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Auteursreferaat
Deze afstudeerscriptie bevat het onderzoek naar lokaal- en mkb-inkopen bij publieke organisaties.
Het onderzoek is gericht op de wens van lokaal- en mkb-inkopen en de effectiviteit van het beleid.
Dit betreft een marktonderzoek naar de publieke sector en is onder naam van AevesBenefit
uitgevoerd. De probleemstelling van het onderzoek luidt:
‘‘Welk doel heeft het lokale- en/of MKB-inkoopbeleid van publieke organisaties, zoals gemeenten,
provincies, waterschappen en het Rijk, en is dit beleid ook effectief?’’
Middels deskresearch, enquêtes en interviews wordt er antwoord gegeven op deze hoofdvraag en
worden er aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen zijn gericht op de publieke sector en worden
gepubliceerd door AevesBenefit middels een artikel. Deze is terug te vinden in bijlage 8 en 9, of
onder deze link: https://aevesbenefit.com/news/lokaal-en-mkb-gericht-inkopen/
Indexreferaat
FM, Facility Management, scriptie, lokaal inkopen, wens, effectief, mkb-inkopen, publieke sector,
aanbevelingen, adviesrapport, implementatieplan, consequenties, marktonderzoek.
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Managementsamenvatting
Lokaal- en MKB-aanbesteden is een onderwerp dat men steeds vaker ziet bij inkoop in de publieke
sector. Maar waarom ziet men het terug in het inkoopbeleid en is zo’n inkoopbeleid wel effectief? De
publieke sector kan zichzelf afvragen of het gemeenschapsgeld wel goed besteed wordt als het
inkoopbeleid voorschrijft zo veel mogelijk lokaal te besteden. Daarnaast is het in veel gevallen
onduidelijk of het inkoopbeleid effectief is. Daardoor kan de afdeling inkoop van de desbetreffende
publieke organisatie geen inzicht geven aan de interne- en externe stakeholders.
In dit onderzoeksrapport wordt de volgende probleemstelling beantwoord:
‘‘Welk doel heeft het lokale- en/of MKB-inkoopbeleid van publieke organisaties, zoals gemeenten,
provincies, waterschappen en het Rijk, en is dit beleid ook effectief?’’
De definitie van ‘lokaal aanbesteden’ die tijdens dit onderzoek wordt gehanteerd is:
‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren werk,
levering of dienst, gunt aan een lokale onderneming (uit de gemeente, provincie, waterschap of
verzorgingsgebied van de organisatie).’’
De definitie van ‘MKB’ die tijdens dit onderzoek wordt gehanteerd is:
‘’MKB staat voor midden- en kleinbedrijf, dit zijn bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een
jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen
euro.’’ (MKB Servicedesk, 2017)
Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is er allereerst literatuuronderzoek en
deskresearch verricht. Dit onderzoek vormt de basis van de enquête en de interviews. Er zijn in totaal
164 respondenten op de enquête en in totaal 12 interviews afgenomen. De respondenten zijn van
verschillende publieke organisaties om een zo breed mogelijk beeld te schetsen.
Geconcludeerd kan worden dat een lokaal inkoopbeleid bij 83% (MKB 70%) van de organisaties een
politieke wens is. Verder kan geconcludeerd worden dat de het overgrote deel van de ondervraagde
respondenten lokaal en MKB wel apart benoemd, maar hier geen verschil in ziet. Met lokaal wordt
meestal ook het MKB bedoeld. Daarnaast wordt de effectiviteit van het beleid vaak niet gemeten,
doelstellingen worden bij slechts 10% van de organisaties vastgesteld. Lokaal wordt slechts 36%
gemeten, MKB wordt over het algemeen niet apart benoemd.
Aanbevelingen
Er zijn meerdere aanbevelingen gedaan voor de publieke sector, om zo inkoop in de publieke sector
naar een hoger niveau te tillen. Uit het onderzoek is gebleken dat lokaal inkopen is niet per definitie
goed of slecht is. Een lokaal- en/of mkb-inkoopbeleid kan echter wel zijn doel voorbijstreven.
Daarom zijn de volgende aanbevelingen gegeven. Het doel om lokaal aan te besteden moet niet de
overhand krijgen. De juiste balans dient hierin te worden gevonden. Daarom moet het inkoopbeleid
in de toekomst aangepast worden als dat op dit moment voorschrijft om een minimaal (indien
mogelijk) aantal leveranciers uit te nodigen bij enkelvoudige- en meervoudige onderhandse
aanbestedingen. Dit dient te worden aangepast naar een maximaal aantal lokale (MKB)
ondernemers.
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In het inkoopbeleid dienen de definities van lokaal of MKB vastgelegd te worden. Leg vast wat lokaal
is, bijvoorbeeld de eigen lokale economie en omliggende/aangrenzende lokale economieën. En of de
organisatie wel of niet onderscheidt maakt in lokaal of MKB. Indien dit niet het geval is moet er één
definitie worden vastgelegd, namelijk; lokaal (MKB) inkopen:
‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren werk,
levering of dienst gunt aan lokale (MKB) onderneming (uit de gemeente, provincie, waterschap of
verzorgingsgebied en aangrenzend verzorgingsgebied).’’
Voor het uitnodigen van lokale (MKB) ondernemers is het aanbevolen om een groslijst op te stellen
waarin deze zijn opgenomen. Deze worden dan op een willekeurige wijze geselecteerd, op basis van
een CPV-code. Op deze wijze heeft de inkoper een duidelijk overzicht en kunnen ondernemers
systematisch uitgenodigd worden middels bijvoorbeeld een ‘randomiser’. Dit houdt in dat
leveranciers op een willekeurige wijze worden geselecteerd om de uitnodiging tot offerte zo
objectief mogelijk te laten verlopen.
Daarnaast wordt aanbevolen om de effectiviteit van het beleid te gaan meten en dit terug te
koppelen aan de lokale (MKB) ondernemers. Door de effectiviteit te meten en dit terug te koppelen
laat de publieke organisatie zien aan de ondernemers dat lokaal inkopen op de agenda van de
inkopers staat. Dit moet minimaal eens per jaar worden gemeten. De publicatie van de resultaten
kan via de website van de organisatie of tijdens een informatiebijeenkomst.
Dit leidt tevens tot de laatste aanbeveling. Het organiseren van informatiebijeenkomsten.
Informatiebijeenkomsten dienen minimaal jaarlijks georganiseerd te worden en zijn voor de
geïnteresseerde ondernemers (voornamelijk lokale ondernemers). Hierin wordt de wet- en
regelgeving besproken waar de publieke organisatie mee te maken heeft, het inkoopbeleid
toegelicht en het gebruik van e-tendering. De informatiebijeenkomsten bieden daarnaast de
gelegenheid om het gesprek met elkaar aan te gaan. Zo leert men elkaars knelpunten kennen en kan
daar waar mogelijk naar een oplossing gezocht worden. De lokale (MKB) ondernemers leren hierdoor
ook hoe ze in kunnen schrijven op nationale- en Europese aanbestedingen, waardoor zij zelf meer
kans maken op het winnen van opdrachten zonder dat zij een voorkeursbehandeling krijgen.
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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoek- en adviesrapport ‘De wens en effectiviteit van lokaal- en MKBaanbesteden’. Dit onderzoek dient ter afsluiting van de opleiding Facility Management (BBA) aan de
Haagse Hogeschool en is een verlengde van mijn specialisatie inkoop tijdens mijn studie. Het
onderzoek is in tegenstelling tot veel andere HBO-Facility Management scripties niet uitgevoerd in
een organisatie, maar uit naam van een organisatie. Deze organisatie is AevesBenefit, een specialist
binnen het inkoop vak op het gebied van consultancy, detachering en werving & selectie.
Ik heb onderzoek uitgevoerd naar de wens van lokaal- en MKB-aanbesteden en de effectiviteit van
dit beleid. Het is een onderwerp dat bij veel publieke organisaties actueel is en tevens ook in het
beleid is opgenomen. In het onderzoek wordt gekeken waar de wens vandaan komt en of het wel
doelmatig is. Na de totstandkoming van de resultaten worden aanbevelingen gegeven voor de
publieke organisaties. De onderzoeksresultaten worden door AevesBenefit verspreidt middels een
onderzoeksartikel, met hierin de do’s, don’ts en facts van lokaal (MKB) aanbesteden. De definities
inkopen en aanbesteden worden door elkaar heen gebruikt om de leesbaarheid van de tekst te
verhogen.
Aan dit onderzoek hebben 164 respondenten, die werkzaam zijn in de publieke sector, deelgenomen.
Met twaalf respondenten tevens een diepte-interview is afgenomen. Ik wil alle respondenten graag
bedanken voor hun tijd, zonder hen had ik dit onderzoek niet waar kunnen maken.
Mijn dank gaat uit naar AevesBenefit voor de kans die zij mij hebben gegeven om daar mijn
scriptieonderzoek te verrichten. Ik ben met open armen ontvangen en heb er met plezier mijn
afstudeerstage gelopen.
Mijn speciale dank gaat uit naar Wim Nieland die mij wekelijks begeleid heeft tijdens het onderzoek.
Zijn inzet, steun, feedback, adviezen en enthousiasme voor het onderwerp hebben mij erg geholpen
om te komen tot het onderzoeksrapport zoals voor u ligt.
Vanuit de opleiding ben ik begeleid door Peter Stolk, ik wil hem graag bedanken voor het geven van
feedback en het ondersteunen in mijn afstudeertraject, alsmede het beoordelen van dit rapport. Ook
wil ik graag Anne Marie Eijffinger bedanken voor de tussentijdse en uiteindelijke beoordeling.
Tot slot wil ik graag mijn moeder bedanken voor de steun en feedback tijdens, niet alleen mijn
scriptie, maar de gehele opleiding Facility Management. Dankzij haar heb ik de mogelijkheid gehad
om te komen waar ik nu ben.
Den Haag, 13 maart 2018
D.Q. (Donald) ten Hagen
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Begrippenlijst
Lokaal aanbesteden

‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht
voor een uit te voeren werk, levering of dienst, gunt aan een lokale
onderneming (uit de gemeente, provincie, waterschap of
verzorgingsgebied van de organisatie).’’

MKB

‘’MKB staat voor midden- en kleinbedrijf, dit zijn bedrijven met
maximaal 250 medewerkers, een jaaromzet van hoogstens 50
miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43
miljoen euro.’’ (MKB Servicedesk, 2017)

Ondernemer

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de instandhouding van
de onderneming. Een ondernemer kan vele verschijningsvormen
hebben, van een eenmansbedrijf tot een multinationale
onderneming. (Wat te doen bij ontslag, 2018)

Publieke sector

Verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en
semioverheidsorganisaties. (Politie Academie, 2018)

CPV-Code

Het classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten
specifiek voor overheidsopdrachten. (PIANOo, 2018)

Groslijst

Groslijst is een lijst van geïnteresseerde bedrijven, die in
aanmerking kunnen komen voor enkelvoudige prijsaanbiedingen
en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor een specifieke
discipline. (Gemeente Amsterdam, 2018)

PKV (EMVI)

Bij de beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI) weegt
naast de prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de
beoordeling van inschrijvingen. (PIANOo, 2018)

e-Tendering

Via een applicatie kan de onderneming offertes/aanvragen tot
deelneming online indienen, de digitale bestanden toevoegen en
elektronisch ondertekenen. (Public Procurement, 2018)
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Inleiding
Nederland bevindt zich in een periode waar het weer beter gaat met de economie. Niet alleen
landelijk maar ook lokaal. In 2016 is er voor het eerst sinds de economische crisis een
begrotingsoverschot. (CBS, 2017) Lokaal- en/of MKB-aanbesteden is desondanks een actueel thema
in de publieke sector (83,5% van de respondenten). De afgelopen jaren is het beleid door een groot
deel van de publieke organisaties aangepast. Men ziet het niet alleen in de krimpregio’s, maar ook in
de randstad. Op kleine schaal in gemeenten is er aandacht voor, maar ook in de landelijke politiek is
er veel aandacht voor voornamelijk het MKB. (MKB Amsterdam, 2017) Een lokaal- en/of MKBinkoopbeleid is gefocust op het bevoorrechten van lokale (MKB) ondernemers, om op die wijze een
sterke lokale economie, met een lage werkloosheid te creëren. Maar waar komt de wens van dit
beleid vandaan en is het beleid ook effectief?
Het onderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar deze wens vandaan komt, of het effectief is
en of het ook daadwerkelijk aansluit op hogere organisatiedoelstellingen. Daarnaast wordt
onderzocht welke organisaties gebruik maken van dit beleid. Als resultaat van het onderzoek wordt
een artikel geschreven met de onderzoeksresultaten en adviezen voor de publieke organisaties.
Hierbij wordt een factsheet met do’s en don’ts gepresenteerd om een betere invulling te geven aan
het uit te voeren inkoopbeleid.
Dit onderzoeksrapport beoogt antwoord te geven op de volgende probleemstelling:
‘‘Welk doel heeft het lokale- en/of MKB-inkoopbeleid van publieke organisaties, zoals gemeenten,
provincies, waterschappen en het Rijk, en is dit beleid ook effectief?’’
De doelstelling van het onderzoek is het geven van aanbevelingen aan publieke organisaties als het
gaat om lokaal (MKB) aanbesteden. Dit wordt gepresenteerd middels een artikel op verschillende
inkoopwebsites, vakbladen en social media. Dit onderzoek kan dienen als een houvast voor publieke
organisaties om hun inkoopbeleid aan te passen en een transitie te maken.
Leeswijzer
Het onderzoeksverslag start met de organisatieomschrijving van AevesBenefit gevolgd door de
onderzoeksverantwoording. Hierin worden de hoofdvraag, deelvragen en de wijze waarop het
onderzoek wordt uitgevoerd toegelicht. In hoofdstuk 3 staat het verrichte literatuuronderzoek dat
als grondslag dient voor het onderzoek. De enquête- en interview vragen zijn mede geformuleerd
o.b.v. de resultaten van het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie beschreven
van lokaal- en MKB-inkopen. Hoofdstuk 5 beschrijft de gewenste situatie. In hoofdstuk 6 wordt de
conclusie beschreven middels een GAP-analyse, de conclusie is leidend voor hoofdstuk 7:
aanbevelingen. In hoofdstuk acht wordt het implementatieplan besproken. In het laatste hoofdstuk
worden de consequenties besproken, dit hoofdstuk is onderverdeeld in personele-, organisatorischeen financiële consequenties. Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met een bibliografie, waarin
alle bronnen staan die gebruikt zijn voor dit onderzoek, gevolgd door de bijlagen. In de bijlagen zijn
de uitwerkingen van de deskresearch, interviews, enquêtes en het onderzoeksartikel terug te vinden.

1

Donald ten Hagen – Afstudeerscriptie BBA Facility Management

1. Organisatieanalyse
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij en voor AevesBenefit. Voor het onderzoek is het daarom van
belang om de organisatie te kennen. Daarom is er een organisatieanalyse gemaakt die in dit
hoofdstuk wordt belicht. In bijlage 1 is de interne analyse van AevesBenefit terug te vinden, in bijlage
2 de cultuuranalyse gevolgd door bijlage 3 met de externe analyse.

1.1 Geschiedenis
AevesBenefit is opgericht in 2016 en komt voort uit een overname van Benefit Inkoopadviesgroep
door Aeves B.V. Met de overname werd AevesBenefit marktleider in het inkooplandschap. Aeves
bestond sinds 2011 en positioneerde zich als een professionele dienstverlener voor de hele
commerciële keten. Benefit was sinds 1997 actief in de inkoopdienstverlening en heeft sinds die tijd
een goede reputatie opgebouwd.

1.2 Heden
AevesBenefit’s hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en heeft daarnaast nog twee vestigingen
(Eindhoven en Bussem). AevesBenefit heeft 128 werknemers in dienst, waarvan 100 consultants en
28 medewerkers in de ondersteunende deinstverlening. Het grootste deel van de medewerkers van
AevesBenefit werkt op locatie bij klanten.
AevesBenefit is een inkooporganisatie die actief is in zowel de publieke als private sector en heeft op
dit gebied concurrentie van andere inkooporganisaties. 70% van de werkzaamheden wordt in de
publieke sector uitgevoerd en 30% in de private sector. AevesBenefit is een winst gedreven
organisatie die in het ‘Adviesbureau Top 50 van Management en Consulting’ staat. Dit boekjaar
wordt er 24 miljoen omgezet. Over de winst wordt geen uitspraak gedaan. De algemeen directeur
heeft een aantal jaren terug laten weten dat het streven is dat AevesBenefit in 2020 een omzet van
25 miljoen heeft. (AevesBenefit, 2016)
AevesBenefit onderscheidt zich in de markt door kennis van inkoop enerzijds en kwaliteit en
opleiding van medewerkers anderzijds. Daarbij verricht AevesBenefit marktonderzoek naar de trends
en ontwikkelingen binnen de inkoopsector. Dit betreft zowel trends binnen de private- als de
publieke sector. Van het onderzoek wordt dan een artikel gepubliceerd en op die manier laat
AevesBenefit aan haar klanten zien interesse te hebben in de trends en ontwikkelingen in de markt,
en creëert AevesBenefit naamsbekendheid.

