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Naam Kees Tazelaar

Functie inkoopgerelateerde 

functies bij diverse ministeries

Organisatie rijksoverheid

IN 4 STAPPEN DE DENKRICHTING VAN DE ORGANISATIE OMDRAAIEN

INKOPEN VANUIT 
DE BEDOELING
De inkoopstrategie van de rijksoverheid 

draait om waardecreatie. Overheidsin-

koper Kees Tazelaar presenteert 4  

stappen die hiervoor noodzakelijk zijn.  

Waarde creëren voor de maatschappij is 

immers de bedoeling van de rijksinkoop.

E
ind 2019 presenteerde het Rijk de 
nieuwe strategie: ‘inkopen met im-
pact’. Deze strategie markeert een 
volgende stap in het denken over in-
koop binnen het Rijk. Dit artikel geeft 
daar een aanzet toe. Als eerste be-
schrijft het de verschillende ontwik-
kelingsfasen. Hierbij wordt een ver-
band gelegd met het model van 
Wouter Hart in zijn boek Verdraaide 

Organisaties. Hij onderscheidt drie cirkels, van buiten naar bin-
nen: de systeemwereld (de wereld van regels en procedures), de 
leefwereld (de wereld waar nu waarde wordt gecreëerd, tussen 
opdrachtgever en inkoper en tussen inkoper en opdrachtnemer) 
en de bedoeling (waar inkopen uiteindelijk om draait). Daarna 
wordt aangegeven hoe overheidsinkoop zich verder kan ontwik-
kelen aan de hand van dit model en ten slotte wordt een inkoop-
volwassenheidsmodel specifiek voor de rijksoverheid geïntrodu-
ceerd.

Om de ontwikkeling van de inkoopfunctie bij de 
rijksoverheid te beschrijven, wordt vaak gebruikge-
maakt van het inkoopvolwassenheidsmodel van Van 
Weele et al. Dit model kent zes ontwikkelingsstadia. 
De eerste drie worden ‘inkoopgedreven’ genoemd 
en de laatste drie ‘businessgedreven’. 

Inkoopgedreven
Deze fase is te benoemen als inkoop vanuit de sys-
teemwereld, de wereld van regels en procedures. 
Die begon in 2004 na de publicatie van de resulta-
ten van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, 
de ‘bouwfraude’. In die tijd kwam ook de rapportage 
over het nalevingsonderzoek uit. Het gevolg van 
beide rapporten was een focus bij de rijksoverheid 
op rechtmatigheid, met veel interne regels en pro-
cedures en een angst voor contact met de markt. 
Dit leidde tot dikke aanbestedingsdocumenten 
waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer voor-
schreef waaraan moest worden voldaan. 
In deze fase was geld de bepalende factor. Het be-
drijfsleven kreeg geen andere kans om zich te on-
derscheiden van de concurrentie dan op basis van 
prijs. Het wantrouwen tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer was groot. Tussen beide partijen was 
weinig tot geen communicatie. Belangrijkste com-
petenties van de inkoper waren de hard skills.

Businessgedreven
Veel overheidsorganisaties merkten dat de focus op 
laagste prijs niet leidde tot het gewenste kwaliteitsni-
veau. Met het verschijnen van de nieuwe Aanbeste-
dingswet in 2012 ontstond meer ruimte voor contact 
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FIGUUR 
ONTWIKKELINGSFASEN: VAN INKOOPGEDREVEN NAAR WAARDEGEDREVEN

Bron: Van Weele et al, bewerkt door Tazelaar, 2020.
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met de markt. De inkoper ging een dialoog aan met de 
opdrachtgever om die te helpen zijn doelstellingen te 
bereiken. Deze heeft namelijk vaak andere belangen 
dan de inkoper: de laagst mogelijke kosten, een snelle 
realisatie en zo min mogelijk poespas. 
Het aanbesteden gebeurde meer en meer op basis 
van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, op 
basis van kwaliteit. Mogelijke toeleveranciers kregen 
hierdoor meer kans om zich te onderscheiden van de 
concurrentie. De dialoog tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer verbeterde doordat het vertrouwen 
in elkaar toenam. Voorafgaand aan de aanbesteding 
werden meer en meer marktconsultaties gehouden. 
Tijdens de aanbesteding werd gebruikgemaakt van 
nieuwe procedures zoals de concurrentiegerichte 
dialoog. De mensgerichte component (soft skills) 
werd belangrijk, want de dialoog met de behoef-
testeller en het bedrijfsleven vereiste andere vaar-
digheden dan louter de harde skills.

Waardegedreven
De rijksoverheid wil met de nieuwe inkoopstrategie 
economische, ecologische en sociale waarde toevoe-
gen aan de maatschappij en aan de eigen organisa-
tie. Hiermee wordt waardegedreven inkoop in het 
volwassenheidsmodel geïntroduceerd. Waardecrea-
tie is het hoogste stadium van inkoopvolwassenheid. 
De bedoeling van inkoop is hierbij leidend. De sys-
teemwereld is noodzakelijk, we kopen in met geld 

van de belastingbetaler, dus we moeten ons kunnen verantwoor-
den, maar dan wel ondersteunend aan de doelen die we met in-
koop willen bereiken. 
Om in te kopen vanuit de bedoeling is een andere benadering van 
het inkoopproces nodig. De denkrichting moet omgedraaid wor-
den. Niet denken vanuit de regels en procedures, maar het toevoe-
gen van waarde centraal stellen. Dat is overigens niet voor iedere 
organisatie hetzelfde. Voor de een kan dit maatschappelijk verant-
woord inkopen zijn, terwijl andere (gemeenten, politie of Defensie) 
vanuit hun missie weer op een andere manier waarde toevoegen.

