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Gemeenten kunnen aantoonbaar voordelen behalen door generieke telecommunicatiediensten 

collectief te verwerven. KING en een aantal gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om 

een dergelijke verwerving in gemeenteverband uit te voeren. Dit document bevat een eerste 

verkenning of gezamenlijk aanbesteden haalbaar is en laat een globale opzet zien van de wijze 

waarop gezamenlijke verwerving kan plaatsvinden.  



 

  3  

1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Sinds het jaar 2000 maakt een groot aantal overheidsorganisaties gebruik van gezamenlijk 

aanbestede overeenkomsten op het gebied van telecommunicatiediensten. De aanbestedingen 

werden uitgevoerd door de Rijksoverheid, maar stonden tevens open voor deelname door andere 

overheidsorganisaties, waaronder gemeenten. Met deze gezamenlijke aanbestedingen zijn 

significante besparingen gerealiseerd door de gecontracteerde scherpe tarieven, door de reductie 

van het aantal aanbestedingen en door het gedurende de exploitatiefase gezamenlijk beheren van 

de overeenkomsten. Niet minder belangrijk is dat de gecombineerde inkoop van 

telecommunicatiediensten mogelijkheden creëerde om nieuwe en technologisch hoogwaardige 

dienstverlening beschikbaar te krijgen voor de deelnemers. 

 

Gedurende de laatste jaren is duidelijk geworden dat de Rijksoverheid minder geneigd is de 

aanbestedingen ook open te stellen voor andere overheden. Het laatste aanbestede cluster onder 

het projectprogramma OT2010, VoIP-centrales, beperkte zich al tot deelnemers vallend onder de 

Rijksoverheid. Ook de recente aanbesteding van vaste datacommunicatiediensten (ON2013) 

beperkt zich tot deelnemers die vallen onder de Rijksoverheid (inclusief de organisatorisch dicht 

tegen de Rijksoverheid aanliggende Zelfstandig Bestuursorganen). Bij het aanbestedingsproject 

ON2013 speelde echter ook de nieuwe aanbestedingswet een cruciale rol bij de vraag of de 

aanbesteding open zou gaan staan voor overheden buiten de Rijksoverheid. De wet schrijft voor 

dat opdrachten niet onnodig mogen worden samengevoegd. Daarnaast wil de regelgever borgen 

dat kleinere en lokale dienstverleners betere kansen  krijgen op het verkrijgen van 

overheidsopdrachten. De nieuwe regelgeving heeft ertoe geleid dat de Rijksoverheid geen andere 

overheden heeft toegelaten tot ON2013 en het is de verwachting dat ook toekomstige 

aanbestedingen van de Rijksoverheid niet meer open zullen staan voor andere overheden. 

1.2 Aanleiding 

De in de vorige paragraaf geschetste situatie rond deelname aan aanbestedingen van de 

Rijksoverheid, gecombineerd met de stevige besparingsdoelstelling voor gemeenten in de komende 

jaren, is voor KING en een aantal gemeenten (de G5 (Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam 

en Eindhoven), Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en het Bureau Inkoop en Aanbestedingen 

Zuidoost-Brabant) aanleiding geweest om de mogelijkheid te onderzoeken in gemeenteverband 

gezamenlijke aanbestedingen uit te voeren. Een eerste verkenning lijkt uit te wijzen dat er 

voldoende kansen zijn om collectief diensten aan te besteden, dat er mogelijkheden zijn 

besparingen te realiseren, en dat er ook andere gemeenten geïnteresseerd zijn om aan dit initiatief 

deel te nemen. Om deze reden is besloten een Project Initiatie fase op te starten waarin wordt 

stilgestaan bij de vorm en inrichting van een gezamenlijk aanbestedingsproject. Om tevens op zo 

kort mogelijke termijn een beter zicht te krijgen op de verwervingsmogelijkheden is besloten 

parallel aan de opstelling van het project initiatie document (PID) een verwervingstrategie uit te 

werken. De activiteiten vinden plaats onder de naam ‘Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie’ 

(GT). 

 

Voor de inhoudelijke totstandkoming van de verwervingsstrategie is een ‘klankbordgroep telecom’ 

opgesteld die hiervoor meerdere keren bijeen is gekomen. De klankbordgroep wordt inhoudelijk en 
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procedureel gecoördineerd door KING en bestaat verder uit vertegenwoordigers van de hiervoor 

genoemde gemeenten. 

1.3 Opzet en doel van dit document 

Dit document geeft potentiële deelnemers aan GT een globaal beeld van de resultaten die de 

eerste verkenningen omtrent de haalbaarheid en globale opzet van gezamenlijke aanbestedingen 

van generieke telecommunicatiediensten hebben opgeleverd. Er wordt stilgestaan bij diensten die 

voor gezamenlijke verwerving in aanmerking komen en bij de voordelen die behaald kunnen 

worden door gezamenlijk diensten in te kopen. Omdat het de verwachting is dat er voor de 

deelnemers veel profijt valt te halen door na de verwerving gezamenlijk beheertaken uit te voeren, 

is één van de hoofdstukken gewijd aan het beheer van overeenkomsten. Het document eindigt met 

een uitwerking op hoofdlijnen van de verwervingsaanpak en met een eerste gedachtenvorming 

over communicatie en marktverkenning.  

1.4 Vervolgstappen 

Na acceptatie van het PID en de verwervingsstrategie in de stuurgroep zal het project GT van start 

gaan. In een strategiedocument wordt de te volgen strategie gedetailleerd uitgewerkt, in een 

beheerplan wordt vorm gegeven aan de verdere inrichting van het beheer, in programma’s van 

eisen komen alle technisch-inhoudelijke aspecten van de te verwerven diensten aan bod, en in 

concept overeenkomsten worden alle overige voorwaarden rond de dienstverlening vastgelegd. 

Deze onderwerpen worden steeds opgesteld in afstemming met een klankbordgroep die bestaat uit 

vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, en vervolgens vastgesteld in de stuurgroep. 