1.3 Missie en visie
De missie van AevesBenefit is:

‘’Wij zijn Aeves Benefit. We bieden de mooiste opdrachten in de markt. Aan talenten die
gedreven en bevlogen zijn om bij klanten het verschil te maken. Onze missie is om een hecht
en bruisend netwerk te zijn voor topprofessionals. Mensen die koploper willen zijn in hun vak.
Maar waar het óók draait om de fun-factor. We investeren continue in de ontwikkeling van
onze professionals, om onze klanten maximaal profijt te geven van onze aanwezigheid.
Samen met de klant tillen we inkoop naar een hoger plan. Daarmee zijn wij het kloppend hart
van de inkoopgemeenschap. De plek waar je boven jezelf uitstijgt.’’ (Nieland, 2017)
De visie van AevesBenefit is:

‘’Door diepgaande kennis van onze vakgebieden, marktsegmenten en onze oprechte
interesse in mensen verkrijgen we een aansprekende klantenlijst. Onze medewerkers
ontwikkelen zich continu in de door hun gewenste richting. Wij bieden de beste
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werkomgeving voor mensen die onze passie delen en samen bieden we onze klanten
meerwaarde. (Nieland, 2017)
• AevesBenefit streeft ernaar om een robuuste speler in de markt te zijn;
• AevesBenefit is een partij waar klanten graag mee samenwerken;
• AevesBenefit is een organisatie waar mensen graag werken.’’

1.4 Externe omgevingsanalyse
AevesBenefit behoort tot de top 5 snelst groeiende bedrijven van regio West-Nederland. Hiervoor
heeft AevesBenefit de FD Gouden Gazelle Award in ontvangst mogen nemen. Iedere onderneming
die de afgelopen drie boekjaren minstens 20% omzetgroei heeft behaald, mag zich FD Gazelle
noemen. (AevesBenefit, 2017)
De grootste concurrenten van AevesBenefit zijn het NIC, InQuest, Yacht, Emeritor, InkopenVoor en
InSinc.
De publieke sector
Dit onderzoeksverslag richt zich op de publieke sector. De publieke sector is een verzamelnaam voor
alle overheidsorganisaties. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de gemeenten, provincies, waterschappen
en de Rijksoverheid. Deze organisaties houden zich bezig met ‘publieke taken’, zoals het onderhoud
van wegen, sociale voorzieningen en het inkopen van diensten. Ook privaatrechtelijke organisaties
die publieke taken uitvoeren, worden tot de publieke sector gerekend. Denk hierbij aan
zorginstellingen, onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en
kinderdagverblijven. (NEVI, 2012)
De overheid bestaat uit de centrale en decentrale overheid. De centrale overheid bestaat uit 11
ministeries, de rechterlijke macht, Hoge Colleges van de Staat en adviescolleges. Tot de decentrale
overheid behoren de provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen (ZBO),
onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen, nutsbedrijven en semioverheidsorganisaties.
(Overheid, 2017)
Ontwikkelingen overheidsinkoop
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de economie sinds 2013 weer aantrekt. Het aantal werklozen in
november lag onder de 400 duizend en de arbeidsmarkt verbeterd verder. Dit is ook van invloed op
de overheidsuitgaven. De publieke sector koopt momenteel voor meer dan 73 miljard euro per jaar
in. Een groot deel van deze uitgaven wordt jaarlijks aanbesteed door de overheid- en dit bedrag stijgt
continu. (NEVI, 2017)(CBS, 2018)
De publieke sector kent meerdere trends en ontwikkelingen op dit moment. Deze worden hieronder
beschreven:
- Technologische ontwikkelingen: Op het gebied van inkoop is er de laatste jaren veel
veranderd. Zo beschikken grote organisaties over uitgebreide informatiesystemen en neemt
de professionaliteit van inkoop toe.
Men maakt steeds meer gebruik van gegevensverwerking via de Cloud. Voordelen hiervan
zijn bijvoorbeeld dat de gegevens overal bereikbaar zijn, een centrale opslag, veilige opslag,
die duurzaam en goedkoper is doordat servers en software de deur uit kunnen. Nadelen
hiervan zijn dat het gehackt kan worden. Door de centrale opslag kunnen hackers in een klap
over alle gegevens beschikken. Daarnaast heeft de betrouwbaarheid van het systeem een
grote impact op de continuïteit van een organisatie. (Facto, 2017) (NU, 2009)
- Regelgeving trends: AevesBenefit is werkzaam in zowel de private- als de publieke sector. In
de publieke sector heeft de organisatie te maken met regelgeving van de overheid en
Europese regelgeving. Zo heeft het te maken met de Europese Aanbestedingswet 2012. Hier
3
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vinden jaarlijks wijzigingen in plaats. De drempel voor Europees aanbesteden is de afgelopen
jaren verhoogd.
Maatschappelijke en culturele trends: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de
laatste jaren een trend. De maatschappij zet hierbij druk op politieke partijen om het MKB en
ZZP meer onder de aandacht te brengen. SROI speelt daarbij ook een rol. De Rijksoverheid
geeft daarbij aan dat minimaal 5% van de totale waarde van een opdracht uitgegeven dient
te worden aan social return. Dit kan in de vorm van werknemers in dienst hebben met een
afstand tot de arbeidsmarkt, cursus solliciteren geven aan werkzoekenden, geld investeren in
onderwijs of andere sociale doeleinden.

De uitwerkingen van de externe analyse zijn terug te vinden in bijlage 3.

4
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2. Onderzoeksverantwoording
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek weergeven. Allereerst wordt het onderzoekmodel
(figuur 1) weergeven die de basis vormt voor de structuur in dit rapport. Daarna worden de
deelvragen benoemd die ter ondersteuning van de hoofdvraag dienen. Vervolgens zullen de
gemaakte keuzes en gehanteerde onderzoeksmethoden worden toegelicht. De planning die is
aangehouden is terug te vinden in bijlage 10. Voor dit hoofdstuk is er gebruik gemaakt van het boek:
Wat is onderzoek? (Verhoeven, Wat is onderzoek?, 2011)

Figuur 1 Onderzoekmodel

2.1 Hoofdvraag en deelvragen
De hoofdvraag luidt al volgt:
‘‘Welk doel heeft het lokale- en/of MKB-inkoopbeleid van publieke organisaties, zoals gemeenten,
provincies, waterschappen en het Rijk, en is dit beleid ook effectief?’’
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld:
- ‘’Welke publieke organisaties voeren het lokale inkoopbeleid/MKB-beleid?’’
- ‘’Waar komt de wens naar lokaal- en/of MKB-aanbesteden vandaan?’’
- ‘’Hoe verantwoorden publieke organisaties het lokale inkoopbeleid?’’
- ‘’Hoe sluit het lokale inkoopbeleid aan op de hogere doelstellingen van de organisatie?’’
- ‘’Hoe wordt de objectiviteit gewaarborgd bij lokale aanbestedingen?’’
- ‘’Hoe effectief is het lokale inkoopbeleid van overheidsorganisaties?’’

2.2 Doelstellingen
De doelstellingen van het onderzoek zijn:
- Inzicht verkrijgen waarom publieke organisaties, zoals de gemeenten, provincies,
waterschappen en het Rijk, ervoor kiezen om lokaal aan te besteden;
- Inzicht verkrijgen in hoe publieke organisaties lokaal aanbesteden verantwoorden;
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Kennis en inzicht verkrijgen of het lokale inkoopbeleid in overeenstemming is met de hogere
organisatie doelstellingen;
De verschillen tussen deze sub-sectoren in kaart brengen m.b.t. het lokale inkoopbeleid;
Kennis en inzicht in de markt te verkrijgen voor AevesBenefit, om middels een artikel te laten
zien dat AevesBenefit aandacht besteedt en interesse toont aan de inkoopsector.

2.3 Onderzoeksopzet
In tabel 1 hieronder wordt ingegaan op de onderzoeksmethoden en verantwoording per deelvraag:
Tabel 1 Onderzoeksopzet

Deelvraag

Soort
onderzoek
Deskresearch
en kwantitatief
onderzoek

Methode

Verantwoording

Literatuurstudie
en enquêtes

Waar komt de wens naar
lokaal aanbesteden
vandaan?

Deskresearch,
kwantitatief,
kwalitatief
onderzoek

Literatuurstudie,
enquêtes en
interviews (half
gestructureerd)

Hoe verantwoorden
publieke organisaties het
lokale
aanbestedingsbeleid?

Deskresearch,
kwalitatief- en
kwantitatief
onderzoek

Literatuurstudie,
enquêtes en
interviews (half
gestructureerd)

Hoe sluit het lokale
aanbestedingsbeleid aan op
de hogere doelstellingen
van de organisatie?

Deskresearch
en kwalitatief
onderzoek

Literatuurstudie
en interviews
(half
gestructureerd)

Hoe wordt de objectiviteit
gewaarborgd bij lokale
aanbestedingen?

Deskresearch,
kwalitatief- en
kwantitatief
onderzoek

Literatuurstudie,
enquêtes en
interviews (half
gestructureerd)

Hoe effectief is het lokale
aanbestedingsbeleid van
overheidsorganisaties?

Deskresearch
en kwantitatief
onderzoek

Literatuurstudie
en enquêtes

De resultaten uit de
deelvraag geven inzicht in de
publieke organisaties die
lokaal aanbesteden in hun
beleid hebben staan. Dit
wordt gebruikt om het
verdere onderzoek af te
kaderen.
Deze deelvraag dient
beantwoord te worden om
een beeld te krijgen,
waarom publieke
organisaties lokaal
aanbesteden.
Met deze deelvraag kan
worden vastgesteld hoe
verantwoording wordt
afgelegd, om lokaal aan te
besteden.
Het doel van het onderzoek
is om te kijken of de
doelstellingen die hogerop
vastgesteld zijn, in lijn zijn
met het inkoopbeleid. Zo
kan worden vastgesteld of
het lokale
aanbestedingsbeleid ook de
doelstellingen nastreeft.
Het doel is om te
onderzoeken of de
leverancierskeuze wel
objectief verricht wordt.
Hierdoor wordt duidelijk of
leveranciers niet
buitengesloten worden.
Om te onderzoeken of het
lokale aanbestedingsbeleid
ook echt zijn vruchten
afwerpt.

Welke publieke
organisaties voeren het
lokale
aanbestedingsbeleid/MKBbeleid?
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2.4 Toelichting onderzoek
Er is gekozen voor een combinatie van deskresearch, kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Bij
deskresearch worden data verzameld en geanalyseerd. Hierbij gaat het om informatie die al bekend
is over het betreffende onderwerp en zijn gepubliceerd door andere onderzoekers en
wetenschappers. (Verhoeven, 2011)
Kwantitatief onderzoek geeft de mogelijkheid om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie.
De resultaten van de enquêtes drukken de huidige situatie uit in cijfers. Zo kan er een mooi overzicht
worden gegeven middels grafieken.
Het kwalitatieve onderzoek geeft vervolgens de mogelijkheid om dieper in te gaan op de verkregen
informatie. Dit wordt gedaan middels half gestructureerde interviews. Hierbij wordt een interview
opgesteld waarvan afgeweken mag worden indien dit nodig geacht wordt. Hierdoor is het mogelijk
om door te vragen en zo extra informatie te verschaffen.
Kwalitatief onderzoek
Er zijn 12 interviews afgenomen met (hoofd) inkopers, beleidsbepalers en een aanbestedingsjurist
van publieke organisaties. Deze zijn geselecteerd uit de respondenten van de enquête. De interviews
zijn afgenomen bij verschillende publieke organisaties, om een juist beeld weer te geven. Aangezien
lokaal- en MKB inkopen voornamelijk speelt bij de gemeenten zijn hier de meeste interviews
afgenomen. De interviews zijn terug te vinden in bijlage 4.
Kwantitatief onderzoek
Er is voor gekozen om het kwantitatieve onderzoek middels enquêtes af te nemen. Om vanuit
verschillende delen van Nederland respons te verkrijgen is er gekozen om de enquête digitaal af te
nemen. Hiervoor is gebruik gemaakt van SurveyMonkey.com. SurveyMonkey is een webbased
programma dat de mogelijkheid biedt om digitaal een enquête te creëren en te analyseren. Vanuit
SurveyMonkey worden de resultaten geëxporteerd naar Statistical Package fort he SocialSciences
(SPSS). Met behulp van SPSS kunnen verbanden worden geanalyseerd en uitgewerkt. De verbanden
zijn middels de correlatiemethode gevonden en uitgewerkt in grafieken om een duidelijk beeld te
weergeven.
De enquêtes worden anoniem ingevuld om op die manier een zo objectief mogelijke respons te
verkrijgen. De respondenten kunnen aan het einde van de enquête invullen of ze interesse hebben in
een interview naar aanleiding van de enquête. De vragenlijst van de enquête is terug te vinden in
bijlage 5.
Een online enquête heeft verschillende voor- en nadelen. Deze worden in tabel 2 hieronder
weergeven. (Rijksoverheid, 2007) (SurveyAnyplace, 2017)
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Tabel 2 Voor- en nadelen online enquête

Voordelen
Relatief groot bereik, in een korte tijd
Mogelijkheid tot anoniem invullen
Er kunnen statistische analyses worden
uitgevoerd
De manier van vragen is sterk
gestandaardiseerd waardoor meer eenduidige
antwoorden worden verkregen
Er kan gemakkelijk en snel data verzameld
worden

Nadelen
De respondent geeft slechts antwoord op de
aan hem gestelde vragen; weinig eigen inbreng
Een enquête laat ruimte over tot eigen
interpretatie
Sommige vragen zijn moeilijk te analyseren
Er kan niet worden ingegaan op vragen buiten
de vragenlijst
De enquête biedt geen inzicht in achterliggende
motieven of argumenten

Verantwoording onderzoekspopulatie
Voor het onderzoek zijn zoveel mogelijk inkopers bij verschillende (semi-)publieke organisaties
benaderd. Bij de benadering is geen onderscheid gemaakt in inkoopvolume of de functie binnen de
afdeling inkoop. Om de enquête te verspreiden is er gebruik gemaakt van de website van
AevesBenefit, InkopersCafé, PIANOo, de nieuwsbrief van NEVI en social media (LinkedIn). Er is
gebruik gemaakt van het LinkedIn-netwerk van Wim Nieland (mijn begeleider bij AevesBenefit). Via
LinkedIn is een lijst met 420 connecties opgesteld en deze zijn persoonlijk benaderd. Op het moment
dat de connecties benaderd werden waren grote pieken te zien in het aantal respondenten.
Voornamelijk zijn de respondenten van de enquête LinkedIn-connecties van Wim Nieland.
De enquête is uiteindelijk 164 keer ingevuld. Het bereik van de website van AevesBenefit,
InkopersCafé en de nieuwsbrief van NEVI is moeilijk in te schatten. Uitgaand van de connecties die
via LinkedIn zijn benaderd is er een responspercentage van 39%.
Naar schatting van Wim Nieland zijn er ongeveer 5.000 inkopers actief in de publieke sector. Daar
zijn de 164 respondenten slechts een kleine afspiegeling van, namelijk 3,28%. Tabel 3 weergeeft het
aantal respondenten.
Tabel 3 Respondenten

Waar werkt u?
Aantal
Gemeente
74
Provincie
12
Waterschap
7
Rijksoverheid
19
ZBO
5
Onderwijsorganisatie
21
Academisch
5
ziekenhuis
NUTS-sector
10
Anders, namelijk
11
Total
164

Percentage
45,1
7,3
4,3
11,6
3
12,8
3
6,1
6,7
100
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De interviews zijn afgenomen met inkopers uit verschillende sub-sectoren binnen de publieke sector.
Deze inkopers hadden in de enquête aangegeven open te staan voor een interview. In totaal zijn er
12 interviews afgenomen. Hiervan zijn er 6 telefonisch en 6 persoonlijk op locatie afgenomen. De
interviews zijn opgenomen en later uitgewerkt. De uitwerkingen zijn per mail verzonden naar de
respondenten en deze hebben per mail geantwoord met op- of aanmerkingen en een akkoord. Deze
zijn terug te vinden in bijlage 4.
Doelgroep
Het onderzoek is gericht op inkopers die werkzaam zijn binnen de publieke sector. Het gaat in dit
onderzoek om inkopers op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau binnen de gehele
publieke sector. Zo is er ook voor gekozen om de gehele publieke sector te enquêteren om een zo
breed mogelijk beeld te kunnen schetsen.

