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Kan de beoordelingsmethode 
Gunnen op Waarde innovatie-
gericht inkopen bevorderen? Een 
verslag van de uitkomsten van een 
onderzoek door kwaliteitsmanager 
rijksinkoop Kees Tazelaar en 
onderzoeker Laura den Hoedt.

De Europa 2020-strategie, de groeistrategie vanuit de Europese com-
missie voor de komende tien jaar, stimuleert dat aanbestedende dien-
sten innovatie bevorderen. De aankoop van innovatieve producten, 
diensten en werken staat centraal in het verbeteren van de kwaliteit en 
efficiëntie van overheidsdiensten en vormt bovendien het antwoord op 
maatschappelijke vraagstukken. In de Kamerbrief ‘Naar de top: bedrij-
venbeleid in actie’ heeft het kabinet aangegeven 2,5 procent van het 
overheidsbrede inkoopbudget te besteden aan het inkopen van innova-
ties. Dit was de aanleiding om te onderzoeken of een alternatieve ma-
nier van uitvragen van de markt meerwaarde heeft bij het realiseren van 
voornoemde doelstellingen. De vraag was of de beoordelingsmethode 
Gunnen op Waarde (GOW) innovatiegericht inkopen kan bevorderen. 

Waardebegrippen
De term GOW wordt gebruikt in twee betekenissen. De eerste daar-
van is in context van de aanbestedingsregels het toepassen van de beste 
prijs-kwaliteitverhouding. Bij de tweede betekenis is GOW de beoor-
delingsmethodiek waarbij kwaliteitsaspecten in euro’s worden gewaar-
deerd. De methode maakt de waarde van kwaliteit expliciet. Hoeveel 
euro’s is de aanbestedende dienst bereid te betalen voor een uitstekend 
plan van aanpak? Of hoeveel euro’s is de aanbestedende dienst be-
reid om te betalen voor zo min mogelijk verkeershinder? Bij GOW 
worden kwaliteitspunten omgezet in geld dan wel kortingen in eu-
ro’s. Deze worden fictief in mindering gebracht op de inschrijfsom. De 
laagste fictieve inschrijfsom wint de aanbesteding. Om de methode 
GOW toe te passen, is het belangrijk dat eerst een inventarisatie wordt  
gemaakt waarin de waardebegrippen die de aanbestedende dienst het 
meest belangrijk vindt in kaart worden gebracht. 

Aanbestedingen
Om inzicht te krijgen in het gebruik van GOW zijn alle gepubliceer-
de aanbestedingen geïnventariseerd binnen leveringen en diensten die  

gedaan zijn volgens de beoordelingsmethode GOW. 
De inventarisatie is gemaakt met behulp van Tender-
Ned over de periode 2012 tot april 2016. Hier is de 
aanbestedende dienst niet verplicht aan te geven dat 
gebruik is gemaakt van GOW. Daarom is deze inventa-
risatie gebaseerd op de aanbestedingen waarbij dit in de 
publicatie duidelijk naar voren is gekomen. De conclu-
sie is dat er 99 aanbestedingen zijn gedaan waarbij deze 
beoordelingsmethode is toegepast. 33 aanbestedingen 
zijn leveringen en 66 aanbestedingen zijn diensten.

Kwaliteit leveren
Opdrachtgevers passen GOW om verschillende rede-
nen toe. Sommigen gebruiken de methode standaard 
bij alle aanbestedingen, anderen doen het omdat GOW 
bij de desbetreffende opdracht als de meest passende 
gunningsmethodiek wordt beschouwd om kwaliteit te 
waarderen. Ook zijn opdrachtgevers van mening dat 
bij opdrachten waarbij veel waarde wordt gehecht aan 
kwaliteit, de leverancier bij GOW maximaal wordt uit-
gedaagd om die ook te leveren. De methode wordt ook 
ingezet om oplossingen te krijgen waar de aanbeste-
dende dienst zelf niet aan had gedacht.