Er is KING en de hiervoor genoemde ‘initiatief gemeenten’ veel aan gelegen om door middel van 

heldere en open communicatie een eisenpakket samen te tellen dat maximaal tegemoet komt aan 

de behoeften van de deelnemende gemeenten. 
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2 Doelstelling 
 

Het doel van de gezamenlijke verwerving van telecommunicatiediensten is om overeenkomsten 

met de markt te sluiten die de deelnemers gedurende de looptijd van de overeenkomsten in staat 

stellen technisch marktconforme telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo scherp 

mogelijk tarief. 

 

Aan deze hoofddoelstelling ligt een aantal subdoelstellingen ten grondslag: 

 

• Kostenbesparing.  

De Nederlandse gemeenten staan voor de uitdaging om in de komende jaren sterk te 

bezuinigen op de uitgaven. Door gezamenlijk aan te besteden worden op de volgende punten 

besparingen voorzien: 

 

• Aanbestedingskosten 

Door eenmalig voor meerdere gemeenten de behoefte in de markt te zetten wordt 

voorkomen dat iedere gemeente (of aanbestedende dienst) zelfstandig moet aanbesteden. 

Omdat de aanbesteding niet significant complexer wordt als het aantal deelnemers 

toeneemt, zal de uiteindelijke besparing oplopen naarmate meer gemeenten zich als 

deelnemer opgeven. 

• Tarifering van de diensten 

De verwachting is dat gezamenlijk aanbesteden een drukkend effect zal hebben op de 

prijsstelling van de opdrachtnemer(s). Kanttekening hierbij is dat dit effect per gemeente 

kan verschillen. Gemeenten die hebben deelgenomen aan OT2010 profiteren reeds van 

scherpe tarieven die met deze collectieve aanbestedingen zijn gerealiseerd. Voor hen zullen 

de besparingsmogelijkheden op dit punt derhalve kleiner zijn dan de mogelijkheden van 

bijvoorbeeld kleinere gemeenten die niet aan een gezamenlijk initiatief hebben 

deelgenomen. In algemene zin lijkt echter de aanname realistisch dat het resultaat van het 

gezamenlijk aanbesteden wat tarifering betreft niet kan worden overtroffen door 

individueel aanbestedende deelnemers.  

• Beheer van de overeenkomsten 

Gezamenlijk aanbesteden biedt kansen om ook gezamenlijk invulling te geven aan het 

beheer van de overeenkomsten. Dit levert een aanzienlijke kostenreductie op in 

vergelijking met de situatie waarin alle deelnemers zelf het beheer ter hand nemen. 

 

• Kwaliteitsverbetering. 

Gezamenlijk aanbesteden biedt mogelijkheden om kwalitatief betere diensten uit te vragen dan 

bij individueel aanbesteden het geval is. De markt is immers bij grotere afnamevolumes eerder 

bereid om te investeren in nieuwe diensten of in het verbeteren van bestaande diensten dan bij 

kleine volumes. Kansen kunnen zich in dit kader zowel voordoen op technisch/inhoudelijk 

gebied (bijvoorbeeld het verkrijgen van een hogere beschikbaarheid of een betere 

bereikbaarheid) als op ‘administratief’ gebied (bijvoorbeeld in de vorm van een beter op de 

deelnemers toegesneden bestelproces of door het aanleveren van specifieke rapportages).  
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3 Aan te besteden diensten 

3.1 Potentieel aan te besteden diensten 

In de ‘klankbordgroep telecom’ zijn tijdens de inventarisatie van  

gezamenlijk aan te besteden telecommunicatiediensten de volgende diensten besproken: 

 

• Mobiele communicatie 

Mobiele communicatie betreft de spraak- en datacommunicatie over een publiek mobiel 

netwerk met landelijke dekking. De koppeling op het netwerk geschiedt met behulp van een 

SIM kaart die in een daarvoor geschikt apparaat kan aangebracht.  

 

In de klankbordgroep is vastgesteld dat deze dienst voor gezamenlijk aanbesteding in 

aanmerking komt. De verwachting is dat met name het gebruik van mobiele data in de 

komende periode zal toenemen, onder andere door een toename van het gebruik van tablets.  

 

• Vaste spraak  

Vast spraak betreft het telefonieverkeer die vanuit eigen locaties met behulp van één of meer 

vaste verbindingen voor verdere verwerking naar het netwerk van een vaste spraakoperator 

wordt geleid. Aan te besteden zijn zowel de afhandeling van het verkeer als de afname van de 

vaste verbindingen.  

 

In de klankbordgroep is vastgesteld dat deze dienst voor gezamenlijk aanbesteding in 

aanmerking komt. 

 

• Inbound spraak 

Dit betreft de afhandeling van grote hoeveelheden inkomend spraakverkeer. Deze dienst wordt 

met name ingezet als gebruik wordt gemaakt van (zeer) grote eigen callcenters waar 

specifieke eisen gelden ten aanzien van de capaciteit en routeringsmogelijkheden van het 

netwerk van de provider. Deze diensten worden veelal afgehandeld met behulp van 0800 of 

0900 nummers. 

 

In de klankbordgroep is uitgesproken dat er wel behoefte is aan routering van 0800 en 0900 

verkeer, maar dat dit niet van een dergelijke omvang is dat deze dienst apart aanbesteed hoeft 

te worden. De afhandeling van 0800 en 0900 kan worden meegenomen in de dienstverlening 

voor vaste spraak. 

 

• Mobile devices  

Hieronder wordt de apparatuur verstaan waarmee mobiele communicatie mogelijk gemaakt 

(bijvoorbeeld smartphones en tablets), eventueel aangevuld met hierop aan te sluiten 

accessoires (kabels, laders, batterijen, etc). Het betreft apparatuur die bedoeld is voor 

persoonlijk gebruik. 

 

In de klankbordgroep is vastgesteld dat deze dienst voor gezamenlijk aanbesteding in 

aanmerking komt. Kanttekening hierbij is dat goed moet worden vastgesteld waar de grenzen 

van deze dienst liggen. Zo is het mogelijk dat de levering van (grotere) tablets en van 

bepaalde accessoires bij sommige deelnemers al in andere, bestaande overeenkomsten is 
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geregeld.  

