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Introductie 



Aanleiding 

• Contractvernieuwing  
(Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Ommen-Hardenberg en Rotterdam) 

• Microsoft XP 

• Eén van meer initiatieven VNG  
(collectieve inkoop van ICT/ ervaring opdoen met deze collectieve inkoop van 
ICT) 
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Doelstelling overkoepelend 
 
 

 

. 

• Organiseren collectiviteit 

• Samenwerking leveranciers, gemeenten, VNG en KING 

• Financieringsmodellen 

• Ontwikkelaanpak 

• Projectaanpak collectieve inkooptrajecten 

• Beheeraanpak collectief contractbeheer 
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Opmaat tot meer: GT – Mobiel 

 

De enige manier om ervaring op te doen is door te doen! 

 

• Het project Gemeentelijke Telecommunicatie 
is het initiatief waarbij gemeenten de kracht 
van samenwerking gaan inzetten op het 
gebied van het collectief inkopen en beheren 
van mobiele telefoniediensten 
 

• Uitvraag Mobile Devices 
 

• Onderzoek Vaste Telefonie 
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Proces 

• Inschrijving deelname in februari en maart. Deelname uitgevraagd 
via een VNG ledenbrief met aanmeldformulier; 

 

• Eind maart definitieve go/no go beslissing op basis ontvangen 
inschrijvingen; 

 

• Planning publicatie aanbesteding juli en gunning november; 

 

• Informatie Deelnemers gedurende het traject tot publicatie d.m.v. 
het AFB over producten en diensten die worden aanbesteed; 

 

• Deelnemer neemt af vanaf het moment dat is aangegeven op het 
inschrijfformulier; dat is het moment waarop uw huidige contract 
eindigt. Let op met verlengen. 
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Kosten 

• Kosten aanbesteding en contractbeheer doorberekend aan 
leveranciers die omzet gegund krijgen; 

 

• Indien eind maart de Stuurgroep een no go-besluit neemt zijn de 
kosten tot dan voor rekening van de initiatiefgemeenten en KING; 

 

• Deelnemer kan zich tot 4 weken voor publicatie terugtrekken indien 
het AFB hier aanleiding toe geeft en na overleg met het 
aanbestedingsteam. De hieraan verbonden kosten bedragen 5000 
euro excl. Btw. 
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Inschrijving  

 

• We maken onderscheid in  

 

      1. Inschrijving Gemeente 

      2. Inschrijving Deelneming (gelieerde organisatie) 

      3. Inschrijving Inkoopsamenwerking (incl. SSC’s) 

 

• De algemene lijn:  De afnemende partij schrijft in! 

 

• De wereld is niet zwart/wit, er zijn vele tinten grijs dus: 

 

          Vragen of twijfel neem contact op via GT@KINGGEMEENTEN.NL 
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1. Inschrijving  Gemeente 

 

• Gemeente schrijft zichzelf in (ledenbrief VNG, 
aanmeldformulier)  

 

• Gemeente A koopt in voor gemeente B  
 
    -> Gemeente A en Gemeente B schrijven zichzelf in  

     
        -> Gemeente B geeft Gemeente A op onder      
             contactpersoon op het inschrijfformulier 

 
        -> Volledige afhandeling verloopt verder via  
             gemeente A 
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2. Inschrijving Deelneming 

Deelnemingen zijn aan de gemeente gelieerde organisaties 
bijvoorbeeld; intergemeentelijke sociale dienst, veiligheidsregio, 
vervoersbedrijf, dienst milieu etc. 

 

• Deelneming voldoet aan Richtlijn Deelnemingen (laatste 
sheet) 

• Deelneming moet zich zelfstandig inschrijven; 
inschrijfformulier via GT@kinggemeenten.nl 

• Deelneming kan eigen NOK verkrijgen of in NOK participeren 
met andere gemeenten en deelnemingen 

• Uitzondering: gelieerde organisaties met minder dan 25 
abonnementen: Kan onder verantwoordelijkheid gemeente 
indien gemeente dit wenst 

• Deelnemingen worden niet actief benaderd dit vragen wij 
aan gemeenten 
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3. Inschrijving inkoopsamenwerkingen 

 

• Vaak regionale inkoopsamenwerkingen of shared service centra die 
inkoop en/of exploitatie van producten en diensten doen voor 
gemeenten.  

 

• We maken onderscheid tussen inkopen voor de eigen organisatie (ssc 
of inkoopsamenwerking) of inkoop voor de aangesloten gemeenten. 
 

• Inkopen voor de eigen organisatie:  De samenwerking is zelf een 
deelneming (gelieerde organisatie) en moet voldoen aan de 
voorwaarden voor een deelneming; zie vorige sheet. 

