestedende dienst 
inderdaad lastiger om in het kader van 
een aanbesteding te sturen op toepas
sing van materialen die afkomstig zijn 
uit een bestaand gebouw dat wordt 
gesloopt? 

We leggen deze vraag voor aan Chris Jansen, 
hoogleraar privaatrecht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en vicevoorzitter 
van de Commissie van Aanbestedings
experts. 
Het aanbestedingsrecht beperkt aanbeste-
dende diensten niet principieel in de mogelijk-
heid om met de aanbestedingsprocedure te 
sturen op maximaal gebruik van gerecyclede 
bouwmaterialen. Wat inkopers waarschijnlijk 
echter lastig vinden is hoe je precies de eisen 
en criteria moet formuleren om dat doel te 
realiseren, zonder daarbij afbreuk te doen aan 
de doelstellingen van het aanbestedingsrecht. 

Ambities waarmaken valt of staat met het 
enthousiasme van de betrokken personen 
voor het onderwerp. n
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John van Pelt, Chief Procurement Officer 
(CPO) van CAK (Unit Manager Facilitair & 
Inkoop) geeft aan dat de doelstelling ten 
aanzien van rechtmatigheid binnen het  
daartoe gestelde tijdspad is bereikt. De 
controlerend accountant heeft vastgesteld  
dat over het eerste kwartaal van 2016 een 
recht matigheid is gehaald van 99,8% en daar 
is Van Pelt trots op. Hij heeft iedere dag 
inzage in de uitgaven van het CAK en kan als 
het nodig is dagelijks een spend-analyse 
maken. De aanbestedingskalender van CAK 
werkt goed en er zijn de afgelopen periode 
grote slagen gemaakt ten aanzien van 
contractmanagement. “Als je maatschappelijk 
verantwoord wil ondernemen zul je tenminste 
vier maal per jaar het gesprek met je leveran-
ciers moeten aan gaan. Hoe vind je dat het 
loopt? Kunnen we nog verbeterslagen 
doorvoeren? Zijn er mogelijkheden om in de 
toekomst een efficiency slag te maken?  
In de voorbereidingsfase kun je als organisatie 
de winst pakken. We hebben niet één rechts-
zaak of klacht lopen, dat is bij sommige 
organisaties jammer genoeg wel anders.“ 

DE RIJKSBREDE AANBESTEDINGS
KALENDER MAAKT HET PLANNEN 
WEL EEN STUK MAKKELIJKER

Het CAK is als publiekrechtelijk zelf
standig bestuursorgaan (ZBO) pas 
sinds 2013 een aanbestedende dienst 
geworden en heeft destijds een groei
pad gekregen van vier jaar om te gaan 
voldoen aan de Aanbestedingswet en 
regelgeving. 
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Van Pelt verwijst naar de lancering van de rijks-
aanbestedingskalender die sinds 1 maart 2017 
online te vinden is op www.rijksoverheid.nl. 
“Door deze rijksaanbestedingskalender weten 
we nu, eerder dan voorheen, welke rijksaan-
bestedingen in de markt worden gezet. Het 
uitgangspunt is dat we eerst voor ons zelf na 
gaan of we willen aansluiten bij een rijks-
brede uitvraag. De timing van de uitvraag 
moet wel aansluiten bij onze eigen kalender. 
Het is goed dat we nu eerder weten welke 
acties zullen worden ingezet, zodat we als 
organisatie ook kunnen gaan anticiperen op 
de planning van de rijksbrede aanbestedingen 
en daar naar toe kunnen werken. Het werk 
wordt ons zo wel makkelijker gemaakt.“

Tenderboard
Het CAK maakt gebruik van een Tenderboard. 
Het Tenderboard komt viermaal per jaar bij 
elkaar en bestaat uit de voltallige raad van 
bestuur en de CPO. Tijdens het Tenderboard 
overleg worden strategische keuzes bespro-
ken en gemaakt en verwerkt in de planning. 
Het uitgangspunt is dat hier de meeste tijd en 
aandacht wordt besteed aan de strategische 
leveranciers, de leveranciers die de producten 
of diensten leveren die kritisch noodzakelijk 
zijn voor de continuïteit van CAK. Vanuit 

contractmanagement wordt ook de meeste 
energie op deze strategische leveranciers 
gericht. Tijdens het Tenderboard overleg kan 
aandacht worden besteed aan onderwerpen, 
zoals innovatie, duurzaamheid of maatschap-
pelijk verantwoord inkopen. Er is binnen 
CAK (nog) geen aparte functie gecreëerd om 
te borgen dat dergelijke thema’s binnen de 
organisatie meer aandacht krijgen. 