 

• Mobile Device Management 

Dit betreft de verwerving en inzet van een systeem ter ondersteuning van mobile devices. 

Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij de centrale uitrol van applicaties, het 

vergrendelen van apparatuur en het wissen van informatie bij diefstal, het op afstand wijzigen 

van configuraties, etc. Gezamenlijk optrekken kan tevens een beginstap zijn om, bij 

gezamenlijk gebruik, te komen tot een gemstore (zie verderop). 

 

De klankbordgroep geeft aan dat er behoefte is aan Mobile Device Management. Er is verder 

marktonderzoek nodig om te bepalen op welke wijze dit kan worden aanbesteed.  

 

• Wifi spots 

Met deze dienst wordt het mogelijk om op daarvoor aangewezen outdoor locaties voor 

openbaar gebruik mobiele data dekking creëren op basis van Wifi technologie.  

 

In de klankbordgroep is besproken dat in ieder geval meerdere gemeenten initiatieven op dit 

gebied hebben ontplooid. De kans is reëel dat hier in de toekomst meer behoefte aan ontstaat. 

Nader onderzoek naar deze behoefte is noodzakelijk en bekeken moet worden in welke mate 

deze dienstverlening niet al via andere, bestaande overeenkomsten is opgenomen. Als 

gezamenlijke verwerving opportuun is dan heeft het de voorkeur om eerst te onderzoeken of 

dit opgenomen kan worden in de dienstverlening voor mobiele communicatie. 

 

• Multi provider inhouse dekking 

Deze dienst verzorgt inhouse dekking op locaties van de deelnemende gemeenten, niet alleen 

voor het mobiele netwerk van de eigen leverancier maar ook voor de mobiele netwerken van 

andere leveranciers. Multi provider inhouse dekking is technisch niet gecompliceerd, maar 

wordt door leveranciers afgehouden ondanks de voordelen die het voor afnemers biedt.  

 

De klankbordgroep ziet de voordelen van multi provider inhouse dekking. Indien mogelijk kan 

de dienst opgenomen worden in de dienstverlening voor mobiele communicatie.  

 

• Bulk SMS 

Met deze dienst wordt het mogelijk om grote hoeveelheden SMS berichten in beperkte 

tijdseenheden geautomatiseerd te verzenden. Ook de snelheid van afleveren van de SMS 

berichten op het netwerk van de ontvanger is hierbij van groot belang is.  

 

In de klankbordgroep is vastgesteld dat er weliswaar van tijd tot tijd groepen SMS berichten 

worden verstuurd, maar dat de omvang en snelheidseisen niet zodanig zijn dat een aparte 

gezamenlijke aanbesteding noodzakelijk is. De mogelijkheid tot het verzenden van de bedoelde 

groepen SMS berichten kan worden ondergebracht in de dienstverlening voor mobiele 

communicatie. 

 

• VoIP centrales 

Dit betreft de apparatuur voor de inrichting van de lokale vaste bedrijfstelefonie infrastructuur, 

inclusief daaraan gerelateerde dienstverlening zoals infrastructuurontwerp en implementatie. 

Naast de interne routering van spraakverkeer bieden VoIP centrales diverse andere 

functionaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van de verwerking van presence informatie, de 

opzet van unified communicatie mogelijkheden en de inrichting van (kleinere) call centers. 
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In de klankbordgroep is geconcludeerd dat op dit moment geen behoefte bestaat aan een 

gezamenlijke verwerving van VoIP centrales.  

 

• Gemcloud 

Dit betreft het opzetten van een gezamenlijke faciliteit voor opslag en distributie van software 

en gegevens via een netwerk.  

 

In de klankbordgroep is vastgesteld dat gezamenlijk optrekken op dit gebied wellicht zinvol is, 

maar dat dit niet de hoogste prioriteit geniet. Verder onderzoek is nodig voor hier beslissingen 

over genomen kunnen worden.   

 

• Gemstore 

Een gezamenlijke faciliteit voor de opslag en distributie van applicaties (apps) voor mobiele 

devices. Het gezamenlijk optrekken op dit gebied kan ook leiden tot een beter overzicht van 

binnen de gemeentelijke wereld ontwikkelde en in gebruik zijnde applicaties hetgeen onderling 

hergebruik kan stimuleren. 

 

In de klankbordgroep is vastgesteld dat gezamenlijk optrekken op dit gebied wellicht zinvol is, 

maar dat dit niet de hoogste prioriteit geniet. Verder onderzoek is nodig voor hier beslissingen 

over genomen kunnen worden.   

 

• Internettoegang 

Met deze dienst wordt toegang tot het internet verkregen onder de gewenste zakelijke service 

levels, inclusief aanvullende dienstverlening bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging (firewall 

inrichting en beheer, anti DDos bescherming, etc.). Gezamenlijke verwerving kan de weg 

openen naar gezamenlijke inzet van verbindingen (consolidatie). 

 

In de klankbordgroep is geconcludeerd dat op dit moment geen behoefte bestaat aan een 

gezamenlijke verwerving van internettoegang. De behoefte kan echter wel bij andere 

gemeenten aanwezig zijn, met name bij de gemeenten die hebben deelgenomen aan de 

aanbesteding OT2006 Vaste data. Nader onderzoek is hiervoor nodig. 

 

• Vaste dataverbindingen 

Dit betreft verbindingen voor de afhandeling van datacommunicatie tussen locaties. 

Gezamenlijke aanbesteden kan ook de datacommunicatie tussen gemeenten onderling 

vereenvoudigen. 