4 stappen
Om de denkrichting om te draaien en te gaan inkopen vanuit de 
bedoeling, moeten vier stappen gezet worden.

STAP 1: Gezamenlijke visie creëren
Succesvolle organisaties kenmerken zich vaak door een informe-
le bedrijfscultuur en verbondenheid met de missie en visie (de 
bedoeling) van de organisatie. De bedoeling van overheidsinkoop 
is om economische, ecologische en sociale waarde toe te voegen 
aan de maatschappij en de eigen organisatie. Dat betekent dat 
eerst binnen de hele organisatie bekend moet zijn hoe de betref-
fende organisatie waarde kan en wil toevoegen. 

Stap 2: Vrijheid en veiligheid stimuleren
Uitgaande van de gedeelde bedoeling en een kader waarbinnen we 
werken, zijn professionals heel goed in staat zelf te bepalen hoe ze 
hun taken uitvoeren. Bij een dergelijke behoefte aan vrijheid past 
ook een gevoel van veiligheid. De weg naar volwassenheid is vaak 
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onbekend en fouten maken is dus goed mogelijk. Als dat niet zou 
mogen, dan komt het oude gedrag weer opzetten en worden de 
procedures weer aangescherpt. Dat betekent dat wanneer je 
vooruit wilt, je ook fouten kan en mag maken.

Stap 3: Vertrouwen geven
De inkopende organisatie moet meer vertrouwen stellen in de 
kwaliteit van het bedrijfsleven door minder vanuit procedures, 
regels en voorschriften te denken. Het bedrijfsleven is een part-
ner die ook waarde wil creëren. Vertrouwen wordt ook gegeven 
door een marktconsultatie toe te passen, functioneel te specifi-
ceren of innovatiegerichte aanbestedingsprocedures te gebrui-
ken. Als dat vertrouwen er is, dan is ook de behoefte aan regels 
en controles minder. Voor waarde is kennis nodig van meerdere 
partijen en vaak is er behoefte aan innovatie. Dat gebeurt in een 
ecosysteem, een gemeenschap van belanghebbenden in een be-

paald werkterrein, in dit geval publieke inkoop. Deze gemeen-
schap kenmerkt zich doordat ze bestaat uit gelijken en concur-
rentie, doordat er samenhang, diversiteit en interactie is. In deze 
gemeenschap werken belanghebbenden samen aan oplossingen. 
Hun eigen kortetermijnbelang dienen ze daar vaak niet mee,  
het langetermijnbelang wel: het geheel werkt uiteindelijk beter.  
Vertrouwen in elkaars kwaliteiten is dan ook belangrijk. Een mooi 
voorbeeld is het ‘gouden ecosysteem’: de intensieve samenwer-
king tussen Defensie, bedrijfsleven en kennisinstituten. Voor  
Defensie is dat een conditio sine qua non (zie ook hierboven).

Stap 4: Verantwoordelijkheid nemen
In deze vierde stap nemen bestuurders hun ver-
antwoordelijkheid om de aansturing van de op-
drachtgevers in lijn brengen met de ambities en 
doelstellingen van de organisatie. De business is 
tenslotte leidend voor de inkoop en niet anders-
om. De bestuurder stelt de doelen vast en gaat 
met opdrachtgever en inkoper de dialoog aan 
over de manier waarop hier uitvoering aan gege-
ven kan worden. De opdrachtgever is budgethou-
der en geeft aan welke aanbestedingen eraan ko-
men. Hij benoemt zijn ambitie zo vroeg mogelijk, 
in de fase van de behoeftestelling. De inkoper on-
dersteunt de opdrachtgever in het inkoopproces. 
Hij denkt zo vroeg mogelijk mee over mogelijkhe-
den om het traject zo in te richten dat een zo 
goed mogelijk resultaat bereikt wordt. Een in-
koopprofessional heeft veel minder behoefte aan 
regels en procedures omdat hij vanuit zijn of haar 
verantwoordelijkheid transparant en integer 
werkt. Niet voor niets is de Engelse term:  
respons-ability: het vermogen om antwoorden  
te kunnen geven.

Inkoopvolwassenheidsmodel 
De belangrijkste factoren voor het werken vanuit 
de bedoeling van inkoop zijn verantwoordelijkheid 
en vertrouwen. Dat leidt tot een volwassenheids-
model waarbij de systeemwereld dienend is aan dit 
doel. Wantrouwen verandert in vertrouwen. Men-
sen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor 
hun eigen handelen. Deze manier van denken is 
weergegeven in de figuur die is gebaseerd op het 
inkoopvolwassenheidsmodel van Van Weele et al 
(1997), zie de vorige pagina. Dat is inkopen met  
impact, zo creëert de rijksoverheid waarde. •

De belangrijkste factoren voor 
het werken vanuit de bedoeling 
van inkoop zijn vertrouwen en 
verantwoordelijkheid

Een voorbeeld van samenwerking binnen het ‘gouden ecosysteem’ zijn de nieuwe expeditionaire onderzeeboten van de Koninklijke Marine. Voor een 
uitgebreide capability-update werden industrie en kennisinstituten ingeschakeld omdat Defensie daar de expertise niet (meer) voor in huis had. 
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