
DDe politiek heeft aandacht voor innovatie. In het 
regeerakkoord geeft het kabinet aan: ‘De inno-
vatiekracht van het bedrijfsleven, de kennisin-
stellingen en de overheid zal optimaal worden 
gericht op de transitie naar een duurzame eco-
nomie en groene groei, mede met het oog op 
versterking van het concurrentievermogen van 
de Nederlandse economie.’

Innovatiegericht inkopen
Met haar inkoopbeleid kan de overheid innova-
tie stimuleren. In de kamerbrief ‘Naar de top: 
bedrijvenbeleid in actie’ geeft het kabinet aan 
2,5 procent van het overheidsbrede inkoopbud-
get te willen besteden aan innovatiegericht inko-
pen. Dit is niet hetzelfde als innovatief inkopen. 
Bij innovatiegericht inkopen staat het resultaat 
voorop; er wordt een innovatie ingekocht. Bij 
innovatief inkopen gaat het om het innovatief 
inrichten van het inkoopproces. Voor innovatief 
gericht inkopen is in veel gevallen echter wel een 
innovatief inkoopproces nodig.

Verouderende infrastructuur en bezuinigingen op apparaatkosten zijn slechts een 
paar van de uitdagingen van het Rijk. Onder andere nieuwe aanbestedingsmethoden 
moeten bedrijven de ruimte geven om innovatieve ideeën in te dienen om deze 
uitdagingen aan te gaan. Prestatie-inkoop kan daarbij helpen.

Stimuleer innovatie
met prestatie-inkoop

Om studenten te interesseren in het 
werken bij de Rijksoverheid en om 
onderzoek te doen naar de relatie tus-
sen inkoop en innovatie ging het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie onlangs een part-
nerschap aan met de opleiding Fa-
cility Management van de Haagse 
Hogeschool. Een keuze binnen deze 
opleiding is de minor Inkoopmanage-
ment. Het behalen van NEVI Professi-
onal is hier een onderdeel van. 

Onderzoeken
Het eerste concrete resultaat van de sa-
menwerking was het mede organiseren 
van het succesvolle symposium ‘Inspi-
ratie voor innovatie’. Vervolgens deden 
vijf studenten hun afstudeeronderzoek 
bij een rijksorganisatie. Drie van deze 
onderzoeken waren gericht op innova-
tief inkopen: de concurrentiegerichte 

dialoog en de marktconsultatie en pres-
tatie-inkoop. De andere twee richtten 
zich op innovatiegericht inkopen dien-
sten binnen een bepaalde categorie. Het 
doel van het huidige onderzoek is om 
voor de categoriemanagers binnen het 
portfolio Facilitair (zie kader) prakti-
sche adviezen te geven over de toepas-
sing van prestatie-inkoop om inkoop-
professionalisering te bevorderen en 
innovaties binnen te halen.

Prestatie-inkoop proberen
Om te weten hoe vaak prestatie-in-
koop wordt toegepast, is gebruikge-
maakt van de gegevens uit het boek 
Best Value werkt van Jeroen van der 
Rijt en Wiebe Witteveen, aangevuld 
met gegevens uit TenderNed. Het eer-
ste prestatie-inkoop project in Neder-
land startte in 2005. In de jaren 2010 
en 2011 steeg de populariteit fors (zie 
figuur 1). De stijging is voornamelijk 
te zien in de publieke sector. Presta-
tie-inkoop werd elk jaar vaker toe-
gepast, maar blijft nu stabiel in zijn 
ontwikkeling. Het werd in de begin-
periode waarschijnlijk vaak ingezet 
omdat het een nieuwe manier van aan-
besteden was. Opdrachtgevers wilden 
prestatie-inkoop een keer proberen (zie 
ook figuur 2). 

Facilitair management 
Het facilitaire domein was goed voor 
20 procent van alle aanbestedingen 
waarbij prestatie-inkoop werd toege-
past. Hiervan vond 82 procent bin-
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 FIGUUR 1 AANTAL PRESTATIE-INKOPEN PER JAAR
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CATEGORIEMANAGEMENT  
BIJ DE RIJKSOVERHEID

De rijksoverheid zet categoriemanagement in om de eigen 

inkoop verder te professionaliseren. Het categoriema-

nagement is ingedeeld in vier portfolio’s: communicatie, 

ICT, organisatie en personeel en facilitair. Deze laatste 

bestaat op dit moment uit veertien categorieën. Voor elke 

categorie is een categoriemanager benoemd die een klein 

team van vakspecialisten aanstuurt. Dit vakteam beschikt 

over de markt- en productkennis die nodig is om goed te 

kunnen inkopen voor het Rijk. 