 

In de klankbordgroep is geconcludeerd dat op dit moment geen behoefte bestaat aan een 

gezamenlijke verwerving van vaste dataverbindingen. De behoefte kan echter wel bij andere 

gemeenten aanwezig zijn, met name bij de gemeenten die hebben deelgenomen aan de 

aanbesteding OT2006 Vaste data. Nader onderzoek is hiervoor nodig. 
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3.2 Primair te verwerven dienstverlening 

Uit de inventarisatie van potentieel te verwerven diensten blijkt dat er met name draagvlak is voor 

de verwerving van diensten op het gebied van: 

  

• Mobiele communicatie 

• Vaste spraak 

• Mobile devices   

 

De initiatiefnemers GT zijn zich er van bewust dat het in gemeenteverband verwerven van diensten 

relatief nieuw is en derhalve om gewenning en aanpassing vraagt van alle betrokken partijen. Om 

het project beheersbaar te houden en de druk op alle bij een aanbesteding betrokken entiteiten 

goed te doseren, is besloten om GT primair te laten starten met een aanbesteding van diensten op 

het gebied van mobiele communicatie. De opdrachtgever, het nieuw in te richten 

aanbestedingsteam en de deelnemers krijgen daarmee meer ruimte om zich in te stellen op de 

nieuwe context die ontstaat door het verwerven van diensten in gemeentelijk verband. 

 

Een aantal andere potentieel te verwerven diensten raakt de primair uit te voeren aanbesteding. 

Deze aanpalende dienstverlening zal, voor zover mogelijk en mits sprake is van een zekere mate 

van behoefte, in de aanbesteding van mobiele communicatie worden meegenomen. Het betreft de 

volgende diensten: 

 

• Mobile Device Management  

• Wifi spots 

• Multi provider inhouse dekking 

3.3 Belangrijke kenmerken van de te verwerven diensten 

In klankbordgroepverband is tevens een aantal algemene kenmerken aan de orde gekomen waar 

te verwerven diensten zoveel mogelijk aan dienen te voldoen: 

 

• Common of the Shelf (COTS) dienstverlening 

De gevraagde diensten dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij standaard in de markt 

verkrijgbare diensten.  

• Bring your own device (BYOD), Choose your own device (CYOD) 

De te verwerven diensten dienen zoveel mogelijk de concepten BYOD en CYOD te 

ondersteunen. 

• Self service 

Daar waar van toepassing dienen eindgebruikers zoveel mogelijk zelf in staat te worden 

gesteld kenmerken van persoonlijke beschikbare diensten aan te passen. Omdat 

verantwoordelijkheden daarmee lager in de organisatie liggen, dient dit gepaard te gaan met 

een de beschikbaarstelling van goede, realistische instrumenten voor het management om 

greep op te houden.  

• BLAF (Bestellen, Leveren, Accepteren, Factureren) processen via portals 

BLAF processen dienen zoveel mogelijk via online portals afgehandeld te kunnen worden. 

• Flexibele rapportage 

Rapportages dienen zoveel mogelijk flexibel samengesteld te kunnen worden. 

• Aanbesteden in bouwstenen  

De diensten dienen zoveel mogelijk in de vorm van generiek inzetbare functionele ‘bouwstenen’ 
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te worden aanbesteed. Deelnemers kunnen door zelf keuzes te maken ten aanzien van de inzet 

bouwstenen de uiteindelijke dienstverlening optimaal laten aansluiten bij de eigen situatie. 
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4 Contractering 
 

Bij het vaststellen van een verwervingsaanpak is het nodig vooraf de keuze te maken welke 

contractvorm zal worden gehanteerd; een raamovereenkomst of een (afroep)overeenkomst. De 

volgende onderwerpen spelen bij deze keuze een rol: 

 

• Aantal gewenste leveranciers 

De primaire keuze betreft de wenselijkheid om te gaan werken met één of met meerdere 

leveranciers. Als wordt gekozen voor één leverancier dan kan gekozen worden voor een 

(afroep)overeenkomst of een raamovereenkomst (ROK) met één leverancier. Als het wenselijk 

is om meerdere leveranciers voor de levering van dezelfde diensten en producten te 

contracteren, zal veelal worden gekozen voor een raamovereenkomst. Na gunning van de 

raamovereenkomst wordt door uitvoering van minicompetities onder de gecontracteerde 

leveranciers bepaalt welke leverancier bepaalde opdrachten krijgt. De leveranciers brengen 

tijdens een minicompetitie een offerte uit op de gespecificeerde aanvraag van de deelnemer. 

De winnaar van de minicompetitie krijgt de uiteindelijke opdracht, die wordt vastgelegd in een 

nadere overeenkomst (NOK). Het is onder bepaalde voorwaarden en mits vooraf aangekondigd 

en vastgelegd mogelijk om onder bestaande NOK’s nieuwe, additionele bestellingen te 

plaatsen. 

• Bepaalbaarheid van de inkoopbehoefte 

Als het lastig of onmogelijk is vooraf in te schatten wat de exacte inkoopbehoefte is, dan ligt 

het voor de hand te kiezen voor een raamovereenkomst. 

 

De belangrijkste overwegingen bij de keuze voor één of meer leveranciers zijn: 

 

• Handhaving financiële marktconformiteit 

Het houden van minicompetities onder een raamovereenkomst geeft over het algemeen betere 

mogelijkheden om financiële marktconformiteit te handhaven in vergelijking met de situatie 

waarin sprake is van één leverancier. 

• Grootte van de opdracht 

De markt zelf lijkt te neigen naar een raamovereenkomst met meerdere leveranciers als de 

omvang van de aanbesteding groot is. Het risico om de gehele opdracht mis te lopen wordt 

over het algemeen zwaarder gewogen dan de kans om de gehele opdracht binnen te halen.  

• Bestelgemak 

Het hebben van één leverancier vergroot het bestelgemak, met name omdat er geen NOK 

gunning meer plaats hoeft te vinden. Kanttekening hierbij is dat de complexiteit van een NOK 

gunning situatie afhankelijk is. Hoe meer gestandaardiseerd de producten en diensten zijn des 

te eenvoudiger wordt de NOK gunning. Als daarbij ook de behoefte van de deelnemers beperkt 

fluctueert, dan kan over het algemeen worden volstaan met één NOK gunning en kan 

additionele behoefte onder deze NOK met behulp van een eenvoudig proces worden besteld. 

