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verschillende perspectieven



Van harte welkom bij de e-learning Leernetwerk Samenwerking Markt en

Overheid.

Deze e-learning is het resultaat van het Leernetwerk Samenwerking Markt en

Overheid die mede mogelijk is gemaakt door PIANOo, Rijkswaterstaat en KplusV.

De e-learning is voor zowel inkopende partijen als marktpartijen bestemd en gaat

in op de verschillende manieren waarop deze twee partijen met elkaar kunnen

samenwerken tijdens CO2-arm en circulair inkopen.

Inhoud van de e-learning

1. Theorie I: de 3 perspectieven van CO2-arm en circulair inkopen. (film)

2. Opdracht A: aan de slag met de matrix.

3. Theorie II: het belang van consistentie in de uitvraag. (film)

4. Praktijkvoorbeelden: de ervaring van markt- en inkopende partijen in de 3

verschillende inkoop perspectieven. (film)

5. Opdracht B: toekomstige samenwerking
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THEORIE I
De 3 perspectieven van CO2-arm en circulair inkopen. 

(film)

Mocht de video niet afspelen dan kunt u deze bekijken op youtube door op deze link te klikken.

https://youtu.be/Z-N99d0PQg4


In de film legt Erick Wuestman de drie verschillende inkoop perspectieven uit en 

spreekt hierbij kort over de metafoor van een stoplicht, rotonde en het shared space

principe. Achtergrond informatie ter illustratie van deze metafoor kunt u desgewenst 

vinden in het volgende filmpje: youtube link *

5* URL link: https://youtu.be/VUbsFtLkGN8

THEORIE I
Extra informatie

https://www.youtube.com/watch?v=VUbsFtLkGN8
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1. Kies samen met uw betrokken collega’s een

aanbesteding uit die reeds is uitgevoerd én waarin

duurzaamheid een belangrijk onderdeel was in de 

uitvraag. 

2. Loop gezamenlijk de 7 onderdelen van het 

inkoopproces in de matrix na (zie volgende slide).

3. Omcirkel/arceer per onderdeel van het inkoopproces op 

welke wijze jullie deze bij de gekozen aanbesteding

hebben ingekleurd. Kies hierbij uit de invulling van 

perspectief 1, 2 of 3.

6

OPDRACHT A
Aan de slag met de matrix.



Inkoopproces 1. Competitie gericht 2. Participatie gericht 3. Co-creatie gericht

1. Opdracht 
formulering

Technische specificatie door de 
opdrachtgever. PvE. Bestek. 

Functionele specificatie binnen 
gegeven (beleids-)kaders.

Ambitie met richtinggevende 
functionele specificaties en 
ruimte om (beleids-)kaders ter 
discussie te stellen.

2. Inschrijving Schriftelijke inschrijving.
Ruimte voor onderhandeling op 
specifieke onderdelen.

Directe onderhandeling. In co-
creatie ontwikkelde oplossing.

3. Beoordeling
Hoog gewicht op prijs.
Duidelijk afvinkbare criteria.

Gelijk gewicht op prijs en zachte 
parameters.

Veelal zachte parameters op o.a. 
partnerschap.

4. Contract
formalisering

Formeel en juridisch. 
Gedetailleerd vastgelegd.

Formeel. Procedurele afspraken 
rond afgekaderde
ontwikkelruimte.

Gezamenlijke input en 
procedurele afspraken over 
omgang en ontwikkelruimte.

5. (Financiële) 
compensering

Vooraf vastgestelde 
(eenheids)prijs.

Vastgestelde (eenheids)prijs in 
combinatie met winstdeling.

Prijsvorming en winst- en 
risicodeling op basis van behaald 
resultaat (KPI’s). 

6. Onderlinge 
verhouding

Hiërarchisch. Opdrachtgever legt 
op, opdrachtnemer voert uit.

Samenwerking waar mogelijk. 
Opdrachtgever bepaalt, 
opdrachtnemer verricht.

Co-creatie waar mogelijk. 
Besluitvorming in 
gezamenlijkheid.

7. Contract-
beheersing

Door de opdrachtgever. Volgens 
specificatie. Input georiënteerd.

Door opdrachtnemer en –gever.
Resultaat georiënteerd.

Door opdrachtnemer.
Effect & impact georiënteerd. 

CO2-arm en circulair inkopen vanuit 3 verschillende

perspectieven



Het belang van consistentie in de 

uitvraag
Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid 2018
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THEORIE II
Het belang van consistentie in de uitvraag. (film)

Mocht de video niet afspelen dan kunt u deze bekijken op youtube door op deze link te klikken.

https://youtu.be/a9UEq1YXsCQ


Praktijkvoorbeelden
Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid 2018

Jurgen de Jong, Midwaste

Paula van Hoorik, Milgro

Hans de Wit, Veiligheidsregio Fryslân
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PRAKTIJKVOORBEELDEN
de ervaring van markt- en inkopende partijen in de 3 

verschillende inkoop perspectieven. (film)

Mocht de video niet afspelen dan kunt u deze bekijken op youtube door op deze link te klikken.

https://youtu.be/-r7YWfiYY8Y
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1. Kies samen met uw betrokken collega’s een 

toekomstige aanbesteding uit waarin duurzaamheid een

belangrijk onderdeel wordt in de uitvraag. 

2. Toekomstige samenwerking: hoe zou je willen dat de 

samenwerking er in de desbetreffende aanbesteding uit 

gaat zien?

3. Met die wens, bij welk perspectief uit de matrix komt dat 

volgens u het beste tot zijn recht? 

4. Vul op de volgende pagina* het door u gekozen 

perspectief in voor de toekomstige aanbesteding. 

*Bijlage is ook op de website beschikbaar
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OPDRACHT B
Toekomstige samenwerking



Inkoopproces 1. Competitie gericht 2. Participatie gericht 3. Co-creatie gericht

1. Opdracht 
formulering

2. Inschrijving

3. Beoordeling

4. Contract
formalisering

5. (Financiële) 
compensering

6. Onderlinge 
verhouding

7. Contract-
beheersing

CO2-arm en circulair inkopen vanuit 3 verschillende

perspectieven



Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid 2018

Voor meer informatie over aanbestedingsmethodieken kunt u terecht bij PIANOo en

KplusV. KplusV is o.a. gespecialiseerd in Perspectief 3 co-creatie. 

*De theorie in deze e-learning is mede gebaseerd op basis van het 

wetenschappelijke artikel Procurement effects on coopetition in client –

contractor relationships door P.E. Eriksson 2008.




