
 november 2010  31

M
et innovatief aanbe-
steden wordt bedoeld 
iedere doordachte af-
wijking van het tradi-
tioneel aanbesteden op 

de laagste prijs.1 PIANOo geeft onder meer 
als voorbeelden van vernieuwing: marktcon-
sultatie, functioneel specificeren, het gebruik 
van varianten, concurrentiegerichte dialoog 
als aanbestedingsprocedure, gunnen op basis 
van de economisch voordeligste aanbieding, 
e-veilingen en geïntegreerde contractvormen. 
Het betreft hier inkooptechnieken die in de 
aanbestedingsrichtlijnen staan. Geïntegreerde 
contractvormen als design, build, finance en 
maintain (DBFM) kent de overheid al ge-
ruime tijd.
In dit artikel wordt uiteengezet wat innova-
tief inkoop kan zijn en aan welke voorwaar-
den moet worden voldaan om innovatief te 
kunnen inkopen. Diverse voorbeelden van 
innovatief inkopen passeren de revue: inkoop 
betrekken bij bestuurlijke besluitvorming, 
wijze van specificeren, faciliteren van com-
binatievorming, gunnen op waarde, innova-
tieve relaties met leveranciers.

safe
De neiging bestaat te denken in dezelfde 
terugkerende patronen. Dat geldt zeker 
wanneer de aanbestedingsvoorschriften en 
daarmee rechtmatigheid in beeld komen. 
De aanbestedende dienst zal dan doorgaans 
zo veel mogelijk op safe spelen. Het op safe 

spelen is niet bepaald een vruchtbare bodem 
voor creativiteit. En zonder creativiteit geen 
innovatie. Innovatie is bestaande informatie 
opnieuw of anders te ordenen om zodoende 
nieuwe informatie te laten ontstaan, het zo-
genaamde lateraal denken.2 Innovatie bete-
kent organisatie, processen, werkwijzen en 
oplossingen door een andere bril bekijken, 
de dialoog durven aangaan en nieuwe wegen 
zoeken om een probleem op te lossen.

Voor innovatieve inkoop is het van belang 
dat binnen de aanbestedende dienst een cul-
tuur is waar innovatieve ideeën worden ge-
waardeerd, waar kruisbestuivingen kunnen 
plaatsvinden en waar mislukkingen worden 
getolereerd: If you never failed, you never da-
red. Ambtenaren zullen over de benodigde 
expertise, kennis en ervaring moeten be-
schikken en uit de box moeten kunnen den-
ken. Voor innovatief inkopen bestaan geen 
blauwdrukken. Het is telkens een kwestie 
van voortdurend analyseren en interprete-
ren. Wat in de ene situatie succesvol is, is dat 
niet noodzakelijkerwijs ook in de andere. 
Innovatief inkopen is ook aan tijd gebon-
den; wat vandaag innovatief is, is morgen 
professioneel of traditioneel. De eerste keren 
dat Rijkswaterstaat infrastructurele projec-
ten integraal aanpakte en geïntegreerde con-
tracten sloot op basis van design, build, fi-
nance en maintain, was dat voor de overheid 
innovatief. Maar nu de DBFM-contracten 
zijn gestandaardiseerd, kunnen we niet meer 

spreken over innovatieve oplossingen, maar 
over een professionele benadering van in-
koopvraagstukken.

voorbereiding
Wanneer er moet worden aanbesteed, stellen 
aanbesteders nogal eens de vraag hóé moet 
worden aanbesteed, zonder dat duidelijk is 
wat en waarom. Bij de besluitvorming die 
uitmondt in een aanbesteding van een op-

aanbestedingsforum pianoo richt al geruime tijd de aandacht op innovatief aanbesteden. 
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Onderhoudsaanbesteding 
 gemeente tilburg
de gemeente Tilburg had maximaal 2,25 miljoen 

euro beschikbaar. “Met het huidige prijsniveau 

was dat waarschijnlijk te weinig”, vertelt Bart 

van Nies, hoofd van het ingenieursbureau van 

de gemeente. “Maar drie van de vijf aannemers 

bleken in staat om voldoende asfalt te leveren. 

de BaM kon dat jaar ook nog de meeste meters 

leveren, garandeerde de minste verkeersoverlast 

en gaf nog wat extra garanties.”

de gemeente spreekt zelf van een gedurfde, 

innovatieve aanbesteding en is zeer tevreden. 