9
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3. Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk is de theorie beschreven die relevant is voor het onderzoek. Om een beter beeld te
krijgen van inkoop in de publieke sector is er onderzoek verricht naar het inkoopproces, inkoop- en
inkoopbeleid, de mogelijkheden tot lokaal aanbesteden, het MKB, het meten van effectiviteit en is er
gekeken naar eerder gepubliceerde onderzoeken/werken over dit onderwerp.

3.1 Inkoopproces
Het inkoopproces van Van Weele omvat 6 stappen. Deze stappen zijn verdeeld in tactische inkoop en
operationele inkoop. Onder tactische inkoop vallen de stappen specificeren, selecteren en
contracteren, en houdt zich bezig met de totstandkoming van een contract. Onder operationele
inkoop vallen de stappen bestellen, bewaken en nazorg. Deze stappen gaan over het uitvoeren van
het contract. De 6 stappen worden hieronder uitgelegd. (Rietveld, 2009)
1. Specificeren: een specificatie beschrijft de functies waaraan het product of dienst moet
voldoen om bijdrage te leveren aan het gestelde gebruikersdoel. Hierin wordt onderscheidt
gemaakt tussen drie typen specificaties:
a. Functionele specificatie: een beschrijving van de functies waaraan een product of
dienst moet voldoen. De specificatie omschrijft wat het product of dienst moet
kunnen doen.
b. Conceptspecificatie: geeft al nauwkeuriger aan op welke manier de behoefte kan
worden gerealiseerd.
c. Detailspecificatie: een gedetailleerde omschrijving van gewenst product of dienst.
2. Selecteren: in de selectiefase worden potentiële leveranciers geselecteerd om een offerte in
te dienen. In de meeste gevallen doorloopt het selectieproces de volgende stappen:
a. Marktonderzoek: hier worden de mogelijk leveranciers vastgesteld.
b. Opstellen ‘bidders list’: er wordt een keuze gemaakt uit de lijst met mogelijke
leveranciers.
c. Aanvragen van offertes: hierbij wordt informatie uitgewisseld met de leveranciers.
d. Vergelijken van de offertes en kiezen van leverancier: dit vindt plaats op basis van
gunningscriteria.
3. Contracteren: in deze fase wordt er onderhandeld met de gekozen leverancier(s). Hierbij
wordt een uiteindelijke keuze gemaakt voor de beste leverancier (beste PKV).
4. Bestellen: het daadwerkelijke bestellen van producten en diensten. Dit wordt niet altijd door
de inkoper verricht, de opdrachtgever, interne klant of budgethouder kan dit ook verrichten.
5. Bewaken: er wordt bewaakt of de bestelde producten of diensten ook daadwerkelijk worden
geleverd volgens de gemaakte afspraken.
6. Nazorg en evaluatie: de goederen en diensten zijn geleverd en na keuring of inspectie door
de interne klant geaccepteerd. De leverancier heeft zijn plicht gedaan en zal volgens de
gemaakte afspraken een factuur zenden. De afdeling financiën heeft de betaling verricht,
waarna de volgende 2 taken resteren:
a. Het bijwerken van het inkoopdossier, archiveren van relevante stukken en
documentatie.
b. Het bijwerken van de leveranciersgegevens. De prestaties van de leverancier moeten
worden bijgeschreven in het daarvoor bestemde systeem om de prestaties van
leveranciers bij te houden.

Figuur 2 Inkoopproces
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Inkoopproces publieke sector
Het verschil tussen de private- en de publieke sector komt vooral tot uiting in het tactische
inkoopproces. De publieke sector dient hier rekening te houden met de Europese Aanbestedingswet
2012. Deze wet is opgesteld om overheidsinkopen op een transparante wijze te laten verlopen en
alle aanbieders een gelijke kans te bieden om een opdracht te verwerven. De doelstellingen zijn
volledig gericht op het behartigen van het algemeen, sociaal en maatschappelijk belang en niet op
het genereren van winst. (Van Weele, Van Berkel-Schoonen, & Walhof, 2017)

Figuur 3 Inkoopproces publieke sector

Beginselen inkoop publieke sector
Publieke organisaties hebben te maken met speciale
regels als zij een inkoopopdracht plaatsen. Deze regels
zijn er om te zorgen dat algemene beginselen van
objectiviteit, transparantie, gelijkheid, nondiscriminatie en proportionaliteit worden
gerespecteerd. Deze regels zijn opgesteld omdat de
publieke sector het publieke belang dient. (PIANOo,
2017)
Daarnaast hebben publieke inkopers te maken met een
gedragscode voor verantwoord inkopen. Deze
gedragscode schrijft voor dat de inkoper ethisch dient
te handelen. NEVI ontwikkelde daarom een nieuwe
NEVI Gedragscode die inkopers, maar ook alle andere
betrokkenen bij het inkoopproces, handreiking biedt bij Figuur 4 Kernwaarden NEVI gedragscode
het omgaan met ethische dilemma’s in het werk. De
code kent vier kernwaarden, deze worden in figuur 4 hiernaast weergeven. (NEVI, 2012)
Spanningsveld inkoper publieke- en private sector
De overheidsinkoper heeft te maken met een ander spanningsveld dan de inkoper in het
bedrijfsleven. Het verschil in omstandigheden tussen de publieke- en private sector is in bijlage 8.1
weergeven. (Eestum, 2015)
Verplichtingen volgens Aanbestedingswet 2012
De aanbestedingsregelgeving en het inkoopbeleid bepaalt de speelruimte die de overheidsinkoper
heeft om beleidsdoeltellingen in een aanbesteding mee te nemen. In artikel 1.4 van de
Aanbestedingswet staat dat een aanbestedende dienst die een overeenkomst tot het verrichten van
werken, leveringen of diensten wil sluiten, bepaalt dient te worden op basis van objectieve criteria.
Zo dient de keuze voor de wijze waarop de aanbestedende dienst een overeenkomst tot stand wil
brengen en de keuze voor de ondernemer(s) die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure
bekend te zijn. De overheid wil zo doel- en rechtmatig mogelijk met haar publieke middelen omgaan.
De aanbestedende dienst draagt zorg voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde
voor de publieke middelen bij het aangaan van een overeenkomst. Dit houdt in dat de beste prijs11
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kwaliteitverhouding verwacht wordt. Indien een keuze is gemaakt voor een leverancier dient de
aanbestedende dienst deze keuze te motiveren wanneer een ondernemer hier een schriftelijk
verzoek voor indient. (Overheid, 2016)

3.2 Inkoopbeleid (aanbestedingsbeleid)
De meeste inkopende organisaties hebben een eigen inkoopbeleid met economische, sociale en
maatschappelijke uitgangspunten. Hun inkoopbeleid is vaak afgeleid van het algemene beleid.
(PIANOo, 2017)
Het is een beschrijving van hoe een organisatie doelmatig en rechtmatig in wil kopen. Het verlagen
van inkoopkosten, verminderen van toeleveringsrisico’s, verhogen van de product- en
leverancierskwaliteit en het verbeteren van de inkoopfunctie zijn andere algemene doelstellingen die
in het inkoopbeleid terug kunnen komen. Daarnaast kunnen specifieke doelstellingen in het
inkoopbeleid opgenomen worden, zoals:
- Duurzaam inkopen;
- Innovatie bevorderen;
- Sociale criteria;
- Het betrekken van het MKB.

3.3 Mogelijkheden tot lokaal aanbesteden
Lokaal aanbesteden is mogelijk middels onderhandse aanbestedingen. Hier wordt onderscheid
gemaakt tussen enkelvoudige- en meervoudige onderhandse aanbestedingen. Bij enkelvoudige
onderhandse aanbestedingen wordt de opdracht gegund aan één partij, die is geselecteerd om een
offerte in te dienen op basis van objectieve criteria. Bij meervoudige onderhandse aanbesteding
worden minimaal 3 en maximaal 5 partijen uitgenodigd om een offerte in te dienen. De keuze van
leveranciers dient gemotiveerd te worden. Ook de keuze voor de uitvoerende leverancier dient
gemotiveerd te worden. De vraag is of de leverancierskeuze objectief wordt verricht. (PIANOo, 2017)
(PIANOo, 2017)
Lokale aanbestedingen door publieke organisaties (gemeenten, provincies, waterschappen en het
Rijk) vinden plaats door middel van onderhandse aanbestedingen. Publieke organisaties voeren
lokale aanbestedingen uit omdat dit over het algemeen in beleidsdoelen is vastgesteld.
Onderhandse aanbestedingen vinden plaatst onder de Europese Aanbestedingsdrempel en zonder
duidelijk grensoverschrijdend belang (nationaal aanbesteden). Een nadere uitleg wordt gegeven in
bijlage 8.3.
Percelen
De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst een opdracht in principe in
meerdere percelen moet opdelen. Indien ervoor wordt gekozen om dit niet te doen, dan moet de
keuze in het aanbestedingsdocument worden gemotiveerd. Indien de opdracht verdeeld wordt in
percelen kunnen een of meerdere percelen van de Europese aanbestedingsplicht worden
uitgezonderd. Dit mag voor diensten van elk perceel met een waarde van minder dan €80.000,-. Voor
werken geldt hetzelfde bij een waarde van minder dan €1.000.000,-. Dit mag alleen voor zover het
totale bedrag van deze percelen niet meer bedraagt dan twintig procent van de waarde van de totale
opdracht. Een essentiële voorwaarde voor het repassen van de percelenregeling is dat de percelen
gelijktijdig op de markt worden gezet. (PIANOo, 2017)
Motivering leverancierskeuze
Op 1 juli 2016 is de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Hierin is opgenomen
dat de keuze voor een ondernemer gemotiveerd dient te worden vanaf vastgestelde
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drempelwaarden. Deze verschillen per levering, werk en dienst. Voor een levering of dienst geldt dat
vanaf €33.000,- tot de Europese drempelwaarden een summiere motivering voor de
leverancierskeuze gegeven dient te worden. Bij werken dient een motivering gegeven te worden bij
een bedrag van €150.000,- tot €1.500.000,Jaarlijks worden de gunningen met een waarde tussen de €15.000,- en de Europese drempelwaarde
gecontroleerd door de ministeries. Zij analyseren achteraf (ex-post) het leveranciersbestand. Het
doel van deze analyse is vaststellen of naar het oordeel van het ministerie opeenvolgende
soortgelijke opdrachten niet zonder legitieme reden aan dezelfde leveranciers zijn gegund.
Indien dit wel het geval blijkt, wordt er door het desbetreffende ministerie een verbeterplan
opgesteld. De CPO Rijk dient jaarlijks geïnformeerd te worden over de jaarlijkse ex-post analyse en
indien van toepassing over de verbeterplannen. (Overheid, 2017)
EMVI
Sinds de invoering van de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 heeft het begrip EMVI
een andere betekenis gekregen. EMVI is een term om te gunnen, en kan op drie manieren worden
bepaald, namelijk:
- Beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV): dit betreft het gunningscriterium EMVI zoals in
de Aanbestedingswet 2012 was opgenomen;
- Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (laagste BKV): naast de aanschafprijs van een
product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn
verbonden aan de Total Cost of Ownership (TCO). Hiervoor zijn de volgende handvatten en
voorwaarden opgesteld:
o Objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;
o Toegankelijk voor alle partijen;
o De vereiste gegevens moeten met een redelijke inspanning verstrekt kunnen worden
door normaal zorgvuldige ondernemers.
- Laagste prijs (LP): hierbij is alleen de aanschafprijs bepalend.
Selectie- en gunningscriteria
De keuze van de winnende inschrijver vindt plaats in twee fasen, namelijk:
1. Selectiefase: in deze fase wordt de leverancier beoordeeld op de bekwaamheid en
geschiktheid. Dit gebeurt aan de hand van uitsluitingscriteria en criteria van economische en
financiële draagkracht, beroeps- en technische kennis en bekwaamheid.
2. Gunningsfase: in deze fase worden de inschrijvingen van de leveranciers onderzocht en
wordt daaruit de beste leverancier gekozen. Dit gebeurt aan de hand van objectieve criteria
die rekening houden met de kwaliteit van de aangeboden producten of diensten.
Voor de gunning moeten publieke organisaties een motivatie opnemen. Zo worden afgevallen
leveranciers in staat gesteld om te kijken of het zinvol is om in beroep te gaan. Ook moeten er
minimaal 20 dagen tussen de gunningsbeslissing en het sluiten van een overeenkomst zitten. (Europa
Decentraal, 2017)
Toegang lokaal MKB
De gemeente heeft meerdere mogelijkheden om de toegang van lokale MKB-bedrijven te vergroten,
namelijk door: (PIANOo, 2017)
- Geen disproportionele (zware) eisen te stellen aan ondernemers. De eisen moeten relevant
zijn en in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Dit beginsel is expliciet in
de Aanbestedingswet 2012 opgenomen en wordt in de Gids Proportionaliteit nader
uitgewerkt;

13

Donald ten Hagen – Afstudeerscriptie BBA Facility Management
-

Het realiseren van een zo eenvoudig mogelijke en voor marktpartijen zo goedkoop mogelijke
aanbestedingsprocedure;
Het voorkomen van nodeloos samenvoegen van opdrachten tot één mega opdracht;
Het afzien van het vragen naar diverse bedrijfseconomische ratio’s en een bankgarantie. In
plaats daarvan verzoeken om een eigen verklaring inzake financiële gezondheid;
Het opdelen van een opdracht in percelen. Als een opdeling in percelen niet passend wordt
geacht, moet u deze keuze in het aanbestedingsdocument motiveren.

3.4 MKB
Aandeel MKB in aantal bedrijven, toegevoegde waarde en werkgelegenheid
Dat overheidsorganisaties voor het lokale MKB kiezen is niet onlogisch. Het MKB in Nederland
vertegenwoordigd veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Hieronder vindt u 3 tabellen
waarin het aandeel van het MKB wordt weergeven (CBS, 2015):

Figuur 5 Aandeel MKB

Zoals te zien in bovenstaande tabel is het MKB goed voor 99,8% van het totale aantal bedrijven,
vertegenwoordigd het 61% van de totale toegevoegde waarde in geld (bbp) en vertegenwoordigd
het 70% van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Dit betekent dat meer dan twee van de drie
werknemers in het Nederlandse bedrijfsleven werkt bij een MKB-bedrijf.
Innovatie
Het argument dat het MKB innovatief is wordt vaak gebruikt door inkopers en het MKB zelf. Uit
onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat deze innovatie voornamelijk van het
middenbedrijf afkomstig is. Grote bedrijven besteden relatief vaker en meer geld aan R&D dan
kleinere bedrijven. Voornamelijk de kleinste bedrijven met minder dan 10 medewerkers geven
weinig geld uit aan R&D, namelijk minder dan 1 procent. Bedrijven met meer dan 50 werkzame
personen zien meer kansen om zelf R&D te doen, namelijk een kwart van deze bedrijven.
Register lokale ondernemers
Om een overzicht te hebben welke ondernemers opereren binnen de gemeenten, maken steeds
meer gemeenten gebruik van een register. Hier kunnen lokale ondernemers zich aanmelden en
bekend maken welke diensten zij verlenen. Zo zijn de lokale ondernemers beter in kaart gebracht
voor de gemeenten en is de kans aanzienlijk groter dat er gekozen wordt voor een lokale
ondernemer. (Het Kontakt Harderwijk, 2016)
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3.5 Beleidsprestaties meten middels model van Izegem (effectiviteit)
Om het beleid te kunnen beoordelen is er een prestatiemeetsysteem opgezet voor overheidsbeleid
door Izegem. Dit prestatiemeetsysteem gaat in op de ingezette Middelen, door Activiteit omgezet in
geleverde Prestaties en aldus bepaalde Effecten genererend (samengevat MAPE). Via een
doelmatigheidsanalyse worden de belangrijkste relaties in een overheidsorganisatie toegelicht,
opgevolgd en verantwoord bij respectievelijk de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van
een beleid. In het model wordt rekening gehouden met de strategische en operationele
doelstellingen, die geformuleerd worden vanuit de beschikbare financiële beleidsruimte en in de
samenleving aanwezige behoeften. (Izegem, 2002)
De samenvoeging van de geformuleerde doelstellingen en relaties tussen de MAPE-elementen met
de beleids- en beheers cyclus, levert het volgende schema op:

Figuur 6 Beleidsprestaties meten (Izegem)