• Beheerinspanning 

Het hebben van meerdere leveranciers betekent dat het leveranciersmanagement zich ook over 

deze meerdere leveranciers uitstrekt. Het hebben van meerdere leveranciers hoeft echter niet 

altijd tot een toename van beheeractiviteiten leiden. Dit is vooral het geval als het aantal 

leveranciers beperkt blijft. In dat geval kan zelfs sprake zijn van een reductie van de 

beheerinspanning, omdat de leveranciers door de onderlinge concurrentie scherp moeten 

blijven om diensten blijvend te kunnen leveren.  
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• Wenselijkheid alternatieve leveranciers 

In een turbulente markt, waar de concurrentie groot en regelmatig productvernieuwingen 

worden doorgevoerd, kan het wenselijk zijn om meerdere leveranciers te contracteren. Dit 

biedt mogelijkheden om tussentijds van leverancier te wisselen. Daarnaast hoeft de 

overeenkomst niet opnieuw te worden aanbesteed als een leverancier onverhoopt de 

bedrijfsvoering moet staken. 

• Leverancier overstijgende afspraken 

Door een raamovereenkomst met meerdere leveranciers te sluiten, kunnen mogelijkheden 

ontstaan om diensten in te voeren waar meerdere leveranciers bij betrokken dienen te zijn. 

Dergelijke dienstverlening komt lastiger, of tegen een veel hogere prijs, tot stand als er slechts 

met één leverancier een overeenkomst is. Bij mobiele communicatie zou een 

raamovereenkomst met meerdere leveranciers een opening kunnen bieden voor een  

multi-provider indoordekking oplossing, of zouden wellicht afspraken kunnen worden gemaakt 

over ‘gastgebruik’ op elkaars netwerk in geval van uitval van het netwerk van één van de 

leveranciers.  
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5 Beheer van overeenkomsten 

5.1 Centraal en decentraal beheer van overeenkomsten 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat als onderdeel van de beoogde kostenbesparingen wordt ingezet 

op het zoveel mogelijk gezamenlijk beheren van de overeenkomsten. Gedegen beheer van 

overeenkomsten voor telecommunicatiediensten is zinvol en noodzakelijk. De markt is dynamisch, 

en onder druk van stevige concurrentie en invloed van veranderende regelgeving worden met 

regelmaat productaanpassingen en tariefswijzigingen doorgevoerd. Deze dynamiek moet actief, 

blijvend en met verstand worden gevolgd om in te kunnen spelen op nieuwe kansen en om een 

continue marktconformiteit van producten en diensten te garanderen. Het professioneel managen 

van de contracten vraagt daarom om een gedegen aanpak en om de inzet van deskundig 

personeel. Door het eenmalig inrichten van het beheer en het gezamenlijk dragen van de 

exploitatiekosten wordt bespaard ten opzichte van de situatie waarin de deelnemers zelf het 

beheer ter hand nemen.  

 

Niet alle beheertaken lenen zich echter in alle gevallen voor gezamenlijk uitvoering. Gezamenlijk, 

of ‘centraal’ beheer is voornamelijk passend bij beheertaken die deelnemeroverstijgend zijn. Taken 

die nauw gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering van de deelnemers dienen decentraal (bij de 

deelnemer zelf) te worden belegd. In de volgende tabel is opgenomen welke beheertaken centraal  

uitgevoerd kunnen worden en welke beheertaken bij voorkeur decentraal worden uitgevoerd. 

 

Beheertaak   Centraal Decentraal  

Handhaven financiële marktconformiteit. X  

Handhaven functionele marktconformiteit. X  

Opstellen/interpreteren geconsolideerde rapportages. X  

Beheren organisatorische processen op raakvlak deelnemer-lev. X  

Afhandelen escalaties (tweede niveau). X  

Doorvoeren contractuele wijzigingen. X  

Het opleggen van boetes (deelnemer overstijgend). X  

Bewaken kwaliteit van de dienstverlening (bijv. m.b.v. audits). X  

Organiseren van deelnemersbijeenkomsten. X  

Voeren van leveranciersgesprekken (strategisch). X  

   

Vaststellen architectuur deelnemer (beschikbaarheid, capaciteit, 

continuïteit, beveiliging, etc.). 

 X 

Vaststellen dienstverlening eindgebruikers (incl. invoeren en 

uitfaseren van diensten). 

 X 

Vaststellen vereiste service levels deelnemer.  X 

Voeren leveranciersgesprekken (tactisch, operationeel).  X 

Afhandelen escalaties (eerste niveau).  X 

Het opleggen van boetes (op deelnemer niveau)  X 

Bestellen, leveren, accepteren, factureren (afhandeling).  X 
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5.2 Overige centraal uit te voeren taken 

5.2.1. Ondersteuning gunning nadere overeenkomsten 

In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de marktbenadering en de bijbehorende contractvormen die na 

gunning van een Europese aanbesteding kunnen worden gesloten. Geconcludeerd wordt dat de 

gunning van een raamovereenkomst de voorkeur geniet boven een (afroep)overeenkomst. Als 

daadwerkelijk wordt gekozen voor een raamovereenkomst zal de definitieve gunning van de 

diensten aan de leveranciers tot stand komen na gunning van nadere overeenkomsten (NOK’s). 

Een gunning van een NOK na een minicompetitie onder de gecontracteerde opdrachtnemers is 

complexer en vergt meer inspanning voor deelnemers en leveranciers dan een bestelling onder een 

(afroep)overeenkomst. De procedure om tot de gunning van een NOK te komen dient bovendien 

zorgvuldig en nauwgezet te worden doorlopen om te voorkomen dat partijen zich benadeeld voelen 

en mogelijk juridische procedures tegen de gunning opstarten. Centrale begeleiding bij de gunning 

van NOK’s kan dergelijke incidenten voorkomen. Daarnaast is het de verwachting dat door 

kennisopbouw de inspanning om een NOK gunning uit te voeren zal afnemen naarmate het aantal 

uitgevoerde NOK gunningen toeneemt.  

