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Het nieuwe aanbesteden volgens 
de Drechtsteden en LIGHT2020

 Vorig jaar zette de gemeente Dordrecht samen met 

de Drechtsteden Alblasserdam, Sliedrecht en 

Zwijndrecht in op een nieuwe manier van aanbeste-

den voor het onderhoud van hun openbare verlich-

ting: een innovatieve aanpak.

S“Slechte ervaringen met aannemers leidde tot frustratie, 
en dat leidde tot de wens om het roer eens helemaal om te 
gooien”, aldus Johan Jonker van de gemeente Dordrecht. 
“Haperende communicatie, ondermaatse kwaliteit en het 
niet tijdig uitvoeren van de werkzaamheden - allemaal 
negatieve bijkomstigheden die een afbreuk van de burger-
tevredenheid tot gevolg hadden. Bovendien vrat het veel 
tijd en energie.” 

Kwaliteit van de inschrijver
Jonker concludeerde uit deze ervaringen dat het grootste 
probleem niet enkel bij de uitvoering ligt. Hij geeft aan 
dat de kiem voor de vele complicaties al wordt gelegd met 
de aanbestedingsvorm. “De praktijk heeft uitgewezen dat 
de laagste prijs niet altijd de hoogste kwaliteit oplevert. 

Bij ons ontstond er daarom de behoefte aan een nieuw 
bestek. Eentje waarbij we al in een vroeg stadium inzicht 
krijgen in de kwaliteit van de inschrijver.” Veel brain-
stormsessies volgden en in samenwerking met de aanbe-
stedingsexperts van LIGHT2020 ontstond er een alterna-
tief gunningsmodel. “Naast het vertrouwde plan van aan-
pak voegden we een interview met enkele praktijkcasus-
sen toe. Dat betekent dat de inschrijver echt zijn huiswerk 
moet doen en goed doordrongen moet zijn van de wensen 
en behoeften van de opdrachtgever.” 

Sleutelfunctionarissen
Een tweede belangrijke eis is dat zogenoemde sleutelfunc-
tionarissen aanschuiven bij het interview. “Tijdens het 
interview zitten we daadwerkelijk tegenover de mensen in 

• door Rien Kort
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het veld: contractbeheerders, uitvoerders en werkvoorbereiders, 
dus niet de accountmanager met het mooie verhaal.” Tot slot 
plaatsten de Drechtsteden een bandbreedte op de eenheidsprij-
zen van werkzaamheden en de totale inschrijfsom. “Een par-
tij schrijft in ieder geval in voor een goede, marktconforme 
prijs. Voor de levering kan de inschrijver een korting op de 
brutoprijzen indienen.” Wanneer de inschrijver beneden of 
boven de grens van de totale inschrijfsom uitkomt, valt hij ech-
ter automatisch af.” Jonker bestempelt deze aanbestedingsvorm 
als een ‘innovatief bestek binnen de Nederlandse OVL-wereld.’

Verstrekkende gevolgen
Jonker denkt dat deze nieuwe aanbestedingsvorm verstrekkende 
gevolgen kan krijgen binnen de openbare verlichting. “Het 
merendeel van de overheden zoekt naar een verscherpte of een 
andere gunningswijze. Onze ervaringen kunnen de discussie 
wellicht verder brengen.” Dordrecht is er in ieder geval positief 
over, maar de vlag kan nog niet uit. “In de uitvoering moet nog 
blijken of het een toegevoegde waarde heeft, maar ik ben erg  
positief gestemd.” Op basis van de vernieuwde aanbestedings-
vorm heeft Ziut hier het beste gescoord. De Drechtsteden 
hebben sinds december het werk dan ook aan deze beheerder 
gegund. Daar kijken ze achteraf zeer tevreden terug op het 
afwijkende aanbestedingsproces. Contractmanager Berry de 
Wildt en uitvoerder Piet van Tienhoven kunnen begrip opbren-
gen voor de vernieuwde aanpak: “De gemeenten waren duide-
lijk op zoek naar een partnership, waarbij het inlevingsvermo-
gen, het communicatievermogen en de aanwezige kwaliteit van 
de aannemer van doorslaggevend belang zijn”, aldus De Wildt. 
“Wat mij betreft mag daar een algemeen voorbeeld aan worden 
genomen.”