3.6 Social Return on Investment (SROI)
Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de
opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken
bij de uitvoering van de opdracht. Zo kan een aanbestedende dienst een opdrachtnemer verplichten
of stimuleren om vijf procent (vijf procent is gebruikelijk), van de totale waarde van de opdracht, aan
social return te besteden. (PIANOo, 2017)

3.7 Onderzoek en opinie
Openbaar- of onderhands aanbesteden (Telgen, 2015)
In de circulaire van Binnenlandse Zaken zijn grensbedragen onder de Europese drempelwaarde
vastgesteld. Onder deze drempelwaarde wordt een keuze gemaakt voor enkelvoudig- of een
meervoudige onderhandse aanbesteding. De bedragen zijn €50.000,- voor leveringen of diensten en
€150.000,- voor werken. Hier zijn ook uitzonderingen op zoals beschreven in de alinea:
Mogelijkheden tot aanbesteden.
Door de hoogte van de grensbedragen kunnen meer opdrachten onderhands worden gegund. Per
definitie betekent dit dat deze niet open staat voor aanbieders die niet uitgenodigd worden. De
keuze dient formeel een objectief, niet discriminatoir en transparant proces te zijn, dat ook nog eens
moet kunnen worden gemotiveerd. De praktijk leert dat dit lang niet altijd het geval is. Voornamelijk
bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen worden vrijwel uitsluitend partijen uitgenodigd,
waarmee en eerder ervaring opdeed. Hier is dus sprake van discriminatie.
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‘’Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen worden nog wel eens ‘onbekenden’ betrokken.’’
‘’Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen worden nog wel eens ‘onbekenden’ betrokken’’,
aldus Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit
Twente. Maar ook daar worden grotendeels ‘bekenden’ van de publieke organisaties uitgenodigd.
Per definitie hebben ondernemers die bij de ‘onbekenden’ horen minder kans bij de rijksoverheid. De
Rijksoverheid heeft het veel over het stimuleren van het MKB. De grensbedragen zijn echter hoog en
dat maakt het voor het MKB juist niet makkelijker om in te schrijven voor een opdracht. Met een
paar opdrachten van €50.000,- of €150.000,- is het MKB of een ZZP’er voorzien van een jaaromzet,
maar de hoge drempelbedragen bemoeilijken inschrijvingen.
Daarom rest de vraag waarom er vaak wordt gekozen voor een onderhandse aanbesteding.
Openbare aanbestedingen zijn mogelijk niet heel veel duurder dan onderhandse aanbestedingen. In
beide gevallen dienst een bestek gemaakt te worden en offertes beoordeeld.
Opinie lokaal aanbesteden PIANOo (PIANOo, 2017)
PIANOo heeft zich in het verleden negatief uitgelaten over lokaal aanbesteden, namelijk:
“In het algemeen geldt dat het concept van lokaal aanbesteden op gespannen voet staat met het
concept van aanbesteden. Aanbesteden/Inkopen betekent open concurrentie organiseren, de
toevoeging beperkt die concurrentie juist. Het idee dat een lokale economie sterker zou worden van
lokaal aanbesteden wordt niet gesteund door inzichten uit de economische wetenschap, integendeel.
De betere bedrijven van een lokale economie worden in hun ontwikkeling belemmerd als naburige
lokale economieën allemaal lokaal aanbesteden; zij krijgen dan geen kans. Mogelijk dat minder
goede bedrijven tijdelijk kunnen profiteren van lokaal aanbesteden, maar dat is slechts een korte
termijn effect.”
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4. Huidige situatie
In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe het inkoopbeleid van publieke organisaties is ingedeeld en hoe
de organisaties hier invulling aan geven om een duidelijk beeld te verkrijgen van de huidige situatie.
De uitgewerkte resultaten zijn terug te vinden in bijlage 6).

4.1 Totstandkoming huidige situatie
Om een zo objectief mogelijk beeld te verkrijgen van de huidige situatie is er deskresearch gedaan en
zijn er enquêtes en interviews afgenomen. De enquêtes en interviews zijn met verschillende
stakeholders afgenomen van verschillende (semi) publieke organisaties. Hiervoor is gekozen om een
zo objectief mogelijk beeld te verkrijgen.

4.2 Lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid
Uit deskresearch is gebleken dat lokaal (MKB) inkopen voornamelijk bij de gemeenten, provincies,
waterschappen en de Rijksoverheid terugkomt in het beleid. De grootte van de gemeente speelt
hierin geen rol van betekenis. Van de onderzochte academische ziekenhuizen was er geen één die
lokaal- en/of MKB inkopen in haar beleid had opgenomen, evenals de ZBO’s. De Rijksoverheid heeft
het beleid specifiek gericht op het MKB, niet op lokaal. Van de universiteiten waarvan het
inkoopbeleid terug te vinden is heeft slechts 25% lokaal- en/of MKB-inkopen in het beleid
opgenomen. Van overige onderwijsinstellingen was geen inkoopbeleid terug te vinden. In figuur 7
hieronder zijn de exacte cijfers terug te vinden van de deskresearch en de enquête resultaten.

Figuur 7 Lokaal (MKB) inkopen

De grootste verschillen tussen de enquêteresultaten en het deskresearch zijn te zien bij de
Rijksoverheid. De respondenten van de Rijksoverheid geven aan dat het beleid gericht is op het MKB.
De resultaten van de enquête zijn aangehouden voor het verdere verloop van het onderzoek.
Er kan geconcludeerd worden dat lokaal (MKB) inkopen voornamelijk bij gemeenten, provincies,
waterschappen en de Rijksoverheid in het inkoopbeleid is opgenomen. Hieronder wordt ingegaan op
de wens van deze organisaties om lokaal (MKB) in te kopen.
Overweging lokaal en/of MKB inkopen
De voornaamste redenen om lokaal aan te besteden zijn politieke wens (84%), werkgelegenheid
(82%) en economische stimulans (74%). Voor MKB aanbesteden was politieke wens het hoogst (70%)
gevolgd door werkgelegenheid (57%). In bijlage 6.3 is de verdeling weergeven. Uit die grafieken is de
verdeling duidelijk weergeven. De vraag die bij de enquête hoorde is:
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‘’Als uw organisatie een lokaal of MKB-beleid voert, wat is daar dan de reden van? (Meerdere
antwoorden mogelijk, maximaal 3 per lokaal en / of MKB)’’

Organisaties die lokaal- en/of MKB-inkopen in het inkoopbeleid hebben opgenomen gaven in de
interviews en enquêtes aan dit te doen om een sterke lokale economie te creëren, met een lage
werkloosheid.
Prijs kwaliteitsverhouding (PKV)
Uit de enquête is gebleken dat slechts 17% de kwaliteit van lokale ondernemers beter ervaart dan
die van niet-lokale ondernemers. Uit diepte-interviews is gebleken dat de kwaliteit voornamelijk bij
gemeenten beter ervaren wordt. Hierbij gaven de inkopers aan dat dit hoogstwaarschijnlijk te maken
heeft met de verbondenheid van lokale ondernemers met de gemeente.
De prijs van lokale ondernemers wordt door slechts 9% als beter(lager) ervaren dan die van niet
lokale ondernemers. Hetzelfde percentage zegt de prijs van lokale ondernemers zelfs slechter(hoger)
te ervaren. Er is dus weinig tot geen onderscheid in prijs tussen lokale- en niet lokale-ondernemers.
De verschillen worden weergeven in figuur 8 hieronder. De resultaten voor het MKB verschillen niet
veel met de cijfers van lokaal. Slechts 11% ervaart de prijs van het MKB lager dan van het groot
bedrijf, en 13% ervaart de kwaliteit beter. De uitwerkingen van deze resultaten zijn terug te vinden in
bijlage 6.2.

Figuur 8 Ervaring PKV lokale- t.o.v. niet-lokale ondernemers

Lokaal en/of MKB-inkoopbeleid belemmerend
Uit de enquête is gebleken dat 46% van de respondenten vindt dat lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid
belemmerd kan werken voor ondernemers uit de naburige lokale economieën, als zij ook een lokaalen/of MKB-inkoopbeleid voeren. Ondanks deze mening voert 83% van deze respondenten wel een
lokaal en/of MKB-inkoopbeleid. Van de 125 organisaties die een lokaal en/of MKB-inkoopbeleid
voert, geeft 50% zelfs aan dat het belemmerend kan werken, 40% van niet en 10% heeft anders
aangevinkt. Dit sluit ook aan op de uitspraken van PIANOo uit hoofdstuk 3.7.

4.3 Lokaal inkoopbeleid
Uit de interviews is gebleken dat er geen landelijke definitie is voor lokaal inkopen. Tussen
verschillende publieke organisaties is hierin verschil, maar ook tussen gemeenten verschilt de
definitie. Zo ziet de gemeente Steenwijkerland (bijlage 4.1) lokaal inkopen als inkopen binnen de
gemeente. In de toekomst zal dit veranderen naar inkopen binnen de gemeente én omliggende
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gemeenten. Gemeente Haarlemmermeer (bijlage 4.7) ziet lokaal al als inkopen binnen de gemeente
en omliggende gemeenten, evenals de gemeente Oss (bijlage 4.6).
In het inkoopbeleid van de verschillende publieke organisaties wordt op dit moment geen uitleg
gegeven wat lokaal is. Dit is ook niet terug te vinden bij de definities. Hierdoor is het voor ‘lokale’
ondernemers niet duidelijk wat gezien wordt als lokaal inkopen. Het inkoopbeleid is in de meeste
gevallen overgenomen van het VNG-model en lokaal- en MKB-inkopen is terug te vinden onder
paragraaf 5.3 van het inkoopbeleid.
Invulling lokaal inkopen
Bij de organisaties die lokaal inkopen in het inkoopbeleid hebben opgenomen staat dat bij een
enkelvoudig onderhandse aanbesteding een lokale ondernemer uitgenodigd (indien mogelijk) dient
te worden. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding wordt in het inkoopbeleid opgenomen
minimaal één of twee lokale ondernemer(s) uit te nodigen (indien mogelijk). In de praktijk worden zo
veel mogelijk lokale ondernemers uitgenodigd (indien mogelijk), waardoor er geen ondernemer
wordt uitgenodigd die niet-lokaal is. Dit betekent ook dat hierdoor zaken wordt gedaan met
ondernemers die niet de kwaliteit leveren die gewenst is. Dit is ook aangegeven door een
beleidsmedewerker van een gemeente. Dit is in strijd met de beginselen (en ethisch handelen) van
inkoop in de publieke sector, zoals beschreven in paragraaf 3.1.

‘’We doen zaken met lokale bedrijven, die niet de kwaliteit leveren die wij vragen.
Dat doen we alleen maar omdat dat in het inkoopbeleid gestimuleerd wordt.’’ –
Anoniem, werkzaam bij een gemeente

Groslijst lokale ondernemers
Slechts 24,4% van de respondenten informeert ondernemers over het bestaan van groslijsten. Uit de
interviews bleek overigens dat veel publieke organisaties geen gebruik maken van groslijsten, maar
dat dit wel vaak een onderwerp is dat op de planning staat.

4.4 MKB-inkoopbeleid
Uit de interviews is gebleken dat er veel onduidelijkheid is over het MKB. Vaak worden hier
organisaties met minder dan 250 medewerkers bedoeld. Hoe hier invulling aan wordt gegeven is
vaak onduidelijk. Als men over lokaal spreekt, wordt er vaak automatisch over het MKB gesproken
door de respondenten. Daarbij wordt aangegeven dat het lastig is om te bepalen of een ondernemer
onder de noemer MKB valt. Dit komt doordat de publieke organisaties niet over gegevens van het
aantal medewerkers (van de ondernemer) beschikken.

4.5 Doelstellingen lokaal en/of MKB-inkopen
Uit de enquête is gebleken dat slechts 11,6% van de respondenten doelstellingen heeft voor lokaal
inkopen en slechts 9,8% voor MKB inkopen. 20% van de gemeenten heeft doelstellingen voor lokaal
inkopen en 9,5% van de onderwijsorganisatie. 14,9% van de gemeenten heeft doelstellingen voor
MKB inkopen, 9,5% van de onderwijsorganisaties en 5,3% van de Rijksoverheid. Het is dus geen
gewoonte voor organisaties om hiervoor doelstellingen vast te leggen. Doelstellingen vastleggen is
voornamelijk een onderwerp dat bij gemeenten speelt. De gemeente Haarlemmermeer gaf aan dat
het een politieke wens is. Bovendien zijn de doelstellingen in de gemeente Haarlemmermeer hoger
dan in het verleden, omdat de politiek aangaf dit graag hoger te zien (bijlage 4.7).
Opvallend is dat bij 2 gemeenten de doelstellingen die zijn vastgelegd voor lokaal- en MKB inkopen
tussen de 75% en 100% liggen.
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‘’We hebben wel in het beleid staan dat er minimaal 1 lokale ondernemer
uitgenodigd moet worden. Maar geen concrete percentages. Dan kan je wel een
doelstelling hebben, maar dan ben je heel erg subjectief bezig. Dat is heel
discriminerend.’’ – Inkoper gemeente

4.6 Resultaten lokaal en/of MKB-inkopen meten
Het meten van de resultaten van lokaal inkopen wordt door slechts 35,76% van de respondenten
verricht. Dit wordt door het grootste deel (23,2%) gedaan door middel van controle op postcode, de
overige 12,8% doet dit op een andere wijze. Uit de interviews is gebleken dat dit voornamelijk voor
de wethouder of het managementteam is. Dit wordt niet teruggekoppeld aan de lokale ondernemers
of inwoners van bijvoorbeeld de gemeente, provincie of waterschap.

4.7 Informatiebijeenkomsten
31,1% van de respondenten geeft aan informatiebijeenkomsten te organiseren om lokale- en MKBondernemers te helpen. Uit de interviews is gebleken dat hier vaak de dialoog wordt gezocht met
deze ondernemers. Zo leren de ondernemers en de publieke organisaties van elkaar. Bij enkele
gemeenten (bijlage 4) worden lokale ondernemers in het voortraject betrokken. Tijdens dit
voortraject worden de ondernemers geïnformeerd over aanbestedingen en hoe ze daarop dienen te
reageren.
Naar schatting wordt 2/3 van alle aanbestedingen onder de Europese aanbestedingsdrempel
verricht. Hier kunnen de inkopers van publieke organisaties invloed uitoefenen bij het uitnodigen van
lokale- en MKB-ondernemers. Bij openbare aanbestedingen zoals nationale en Europese kunnen de
publieke organisaties geen invloed uitoefenen.

4.8 Hogere organisatiedoelstellingen
Hogere organisatiedoelstellingen van publieke organisaties focussen zich op social return en de
uitvoering hiervan is terug te zien bij enkele publieke organisaties. Zo gaf de gemeente Utrecht aan
hier invulling aan te geven, om werkgelegenheid te creëren en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te helpen.

4.9 Samenvatting
Aan de hand van de enquêtes en verschillende interviews kan geconcludeerd worden dat lokaal- en
MKB aanbesteden een onderwerp is dat voornamelijk speelt bij de gemeenten, provincies,
waterschappen en Rijksoverheid. Hierbij zijn politieke wens, werkgelegenheid en economische
stimulans de voornaamste redenen.
In de huidige situatie is op dit moment te veel onduidelijkheid over de definities van lokaal en MKB.
Lokaal wordt vaak niet uitgedrukt in het inkoopbeleid en met lokaal wordt vaak het MKB bedoeld (en
andersom). Dit is niet transparant in het inkoopbeleid opgenomen, waardoor veel onduidelijkheid
heerst. De paragraaf over lokaal- en MKB-inkopen inkoopbeleid is daarnaast in de meeste gevallen
overgenomen van het VNG-model.
Slechts een klein percentage van de publieke organisaties maakt gebruik van doelstellingen. Uit
interviews is gebleken dat inkopers bij overige publieke organisaties het zelfs subjectief vinden om
een doelstelling op te stellen. Daarnaast worden er op dit moment weinig informatiebijeenkomsten
georganiseerd om het gesprek aan te gaan met de lokale- en MKB-ondernemers.
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5. Gewenste situatie
In dit hoofdstuk wordt de huidige gewenste situatie beschreven. De gewenste situatie is gebaseerd op
de deskresearch, enquêtes en interviews. Deze wensen zijn vervolgens getoetst aan het
literatuuronderzoek, om zo een realistische gewenste situatie te schetsen.

5.1 Totstandkoming gewenste situatie
Om een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de gewenste situatie zijn er enquêtes en
interviews gehouden met verschillende stakeholders van verschillende publieke organisaties. De
interviews hadden in beginsel dezelfde inhoud, maar door de half gestructureerde vragen wijken ze
iets van elkaar af. De gewenste situatie is niet gericht op enkel de gemeenten of waterschappen,
maar gericht op iedere publieke organisatie.