 

• Inkopen voor de aangesloten gemeenten: De aangesloten gemeenten 
schrijven zichzelf in en geven de inkoopsamenwerking (of het SSC) 
op onder contactpersoon. Volledige afhandeling verloopt verder via  
de inkoopsamenwerking (of het SSC). 
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Richtlijn Deelnemingen 

• Algemeen: De Deelneming is een aanbestedende dienst (moet zelfstandig 

aanbestedingsplichtig zijn) en dient te zijn opgericht met het specifieke doel 
om te voorzien in behoeften van algemeen belang; 

 

• Onderneming: Indien de Deelneming een (verzelfstandigde) onderneming 

is moet(en) gemeente(n) een meerderheidsbelang in deze onderneming 
hebben, waarmee ze een overheersende invloed kan uitoefenen op de 
onderneming; 

 

• Stichting: Indien Deelneming een stichting is moeten de leden van het 

stichtingsbestuur en van een eventueel toezichthoudend orgaan voor meer dan 
de helft door de gemeente zijn aangewezen; 

 

• Gemeenschappelijke regelingen: Indien de Deelneming een 

gemeenschappelijke regeling is mag deze alleen bestaan uit gemeenten en 
dient deze de vorm van een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringorganisatie 
te hebben. 
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Aanbesteding 
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Resultaten  
 
• Kostenbesparing: 

• Aanbestedingskosten 
• Tarieven (substantiële besparing) 
• Beheerkosten 

• Kwaliteitsverbetering: 
• Diensten (functionaliteit / beschikbaarheid) 

• Dekking 

• Contractuele voorwaarden 
• Processen (BLAF / beheer) 
• Rapportage 

• Aanbestedingsproces 

• Ontzorgen van gemeenten door collectiviteit: 
• Centraal beheer ROK  

• Begeleiding NOK gunning 

• Hulp bij vragen  

• Escalatiekanaal 
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Volledige scope Telecommunicatie 
 
• Mobiele communicatie 
• Vaste communicatie 
• Inbound verkeer 
• VoIP centrales  
• Mobile devices 
• Mobile device management 
• Wifi hotspots 
• Multiprovider Indoordekking  
• Bulk sms 
• Internet / anti-ddos  
• Vaste datalijnen 
• Gemeente cloud 
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Keuzes te verwerven scope 
 
• Nu te verwerven 

• Mobiele communicatie 

 

• Mogelijk later te verwerven na goedkeuring 
Stuurgroep 
• Mobile devices  

• Mobile devices management 

• Vaste communicatie 

• Wifi spots 

• VoIP centrales 
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Mobiele Communicatie 
 

• Spraak  

• Data  

• Roaming  

• Multiprovider indoor dekkingsinstallaties 

• Vast-mobiel koppelingen 

• APN-koppelingen 

• Outdoor dekkingsvoorzieningen 

• PABX-functionaliteit light 

• Blackberry-functionaliteit  

• Hotspots (NL & Buitenland) 

• Speciale diensten 
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Mobiele Communicatie 
 
• Beheer: 

• Servicedesk & Incidentdesk (telefonisch/mail/online) 

• Bestellen / factureren online (koppeling met deelnemersystemen) 

• CMDB online 

• Rapportages online 

• DAP 

 

• Organisatie: 
• Centraal ROK beheer 

• Centraal escalatiepunt bij deelnemeroverstijgende problemen 

• Centraal bewaken conformiteit (technisch/functioneel/financieel) 
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Kwaliteit 
 
• Eisen en beschikbaarheid (postcodes) 

• SLA-parameters 

• Service herstelmaatregelen 

• Escalatie 

• Service credit regime 

• Evaluatie en verbeterplan 

• Step-in rights 

• Audits 
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Integratie  

• Modulair geïntegreerde aanpak 

• Wel integreren maar niet alles bij 1 leverancier 

• Vast – Mobiel (koppeling) 

– Eigen vast naar eigen mobiel   =  on-net 

– Eigen mobiel naar eigen mobiel  = on-net 

– Eigen mobiel naar eigen vast  = on-net 

On-net = laag tarief en 1 nummerplan / huntgroepen 

• Randvoorwaarden: 

– Standaard koppelvlak  

– Koppeling PABX – Mobiel netwerk 

– Juiste PABX-instellingen 

 

 

 

 

 

• – Telefoon Centrale 

• Mobile only 

• geintergre 

 

 

 

 

• Service herstelmaatregelen 

• Escalatie 

• Service credit regime 

• Evaluatie en verbeterplan 

• Step- in Rights 

• Audits 
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Dekking 
 
• Outdoordekking: 

• Hoog algemeen dekkingspercentage op ROK-niveau 

• Dekking opgeven op postcodeniveau 

• Dekkingstoets 

 

• Indoordekking: 

• Multiprovider indoordekkingsinstallaties 

• Femtocellen 

 

• Hotspots  

• Private 

• Public 
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Contract 
 
• Raamovereenkomst met 3 partijen 

• Looptijd 6 jaar 

• Nadere overeenkomst per deelnemer of groep 
deelnemers 

• Instapmoment is na afloop huidige contracten 

• Voorzieningen voor gemeentelijke 
samenwerkingen / fusies  
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Organisatie 
 
Stuurgroep 

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, 
bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING. 
 

Klankbordgroep 

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, 
bestuursdienst Ommen-Hardenberg, Bizob en KING. 
 

Projectteam 
• Projectleider    Marc Maas 

• Communicatie   Daan Oltheten 

• Bidmanager   Robert Gieben 

• Jurist    Marcel van den Bergh 

• Telecomspecialist  Tom van der Kruys 

• Accountmanagers  Desirée Groeneveld / Marcel Conté 
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Informatie 
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Communicatiekalender 

• Februari en maart regiosessies 

 

• Februari 2015 ledenbrief en aanmeldformulier 

 

• Februari 2015 eerste gesprekken leveranciers 

 

• 5 maart Uitvoeringscongres KING 

 

• 31 maart sluitingsdatum inschrijving 

 

• Raamovereenkomst Q3 2015 



 

Vragen over  
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