Specificeren
Opdrachtgevers vinden functioneel specificeren, kwali-
teitscriteria en prestatiecriteria belangrijk om innovatie 
te kunnen bevorderen. Het blijkt dat de bepaalde kwa-
liteitscriteria op zichzelf niet bevorderend zijn, maar 
de invulling daarvan wel. Het gaat om de manier van 
specificeren binnen de criteria. Door veel technisch te 
specificeren, beperkt de aanbestedende dienst zichzelf 
over het algemeen te veel, wat niet bevorderlijk is voor 
innovatie. Innovatie wordt vrijwel nooit als kwaliteits-
criterium opgenomen, omdat het niet gaat om de in-
novatie zelf maar om het middel. Innovatie afdwingen 
is dan ook lastig. 

Prestatieprikkels
Om innovatie te bevorderen, is het belangrijk dat een 
duidelijke functionele beschrijving wordt gegeven bij 
elk kwaliteitscriterium en dat hieraan een doel wordt 
verbonden. Zo weten leveranciers waar zij naartoe 
moeten werken en kunnen zij zelf invullen hoe dit 
doel wordt bereikt. Hierbinnen wordt door de func-
tionele omschrijving ruimte gegeven voor innovatie. 
Opdrachtnemers geven aan, buiten kwaliteitscriteria en 
het functioneel specificeren om, uitgedaagd te worden 
om te innoveren door prestatieprikkels. Daarom is het 
belangrijk dat de aanbestedende dienst bewust nadenkt 
over het inbouwen van prestatieprikkels.
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Binnen GOW wordt veel lineair gescoord, waarbij wordt gewerkt met 
scores van 0 tot 10 of 6 tot 10. Dit werkt niet onderscheidend. Niet 
lineair scoren wordt door de meeste mensen echter als ingewikkeld 
gezien. Wanneer opdrachtgevers lineair scoren, wordt niet duidelijk 
aangegeven hoe precies wordt gescoord. Officieel wordt bij GOW ab-
soluut gescoord, maar het omschrijven van een absolute norm wordt als 
lastig ervaren. Wanneer aan elk aspect een waardering wordt gehangen, 
hoort daarbij omschreven te worden wat van de leverancier wordt ver-
wacht. Op deze manier ontstaan objectieve beoordelingen. Vaak gaat 
dit echter gevoelsmatig en wordt dit door het bedrijfsleven als negatief 
beschouwd. Er wordt te weinig gekeken naar wat kwaliteit aan het 
eind van de aanbesteding waard is. Anders gezegd: achteraf weten leve-
ranciers pas hoe zwaar kwaliteit meegewogen is ten opzichte van prijs.

Nut toevoegen
Innovaties hebben als doel nut toe te voegen. De omslag naar de prak-
tijk beschouwen opdrachtgevers als lastig. Zo blijkt dat sommige op-
drachtgevers kostenbesparing zien als innovatie, en andere opdrachtge-
vers kostenbesparing ‘business as usual’ vinden. Door opdrachtgevers 
wordt vooral aangegeven dat bijna alle innovaties incrementele inno-
vaties zijn; het zijn vooral nieuwe toepassingen die zitten op onderde-
len en heel klein kunnen zijn. Doordat innovatie an sich als een vrij 
onduidelijk begrip wordt ervaren, wordt ook innovatiegericht inkopen 
een onduidelijk begrip. Wanneer koop je nu precies een innovatie in? 
Bij innovatiegericht inkopen wordt vooral gedacht aan innovatie die 
innovatief is voor zowel de opdrachtgever zelf als voor de markt. 