Van Nies: “We krijgen veel meer dan waar we 

op hadden gerekend.” Ook de aannemers zijn 

volgens hem positief. Tilburg wil vaker gaan 

aanbesteden met een vaste aanneemsom. de 

goede ervaringen worden gedeeld met andere 

gemeenten.
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dracht, zal eerst een evenwichtige, inhou-
delijke beoordeling moeten plaatsvinden,  
die duidelijkheid moet geven over het nut, 
de noodzaak en de haalbaarheid van de op-
dracht. Als nut, noodzaak en haalbaarheid  
vooraf niet zijn vastgesteld, is de kans reëel 
dat de uitvoering tot mislukken is gedoemd 
in termen van beoogde functionaliteiten, 
kosten en opleveringstermijn. Innovatief 
voor veel overheden zou zijn om vroegtijdig 
inkoopexpertise bij de bestuurlijke besluit-
vorming te betrekken. Early procurement in-
volvement kan niet alleen veel aanbestedings- 
en uitvoeringsproblemen voorkomen, maar 
zal ook tot een beter inkoopresultaat leiden. 
In de voorbereidingsfase worden namelijk 
in belangrijke mate de risico’s, de kosten en 
de gewenste functionaliteiten bepaald. Een 
goede voorbereiding is het halve werk. Aan-
bestedende diensten realiseren zich veelal on-
voldoende dat dit bij uitstek geldt voor het 
aanbesteden van opdrachten.
Bij het formuleren van het inkoopvraagstuk 
kunnen ook al innovatieve inkoopoplossin-
gen tot stand komen. Zo vond de luchtha-
ven Schiphol voor twee op zichzelf staande 
inkoopvraagstukken een innovatieve oplos-
sing: het continu schoonhouden van aan-
komst- en vertrekhallen en dolende reizigers 
zo efficiënt mogelijk de weg wijzen. Door 
beide vraagstukken aan elkaar te koppelen, 
kwam de luchthaven tot de volgende inno-
vatieve opdrachtformulering: schoonhou-
den van de aankomst- en vertrekhal 24 uur 
per dag en passagiers te allen tijde de juiste 
weg wijzen. Daarbij werden onder meer de 
volgende eisen gesteld: de medewerkers van 
het schoonmaakbedrijf moesten representa-
tief zijn, een proactieve instelling hebben en 
naast Nederlands en Engels moesten zij ten 
minste één andere vreemde taal beheersen, 
maar bij voorkeur meer. Het schoonmaakbe-
drijf dat de opdracht verwierf, contracteerde 
voor deze werkzaamheden representatieve 
studenten die meerdere talen spraken. 

outcome-specificaties
Mogelijkheden voor innovatieve oplos-
singen kunnen gecreëerd worden door het 
toepassen van outcome-specificaties. Anders 
dan bij input-specificaties zijn outcome-spe-
cificaties gericht op het resultaat dat moet 
worden bereikt. Anders gezegd: de eigen-
schappen waaraan het product of de dienst 
moet voldoen, worden gespecificeerd. Het 

product of de dienst moet fitness for purpose 
zijn. Een dergelijke vorm van specificeren 
kent een aantal voordelen:
•  Het stelt leveranciers in de gelegenheid 

hun knowhow optimaal aan te wenden.
•  Nieuwkomers op de markt en nichespe-

lers krijgen meer kansen.
•  Het beperkt de concurrentie niet alleen 

tot kosten.
•  De leverancier kan op het eindresultaat 

worden afgerekend.

In plaats van een klimaatbeheersingsinstal-
latie technisch te specificeren, zou de out-
come-specificatie kunnen luiden dat de bin-
nentemperatuur van het gebouw constant 
20 graden moet zijn bij een buitentempera-
tuur van min 15 en plus 30 graden. Uiter-
aard moeten de leveranciers de beschikking 
hebben over de bouwkundige tekeningen 
om met innovatieve oplossingen te komen. 
Als de klimaatinstallatie niet voldoet aan de 
outcome-specificatie, en dat is eenvoudig 
vast te stellen, zal de leverancier het pro-
bleem moeten oplossen. Voorwaarde voor 
outcome-specificaties is dat ze ‘vertaalbaar’ 
moeten zijn in technische eisen.