Boetseren
Bij veel gunningsraces heeft De Wildt het vaak genoeg meege-
maakt dat men al snel op de letter van de contracten gaat zitten. 
“Dat terwijl je in de eerste instantie nader tot elkaar moet 

komen om in samen-
spraak de opdracht 
te boetseren tot een 
werkbaar geheel.” 
Binnen elk contract 
bestaan er hobbels die 
moeten worden geno-
men: “Als opdracht-
gever en aannemer 

elkaar niet recht in de ogen kunnen kijken, kom je ook niet tot 
een oplossing. Bij de Dordtse gunning boden we elkaar die 
ruimte.” 
Ondanks de positieve ervaring heeft De Wildt toch een puntje 
van kritiek: “De voorbereidingsfase neemt ontzettend veel tijd 
in beslag. Je moet je tot in de kleinste details inleven in je 
klant. Mocht je de gunning vervolgens niet winnen, dan is dat 
extra jammer gezien de bestede tijd en energie.” Het winnen 
van de aanbesteding heeft daarentegen als voordeel dat er met-
een een kickstart kan worden gemaakt. “Wij zijn volledig 
bekend met alle ins en outs van het contract, dus kunnen we 

veel beter anticiperen op de wensen van 
Dordrecht en onze organisatie daar in een 
vroeg stadium op inrichten. Als aanne-
mer staan we eigenlijk al klaar voordat 
het startschot is gegeven.”

Ondersteuning
De Drechtsteden werden in hun zoek-
tocht naar een nieuwe vorm van aanbe-
steden ondersteund door LIGHT2020. 
Deze aanbestedingsexperts bedachten 
mede de vernieuwende gunningsproce-
dure. Hun aandeel bestond vooral uit het 
begeleiden en het inrichten van het pro-
ces. Naast het vertrouwde plan van aan-
pak zijn er aan de gunningsprocedure een 
interview met praktijkcasussen toege-
voegd en is er een onder- en bovengrens 
gesteld aan de inschrijfprijs. 

Toeten noch blazen
Belangrijkste toevoeging aan het aanbe-
steden nieuwe stijl is volgens Van der 
Steen het interview. “Met het kritisch 
bevragen van potentiële partijen voor-
kom je dat een acquisitie over de schut-
ting wordt gegooid. Het komt regelmatig 
voor dat na het beklinken van de deal, de 
commercie de binnengehaalde klus door-
schuift naar hun collega’s in het veld. 
Achteraf blijkt soms dat die van toeten 
noch blazen weten. Daarom willen we de 
praktijkmensen zoveel mogelijk in de 
voorfase betrekken. Op die manier ben je 
ervan verzekerd dat je de juiste knowhow 
binnenhaalt.” Tijdens het voortraject krij-
gen de deelnemende partijen elk dezelfde 
vragen en casussen voorgelegd, bijvoor-
beeld een omgevallen lichtmast op een 
drukke verkeersweg, of een aanrijding op 
zaterdag om 11 uur ’s ochtends. “De han-
delwijze, gemaakte keuzes en achterlig-
gende motivatie geven een goed inzicht 
in wat voor vlees je in de kuip hebt.” 

Subjectief verhaal
De gestelde bandbreedte wat betreft de 
inschrijfprijs is een tweede belangrijk 
hulpmiddel. “Laag inzetten helpt, maar 

‘Met de mensen in het 
veld, niet de account-

manager met het 
mooie verhaal’
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het biedt in dit scenario niet langer 
de garantie dat je de job krijgt. Uit 
ervaring weten we dat de kans op 
misstappen in dat geval juist groter 
is, dus iedereen kan een fatsoenlijke 
prijs neerleggen. Concurreren doe je 
maar op kwaliteit.” Van der Steen 
snapt dat het interview al snel de 
schijn heeft van een subjectief 
gehouden verhaal. Om te zorgen dat 
het niet bij mooie praatjes blijft, 

wordt het gesprek met de aannemer 
onderdeel van het contract waaraan 
hij zich heeft gecommitteerd. “De 
aannemer zet een krabbel onder een 
verslag van het interview, dan weten 
we zeker dat hij achter zijn woorden 
staat.”

Uitstekend hulpmiddel
De nieuwe aanbestedingswet uit 
2012 geeft volgens Van der Steen 

meer mogelijkheden om op 
basis van dit model te werken. 
“Inmiddels zijn er meer projecten 
waarbij dit model als een uitstekend 
hulpmiddel fungeert, ook buiten de 
openbare verlichting.”
www.light2020.nl 
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