5.2 Lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid
Reden lokaal- en/of MKB inkopen
De wens van de politiek zal in de toekomst onveranderd hoog zijn. Politieke bestuurders worden
vaak gekozen door de burgers omdat zij oog hebben voor de lokale economie en het MKB. Door deze
wens zal lokaal- en MKB-inkopen in de toekomst nog altijd in het inkoopbeleid worden opgenomen.
Prijs kwaliteitsverhouding (PKV)
Uit de enquête is gebleken dat
lokaal- en/of MKB inkopen niet
direct te linken is aan een betere
PKV. Ongeveer 9% van de
respondenten heeft aangegeven
dat de prijs beter is, ongeveer
35% gelijk en in 9% van de
gevallen wordt de prijs slechter
ervaren van lokale- en/of MKBondernemers.
Voor het MKB geldt dat 11% van
Figuur 10 Ervaring PKV lokaal
de respondenten de prijs beter
ervaart, 33% gelijk en 13% zelfs
slechter. De kwaliteit van lokale
ondernemers wordt door 17%
van de respondenten als beter
ervaren. De kwaliteit van het
MKB t.o.v. het groot bedrijf
wordt door 13% als beter
ervaren. Bij beiden gaf
gemiddeld 45% van de
respondenten aan de kwaliteit
gelijk te ervaren en 40% gaf aan
dat het niet bekend is. Het is dus Figuur 9 Ervaring PKV MKB
niet uit te sluiten dat er een betere PKV wordt geleverd door lokale- of MKB-ondernemers.
In de gewenste situatie worden er zowel lokale- als niet-lokale ondernemers uitgenodigd. Het aantal
genodigde dient in balans te zijn. Op deze wijze kan er op een objectieve wijze naar de beste PKV
gezocht worden.
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Lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid belemmerend
Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat een lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid belemmerend
kan zijn voor ondernemers uit naburige economieën. Door dit in het inkoopbeleid op te nemen laat
men echter wel zien dat er aan de lokale- en/of MKB-ondernemers gedacht wordt. In de gewenste
situatie wordt stimulerend beleid voor lokaal en/of het MKB wel opgenomen. Er dient wel rekening
gehouden te worden met niet- lokale en/of MKB-ondernemers. De wens is daarom dat er ongeveer
een gelijk aantal lokale- en/of MKB-ondernemers wordt uitgenodigd, als niet-lokale- en/of MKBondernemers.

5.3 Lokaal inkoopbeleid
Wanneer een organisatie kiest voor een lokaal en/of MKB-inkoopbeleid, dient het duidelijk te zijn
wat hiermee bedoeld wordt. Lokaal dient dan gedefinieerd te worden. Dit kan voor een gemeente
betekenen dat dit de gemeente zelf is, of de gemeente inclusief de omliggende of aangrenzende
gemeenten. Ook kan ervoor gekozen zijn dit op een andere wijze in te vullen. Dit dient wel duidelijk
in het inkoopbeleid te staan.
Gewenst is om lokaal niet te veel te focussen op enkel binnen de grenzen van een gemeente
(gemeente als voorbeeld). Definieer lokaal als de gemeente en de omliggende gemeenten. Daar
werken immers ook vaak werknemers die afkomstig zijn uit de eigen gemeente en wordt niet té
protectionistisch gehandeld. Indien dit wel wordt gedaan, loopt men het risico dat omliggende
gemeenten ook de ‘deuren op slot gooien’ voor ondernemers buiten de gemeente. Indien er
gekeken wordt naar SROI, is lokaal inkopen wel een onderwerp dat speelt. Zo kan net als in de
gemeente Utrecht (bijlage 4.4), rekening worden gehouden met SROI door middel van
aanbestedingen op een eerlijke wijze uit te zetten bij de lokale sociale werkvoorzieningen. Bovendien
kan in de aanbesteding opgenomen worden dat 5% van de aanbesteding aan SROI besteed dient te
worden.
Invulling lokaal inkopen
Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen een evenredig aantal lokale- en niet-lokale
ondernemers uitnodigen indien mogelijk. Om op deze wijze een eerlijke concurrentie voor alle
partijen te creëren.
Groslijst lokale ondernemers
Een duidelijk overzicht van lokale ondernemers is van belang indien er een lokaal inkoopbeleid
gevoerd wordt. Zo kan er op een objectieve wijze invulling worden gegeven aan het lokale
inkoopbeleid. Middels een groslijst is er een duidelijk overzicht van de lokale ondernemers en
kunnen deze op basis van een CPV-code en een ‘randomiser’, uitgenodigd worden om een offerte in
te dienen. De groslijst methodiek kan worden toegepast op onderhandse aanbestedingen.
Onderhandse aanbestedingen vinden plaats zoals de Gids Proportionaliteit voorschrijft (bijlage 8.3).

5.4 MKB-inkoopbeleid
Oog voor het MKB in het inkoopbeleid is positief. Dit is de wens van de politiek en statistisch gezien
heeft het MKB ook een grote impact (paragraaf 3.5). Wanneer MKB apart benoemd wordt in het
inkoopbeleid, dient hier ook een definitie van in het inkoopbeleid opgenomen te worden. Uit de
interviews is gebleken dat de publieke organisaties over het algemeen bedrijven met minder dan 250
werknemers als MKB beschouwen. De wens is om dit te verduidelijken in het inkoopbeleid.

5.5 Doelstellingen voor lokaal en/of MKB-inkopen
Een doelstelling voor lokaal en/of MKB inkopen werkt belemmerend. Er wordt gestreefd om de
doelstelling te halen, waardoor mogelijkerwijs meer lokale (MKB) ondernemers, en minder niet
lokale (MKB) ondernemers worden uitgenodigd. In de gewenste situatie worden er geen
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doelstellingen vastgesteld. In het inkoopbeleid is immers (in de meeste gevallen) opgenomen
minimaal één lokale (MKB) ondernemer uit te nodigen bij een meervoudige onderhandse
aanbesteding.

5.6 Resultaten lokaal en/of MKB-inkopen meten
Indien lokaal- en/of MKB inkopen in het inkoopbeleid is opgenomen is het gewenst deze resultaten
jaarlijks te meten. Door de resultaten te meten en deze jaarlijks terug te koppelen laat men ook zien
dat er aandacht aan wordt besteed. De organisatie kan de resultaten dan ook aan de lokale (MKB)
ondernemers tonen.

5.7 Informatiebijeenkomsten
In de gewenste situatie wordt de dialoog aangegaan tussen de publieke organisatie en de lokale
economie. Hierbij wordt informatie gegeven over de wet- en regelgeving waar publieke organisaties
mee te maken hebben. En kan men het dialoog aangaan met lokale- en MKB-ondernemers.
Naar schatting wordt 2/3 van de aanbestedingen enkelvoudig- en/of meervoudig onderhands
aanbesteed. In de gewenste situatie organiseren inkopers van publieke organisaties, of MKB
Nederland jaarlijks informatiebijeenkomsten om het gesprek aan te gaan met de ondernemers. Hier
kan informatie worden uitgewisseld en wordt het gebruik van TenderNed aan ondernemers bekend
gemaakt en uitgelegd.

5.8 Hogere organisatiedoelstellingen
Een lokaal inkoopbeleid sluit op de hogere organisatiedoelstellingen aan door de aandacht voor
social return. Op deze wijze wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd en worden de mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Echter staat SROI los van een lokaal inkoopbeleid.
Niet-lokale ondernemers worden ook gestimuleerd om een bijdrage te leveren via SROI. Zo kan een
gemeente eisen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de betreffende gemeente
worden voorzien van werk, of een cursus Excel of Word krijgen. De wens is dat de grens tussen lokaal
aanbesteden en SROI duidelijk blijft.

5.9 Samenvatting
Om meer duidelijkheid te geven over de definities lokaal en MKB, voor zowel de publieke
organisaties zelf als de lokale- en MKB-ondernemers, dienen de definities te worden vastgesteld.
Hierbij dient lokaal niet te ‘nauw’ gedefinieerd te worden. Uit de interviews is gebleken dat voor het
MKB, bedrijven kleiner dan 250 medewerkers wordt bedoeld. Dit dient ook vast te worden gelegd in
het beleid.
De wens is om een goede balans te vinden in het aantal uitgenodigde lokale- en/of MKBondernemers en niet-lokale- en/of MKB-ondernemers. Hierbij is het niet gewenst om doelstellingen
vast te leggen voor lokaal- en/of MKB inkopen. Het meten van de resultaten is echter wel gewenst.
SROI sluit aan op een lokaal inkoopbeleid, dit dient wel los te worden gezien, een niet-lokale
ondernemer kan immers ook aandacht aan SROI besteden.
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6. Analyse en conclusie
In dit hoofdstuk worden de huidige- en de gewenste situatie met elkaar vergeleken. Hierbij zal
worden gekeken naar de GAPS en knelpunten die tijdens dit onderzoek naar lokaal- en MKB
aanbesteden, binnen de publieke sector zijn gevonden.

6.1 GAP-analyse
In de onderstaande tabel (tabel 4) worden de verschillen (GAP’s) weergeven tussen de huidige- en de
gewenste situatie.
Tabel 4 GAP-analyse

Onderwerp
Lokaal en/of MKBinkoopbeleid (onder
aanbestedingsdrempel)

Lokaal inkoopbeleid
(onder
aanbestedingsdrempel)

MKB-inkoopbeleid
(onder
aanbestedingsdrempel)
Doelstellingen lokaalen/of MKB-inkopen
(onder- en boven
aanbestedingsdrempel)

Huidige situatie
➢ Voornamelijk beleid
gemeenten, provincies,
waterschappen en
Rijksoverheid;
➢ Politieke wens, lokale
werkgelegenheid en
lokale economie;
➢ Lokaal en of MKB biedt
niet aantoonbaar een
betere PKV, in enkele
gevallen wordt voor een
minder goede maar
lokale leverancier
gekozen;
➢ Beleid werkt
belemmerend voor
naburige economieën
(protectionisme).
➢ Onduidelijkheid definitie
‘lokaal’ (binnen
gemeenten of ook
omliggende gemeenten;
➢ Onnodig lokale
ondernemers uitnodigen
om invulling te geven
aan beleid;
➢ Geen overzicht lokale
ondernemers.

➢ Onduidelijkheid definitie
‘MKB’ (ook tussen
inkopers binnen dezelfde
organisatie).
➢ 10% van de publieke
organisaties heeft
doelstellingen voor

Gewenste situatie
➢ Focus lokaal inkoopbeleid
verbreden (buiten de
grenzen van…)
gemeenten, provincies,
waterschappen en
Rijksoverheid;
➢ Landelijke
werkgelegenheid en
landelijke economie;
➢ Niet onnodig lokale- of
MKB-ondernemers
uitnodigen met het oog op
een betere PKV;
➢ Indien mogelijk gelijk
aantal lokale als niet-lokale
en/of MKB-ondernemers
uitnodigen
(protectionisme
tegengaan).
➢ Definitie van ‘lokaal’ in
inkoopbeleid opnemen en
breed presenteren (niet
enkel binnen de grenzen
van eigen ‘lokale’
economie);
➢ Niet onnodig lokale
ondernemers uitnodigen
om vast te houden aan
beleid;
➢ Groslijst lokale
ondernemers op basis van
CPV-code.
➢ Definitie ‘MKB’ vaststellen
en in het beleid opnemen.

GAP
➢ 2

➢ Geen doelstellingen lokaal
en/of MKB inkopen,
uitnodigingsbeleid is
voldoende.

➢ 3

➢ 1
➢ 3

➢ 3

➢ 2

➢ 3

➢ 2

➢ 2
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lokaal- en/of MKBinkopen.
➢ Slechts een derde meet
de resultaten van lokaal
inkopen.

Resultaten lokaal en/of
MKB-inkopen meten
(onder- en boven
aanbestedingsdrempel)
Informatiebijeenkomsten ➢ Er worden weinig
(onder- en boven
informatiebijeenkomsten
aanbestedingsdrempel)
georganiseerd m.b.t.
lokaal en/of MKBaanbesteden.

➢ Indien lokaal inkopen in
het beleid staat dient dit
ook te worden gemeten.

➢ 4

➢ Regelmatig
informatiebijeenkomsten
organiseren voor lokaleen MKB-ondernemers.

➢ 4

Lokaal- en/of MKB aanbesteden is een wens van de politiek, die voornamelijk gericht is op
werkgelegenheid en het sterker maken van de lokale economie. Gemeenschapsgeld wordt echter
niet alleen door de lokale inwoners ingebracht, ook landelijk. Daarnaast is er onduidelijkheid over
lokaal- en/of MKB-aanbesteden. Zo wordt vaak het MKB bedoeld als er over lokaal gesproken wordt,
en andersom. Daarbij zijn lokaal en MKB over het algemeen niet gedefinieerd in het inkoopbeleid,
wat voor verwarring zorgt onder inkopers en lokale- en/of MKB-ondernemers.
De publieke organisaties maken onvoldoende gebruik van een groslijst. Uit interviews bleek dat dit
vaak wel een onderwerp is dat op de agenda staat. Dit om een duidelijk overzicht te hebben van de
lokale- en/of MKB-ondernemers. Ondernemers dienen zichzelf in te kunnen schrijven op de groslijst.
Hierin kunnen ze de grootte van het bedrijf aangeven en de CPV-code waarvoor ze in aanmerking
komen. Doormiddel van een ‘randomiser’ kan de keuze voor een leverancier gemotiveerd worden.
Doelstellingen worden bij enkele organisaties vastgesteld. Dit werkt echter belemmerend. Bovendien
wordt het ook niet altijd gemeten. Meten is een onderdeel wat ook zonder doelstellingen verricht
kan worden. Doordat er niet wordt gemeten hoeveel er lokaal (MKB) ingekocht is, vindt er geen
terugkoppeling plaats van het beleid dat gevoerd wordt. Dit zorgt voor onduidelijkheid en maakt het
onoverzichtelijk of er invulling wordt gegeven aan het beleid. Door dit jaarlijks/per kwartaal te meten
kunnen de prestaties die zij leveren gepresenteerd worden.
De publieke organisaties organiseren nu weinig informatiebijeenkomsten. Uit de interviews bleek dat
de inkopers dit wel graag willen organiseren om het gesprek aan te gaan. Vaak staat dit echter nog
niet op de planning.

6.2 GAP’s
De volgende GAP’s zijn uit de GAP-analyse naar voren gekomen:
GAP 1
De eerste GAP gaat over wat het management/de organisatie (de publieke organisatie) verwacht van
de klant (de ondernemer). Het aankoopbeleid schrijft bij een meervoudig onderhandse aanbesteding
voor dat er minimaal één of twee lokale ondernemers uitgenodigd dienen te worden. In de praktijk
worden er echter vaak zo veel mogelijk lokale ondernemers uitgenodigd. Dit is in lijn van de
verwachting van de lokale ondernemers.
De niet-lokale ondernemers verwachten echter het tegenovergestelde, zij verwachten juist dat er
naast de lokale ondernemers ook niet-lokale ondernemers worden uitgenodigd. De juiste balans
dient hierin gevonden te worden zodat alle partijen profijt hebben van het beleid. Het uitnodigen
van zowel lokale- als niet-lokale ondernemers draagt hierin dus bij aan een goed evenwicht.
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GAP 2
De tweede GAP heeft te maken met de specificaties (verkeerde normen) in het beleid van de
publieke organisaties. Zo zijn de definities van ‘lokaal’ en ‘MKB’ in de meeste gevallen niet
gespecificeerd en niet in het inkoopbeleid opgenomen. Hierdoor ontstaat er verwarring over de
uitvoering van het beleid. Daarnaast schrijft het beleid voor om bij een meervoudig onderhandse
aanbesteding minimaal één of twee lokale ondernemers uit te nodigen, maar wordt er niet altijd
gebruik gemaakt van een register met lokale ondernemers. Hierdoor is het niet inzichtelijk welke
lokale ondernemers er zijn voor de betreffende publieke organisatie.
GAP 3
De derde GAP behandeld de onjuiste levering. Met levering wordt het aanbestedingsbeleid bedoeld.
Doordat het aanbestedingsbeleid niet goed wordt toegepast (vaak enkel lokale ondernemers
uitgenodigd), komt de meest geschikte kandidaat vaak niet in beeld, waardoor de keuze valt op een
ondernemer die een mindere PKV kan leveren.
GAP 4
De vierde GAP gaat over miscommunicatie. Er vindt in veel gevallen geen communicatie plaats
richting de ondernemers. Zij worden niet op de hoogte gesteld van de resultaten die worden
gemeten en er vinden geen informatieavonden plaats voor/met de lokale ondernemers. Met behulp
van informatiebijeenkomsten kunnen de lokale (MKB) ondernemers geïnformeerd worden over het
beleid. Daarnaast kan de organisatie hier de gemeten resultaten van lokaal inkopen presenteren.
GAP 5
De vijfde GAP gaat over ontevredenheid. Door te veel onduidelijkheid in de beleidsvoering en het
niet houden aan het voorgeschreven beleid, kan er ontevredenheid ontstaan bij zowel de lokale- als
niet-lokale ondernemers. Dit komt doordat zij het gevoel hebben onjuist behandeld en/of
gepasseerd te worden bij een aanbesteding.
Knelpunten
Uit de analyse is gebleken dat er enkele knelpunten zijn die het bereiken van de gewenste situatie
eventueel in de weg zouden kunnen staan, te weten:
- De politieke wens is leidend in de keuze van het beleid;
- Doel van het beleid is over het algemeen per publieke organisatie hetzelfde (sterke
economie en stimulans werkgelegenheid);
- Beleid kan belemmerend werken, maar ook positief werken;
- Uitvoering beleid verschilt per inkoper en per organisatie;
- Doelstellingen kunnen belemmerend werken.