5.2.2. Ondersteuning bij migraties 

De leveranciers van de nieuwe overeenkomsten zullen primair verantwoordelijk zijn voor een goed 

verloop van migraties bij de deelnemers, en veel activiteiten zal de nieuwe leverancier in 

afstemming met een deelnemer en de latende leverancier uitvoeren. Toch is het zinvol om ook de 

migraties centraal te begeleiden. Vooral als activiteiten deelnemer overstijgend zijn, incidenten 

tijdens de migratie optreden of de voortgang van de migratie in gevaar dreigt te komen, is centrale 

sturing van nut. De centrale begeleiding kan worden ondergebracht bij een centrale 

beheerorganisatie als tijdelijke activiteit. De centrale begeleiding kent onder meer de volgende 

taken: 

 

• Vaststellen prioritering masterplan migratie 

Door de ontvangende leverancier dient een masterplan migratie te worden opgesteld dat 

deelnemer overstijgend is. Hierin wordt onder meer de volgorde en het tempo van migreren bij 

de deelnemers vastgelegd. De belangen van individuele deelnemers onderling, van deelnemers 

in algemene zin en van de leveranciers kunnen bij het vaststellen van deze volgorde 

tegengesteld zijn. Om de belangen van de deelnemers zo goed mogelijk te borgen, dient het 

masterplan migratie door de centrale begeleiding te worden goedgekeurd. 

• Monitoren van de voortgang van de migratie  

De centrale begeleiding houdt continu de voortgang van de migratie in de gaten en kan 

deelnemers op verzoek ondersteunen als de voortgang in gevaar dreigt te komen. 

• Escalatiekanaal bij incidenten 

De centrale begeleiding dient als aanspreekpunt of escalatiekanaal als onenigheid tussen 

leverancier en deelnemer ontstaat, of als zich incidenten tijdens de migratie voordoen. 

5.3 Inrichting beheerorganisatie 

In zijn algemeenheid zal worden onderschreven dat de aanwezigheid van een professionele 

beheerorganisatie, uitgerust met deskundige mensen en de juiste (stuur)middelen om het beheer 

uit te voeren, van groot belang is. Een professionele beheerorganisatie borgt dat aangeboden 

diensten blijvend voldoen aan de behoeften van de deelnemers en dat de tarifering continu 
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marktconform is. Een beheerorganisatie bouwt kennis op van de markt en van de behoeften van 

deelnemers, en ziet waar eventuele knelpunten in de dienstverlening ontstaan en waar eventuele 

belemmeringen liggen om deze knelpunten op te lossen. Door deze kennis op te bouwen en ‘in 

eigen huis’ vast te houden, zijn organisaties veel beter in staat om de kwaliteit van de geboden 

dienstverlening op het juiste peil te brengen. Door inbreng van deze kennis in toekomstige 

aanbestedingen wordt tevens geborgd dat de dienstverlening ook in de toekomst optimaal aansluit 

bij de behoeften. Ondanks het belang van een goed werkende beheerorganisatie blijken 

organisaties niet altijd een hoge prioriteit te geven aan de inrichting ervan. Regelmatig zijn 

beheerorganisaties onvoldoende uitgerust en komen ze (te) laat tot stand.  

 

In aanbestedingsdocumenten dient ook te worden omschreven welke eisen de deelnemers vanuit 

het oogpunt van beheer aan de opdrachtnemer(s) stellen. Deze eisen dienen aan te sluiten op de 

eigen beheerorganisatie en ondersteunen het (contract)beheer in de meest brede zin van het 

woord. Het is daarom aan te bevelen om al in een zo vroeg mogelijk stadium de organisatie die het 

beheer gaat voeren (of één of meer medewerkers) te betrekken bij de totstandkoming van het 

bestek. In gezamenlijkheid kan dan een optimaal programma van eisen op beheergebied worden 

opgesteld.  

 

Er is op dit moment nog geen vastgestelde structuur voor het beheer en ook nog geen organisatie 

die centraal contractbeheer uitvoert. In het PID zal de inrichting van een beheerorganisatie als 

activiteit worden opgenomen.  Gezien het grote belang om het onderwerp beheer goed door te 

voeren in de aanbestedingsstukken wordt aanbevolen dit onderwerp in een vroeg stadium en 

voortvarend ter hand te nemen. 
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6 Marktbenadering 
 

Er zijn veel verschillende manieren waarop aanvragen voor dienstverlening in de markt gezet 

kunnen worden. Voor een groot deel worden de keuzes op dit gebied bepaald door de keuze voor 

de contractvorm (zie hoofdstuk 4) en de daaraan gekoppelde keuze voor het aantal te contracteren 

leveranciers. In de volgende paragrafen komen drie varianten aan de orde voor de aanbesteding 

van mobiele communicatie. De varianten en de bijbehorende kenmerken worden op hoofdlijnen 

beschreven, bedoeld om een keuze te maken voor de koers die het best kan worden gevolgd. 

Tijdens de bestekfase zal deze keuze verder in detail worden uitgewerkt.  

 

Bij elke variant is een tabel opgenomen waarin is weergegeven op welke onderwerpen de variant 

goed of slecht scoort. De hierin gebruikte +, 0 of – tekens hebben de volgende betekenis: 

 

++ Er is sprake van een sterk positieve bijdrage aan het halen van de gestelde doelen. 

+ Er is sprake van een positieve bijdrage aan het halen van de gestelde doelen. 

0 De bijdrage aan het  halen van de gestelde doelen is neutraal. 

- Er is sprake van een negatieve bijdrage aan het halen van de gestelde doelen. 

-- Er is sprake van een sterk negatieve bijdrage aan het halen van de gestelde doelen. 

6.1 Aanbesteding overeenkomst, één opdrachtnemer 

Algemene Beschrijving: 

Vergelijkbaar met OT2010. Er wordt één overeenkomst gesloten met één opdrachtnemer die de 

gevraagde dienstverlening levert voor alle aangesloten deelnemers (gemeenten).  