Rijksoverheid

Gemeente

Provincie

Waterschap

Onderwijs

Zorg

Stichting

Anders

nen de publieke sector plaats. Pres-
tatie-inkoop werd het meest voor 
schoonmaakdienstverlening toegepast, 
gevolgd door kantoormachines/-meu-
bilair, catering, printers, drankenauto-
maten en kantoorartikelen (zie figuur 
3). De Rijksoverheid komt vrijwel niet 
in deze lijst van projecten voor. In dit 
onderzoek is daarom een steekproef 
uitgevoerd om uit te vinden wat de 
reden daarvoor was. De respondenten 
gaven als redenen: prestatie-inkoop is 
geen middel om het doel te bereiken, 
marktpartijen hebben er weinig erva-
ring mee en het kost (te) veel tijd.

Bereikte innovaties
Sommige organisaties zetten presta-
tie-inkoop bewust in om innovaties 
te bereiken. De methodiek stimuleert 

volgens hen de markt om de meest re-
cente ervaringen en knowhow in te 
zetten. Een mooi voorbeeld waar een 
van de geïnterviewde inkopers erg 
trots op was, was een aanbesteding 
van schoonmaak bij een zorginstel-
ling. Bedrijven kregen de vrijheid om 
met een eigen oplossing te komen om 
zorg en schoonmaak zo goed mogelijk 
te combineren. Dit leverde als resultaat 
dat een schoonmaakmedewerker ruim 
30 minuten de tijd krijgt per kamer. 
In die tijd heeft de schoonmaker de 
ruimte om, naast schoonmaken, ook 
een persoonlijk gesprek te houden 
met klanten. Dit leverde een hogere 
klanttevredenheid op. De aandacht, 
de extra tijd en de handelingsvrij-
heid maakte dat de perceptie van de 
schoonmaakkwaliteit hoger uitkwam. 

Dit had geen extra financiële gevolgen, men wil-
de met hetzelfde budget een betere beleving. 

Lagere kosten
Bij een andere aanbesteding voor schoonmaak 
was de beste oplossing een resultaatgericht con-
tract. Bij resultaatgericht schoonmaken gaat het 
om flexibel inrichten van de werkzaamheden om 
iedere dag de vereiste reinheidsnorm te behalen. 
De expert krijgt hier mee de kans zijn eigen ex-
pertise optimaal in te zetten.
Een ander voorbeeld betrof een aanbesteding 
voor repro. De repro was in eigen dienst en 

FIGUUR 2 PRESTATIE-INKOOP PER OVERHEIDSSECTOR
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In de periode van 2005 tot en met 

juni 2015 vonden er 324 aanbeste-

dingen plaats waarbij prestatie- 

inkoop werd ingezet, waarvan 245 in 

de publieke sector en 79 in de private 

sector. Van de 324 aanbestedingen 

was 54% aangemerkt als diensten, 

16% leveringen en 30% betrof 

werken. Prestatie-inkoop werd 

vooral in de sector bouw/onderhoud 

toegepast, gevolgd door facilitair, IT, 

commodities en zorg. Gemeenten 

passen prestatie-inkoop het meest 

toe. Daarna volgen de rijksoverheid, 

waterschappen onderwijs, provin-

cies, stichtingen en zorg.
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Schoonmaakdienstverlening
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Kantoorartikelen

Kantoormachines

Catering

Printers

voorheen een bewerkelijk handmatig 
proces. Dit is aanbesteed aan een le-
verancier die kwam met een digitaal 
systeem. De klanttevredenheid is ge-
stegen en de kosten werden veel lager.
Ook voor de verwerking van afvalstro-
men kan prestatie-inkoop gebruikt 
worden. De betreffende organisatie wil 
in 2040 het afval gehalveerd hebben en 
het afval dat er nog over is moet voor 
100 procent gerecycled worden. Er is 
gezocht naar de partij die deze doel-
stellingen, binnen het budget, het best 
kan verwezenlijken. De winnende par-
tij gaat de komende zeven jaar het afval 
managen. Het blijkt overigens dat niet 
alle gebruikers prestatie-inkoop bewust 
toepassen om innovaties te stimuleren. 
Zij passen prestatie-inkoop wel toe om 
tot een zo optimaal mogelijk inkoopre-
sultaat te komen. 