Van Pelt: “Vanuit Inkoop kan ik de vraag stellen 
welke ambitieniveau onze organisatie heeft 
ten aanzien van innovatie en duurzaamheid, 
maar we leven wel in de waan van alle dag en 
budgetten staan onder druk. In ons inkoop-
beleid worden deze thema’s belegd en we 
kunnen hier via gunningscriteria aandacht aan 
besteden. De komende tijd wil ik gaan inzetten 
op de verduurzaming van ons parkeerbeleid. 
Daar komt geen aanbesteding aan te pas, maar 
deze slag moet je als organisatie wel maken.“ n
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Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
vicevoorzitter van de Commissie van 
Aanbestedingsexperts benoemt drie kern-
boodschappen voor aanbestedende diensten 
als het gaat om tijdige en structurele borging 
van secundaire doelstellingen. 

1. “Bezint eer ge begint“ 
Als gevolg van de aanbestedingsregulering is 
het in het kader van het creëren van een level 
playing field en het borgen van transparantie 
in beginsel niet meer mogelijk om gedurende 
de aanbestedingsprocedure de uitvraag te 
wijzigen of bij te sturen. Om te voorkomen 
dat een aanbestedende dienst als het ware 

in een fuik terechtkomt, waar bijsturing niet 
meer mogelijk is, is het van cruciaal belang om 
vóór de start van de formele aanbestedings-
procedure goed na te denken over de doel-
stellingen die men met het inkoopproces wil 
bereiken en over een doelmatige inrichting 
daarvan. Dit ‘denkproces’ is tweeledig, niet 
alleen binnen de organisatie moet worden 
nagedacht over de uitvraag, ook de markt 
moet daarbij betrokken worden.

Intern
Maak binnen de eigen organisatie ruimte om 
de doelen die je als organisatie wilt bereiken 
met een inkoopproces goed te identificeren 
en het juiste team daarbij te betrekken.  

“ ZIE HET AANBESTEDINGSRECHT 
NIET ALS BELEMMERING“ 

Veel aanbestedende diensten zijn op zoek naar methodes en procedures om 
zogenoemde secundaire doelstellingen zoals duurzaamheid, innovatie en maat
schappelijk verantwoord inkopen op een professionele manier in het inkoop
proces te implementeren. Aan de ene kant biedt het aanbestedingsrecht 
hiervoor, binnen de kaders van de beginselen van aanbestedingsrecht, een 
ruime mate aan beleidsvrijheid. Tegelijkertijd is er nog weinig centrale regie als 
het gaat om praktische tools, handleidingen en richtlijnen waarmee die beleids
vrijheid kan worden ingevuld.
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Denk daarbij ook aan de externe expertise die 
je eventueel wilt inschakelen.

Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en vice-voorzitter 
van de Commissie van Aanbestedingsexperts
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Extern
Door middel van marktverkenning kan 
worden nagegaan wat de markt ten aanzien 
van bijvoorbeeld secundaire doelstellingen te 
bieden heeft. Een concrete vorm van markt-
verkenning is de marktconsultatie. Middels 
een marktconsultatie is het mogelijk om met 
de markt in gesprek te gaan over de inkoop-
behoefte en de doelen die je voor ogen hebt 
met een aanbesteding. Ga samen met de 
markt na wat dit betekent voor de inrichting 
van het inkoop- en aanbestedingsproces.  
“Het is een positieve ontwikkeling dat aan- 
bestedende diensten de markt steeds vaker 
en met een open vizier benaderen voordat er 
gedetailleerde en onomkeerbare beslissingen 
worden genomen.“

2. Bestuurlijk commitment
Twintig procent van het bruto nationaal 
product is afkomstig uit publieke bestedingen. 
Daar valt dus heel veel mee te bereiken als 
het aankomt op het op de kaart zetten van 
secundaire doelstellingen als innovatie, duur-
zaamheid en maatschappelijk verantwoord 
inkopen. “Ook het bestuur van de organisatie 
moet hier een constructieve rol voor zichzelf 
zien. Inkoopbeleid wordt door het bestuur 
nog te vaak als onbelangrijk beschouwd en 
overgelaten aan de inkoper op de werkvloer. 
Om vervolgens, wanneer de aanbestedings-
procedure in gang is gezet, het inkoopproces 
alsnog ad hoc te doorkruisen.“

3. Common practices 
Binnen een deel van de inkoopwereld heerst 
de hardnekkige gedachte dat de aanbe-
stedingsregulering sturing op secundaire 

beleidsdoelen verhindert. Dat is niet zo, je 
kunt binnen de kaders van de aanbestedings-
regelgeving ontzettend slim en handig sturen 
op secundaire doelstellingen door onder 
andere gebruik te maken van opdrachtspecifi-
caties, geschiktheidseisen en beoordelings- en 
gunningsystematieken. Randvoorwaarde is 
wel, zoals hiervoor al werd aangegeven, dat je 
helemaal in het begin van het proces nadenkt 
over deze doelstellingen. Wat niet kan, is 
halverwege het proces bijsturen. “Het aanbe
stedingsrecht biedt voldoende ruimte om met 
een goed ingericht inkoopproces te sturen 
op secundaire doelstellingen, je moet er als 
organisatie alleen wel mee aan de slag.“