6.3 Conclusie
De probleemstelling die het onderzoek beoogd te beantwoorden is de volgende:
‘‘Welk doel heeft het lokale en/of MKB-inkoopbeleid van publieke organisaties, zoals gemeenten,
provincies, waterschappen en het Rijk, en is dit beleid ook effectief?’’
Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er onderzoek gedaan in bestaande literatuur, is een
enquête- en zijn er interviews afgenomen met inkopers en beleidsmakers van verschillende publieke
organisaties.
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Aan de hand van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het grote verschil tussen de huidigeen de gewenste situatie zit in de volgende feiten:
- Het doel van lokaal- en/of MKB-beleid is een sterke lokale economie creëren, waarbij een
laag werkloosheidspercentage gewenst is. Lokaal (MKB) aanbesteden wordt voornamelijk in
het beleid opgenomen, omdat dit een politieke wens is;
- Lokaal en MKB worden vaak door elkaar gebruikt en de definitie is niet vastgesteld. Zo is er
onduidelijkheid over wat er met lokaal bedoeld wordt (bijvoorbeeld binnen de
gemeentegrenzen of ook omliggende gemeenten), en worden er verschillende definities
gehanteerd voor MKB (aantal werknemer, jaaromzet of balanstotaal);
- Lokaal- en/of MKB-beleid moet niet de overhand krijgen. De juiste balans is een must.
Protectionisme kan positief zijn voor de lokale economie, maar kan nadelige gevolgen
hebben voor omliggende economieën. Een onnodige keuze voor een lokale- en/of MKBondernemer kan mogelijk ook leiden tot een slechtere PKV. Ondernemers kunnen
geselecteerd worden met behulp van groslijsten;
- Het meten van de effectiviteit van het lokale- en/of MKB-inkoopbeleid wordt zelden gedaan.
Organisaties hebben niet altijd cijfers paraat van het aantal lokale en/of MKBaanbestedingen. Van de organisaties die dit wel doen ligt het percentage lokaal inkopen
ongeveer tussen de 28 en 50 procent. In de toekomst dient dit jaarlijks gemeten te worden,
om terugkoppeling van het beleid te geven.;
- Om de effectiviteit van het beleid te verhogen, dienen er informatiebijeenkomsten
georganiseerd te worden. Hierbij gaat de afdeling inkoop het gesprek aan met de lokaleen/of MKB-ondernemers, en wordt er gecommuniceerd over de wet- en regelgeving waar de
overheid mee te maken heeft. Daarbij kan het gesprek worden aangegaan met de
ondernemers om zo elkaars hekelpunten te achterhalen.
De geïnterviewden gaven over het algemeen aan dat het een politieke wens is, en dat ze het hier
mee eens zijn. Zij staan voor een sterke lokale economie, met weinig werkloosheid en kansen voor
het MKB. Zij geven aan hierbij rekening te houden met de vijf beginselen van inkoop in de publieke
sector. Uit een van de interviews bleek echter dat deze niet altijd in acht worden genomen. Zo doet
de desbetreffende gemeente, zaken met een lokale leverancier die eigenlijk niet de gewenste
kwaliteit levert. Puur vanwege het feit dat het een lokale ondernemers is worden er nog wel zaken
mee gedaan. Als reden hiervoor werd aangegeven dat de lijntjes in een kleine gemeente kort zijn. Bij
wijze van spreken wordt de wethouder hierover aangesproken langs de lijn van het voetbalveld.
Ondanks een lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid, worden deze ondernemingen in twee derde van de
gevallen niet in kaart gebracht middels een groslijst. De keuze voor leveranciers bij een enkelvoudigof meervoudig onderhandse aanbesteding wordt in veel gevallen gedaan door middel van parate
kennis van de markt. De keuze voor een leverancier verschilt dus per inkoper of budgethouder. Uit
de interviews bleek dat een groslijst wel vaak op de agenda staat, maar nog niet aanwezig is.
Inkopers zijn bereid om informatiebijeenkomsten te organiseren voor lokale- en/of MKBondernemers. Dit om het gesprek aan te gaan en de verschillende punten waar men tegen aanloopt
uit te wisselen. Hierbij gaat het ook om bekendheid met e-tendering (bijv. TenderNed) voor de
ondernemers.

6.4 Samenvatting
Uit de GAP-analyse en de conclusies is gebleken dat er veel moet veranderen in het inkoopbeleid
van- en de wijze waarop ingekocht wordt door de publieke organisaties. Daarnaast is het een
onderwerp dat voornamelijk relevant is voor gemeenten provincies en waterschappen. Deze
organisaties dienen een transitie in het beleid en de uitvoering van het beleid te maken. Deze
veranderingen worden in het volgende hoofdstuk ‘Aanbevelingen’ besproken.
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7. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en conclusies, aanbevelingen
gegeven hoe de publieke sector in de toekomst invulling moet geven aan een lokaal (MKB)
inkoopbeleid. De bevindingen van het onderzoek zijn ook samengevat in een artikel (bijlage 8) en een
factsheet (bijlage 9) met daarin de do’s, don’ts en facts.

7.1 Aanbevelingen publieke organisaties
Uit de geconstateerde GAP’s en conclusies blijkt dat er op veel verschillende manieren invulling
wordt gegeven aan een lokaal (MKB) inkoopbeleid, en het ontbreken van duidelijkheid over de
definities van lokaal en MKB. Een gestandaardiseerd inkoopmodel van de VNG, in combinatie met
een eigen invulling, zorgt voor onduidelijkheden bij inkopers van publieke organisaties en lokale
(MKB) ondernemers.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten worden er een aantal aanbevelingen gegeven die tot
de gewenste situatie moeten leiden en daarmee antwoord geven op de hoofdvraag van het
onderzoek.
De hoofdvraag luidt: ‘‘Welk doel heeft het lokale- en/of MKB-inkoopbeleid van publieke organisaties,
zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk, en is dit beleid ook effectief?’’
Aanbeveling 1 Doel lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid
Het doel van een lokaal- en/of MKB-inkoopbeleid is het stimuleren van de lokale economie en
werkgelegenheid. Dit komt voort uit de politieke wens van zowel de lokale politiek als de landelijke.
Uit de enquête bleek dat er veel aandacht is voor dit onderwerp. Belangrijk is het om de juiste balans
te vinden in het onderwerp lokaal- en/of MKB-inkopen. Houd rekening met de invloeden van zo’n
beleid en geef er een ruime invulling aan. Het doel om werkgelegenheid te creëren is niet alleen de
verantwoordelijkheid van de afdeling inkoop. Inkoop kan er echter wel rekening mee houden.
Bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen dient de juiste balans gevonden te worden in lokaleen niet-lokale ondernemers. Zet bij de overweging om een lokale- of niet-lokale ondernemer uit te
nodigen de PKV op de eerste plaats. Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen dient het beleid
voor te schrijven dat er maximaal twee of drie (afhankelijk van het aantal genodigde) lokale
ondernemers worden uitgenodigd. In tabel 5 hieronder wordt dit verder toegelicht.
Tabel 5 Uitnodigingsbeleid

1-op-1
gunnen
Meervoudig
onderhands
Nationaal
openbaar
Europees

Groslijst

Maximaal
1 lokaal
uitnodigen

x

X

X

Maximaal 2
lokaal bij 3
of 4
genodigden

X

Maximaal 3
lokaal bij 5
genodigden

X

Lage
toelatingseisen

Niet
clusteren

X

X

X

X

X

X

X

X

Ook kan meer rekening gehouden worden met SROI, door dit te betrekken in aanbestedingen
(bijvoorbeeld 5% van de totale waarde van de opdracht dient aan social return te worden
uitgegeven). Dit kan door werknemers te betrekken met een afstand tot de arbeidsmarkt, of voor
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hen cursussen te organiseren voor Excel of Word. Zo kan deze groep mensen werken aan
bijvoorbeeld een betere CV.
Aanbeveling 2 Inkoopbeleid publieke organisaties
Gezien de politieke wens onveranderd hoog zal zijn in de toekomst, is het van belang om hier op
strategisch niveau in het inkoopbeleid rekening mee te houden. Het oog voor lokaal- en/of MKBondernemers is van belang, maar mag niet de overhand krijgen. Er dienen geen doelstellingen
vastgesteld te worden voor het percentage waarop lokaal- en/of MKB wordt ingekocht. Dit kan
belemmerend werken met het oog op de vijf beginselen van inkopen in de publieke sector.
Op tactisch niveau dienen methodieken, om lokaal aanbesteden tot een succes te laten worden, in
het inkoopbeleid verankerd te worden. Dit houdt in dat er in het inkoopbeleid wordt opgenomen
wat men verstaat onder lokaal en MKB (definities). Indien men met lokaal het MKB bedoeld of
andersom, hoeft dit niet apart worden benoemd. Het advies is om het beleid aan te passen naar:
lokaal (MKB) inkopen. Daarbij moet het uitnodigingsbeleid aangepast worden om de juiste balans te
vinden in het aantal uit te nodigen lokale- en niet-lokale ondernemers.
In het inkoopbeleid dienen de definities van lokaal of MKB vastgelegd te worden. Leg vast wat lokaal
is, bijvoorbeeld de eigen lokale economie en omliggende/aangrenzende lokale economieën. En of de
organisatie wel of niet onderscheidt maakt in lokaal of MKB. Indien dit niet het geval is moet er één
definitie worden vastgelegd, namelijk; lokaal (MKB) inkopen:
‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren werk,
levering of dienst gunt aan lokale (MKB) onderneming (uit de gemeente, provincie, waterschap of
verzorgingsgebied en aangrenzend verzorgingsgebied).’’
Op operationeel niveau dient men de juiste balans te vinden voor het uitnodigen van lokale (MKB)
ondernemers. Hierbij dient men rekening te houden met de vijf beginselen van inkoop. Zoals in het
inkoopbeleid opgenomen zal moeten worden, wordt er een ‘evenredig’ aantal ondernemers uit
zowel de lokale-, als de niet-lokale economie uitgenodigd. Zo wordt er voldaan aan de wens om oog
te hebben voor lokale ondernemers en worden niet-lokale ondernemers niet uitgesloten. Dit moet
leiden tot de beste PKV.
Een groot risico van een nieuw inkoopbeleid is tegenstand van de organisatie, wethouder of lokale
ondernemer(s). Deze risico’s dienen bekend te zijn bij de beleidsmaker, zodat deze draagvlak kan
creëren voor het nieuwe beleid.
Aanbeveling 3 Groslijst
Voor publieke organisaties is objectiviteit een belangrijk inkoopprincipe. Daarom is de aanbeveling
om te werken met groslijsten. Stel twee groslijsten op, één groslijst met lokale- en één met nietlokale (MKB) ondernemers. Deze lijsten kunnen door de publieke organisatie zelf worden opgesteld,
eventueel in samenwerking met een ondernemersvereniging, ook kan men ondernemers zelf in laten
schrijven of een combinatie van dezen. De ondernemers worden willekeurig gekozen. Als een
leverancier goed werk levert kan deze ten alle tijden worden meegenomen in een meervoudig
onderhandse aanbesteding, als er daarnaast ook ‘nieuwe’ ondernemers worden uitgenodigd. Deze
worden dan op een willekeurige wijze geselecteerd, op basis van een CPV-code. Het
uitnodigingsbeleid zoals eerder beschreven dient hierbij gehanteerd te worden.
Aanbeveling 4 Meten effectiviteit
Op dit moment is het niet bij iedere organisatie duidelijk of het beleid effectief is. In het inkoopbeleid
opnemen dat er oog is voor de lokale (MKB) ondernemers is een eerste stap. Hier invulling aan geven
de tweede, de derde stap is het meten van de effectiviteit. Door de effectiviteit van het beleid te
meten laat men zien dat lokaal (MKB) inkopen op de agenda staat bij de publieke organisaties.
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Effectiviteit moet worden gemeten, gestimuleerd en gerapporteerd. De frequentie waarop dit wordt
verricht moet minimaal eens per jaar zijn.
Publieke organisaties dienen de resultaten van lokaal (MKB) inkopen jaarlijks (of per kwartaal) te
publiceren. Dit kan gelijktijdig of vlak voor een informatiebijeenkomst gedaan worden. De resultaten
dienen te worden voorzien van een uitleg over de behaalde resultaten, en de wijze waarop deze zijn
behaald. Op deze wijze kunnen publieke organisaties rekenen op meer begrip van de lokale- en nietlokale ondernemers.
Aanbeveling 5 Informatiebijeenkomsten
Door eens per kwartaal of jaar een informatiebijeenkomst te organiseren kan het gesprek tussen de
publieke organisatie en de lokale (MKB) ondernemers worden aangegaan. Lokale (MKB)
ondernemers worden op de hoogte gesteld van de huidige wet- en regelgeving en het gebruik van etendering. De informatiebijeenkomsten zijn daarnaast een gelegenheid om het gesprek met elkaar
aan te gaan. Zo leert men elkaars knelpunten kennen en kan daar waar mogelijk een oplossing
gezocht worden.
Op deze wijze kan men naar een transparante manier van werken toe, waar de verantwoordelijkheid
op inschrijving meer bij de aanbieders komt te liggen. Publieke organisaties kunnen erop rekenen dat
als zij nationale openbare aanbestedingen in de markt zetten, er ook voldoende lokale (MKB)
ondernemers inschrijven.

7.2 Samenvatting
De vijf aanbevelingen die zijn gegeven vormen een geheel. Het inkoopbeleid dient te worden
aangepast, definities worden vastgelegd, groslijsten worden opgesteld waar die nog niet zijn,
effectiviteit gemeten en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze aanbevelingen houden in dat
er bij verschillende publieke organisaties een transitie gemaakt moet worden om de huidige wijze
waarop wordt ingekocht te veranderen. Dit wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

30

Donald ten Hagen – Afstudeerscriptie BBA Facility Management

8. Implementatieplan
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de adviezen uit het vorige hoofdstuk geïmplementeerd kunnen
worden. De aanbevelingen worden verwerkt in vervolgstappen, waarbij belangrijke onderdelen nader
worden toegelicht.

8.1 Aanpassen inkoopbeleid
Het inkoopbeleid van de organisatie dient aangepast te worden. Dit wordt verricht door de
beleidsmaker of inkoopmanager. De aanpassing van het beleid kost tijd en het dient te worden
vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders (bij een gemeente). Het inkoopbeleid
dient te worden aangepast op de aanbevelingen die in hoofdstuk 7 en in het onderzoeksartikel
(bijlage 8 & 9) zijn beschreven.
De organisatie dient eerst het begin niveau te bepalen. Er wordt gekeken hoe lokaal en MKB inkopen
op dit moment in het inkoopbeleid is opgenomen en hoe men invulling geeft aan dit beleid. Is in het
inkoopbeleid vastgelegd wat er met lokaal en MKB wordt bedoeld? Wordt de methodiek beschreven
hoe er lokaal ingekocht dient te worden? Bijvoorbeeld door minimaal één of twee lokale
ondernemers uit te nodigen bij een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hebben de inkopers
voldoende kennis van de lokale markt? Is er een groslijst, zo ja wordt er gebruik van gemaakt? Wordt
er op dit moment gemeten hoeveel er lokaal is ingekocht en worden er informatiebijeenkomsten
georganiseerd? Wanneer er antwoord is verkregen op deze vragen kan het startniveau bepaald
worden en kan er een ontwikkelingsplan worden opgesteld. Deze wordt opgesteld aan de hand van
de gegeven adviezen.
Wanneer vastgesteld is dat het inkoopbeleid aangepast dient te worden, moet er een
ontwikkelingsplan gemaakt worden. De volgende activiteiten worden opgenomen in het
ontwikkelingsplan:
- Een planning voor de aankomende periode waarin het nieuwe inkoopbeleid ontwikkeld
wordt en ingevoerd. Hierin worden alle stakeholders opgenomen die hiervan op de hoogte
dienen te zijn en de tijd die het in gaat nemen;
- Op de hoogte stellen van de interne stakeholders. Zij worden op de hoogte gesteld over het
aanpassen van het inkoopbeleid in de nabije toekomst;
- Aanpassen van het inkoopbeleid. Hierin wordt de nieuwe definitie voor lokaal (MKB) inkopen
vastgelegd, wat er met ‘lokaal’ bedoeld wordt en de wijze waarop er lokaal ingekocht dient
te worden. Daarnaast wordt de afweging gemaakt of het opstellen van een groslijst benodigd
is of niet;
- Het toepassen en evalueren van het nieuwe inkoopbeleid. Indien het nieuwe beleid niet de
gewenste resultaten oplevert moet er worden bijgestuurd.