Ook in de selectiefase kan innovatief te werk 
worden gegaan. Bij bouwaanbestedingen 
is het gebruikelijk dat aannemers op de af-
zonderlijke percelen – bouwkundig, elektro-
technisch en werktuigbouwkundig – moeten 
inschrijven. De percelen worden afzonderlijk 
gegund op basis van de laagste inschrijving. 
Vervolgens moeten de drie aannemers met de 
laagste inschrijving een combinatie vormen. 
De reden dat aannemers op de afzonderlijke 
percelen moeten inschrijven, is dat de aan-
bestedende dienst de beste aannemers per 
perceel wil selecteren en daarmee invloed wil 
uitoefenen op de kwaliteit van de combina-
tie. Eén van de nadelen van deze werkwijze is 

dat er geen geïntegreerde aanbieding voor het 
bouwwerk is.
De gemeente Vlissingen had voor de omvang-
rijke renovatie van het stadhuis een innova-
tieve oplossing gevonden: combinatievorming 
faciliteren.3 De opdracht voor de renovatie 
van het stadhuis bestond uit een drietal per-
celen: een bouwkundig, een elektrotechnisch 
en een werktuigbouwkundig deel. De vijf ge-
selecteerde gegadigden per perceel, in totaal 
vijftien aannemers, moesten een vijftal com-
binaties vormen voor de gehele renovatie van 
het Stadhuis. De vijf combinaties moesten 
ieder een geïntegreerde inschrijving voor het 
bouwkundig, werktuigkundig elektrotech-
nisch deel uitbrengen. Met deze innovatieve 
werkwijze kon de gemeente niet alleen de vijf 
beste combinaties selecteren, maar ontving 
zij ook vijf geïntegreerde inschrijvingen met 
een gedetailleerde kostenopgave en een plan 
van aanpak. Het gunningscriterium was uiter-
aard de economisch voordeligste inschrijving.

innovaties 
Een andere vorm van innovatief inkopen is 
gunnen op waarde. In plaats van op kosten 
te focussen, vraagt de aanbestedende dienst 
aan marktpartijen wie het meeste levert voor 
het beschikbare budget. Hier zal de concur-
rentie zich richten op de kwaliteit van de 
oplossingen en/of de kwantiteit van de te 
leveren goederen en diensten. Inschrijvers 
zullen meedenken met de opdrachtgever om 
tot creatieve oplossingen te komen. 
Een voorbeeld waar gunnen op waarde 
centraal stond, was de aanbesteding die de 
gemeente Tilburg uitschreef voor het onder-
houd aan de Ringbanen West en Zuid en 
het knooppunt Het Laar (zie kader op de 
vorige pagina). Voor de rijksoverheid, die de 
boekhouding gebaseerd heeft op het kasstel-
sel, heeft aanbesteden op basis van gunnen 
op waarde een bijkomend voordeel, name-
lijk dat het ministerie zijn budget niet hoeft 
uit te putten om te voorkomen dat gelden 
die niet zijn uitgegeven naar de algemene 
middelen terugvloeien.

Vaak wordt de vraag aan juristen gesteld 
om een ‘dichtgetimmerd’ contract op te 
stellen. Dergelijke contracten zijn bedoeld 
als juridisch schild om de belangen van de 
opdrachtgever zo goed mogelijk te bescher-
men. Een belangrijke verdedigingslijn daar-
bij is de risico’s te documenteren en deze 

innovatief zou zijn 
om vroegtijdig 
inkoopexpertise 
bij de 
besluitvorming te 
betrekken
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vervolgens zo veel mogelijk bij de leveran-
ciers neer te leggen. Leveranciers zullen deze 
risico’s op hun beurt weer, waar mogelijk, 
doorschuiven naar hun toeleveranciers en 
onderaannemers. Kortom, een dergelijke 
vorm van contracteren zet niet alleen de ver-
houdingen op scherp, maar creëert ook een 
klimaat, om in termen van Van Kooten en 
De Bie te spreken, van ‘samen voor ons ei-
gen’. Hetgeen suboptimaliserend effect heeft 
op het uiteindelijke resultaat van het project. 
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, in-
troduceerde British Petroleum (BP)  – ge-
dwongen door de omstandigheden – een 
geheel nieuwe contractstrategie: project 
alliancing. De gedachte achter deze con-
tractstrategie is dat alle betrokken partijen 
een commercieel belang moeten hebben bij 
het uiteindelijke resultaat van het project. 
Dit betekent dat er een basis moet worden 
gecreëerd waarbij alle partijen de noodzaak 
inzien van samenwerken, het ontwikkelen 
van een hecht samenwerkingsverband en 
wederzijds vertrouwen. 
Project alliancing paste BP voor het eerst 
in de jaren tachtig toe op de oliewinning 
van het olieveld Andrew in de Noordzee. 
BP ontwikkelde daarvoor een painshare-
gaineshare compensatieprogramma. De me-
thodiek was een volledig open boekhouding 
van het project, alle onverzekerbare risico’s 
met elkaar delen en gezamenlijk de richtprijs 
(target cost) vaststellen. De richtprijs wordt 
bij oplevering van het project vergeleken 
met de werkelijke kosten. De overschrijdin-
gen of onderschrijdingen worden tussen alle 
partijen verdeeld.4