Ervaringen
Op de bijeenkomst van de NEVI 
Kring Zuid op 24 september sprak 
Hemradj Badloe, sales director corpo-
rate accounts bij schoonmaakbedrijf 
Hago over de ervaringen van zijn be-
drijf met prestatie-inkoop. Hago is een 
van de grootste schoonmaakbedrijven 
in Nederland en schrijft regelmatig in 
op aanbestedingen volgens de metho-
diek van prestatie-inkoop. Van de 150 
aanbestedingen voor schoonmaak in 
het afgelopen jaar was dat ongeveer 20 
procent. 

Kruisverhoor
Hij begon zijn verhaal met de stelling 
dat de overheid voorop loopt bij de 
toepassing van prestatie-inkoop, maar 
er nog veel te leren is, voor zowel op-
drachtgever als opdrachtnemer. Zo 
wordt de mogelijke expert soms al ge-
weerd door het toepassen van een pre-
selectie omdat de opdrachtgever geen 
zin heeft om met alle vijftien, twin-
tig inschrijvers interviews te houden. 
Deze interviews hebben volgens hem 
vaak het karakter van een kruisverhoor 
waarbij een projectleider, die niet ge-
wend is in het openbaar te spreken, 
plotseling voor een grote groep men-
sen staat. Hemradj traint zijn mensen 
hiervoor, maar dat is een dure aange-
legenheid. Hij pleitte er dan ook voor 
om deze interviews in een wat minder 
formele setting te houden.

Kritische noot
Hij plaatst ook een kritische noot bij 
het risicokansendossier. Zijn mensen 
zijn soms drie tot vijf dagen bezig om 
de meest relevante risico’s op een twee-
tal pagina’s te krijgen. Het lastigst is 
om in te schatten wat de perceptie van 
de opdrachtgever is over de hoogte van 
een risico. Dit kan per opdrachtgever 
sterk uiteen lopen. Soms werd de dis-
cussie hierover met de opdrachtgever 
zo abstract dat hij verzuchtte: “we zijn 
maar een schoonmaakbedrijf hoor.”
Hemradj is nog geen enkele aanbeste-

ding tegengekomen waarbij de concretiserings-
fase volgens het boekje (van Santema en Van der 
Rijt) ging. In alle gevallen kreeg niet de expert 
de leiding, maar nam de opdrachtgever het heft 
toch weer in eigen hand omdat de facilitaire af-
deling nog erg traditioneel is ingesteld en moei-
te heeft de regie uit handen te geven. Best Value 
moet volgens hem niet stoppen bij de inkoper, 
maar moet een bewuste keuze van de gehele or-
ganisatie zijn. 
Desondanks is Hemradj nog steeds overtuigd 
van de meerwaarde van prestatie-inkoop. Voor 
hem is het de meest geschikte methode om te la-
ten zien dat de mensen uit zijn bedrijf de experts 
zijn die de opdrachtgever nodig heeft.

The cycle of learning
Prestatie-inkoop vraagt van de traditionele inko-
per niet alleen een andere manier van denken, 
maar ook een andere manier van doen. Om te 
kunnen veranderen, moet hij informatie waar-
nemen die hij eerder niet waarnam. Deze in-
formatie moet hij verwerken en indien hij het 
begrijpt moet hij het ook toepassen. De toepas-
sing van de nieuwe informatie zorgt voor een 
verandering. Deze verandering zorgt weer voor 
nieuwe percepties van informatie. Dit is de cy-
cle of learning. Best Value-expert Dean Kashiwa-
gi stelt: “Hoe vaker iemand de leerproces heeft 
doorlopen, hoe meer ervaring hij heeft en hoe 
sneller het leerproces gaat lopen.”
Dat is een mooie aanbeveling voor het portfolio 
facilitair: veel inkooptrajecten uitvoeren op ba-
sis van prestatie-inkoop en veel leren van elkaar. 
Daarmee nemen kennis, kunde en kwaliteit al-
leen maar toe. £

FIGUUR 3 PRESTATIE-INKOOP IN HET FACILITAIR DOMEIN
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