8.2 Opstellen groslijst
De inkoopmanager dient een inkoopmedewerker aan te stellen die de groslijsten gaat samenstellen.
Deze medewerker moet beschikken over kennis van de markt en weet welke interne stakeholders
benaderd moeten worden om de lijst op te stellen. De inkoopmanager draagt hier de
verantwoordelijkheid over. Als de inkoopafdeling nog niet beschikt over geschikt personeel om een
groslijst op te stellen kan er gekozen worden om een medewerker in te huren bij een inkoopbureau
als AevesBenefit, of kan er gekozen worden om een medewerker een cursus te geven.
Er moet worden vastgesteld welke lokale- en niet-lokale (MKB) ondernemers er zijn. Deze moeten
gelinkt worden aan een CPV-code. Deze worden in een systeem of bijvoorbeeld een Excel-lijst
geplaatst, welke tussentijds bijgewerkt kan worden zodat alle leveranciers terug te vinden zijn en de
lijst actueel blijft.
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Het opstellen van de groslijst heeft een duidelijk begin- en eindpunt. Er wordt eerst een lijst
opgesteld om vervolgens pas in gebruik te worden genomen. Dit dient vooraf aangegeven te worden
aan de stakeholders.

8.3 Transitie personeel
Het personeel dient een transitie te maken. Het beleid schrijft voor dat er op een andere wijze te
werk gegaan wordt en dit moet worden geaccepteerd en geïmplementeerd door de medewerkers
van de afdeling inkoop. Het inkoopbeleid wordt toegelicht door de beleidsmaker en/of
inkoopmanager. Die legt uit wat de veranderingen zijn in het nieuwe inkoopbeleid en hoe de
inkopers in de toekomst te werk gaan. Het personeel dient een transitie te maken in de wijze waarop
wordt ingekocht. Dit geldt voor inkopen bij enkelvoudige- en meervoudige onderhandse
aanbestedingen.
Daarnaast worden zij op de hoogte gesteld dat zij in de toekomst de resultaten van lokaal (MKB)
inkopen moeten gaan meten. De effectiviteit van het beleid wordt gemeten door middel van een
spendanalyse. Het personeel moet weten hoe dit in zijn werk gaat en hoe ze de resultaten terug
kunnen koppelen. Hierbij wordt geëvalueerd hoe de resultaten bereikt zijn en worden deze met de
resultaten uit het verleden vergeleken. De resultaten hiervan worden tijdens de
informatiebijeenkomsten gecommuniceerd met de lokale (MKB) ondernemers.

8.4 Monitoren van de aanbestedingen
Tijdens de evaluatie worden de verrichte aanbestedingen gemonitord. Zijn de aanbestedingen
volgens het nieuwe inkoopbeleid uitgevoerd en is er bijsturing nodig. Hierbij wordt er ook gekeken
naar de resultaten van lokaal (MKB) inkopen en de geleverde PKV. Dit wordt vergeleken met het
begin niveau en bijgestuurd waar nodig. De evaluatie vindt plaats met de medewerkers van de
inkoopafdeling.

8.5 Informatiebijeenkomst
Het nieuwe inkoopbeleid met bijkomstige wet- en regelgeving wordt bij de
informatiebijeenkomst(en) toegelicht aan de lokale (MKB) ondernemers. De
informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door de publieke organisatie. Hierbij wordt deze
ondersteund door een presentatie van een junior-, medior- of senior inkoper die het inkoopbeleid
uitlegt. Daarnaast wordt er een uitleg gegeven over e-tendering en moet er tijd zijn voor vragen en
suggesties. De informatiebijeenkomsten dienen minimaal één keer per jaar ingepland te worden.
Tabel 6 Implementatieplan

Onderdeel
Activiteit
Aanpassen inkoopbeleid Inkoopbeleid aanpassen
Groslijst opstellen met lokale- en
niet-lokale (MKB) ondernemers, de
Opstellen groslijst
ondernemers worden gerangschikt
op basis van een CPV-code
Training en uitleg over en hoe om te
Transitie personeel
gaan met het nieuwe inkoopbeleid
Het geven van een
informatiebijeenkomst om het
Informatiebijeenkomst
beleid toe te lichten en de wet- en
regelgeving te benoemen

Verantwoordelijke
Beleidsmaker/inkoopmanager
Inkoopmanager

Inkoopmanager

Junior-, medior- of senior inkoper
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9. Consequenties
Het opvolgen van het advies zoals gegeven in het vorige hoofdstuk heeft een aantal gevolgen voor de
publieke organisaties. Deze gevolgen zijn in te delen in personele-, organisatorische en financiële
gevolgen. Deze worden in dit hoofdstuk besproken.

9.1 Personele consequenties
Onder de personele consequenties worden de veranderingen beschreven die zullen optreden tijdens
en na de implementatie van de aanbevelingen.
De (inkoop)medewerkers van de publieke organisaties dienen te beschikken over een open,
nieuwsgierige houding. Zij zullen de huidige wijze waarop zij inkopen moeten aanpassen. Daarbij
dienen ze open te staan voor verandering om de transitie soepel te laten verlopen. Het nieuwe
inkoopbeleid wordt onder de aandacht gebracht door de inkoopmanager of beleidsmaker, die tevens
de begeleiding tijdens dit traject voor zijn rekening neemt.
De inkoopmedewerkers moeten tijd vrijmaken om zich in te lezen in het nieuwe inkoopbeleid. Het
kost tijd om een nieuwe manier van werken aan te leren. Bij gebrek aan ervaring hiermee kan er een
cursus gevolgd worden voor het opstellen van een groslijst of een inkoopprofessional ingehuurd
worden bij een organisatie als AevesBenefit.

9.2 Organisatorische consequenties
De organisatorische consequenties voor een publieke organisatie zijn gericht op de rol van de
beleidsmakers en het management. Het aanpassen van het inkoopbeleid moet op voldoende
draagkracht kunnen rekenen van het management en de beleidsmakers. Het management moet
deze draagkracht uitbeelden en overbrengen op de inkopers. Daarbij dient er ruimte te zijn voor
hoor- en wederhoor tussen het management en de individuele inkopers. De communicatie tussen
beide groepen dient voor, tijdens en na de transitie soepel te verlopen. Op deze wijze wordt er
draagvlak gecreëerd voor de verandering en zal de transitie goed verlopen.

9.3 Financiële consequenties
Aan het doorvoeren van de aanbevelingen zijn financiële consequenties verbonden. Deze zijn
opgedeeld in lasten en baten. De lasten vinden voornamelijk tijdens de implementatie plaats,
informatieavonden keren echter jaarlijks terug. Dit zijn dan ook jaarlijks terugkerende lasten. De
baten betreffen de voordelen van het nieuwe inkoopbeleid.
Lasten aanbevelingen
De aanbevelingen zullen ertoe leiden dat de medewerkers van de publieke organisaties bewust
worden van de voordelen van de juiste balans in lokaal (en niet-lokaal) inkopen. Op dit moment
wordt er op een onjuiste wijze uitvoering gegeven aan een lokaal (MKB) inkoopbeleid. Om dit in de
toekomst beter te laten verlopen, dienen er een aantal aanpassingen in het beleid doorgevoerd te
worden. De lasten hiervan worden in tabel 7 hieronder weergeven en zijn gebaseerd op een
middelgrote gemeente waar het inkoopbeleid op een professionele manier is ingericht.
Indien dit nog niet het geval is kost de implementatie meer geld en dient er een FTE voor te worden
aangenomen. De cijfers zijn vastgesteld op basis van een oriënterend gesprek met een
inkoopprofessional van AevesBenefit.
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Tabel 7 Lasten aanbevelingen

Aanbeveling
Aanpassen inkoopbeleid
Opstellen groslijst
Transitie personeel
Informatiebijeenkomsten

Verantwoordelijke
Inkoper (beleidsmaker)
Inkoper
Inkoopmanager
Inkoper

Uurtarief
€90,€90,€90,€90,-

Totaal

Aantal uren
10
8
2
6 (mits betrokken
bij voortraject)
26

Investering
€900,€720,€180,€540,€2.340,-

Lasten groslijst
Indien de medewerkers niet beschikken over de kennis om een groslijst op te stellen, dient hier een
cursus voor gevolgd te worden. Daarnaast kan er ook een inkoopprofessional ingehuurd worden om
een groslijst op te stellen. De inkoopprofessional kan worden ingehuurd bij een organisatie als
AevesBenefit. De lasten van de cursus of de inkoopprofessional worden in tabel 8 weergeven.
Tabel 8 Lasten groslijst

Wijze waarop groslijst samengesteld wordt
Cursus opstellen groslijst (NI-AC, 2018)
Inhuur inkoopprofessional

Kosten
€940,€720,-

Lasten informatiebijeenkomst
De lasten voor een informatiebijeenkomst hangen sterk af van de grote van de organisatie en het
aantal belanghebbende van de informatiebijeenkomst. Een informatiebijeenkomst zou in principe in
het gemeentehuis, provinciehuis, waterschap huis of vestiging van een andere (semi) publieke
organisatie gehouden kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is worden de lasten hoger door
bijvoorbeeld zaalhuur, drankjes en schoonmaak (Metaal Kathedraal, 2018). De lasten voor een
middelgrote gemeente met ongeveer 100 belanghebbende wordt in tabel 9 hieronder weergeven.
Tabel 9 Lasten informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst
Zaalhuur incl. koffie,
thee en water
Schoonmaak zaal (bij
100+ personen)
Voorbereiden en geven
informatiebijeenkomst
Totaal

Kosten per persoon/uur
€32,50

Aantal
100 (personen)

Totaal
€3.250,-

€1.750,-

1

€1.750,-

€90,-

6 (uur)

€540,-

106

€5.540,-

Baten
De baten voor de publieke organisaties zijn moeilijk in te schatten. Door de invoering van een nieuw
inkoopbeleid, waarin de juiste balans van lokale- en niet-lokale (MKB) ondernemers gevonden wordt,
verplaatst de focus zich weer meer naar het verkrijgen van de beste PKV. Doordat de publieke
organisaties ondernemers contracteren die de beste PKV leveren, worden de lasten verlicht. De
baten zijn dat er een betere kwaliteit voor eventueel een lagere prijs verkregen wordt. Zo worden
onverwachte lasten teruggedrongen.
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Bijlage 8 Lokaal en mkb-gericht inkopen bieden niet de beste prijskwaliteitsverhouding
Lokaal en mkb-gericht inkopen zijn actueel in de publieke sector. De politiek ziet graag dat de
lokale mkb’ers de overheidscontracten winnen. De Gids Proportionaliteit biedt verschillende
opties om lokaal aan te besteden. Zijn die mogelijkheden echter ook te verantwoorden?

Oog voor het lokale mkb
Inkopers gebruiken de termen lokaal en mkb door elkaar, al hebben ze verschillende definities.
Lokaal gaat over de gemeente, de provincie, het waterschap of het verzorgingsgebied van de
desbetreffende organisatie. Omliggende verzorgingsgebieden worden hier ook wel eens in
betrokken. Zo betrekken gemeenten in hun definities vaak randgemeenten, terwijl een provincie dat
niet snel zal doen. Wat onder het mkb valt, hangt ook af van wie je het vraagt. Volgens het CBS
werken bij mkb-bedrijven minder dan 250 medewerkers. Sommige gemeenten maken ook weer
onderscheid tussen ondernemers en kleinbedrijf. Als de definities in het inkoopbeleid ontbreken,
leidt dit tot onduidelijkheid bij lokale ondernemers.

‘’Lokaal en mkb worden vaak in één zin genoemd, maar onder de doelstellingen wordt het wel apart
benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lokale ondernemers en kleinbedrijf, dus niet mkb in
de gehele zin.’’ – Inkoper gemeente

Opzet van het onderzoek
In november 2017 onderzocht AevesBenefit
samen met Donald ten Hagen (student Haagse
Hogeschool) de mate waarin publieke
organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen. Met
deskresearch is gekeken hoeveel organisaties
lokaal en/of mkb-gericht inkopen in het
inkoopbeleid hebben opgenomen. Daarnaast
zette AevesBenefit een enquête uit. Deze is door
164 respondenten ingevuld. De meeste
respondenten zijn werkzaam bij een gemeente
(45%); 13% bij onderwijsorganisaties en 12% bij
de Rijksoverheid (zie Figuur 1). Aanvullend aan de
enquête zijn er 12 diepte-interviews afgenomen.
Dit artikel biedt inzicht in de organisaties die
lokaal en/of mkb-gericht inkopen, hun motivatie
hiervoor enenquête
de effectiviteit van dit beleid. De
Figuur 1 Respondenten
onderzoekers hanteerden daarbij deze definitie voor lokaal en/of mkb-gericht inkopen:
‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren werk,
levering of dienst gunt aan een lokale (mkb) onderneming (uit de gemeente, provincie, waterschap of
verzorgingsgebied van de organisatie).’’
Onder lokaal werden ook naburige lokale economieën gerekend en onder het mkb alle bedrijven met
minder dan 250 medewerkers.
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De dagelijkse praktijk van lokaal en mkb-gericht inkopen
Inkopers zien lokaal en mkb-gericht inkopen vooral terug in het uitnodigingsbeleid van hun
organisaties. Een uitnodigingsbeleid schrijft voor welke en hoeveel (lokale) ondernemers worden
uitgenodigd om een offerte in te dienen (zie Figuur 2):
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Figuur 2 Uitnodigingsbeleid
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Bij enkelvoudig onderhandse aanbestedingen geeft de organisatie de voorkeur aan een lokale ondernemer. Is er
geen lokale aanbieder die kan leveren wat nodig is? Dan nodigt de inkoper de beste partij uit die uit een
markverkenning, marktconsulatie, marktkennis of groslijstmethodiek naar voren is gekomen.
Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn maximaal twee van de drie of vier genodigden lokale
ondernemers; bij vijf genodigden maximaal drie.
Bij nationaal openbare en Europese aanbestedingen houdt de inkoper rekening met (lokale) mkb-ondernemers
door niet te hoge eisen te stellen en niet te clusteren. Hoe simpeler de aanbesteding in de markt wordt gezet,
hoe groter de kansen voor het mkb.

‘’Het is geen doel om 2 lokale ondernemers uit te nodigen. Als die er niet zijn of de gewenste kwaliteit
niet kunnen leveren dan worden ze ook niet uitgenodigd. Dan ga je ook buiten het lokale aspect
ondernemers uitnodigen.’’ – Inkoper provincie

Deze opzet van het uitnodigingsbeleid is vaak afgeleid van de Gids Proportionaliteit en onderdeel van
het inkoopbeleid. Het is ook opgenomen in het model ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Werken met groslijsten
Onderdeel van het uitnodigingsbeleid is vaak het werken met groslijsten. Voor publieke organisaties
is objectiviteit een belangrijk inkoopprincipe. Voor een objectieve leverancierskeuze kan een inkoper
gebruik maken van een groslijst. De groslijst bevat ondernemers die gelinkt zijn aan CPV-codes1. De
publieke organisatie stelt deze lijst zelf op, laat een ondernemersvereniging hem opstellen of de
ondernemers inschrijven op de lijst. Een combinatie van deze drie is ook mogelijk.
Door de CPV-code ziet de inkoper snel welke producten, diensten of werken de leverancier kan
leveren. Bovendien kan de inkoper rekening houden met past-performance2. Er zijn echter ook
1

CPV-code: het classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten specifiek voor overheidsopdrachten .
Past performance: het meten en het waarderen van prestaties van leveranciers en het toepassen van de toegekende
scores in (o.a.) aanbestedingsprocedures.
2
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nadelen aan een groslijst. Het opstellen en onderhouden ervan kost veel tijd en niet iedere
organisatie kan of wil dit doen. De toegevoegde waarde hangt af van de omvang van de publieke
organisatie. In totaal maakt 64% van de gemeenten en 22% van de overige publieke organisaties
gebruik van een groslijst. Slechts 24% van de respondenten informeert ondernemers over het
bestaan van de groslijsten.
Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen kan specifiek op lokale en niet-lokale ondernemers
worden geselecteerd. De inkoper stelt dan twee groslijsten op: één met lokale (mkb-) ondernemers
en één met niet-lokale (mkb-)ondernemers. De ondernemers worden vervolgens door een
‘randomiser3’ uitgenodigd op basis van hun CPV-code.