 

Kenmerken en overwegingen: 

Deze variant geeft eenduidigheid in de contractvoorwaarden en zal leiden tot de scherpst mogelijke 

tarieven tijdens de gunning van de overeenkomst. De hele opdracht wordt immers in één keer bij 

één leverancier belegd. De inspanning op het gebied van contractbeheer is relatief beperkt, al zal, 

door het wegvallen van de concurrentiedruk, stevige aandacht nodig blijven om de leverancier op 

alle fronten scherp te houden. Het gunnen van de opdracht aan één leverancier zal leiden tot een 

aanzienlijke spanning in de markt. Het aantal leveranciers dat volledig naast de opdracht grijpt is 

immers maximaal. De kans op verlies voor marktpartijen van een relatief groot stuk 

marktpotentieel verhoogt de kans op bezwaren vanuit de markt. De spanning en de kans op 

bezwaren zal groter worden naarmate het aantal deelnemers (en daarmee de omvang van de 

opdracht) toeneemt. Het sluiten van een overeenkomst met één leverancier betekent dat er geen 

alternatieve leveringsmogelijkheden zijn en dat de kans op het maken van 

leveranciersoverstijgende afspraken klein is. Als de gecontracteerde leverancier niet blijkt te 

voldoen of in faillissement raakt dan zal een nieuwe aanbesteding plaats moeten vinden. Tot slot 

hoeft in deze variant slechts één overeenkomst te worden getekend en kunnen de producten en 

diensten eenvoudig uit een producten en dienstencatalogus worden besteld. 
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Scoretabel: 

Onderwerp  Score 

Scherpe en gelijke voorwaarden voor de deelnemers ++ 

Inspanning contractbeheer (een lagere inspanning scoort positiever) ++ 

Acceptatie in de markt -- 

Alternatieve leveringsmogelijkheden en leveranciersoverstijgende afspraken -- 

Eenvoud van verwerving (contracteren en bestellen) ++ 

6.2 Aanbesteding raamovereenkomst, meerdere opdrachtnemers 

Algemene Beschrijving: 

Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met meerdere opdrachtnemers (minimaal 3) voor de 

levering van de diensten. De specificaties en voorwaarden van de dienstverlening liggen vast in de 

raamovereenkomst. De initiële bestellingen/opdrachten worden verstrekt via nadere 

overeenkomsten die vallen onder de raamovereenkomst. 

 

Kenmerken en overwegingen: 

Een raamovereenkomst leidt in de praktijk tot verschillen in technische en financiële voorwaarden 

tussen opdrachtnemers. De verschillen in technische voorwaarden zullen voor de beoogde 

aanbestedingen echter (zeer) beperkt blijven, omdat de verwerving betrekking heeft op standaard 

verkrijgbare dienstverlening. In financiële zin zullen eerder verschillen kunnen optreden, maar ook 

deze verschillen kunnen beperkt gehouden worden als stevige concurrentiedruk tijdens de gunning 

van de nadere overeenkomsten wordt geborgd. Met name aan het begin van de looptijd van de 

raamovereenkomst is dit van groot belang. Als op dat moment (zeer) scherpe tarieven worden 

gerealiseerd dan kunnen deze tarieven worden vastgelegd als bodemtarieven bij nieuwe gunningen 

van nadere overeenkomsten. In paragraaf 5.2.1 wordt aangegeven dat het ‘met verstand’ uitzetten 

van minicompetities ingevuld zou kunnen worden door een centrale organisatie voor 

contractbeheer. Verkleining van de verschillen in tarieven kan ook worden gerealiseerd door voor 

deelnemers de mogelijkheid in te bouwen om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst 

extra minicompetities te starten.  

De inspanning op het gebied van contractbeheer blijft over het geheel gezien relatief beperkt. Met 

name de blijvende concurrentiedruk tussen leveranciers onderling zorgt voor een natuurlijke 

scherpte bij leveranciers om de dienstverlening op een hoog niveau te houden. Omdat de 

daadwerkelijke opdrachten in kleinere eenheden na minicompetities worden gegund en meerdere 

leveranciers blijven meedingen naar (delen van) de opdracht zal de spanning in de markt afnemen 

en daarmee de acceptatie voor deze variant toenemen. De spanning is nog verder te verminderen 

door het aantal leveranciers dat onder de raamovereenkomst gaat vallen te vergroten. Gezien de 

nadelen die hier weer aan zijn verbonden is nader onderzoek en overleg hierover noodzakelijk. Het 

sluiten van een overeenkomst met meerdere leveranciers biedt alternatieve 

leveringsmogelijkheden bij uitval van een leverancier. Daarnaast zijn er mogelijkheden afspraken 

te maken waarbij alle gecontracteerde leveranciers zijn betrokken. Bij deze variant moet relatief 

meer aandacht worden gegeven aan het contracteren en bestellen. Door de aanbesteding van 

standaard diensten zal deze inspanning toch beperkt blijven, en de stabiele behoefte aan 

producten en diensten binnen een nadere overeenkomst maakt het mogelijk om na gunning van 

een nadere overeenkomst een relatief eenvoudig bestelproces te introduceren. 
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Scoretabel: 

Onderwerp  Score 

Scherpe en gelijke voorwaarden voor de deelnemers + 

Inspanning contractbeheer (een lagere inspanning scoort positiever) ++ 

Acceptatie in de markt + 

Alternatieve leveringsmogelijkheden en leveranciersoverstijgende afspraken ++ 

Eenvoud van verwerving (contracteren en bestellen) + 

6.3 Aanbesteding in percelen, overeenkomst per perceel  

Algemene beschrijving: 

De aanbesteding wordt onderverdeeld in percelen, waarbij ieder perceel de behoefte van één 

gemeente (of een beperkte groep nauw samenwerkende gemeenten) representeert. De percelen 

worden op hetzelfde moment gegund en gekwalificeerde leveranciers maken de keuze voor welke 

percelen zij een inschrijving willen indienen.  

 

Kenmerken en overwegingen: 

De aanbesteding in percelen leidt er toe dat er ook per perceel een overeenkomst wordt gesloten. 