Mythe
Behalve dat uitgebreide en gedetailleerde 
contracten vaak een suboptimaliserend ef-
fect hebben, blijkt het een mythe te zijn dat 
in dergelijke contracten problemen voorko-
men. De onderzoekers Snijders en Tazelaar 
tonen aan de hand van uitgebreid weten-
schappelijk onderzoek aan dat het verstan-
diger is om te investeren in het leren kennen 
van het zakelijk netwerk van de leverancier 

dan in het opstellen van lijvige contracten.5 
Weten wie de zakelijke partners van leveran-
ciers zijn, zal tot gevolg hebben dat leveran-
ciers zich twee keer zullen bedenken voordat 
ze hun afspraken besluiten niet na te komen. 
De reputatie is dan immers in het geding. 
Inzicht krijgen in het netwerk van leveran-
ciers kan door het systematisch opvragen 
van referenties bij de potentiële leveranciers: 
wie zijn hun opdrachtgevers en hoe was daar 
hun performance. Dat levert niet alleen 
relevante kennis op, maar er gaat ook een 
belangrijk controlerend effect van uit. Een 
leverancier die ondermaats presteert, loopt 
immers het risico van reputatieschade. Een 
bijkomend voordeel van het grondig ‘door-
lichten’ van leveranciers is dat het nuttige 
informatie oplevert over sterke en zwakke 
punten en past performances die in het pro-
gramma van eisen, de overeenkomst en se-
lectiecriteria kunnen worden verwerkt. 
Deze vorm van relatiebeheer wordt nog nau-
welijks als actieve inkoopstrategie gebruikt. 
Dat is opmerkelijk. In de diamanthandel is 
het nog steeds gebruikelijk dat diamanten 
ongezien van eigenaar wisselen. Dat is mo-
gelijk omdat deze handel wordt gekenmerkt 
door één sociaal netwerk, dat qua families en 
religie nauw met elkaar verbonden is. Mis-
bruik van vertrouwen luidt onmiddellijk out 
of business in. Min of meer vergelijkbare net-
werken tref je aan in de beurs- en oliehandel. 
En het gaat hier om veel geld!

Meerwerk
Tijdens de uitvoer van bouwprojecten vin-
den nogal eens discussies plaats of er wel of 
geen sprake is van meerwerk. Discussies die 
niet alleen de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer kunnen vertroebelen, maar 
zelfs het project kunnen stilleggen. Werk-
zaamheden worden pas hervat nadat arbiters 
en soms zelfs de rechter uitspraak hebben ge-
daan. Het evaluatierapport over de Betuwe-
route bevat een creatieve oplossing om dis-
cussies rond meerwerk te isoleren en daarmee 
vertragingsschade te voorkomen (zie kader  
Alliantiefonds). 

Innovatieve inkoopoplossingen kunnen op 
meerdere niveaus plaatsvinden, in verschil-
lende gedaanten en in alle fasen van het 
inkoopproces. Het is de aanbesteder die in-
novatie initieert. De kwaliteit van het inno-
vatieve resultaat wordt in belangrijke mate 
bepaald door de inkoopprofessionaliteit 
van de opdrachtgever. Succesvol innovatief 
inkopen vereist gelijkwaardigheid tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer in termen 
van kennis, vaardigheden, expertise en erva-
ring. Zijn deze bij de aanbestedende dienst 
niet of onvoldoende aanwezig, dan zullen de 
marktpartijen bepalen wat innovatief inko-
pen is. Dat mondt doorgaans uit in aanzien-
lijke budgetoverschrijdingen. Voor succesvol 
innovatief aanbesteden geldt: it takes two to 
tango. £
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alliantiefonds
Wanneer de situatie rondom een contract als 

gevolg van omgevingsfactoren complex is of 

wanneer nog niet alle fysieke omstandigheden 

bekend zijn, dreigt het gevaar van meerkosten 

bij een contract met veel open einden. In dat 

geval kan een alliantiefonds een alternatief 

bieden. Het idee achter een dergelijk fonds is 

dat op onderdelen waar nog onzekerheden zijn, 

opdrachtgever en aannemer gezamenlijk een 

alliantiepot reserveren waaruit de tegenvallers 

betaald worden. deze aanpak prikkelt beide 

partijen om samen tot oplossingen te komen en 

voorkomt de claimcultuur.
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