Het voorgaande laat onverlet dat veel aanbe-
stedende diensten op zoek zijn naar methodes 
en procedures om secundaire doelstellingen 
op een professionele manier in het inkooppro-
ces te implementeren. Dat is niet eenvoudig. 
Inkopers zouden hiervoor centraal ontwik-
kelde coherente tools moeten hebben om het 
inkoopbeleid om te zetten in daden. Door het 
centraal ter beschikking stellen van handlei-
dingen/richtlijnen en tools voor bijvoorbeeld 
het inrichten van een circulaire aanbesteding 
of een innovatiepartnerschap, hoeft niet 
iedere aanbestedende dienst zelf het wiel 
uit te vinden. De praktische uitwerking van 
processen staat immers niet in de Aanbe-
stedingswet zelf. Daarnaast wordt de markt 
hierin bediend omdat ondernemingen niet 
langer per aanbestedende dienst met uiteen-
lopende procedures worden geconfronteerd. 
Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een centrale 
databank. Chris Jansen benadrukt wel dat het 
voorgaande tijd en ook geduld vraagt. n
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Het biobased inkoopmodel van de Provincie Zeeland
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"Specificaties hiervoor worden veelal aange-
dragen door haar eigen organisatie. Inkoop 
kan procedures en systemen ontwikkelen om 
innovatie en duurzaamheid te borgen in het 
inkoopproces, maar dit is slechts een start-
punt. Om innovatie en duurzaamheid echt 
waar te maken is een extra inspanning van de 
hele organisatie noodzakelijk. Dit betekent 
ook dat het slagen van een inkooptraject zal 
staan of vallen met de personen die bij het 
inkooptraject betrokken worden.“

Meer creativiteit in een projectteam 
“Wil je echt sturen op innovatie en duur-
zaamheid dan moet je niet alleen een inkoper 
betrekken bij het inkoopproces“, stelt Hans 
Wamelink. “Betrek ook creatieve personen 
met aandacht voor de strategische ambities 

van de organisatie. Zo ontstaat een ander 
proces. Zeker wanneer deze personen binnen 
het inkoopteam een duidelijke rol krijgen. 
Door bestuurlijk deze rol te borgen neemt 
de slagingskans voor het realiseren van de 
strategische ambities toe. Aangezien nu 
binnen het inkoopteam vanuit verschillende 
invalshoeken naar het inkoopproces gekeken 
gaat worden. Ook de inkoopadviseur wordt 
zo geprikkeld om vanuit zijn expertise anders 
naar het inkoopproces te kijken en daarmee 
het beste eindresultaat voor haar organisatie 
te bereiken.“

Met gunningscriteria sturen op ambities 
In de praktijk blijkt het lastig te zijn om op 
ambities te sturen binnen een organisatie. 
Naast het slim vormgeven van het inkoop-

EEN PROJECTTEAM IN PLAATS 
VAN EEN INDIVIDUELE INKOPER 

Prof J.W.F. (Hans) Wamelink, decaan faculteit Technology, Policy and 
Management van de TU Delft: “Voor ambities als innovatie en duurzaamheid 
is bestuurlijk draagvlak noodzakelijk. Immers deze ambities zijn te groot om 
zomaar bij een individuele inkoper neer te leggen. Inkopers zijn in de basis 
opgeleid om op grond van specificaties zo efficiënt mogelijk een product,  
werk of dienst in te kopen." 
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team, kan ook veel winst worden behaald 
door het beter gebruiken van relevante 
gunningscriteria. Bij het opstellen van deze 
criteria moet dan niet alleen gekeken worden 
naar de projectdoelstelling, maar vooral naar 
de bredere ambitie van de organisatie. Dit 
laatste wordt nog vaak niet meegenomen. 
Binnen de GWW-sector is hier een inventa-
risatie voor gedaan. Wat blijkt, in negen van 
de tien gevallen worden deze ambities niet 
meegenomen in de gunningscriteria. Met als 
resultaat vlakke criteria waarin een organisa-
tie zich niet herkent. Een belangrijke eerste 
stap hiervoor kan worden gezet door de 
bewustwording bij inkopers te vergroten. 

Kopieer niet blind de werkwijze
van een ander 
“De fout waar veel organisaties op bedacht 
moeten zijn is dat de werkwijze van een ander 
niet één op één kan worden overgenomen  
in de eigen organisatie.” De aard van de 
projecten en ambities kunnen totaal anders 
zijn. Dit vraagt meestal om een andere werk-
wijze. Kijk daarom vooral eerst naar de eigen 
ambities in combinatie met de projecten die 
worden aanbesteed om zo te komen te een 
werkwijze die het meeste past bij de eigen 
organisatie in plaats van de werkwijze van een 
ander blind te kopiëren. De werkwijze van 
een grote organisatie als Rijkswaterstaat is 
bijvoorbeeld niet zomaar toe te passen op  
een werk van een gemeente of waterschap. n

Prof J.W.F. (Hans) Wamelink, decaan faculteit Technology, 
Policy and Management van de TU Delft
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