Verankeren in beleid
Innovatie kan opgenomen worden in (inkoop)strategieën, (inkoop)be-
leid en bedrijfscultuur. Binnen de categorie leveringen heeft 40% van 
de opdrachtgevers innovatie verankerd in de strategie of het beleid of 
is de organisatiecultuur zo ingericht dat die zich richt op het gebrui-
ken van innovatie. Binnen de categorie diensten is dit maar 16,7%. 
De minderheid van de opdrachtgevers geeft ook aan niet doelbewust 
te zoeken naar innovatie. In tegenstelling tot de lage percentages bij 
opdrachtgevers heeft 75% van de opdrachtnemers binnen de categorie 
leveringen en 70% binnen de categorie diensten innovatie verankerd 
in strategie en/of beleid. 10% van de opdrachtnemers bij diensten geeft 
aan bezig te zijn innovatie te verankeren in het beleid. Als strategie en 
beleid van de organisatie door de aanbestedende dienst vertaald worden 
naar inkoopbeleid, inkoopstrategie, inkoopplannen en inkoopdoelstel-
lingen, kan innovatiegericht inkopen hierin opgenomen kan worden. 

Zo wordt de aanbestedende dienst gestimuleerd meer 
rekening te houden met innovatiegericht inkopen. De 
inkoopstrategie, plannen en doelen zouden per aan-
besteding bepaald moeten worden, zodat inkopers bij 
elke uitvraag weer openstaan voor vernieuwingen. Op-
drachtnemers geven aan dat het van belang is dat de 
aanbestedende dienst zelf ook openstaat voor innova-
tie. Verder moet ruimte zijn voor mislukkingen. Be-
stuur en directie dienen betrokken te zijn door te kij-
ken waar de organisatie op lange termijn wil innoveren.

Voordelen
Experts, adviseurs en opdrachtgevers zien alle voorde-
len in GOW, met name de transparantie en de inzich-
telijkheid van de methode. Doordat de criteria omgezet 
zijn in euro’s zorgt dit voor een duidelijke communi-
catie naar de leveranciers toe. Zo is het duidelijker de 
verliezende inschrijvers mee te delen dat zij uiteindelijk 
5000 euro afwijken van de winnende inschrijving dan 
mee te delen dat zij er 5 punten naast zitten. Wat ook 
als voordeel wordt ervaren, is dat marktpartijen van 
tevoren hun kansen beter kunnen inschatten en be-
palen of zij wel of niet inschrijven. Als ze inschrijven, 
hebben ze ruimte om te ondernemen en te doen waar 
ze goed in zijn. Opdrachtnemers hebben ervaren dat 
positieve eigenschappen worden meegewogen en dat 
dit ook doorslaggevend is. Opdrachtgevers zien het als 
voordeel dat de criteria uitgedrukt zijn in geld omdat 
het zo duidelijk is waar de aanbestedende dienst waar-
de aan hecht. Zo kunnen de opdrachtnemers zichzelf 
onderscheiden op de punten waar zij goed in zijn.

Succesvol implementeren
Om GOW succesvol te implementeren, dient de aan-
bestedende dienst allereerst een open houding voor in-
novatie aan te nemen: nieuwe ideeën vanuit de markt 
moeten een kans krijgen. Bij het toepassen van GOW 
wordt aanbevolen goed na te denken over de manier 
van scoren en de omschrijving en het doel van gun-
ningscriteria. Er dient zo veel mogelijk functioneel ge-
specificeerd te worden om openheid te creëren voor het 
aanbieden van innovatieve oplossingen. Verder dient 
een afweging te worden gemaakt om prestatieprikkels 
op te nemen als drijfveer om te innoveren en extra 
prestaties te belonen.£

“De aanbestedende dienst moet openstaan voor innovaties. Wij 
merken dat innovaties die een beter resultaat opleveren veelal 
niet worden gewaardeerd vergeleken met bestaande leveringen 
en diensten. Hierdoor lijkt het vaak op een afvalrace waarbij 
producten en/of dienstverlening verder uitgekleed worden om 
tot een scherpe prijs te komen. Ook zien we dat een gebrek aan 
marktkennis bij inkopende partijen erin resulteert dat innovatie 
onvoldoende aan bod komt. Regelmatig zien we dat verouderde 
techniek de benchmark is bij een aanbesteding en er niet naar de 
toekomst gekeken wordt.”
Een toeleverancier van de overheid

Kabinet besteedt 2,5% 
van het overheidsbrede 
inkoopbudget aan 
inkoop van innovaties

DEAL! 6 - 2016 35