Deze overeenkomsten kunnen wat voorwaarden betreft onderling verschillen, zelfs als het 

overeenkomsten met dezelfde opdrachtnemer betreft. Tevens is de kans aanwezig dat op een 

perceel dat door de markt als ‘ongunstig’ wordt gezien, minder aantrekkelijk wordt geboden (of 

theoretisch zelfs helemaal niet wordt geboden). Alle overeenkomsten zullen apart beheerd moeten 

worden en dat maakt efficiënt centraal beheer vrijwel onmogelijk.  

Er zal vanuit de markt weinig bezwaar bestaan tegen deze variant omdat iedere leverancier 

gelegenheid krijgt in te schrijven op de delen van de opdracht naar keuze. De spanning in de 

markt zal derhalve laag zijn, al is het wel de vraag of de markt zelf enthousiast is over deze 

variant. Ook voor hen betekent het immers dat ze verschillende inschrijvingen moeten indienen en 

vervolgens (vele malen) meer contracten moeten beheren. Ook voor marktpartijen gaat deze 

variant derhalve ten koste van de efficiency. Het sluiten van overeenkomsten met één leverancier 

betekent dat er geen alternatieve leveringsmogelijkheden voor de deelnemers zijn en dat de kans 

op het maken van leveranciersoverstijgende afspraken klein is. Als één van de gecontracteerde 

leveranciers niet blijkt te voldoen of in faillissement raakt zullen de contracten van deze leverancier 

opnieuw moeten worden aanbesteed. De inspanning om alle contracten te sluiten is groot, maar de 

producten en diensten kunnen daarna eenvoudig uit een producten en dienstencatalogus worden 

besteld. 

 

Scoretabel: 

Onderwerp  Score 

Scherpe en gelijke voorwaarden voor de deelnemers -- 

Inspanning contractbeheer (een lagere inspanning scoort positiever) -- 

Acceptatie in de markt ++ 

Alternatieve leveringsmogelijkheden en leveranciersoverstijgende afspraken -- 

Eenvoud van verwerving (contracteren en bestellen) 0 
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6.4 Gekozen marktbenadering 

Op basis van de overwegingen in de voorgaande paragrafen volgt de conclusie dat de variant die in 

paragraaf 6.2 is beschreven, de aanbesteding van een raamovereenkomst met meerdere 

leveranciers, op alle relevante criteria positief scoort. Omdat aan de andere varianten meerdere, 

soms zelfs sterke nadelen zijn verbonden, valt de keuze op deze variant.  
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7 Overige aandachtspunten 

7.1 Communicatie 

Hoewel het nog onbekend is hoeveel deelnemers aan de beoogde aanbestedingen gaan 

deelnemen, wordt geanticipeerd op enkele tientallen deelnemende gemeenten. Het aantal 

deelnemers en de omvang van de opdracht geeft aanleiding om extra aandacht te geven aan de 

communicatie rond de aanbestedingen.  

 

Voor alle communicatie geldt dat veel aandacht moet worden gegeven aan de vertrouwelijkheid 

van stukken. Als documenten die over de aanbestedingen gaan voor publicatie van het 

beschrijvend document in handen komen van een marktpartij, dan kan dit door andere 

marktpartijen worden aangemerkt als bevoordeling. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop 

richting de deelnemers kan worden gecommuniceerd. Veelal zal het risico te groot zijn om 

(concept) stukken te verspreiden onder de deelnemers, omdat hiermee de controle op de 

uiteindelijke reikwijdte van de verspreiding verloren gaat. Toch is de behoefte sterk om tijdens het 

aanbestedingsproces ook de deelnemers te informeren die niet direct bij de totstandkoming van de 

aanbestedingsstukken zijn betrokken. Voor de aanbestedende dienst liggen dan eigenlijk twee 

manieren van communicatie voor de hand; of de communicatie vindt mondeling plaats 

(bijvoorbeeld door het houden van informatiesessies), of de verspreiding vindt volledig openbaar 

plaats (bijvoorbeeld via een website) zodat iedereen, inclusief alle marktpartijen, gelijktijdig over 

dezelfde informatie beschikken. 

 

Het is daarnaast raadzaam om gedurende het aanbestedingsproces, voor publicatie van de 

aanbestedingsstukken, ook regelmatig op onderwerpen de markt te informeren. Dit is met name 

opportuun als twijfel bestaat of functionaliteit breed in de markt geleverd kan worden of als twijfel 

bestaat of gemaakte keuzes door de markt worden geaccepteerd. In dat geval krijgt de markt de 

kans om tijdig te anticiperen op de behoefte van de deelnemers of om tijdig bezwaren aan de 

aanbestedende dienst kenbaar te maken. De aanbestedende dienst kan dan besluiten om de 

aanbesteding op punten aan te passen, iets wat zeer lastig tot onmogelijk is als de 

aanbestedingsstukken al zijn gepubliceerd. Het gelijktijdig informeren van alle marktpartijen 

geschiedt het best door de informatie beschikbaar te stellen via een website.  

7.2 Marktverkenning 

Naast het informeren via een website is het raadzaam om ruim voor de publicatie een 

marktconsultatieronde te houden. Marktpartijen kunnen dan worden bezocht om in een gesprek de 

eerste ideeën te toetsen en te onderzoeken of er zaken spelen bij de markt die opgenomen of 

meegenomen kunnen worden in de aanbesteding. Een marktconsultatieronde kan bovendien het 

draagvlak in de markt voor de aanbesteding vergroten.  

 

Bij een marktconsultatieronde is het belang om op een objectieve wijze de bedrijven te selecteren 

die bezocht gaan worden. Een mogelijkheid is om door middel van een advertentie in een vakblad 

bedrijven op te roepen zich aan te melden voor de marktconsultatie. Nadeel van deze werkwijze is 

echter dat het resultaat van de oproep lastig te voorspellen is. Een alternatief is om de selectie van 

marktpartijen over te dragen aan een branchevereniging. Voor de beoogde aanbestedingen zou 

Nederland ICT deze rol kunnen vervullen.  
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