Werken met informatiebijeenkomsten
Lokale en mkb-ondernemers klagen vaak dat ze niet genoeg betrokken worden bij aanbestedingen.
De inkopers maken in de praktijk echter regelmatig mee dat ondernemers niet inschrijven op
aanbestedingen. Wanneer ze dit wel doen, lopen ondernemers tegen moeilijkheden aan, vooral bij
het werken met TenderNed4 of een ander inschrijfsysteem. Dit punt komt ook aan de orde in de
actieagenda ‘Beter Aanbesteden’: ‘Samenwerken aan meer uniforme voorwaarden in het beleid’.
Om de effectiviteit van het beleid te verhogen, kunnen organisaties informatiebijeenkomsten
organiseren voor de lokale en mkb-ondernemers. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de
wet- en regelgeving waar publieke organisaties mee te maken hebben. Bovendien kunnen inkopers
dan het gesprek aangaan met de lokale ondernemers om achter struikelblokken te komen. Dit zou de
effectiviteit van het beleid verhogen. Deze bijeenkomsten staan echter in de meeste gevallen nog
niet op de agenda van de organisatie.

Lokaal en mkb-gericht inkopen in het inkoopbeleid
Lokaal en mkb-gericht inkopen volgen voornamelijk uit het inkoopbeleid van gemeenten, provincies
en waterschappen, zo blijkt uit de enquêtes en desk research (zie Figuur 3). De omvang van de
gemeente speelt hierbij geen rol. Het Rijksoverheidsbeleid is alleen gericht op het mkb in plaats van
op lokaal en mkb. Van academische ziekenhuizen heeft er geen één lokaal of mkb-gericht inkopen in
haar beleid opgenomen. Dit geldt ook voor de ZBO’s.
Van de universiteiten waarvan het inkoopbeleid terug te vinden is, heeft een kwart lokaal en mkbgericht inkopen in het beleid opgenomen. Van de overige onderwijsinstellingen was geen
inkoopbeleid terug te vinden.

3

Randomiser: ondernemers worden op een willekeurige manier door een systeem geselecteerd.
TenderNed: het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale
en Europese aanbestedingen via dit aankondigingsplatform te publiceren.
4

III

Donald ten Hagen – Afstudeerscriptie BBA Facility Management

Figuur 3 Lokaal inkopen

Vertaling van politieke wensen in het inkoopbeleid
Organisaties hebben in hun inkoopbeleid meer aandacht voor lokaal inkopen dan voor mkb-gericht
inkopen. De voornaamste redenen om lokaal in te kopen zijn (zie Figuur 4): politieke wensen (84%),
werkgelegenheid (82%) en economische stimulans (74%).

Figuur 4 Overweging lokaal inkopen

Voor mkb-gericht inkopen is de belangrijkste motivatie ook een politieke (62%) gevolgd door
werkgelegenheid (57%), zie Figuur 5.

Figuur 5 Overweging mkb-gericht inkopen
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Organisaties die lokaal en/of mkb-inkopen in het inkoopbeleid hebben opgenomen, doen dit vooral
om een sterke lokale economie te creëren en de werkloosheid te verlagen. In een hoogconjunctuur
met sterk dalende werkloosheid lijkt dit beleid niet meer van deze tijd. Uit de interviews blijkt dan
ook dat inkopers lokaal inkopen voornamelijk relevant vinden voor krimpregio’s, om daar
werkgelegenheid te bieden aan de inwoners. En de gemeente Utrecht vult het beleid vooral in door
werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen ze door
Utrecht Werkt (UW)5 vroegtijdig te betrekken bij een offerte-aanvraag. Als zij de beste offerte
indienen, mogen zij de opdracht ook daadwerkelijk invullen. Zo zet de gemeente lokaal inkopen in
voor SROI6. De werknemers worden via UW aan een baan geholpen en het aantal werklozen in de
gemeente neemt af. Het inkoopbeleid biedt zo een houvast, waaraan iedere organisatie of inkoper
op zijn of haar eigen wijze invulling geeft.

Specifieke inkoopdoelstellingen voor lokaal en/of mkb-gericht inkopen
Ongeveer tien procent van de organisaties stelt doelstellingen vast om de effectiviteit van lokaal
en/of mkb-gericht inkopen te meten. Of het opstellen van doelstellingen op zich een positieve zaak
is, betwijfelen inkopers.

‘’We hebben geen doelstelling zoals 50% van het totaal moeten lokale ondernemers zijn. Je kan wel
een doelstelling hebben, maar dan ben je heel erg subjectief bezig. Dat is heel discriminerend.’’ –
Inkoper gemeente

De doelstellingen worden in overleg met de politiek afgesproken, zoals wethouders bij een
gemeente. De politiek is gekozen door de burgers en die verwachten dat de gemeente zo veel
mogelijk geld uitgeeft bij de lokale ondernemers. Bij kleine gemeenten staat de wethouder
bovendien dichter bij de burgers, waardoor de kans groter is dat deze hier persoonlijk op wordt
aangesproken.

‘’We doen zaken met lokale bedrijven, die niet de kwaliteit leveren die wij vragen. Dat doen we alleen
maar omdat dat in het inkoopbeleid gestimuleerd wordt. En de wethouder hierover wordt
aangesproken langs het voetbalveld.’’ – Inkoopadviseur gemeente

De organisaties die wel een inkoopbeleid hebben voor lokaal en/of mkb-gericht inkopen, maar hier
geen doelstellingen voor vastleggen, meten vaak ook niet de resultaten hiervan.
Door de resultaten van lokaal- en/of mkb-gericht inkopen te meten, krijgt de organisatie echter beter
inzicht in de effectiviteit van het beleid. In Figuur 6 staat een overzicht van organisaties die lokaal
inkopen meten, met onderscheid tussen gemeenten en overige publieke organisaties.

5

Utrecht Werkt (UW): een organisatie die inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt bij het vinden en behouden
van passend werk. Daarbij werken ze nauw samen met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties.
6 Social Return On Investment (SROI): een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt

V

Donald ten Hagen – Afstudeerscriptie BBA Facility Management

Figuur 6 Meten lokaal inkopen; gemeenten versus overige publieke organisaties

De resultaten van het beleid blijven overigens vervolgens meestal binnen de muren van de
organisatie. Zij communiceren de resultaten dus niet naar de lokale ondernemers. Door de resultaten
wel openbaar te maken, worden externe stakeholders geïnformeerd en legt de organisatie
verantwoording af over het gevoerde beleid. Men laat zien er aandacht aan te besteden.

Negatieve effecten van lokaal en/of mkb-gericht inkopen
Door een focus op lokaal en/of mkb-gericht inkopen, nodigen inkopers in enkele gevallen een
ondernemer uit om een offerte in te dienen, terwijl deze eigenlijk niet voldoet aan de kwaliteitseisen
die de publieke organisatie zoekt. Hierdoor wordt gemeenschapsgeld niet op een doelmatige wijze
uitgegeven en komt de objectiviteit van een inkoper in gevaar.
In het onderzoek geeft 46% van de respondenten bovendien aan dat een lokale ondernemer
belemmerd kan worden in zijn ontwikkeling, als naburige publieke organisaties allemaal lokaal
inkopen. Uit interviews blijkt dat inkopers er soms voor kiezen zo veel mogelijk lokale ondernemers
uit te nodigen indien deze beschikbaar zijn en aan de eisen voldoen. Ondernemers uit andere regio’s
worden hierdoor dus ‘buitenspel’ gezet. Dit sluit aan bij een recente uitlating van PIANOo:

“In het algemeen geldt dat het concept van lokaal aanbesteden op gespannen voet staat met het
concept van aanbesteden. Aanbesteden/Inkopen betekent open concurrentie organiseren, de
toevoeging beperkt die concurrentie juist. Het idee dat een lokale economie sterker zou worden van
lokaal aanbesteden wordt niet gesteund door inzichten uit de economische wetenschap, integendeel.
De betere bedrijven van een lokale economie worden in hun ontwikkeling belemmerd als naburige
lokale economieën allemaal lokaal aanbesteden; zij krijgen dan geen kans. Mogelijk dat minder
goede bedrijven tijdelijk kunnen profiteren van lokaal aanbesteden, maar dat is slechts een
kortetermijneffect.” - PIANOo

Invloed van lokaal inkopen op de prijs-kwaliteitsverhouding
In het onderzoek kregen de respondenten de vraag hoe zij de kwaliteit van lokale ondernemers
ervaren ten opzichte van niet-lokale ondernemers. Slechts 17% gaf aan de kwaliteit van lokale
ondernemers beter te ervaren dan niet-lokale ondernemers. Overigens bleek in diepte-interviews
dat voornamelijk inkopers bij gemeenten de kwaliteit van lokale ondernemers wel als beter ervaren
dan van niet-lokale ondernemers. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verbondenheid van lokale
ondernemers met de gemeente. De prijs van lokale ondernemers wordt door 9% als beter (en dus
lager) ervaren dan die van niet-lokale ondernemers. Hetzelfde percentage zegt de prijs van lokale
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ondernemers als slechter (hoger) te ervaren. De meeste inkopers zien dus weinig verschil in prijs en
kwaliteit tussen lokale en niet-lokale ondernemers (zie Figuur 7).

Figuur 7 Prijs-kwaliteitverhouding lokale ondernemers ten opzichte van niet-lokale ondernemers

De prijs-kwaliteitsverhouding van lokale ondernemers is niet (veel) beter dan van niet-lokale
ondernemers. Het gaat ongeveer gelijk op. Een lokaal inkoopbeleid leidt dus niet standaard tot de
beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Zoek de balans
Concluderend moeten organisaties zich niet te veel focussen op een lokaal en/of mkb-gericht
inkoopbeleid. Uit dit onderzoek blijkt dat lokaal en/of mkb-gericht inkopen meestal niet leidt tot de
beste prijs en een hogere kwaliteit. Protectionisme kan bovendien positief zijn voor de lokale
economie, maar omliggende regio’s schaden.
Wel kunnen inkopers rekening houden worden met lokale en/of mkb-ondernemers door aandacht
hiervoor op te nemen in het inkoopbeleid en de resultaten van het beleid te meten. Het
inkoopbeleid moet echter niet zo uitgevoerd worden, dat er vrijwel uitsluitend lokale ondernemers
uitgenodigd worden bij aanbestedingen.
Het is dus van belang om dat inkopers het vizier breed houden en de juiste balans zoeken tussen het
contracteren van lokale en niet-lokale ondernemers. In de bijlage staat een factsheet met de do’s en
don’ts voor lokaal en/of mkb-gericht inkopen.

Over de auteurs
Donald ten Hagen is afgestudeerd op het onderzoek naar lokaal en/of mkb-gericht inkopen in de
publieke sector aan de Haagse Hogeschool.
Wim Nieland MSc MBA is Directeur Publiek bij inkoopadviesbureau AevesBenefit.

Over AevesBenefit
AevesBenefit is hét inkoopadviesbureau voor advies, werving & selectie en detachering. De
resultaten van onze klanten staan centraal. Alleen het beste voor onze klanten vindt AevesBenefit
goed genoeg. Om succesvol te blijven, investeren we dan ook continu in de professionele en
persoonlijke ontwikkeling van onze consultants. Dit inspireert de beste consultants in ons vak om
zich aan AevesBenefit te binden. Gezamenlijk vormen wij een bruisend netwerk van ruim 200
inkoopconsultants, die ‘fun to work with’ zijn. Met onze consultants, partners en klanten vormen we
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het kloppend hart van het inkoopvakgebied. Gedreven door performance, met een snelle,
betrouwbare en professionele dienstverlening.

What makes you tick?
Contactgegevens AevesBenefit
Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 311 64 99
E-mail: info@aevesbenefit.com
Website: www.aevesbenefit.com
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Bijlage 9 Factsheet

Do’s en Don’ts voor lokaal en/of mkb-gericht inkopen
Deze factsheet presenteert de belangrijkste feiten van lokaal en/of mkb-gericht inkopen. Vervolgens
zijn de belangrijkste tips is weergegeven in drie groepen: algemeen, onder de aanbestedingsdrempel
en boven de aanbestedingsdrempel.

Facts
•
•
•
•
•
•

Lokaal en/of mkb-gericht inkopen speelt vooral bij gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid;
Een lokaal inkoopbeleid kan negatief werken voor lokale ondernemers, als andere organisaties ook zo’n beleid
hanteren;
Lokaal aanbesteden leidt meestal niet tot een betere prijs-kwaliteitverhouding;
Publieke organisaties proberen in de praktijk soms zo veel mogelijk lokale ondernemers uit te nodigen, waardoor
het zicht op de beste prijs-kwaliteitverhouding verwatert;
Onder druk van de politiek contracteren inkopers soms lokale (mkb-)ondernemers terwijl die niet de gewenste
kwaliteit leveren;
Hooguit 33% van publieke organisaties maakt gebruik van een ondernemerslijst (groslijst).

Do’s en don’ts
Onder de drempel heeft men de keuze om enkelvoudig-, meervoudig onderhands of nationaal aan te
besteden. Deze verschillende manieren van aanbesteden kennen ook verschillende do’s en don’ts.
Deze worden hieronder weergeven.

Algemeen

Do’s

Don’ts

•

•

•

•
•

•

Onder de
drempel

•

Hanteer binnen uw organisatie één definitie
voor lokaal en mkb-gericht inkopen,
bijvoorbeeld: ‘’Inkoopprocedure waarbij een
publieke organisatie een opdracht voor een uit
te voeren werk, levering of dienst gunt aan een
lokale (mkb-)onderneming (uit de gemeente,
provincie, waterschap of verzorgingsgebied van
de organisatie).’
Voorkom protectionisme: leg de focus bij
lokaal inkopen niet enkel op de eigen
gemeente, provincie, waterschap of
verzorgingsgebied, maar houd ook rekening
met de omliggende verzorgingsgebieden.
Meet jaarlijks de effectiviteit en publiceer de
resultaten van deze metingen.
Organiseer informatiebijeenkomsten waar
uitleg wordt gegeven over het beleid en waar
men het gesprek aan kan gaan met lokale
(mkb-)ondernemers.
Streef altijd naar de beste prijskwaliteitverhouding, en nodig in dat kader ook
niet-lokale ondernemers uit.
Pas beleid aan dat voorschrijft om het juiste
evenwicht te vinden in het aantal genodigde
lokale en niet-lokale ondernemers, bij
enkelvoudig- en meervoudig onderhandse
aanbestedingen.

•

•

Opstellen van doelstellingen
voor lokaal (mkb)aanbesteden. Dit kan
belemmerend werken.
Uit het oog verliezen van de
algemene beginselen van
het aanbestedings-recht:
gelijkheid, transparantie,
proportionaliteit en nondiscriminatie.

Nodig zo veel mogelijk
lokale ondernemers uit,
omdat dit in het inkoop- en
uitnodigingsbeleid is
opgenomen.
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Do’s
•

Boven de
•
drempel (of
nationale
aanbesteding)

•

Stel één groslijst op met lokale bedrijven en
één met niet-lokale bedrijven. Doe dit op basis
van CPV-codes, zodat leverancierskeuzes
gemakkelijker worden. Indien het opstellen
van een groslijst te veel tijd kost, probeer dit
dan in samenwerking te doen met een
ondernemersvereniging. Communiceer
daarnaast met de ondernemers dat er gebruik
wordt gemaakt van een groslijst en dat zij altijd
de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven
voor deze lijst.
Geef tijdens informatiebijeenkomsten uitleg
over de wet- en regelgeving waar publieke
organisaties mee te maken hebben. Geef
aansluitend daarop uitleg over TenderNed en
andere e-procurementsystemen, waar uw
organisatie gebruik van maakt. Zo creëert u
niet alleen bewustzijn, maar ook begrip onder
lokale (mkb-)ondernemers.
Houdt de aanbesteding simpel. Stel
bijvoorbeeld ISO 9001 en VCA-eisen.

Don’ts

•

•

Stellen van hoge eisen aan
nationaal openbare en
Europese aanbestedingen;
Stellen van hoge omzeteisen
stellen, vragen om
visiedocumenten of
accountantgegevens (tegen
hoge kosten voor de
ondernemer). Dit verhoogt
de papieren ballast
waardoor lokale (mkb)ondernemers sneller de
neiging hebben zich niet in
te schrijven.
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