AANBESTEDEN

GEZOCHT: EEN
NIEUWE MANIER VAN
DIENSTVERLENING
Ervaringen met de concurrentiegerichte dialoog bij ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam was op zoek naar een nieuwe manier van facilitaire dienstverlening. Omdat de onderwijsinstelling de markt niet wilde voorschrijven hoe deze dienstverlening er exact uit moest komen te zien, werd voor de aanbesteding een concurrentiegerichte dialoog uitgevoerd. De direct betrokkenen kijken terug en delen hun ervaringen.
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steding van het ROC heeft ons echt geholpen om onze dienstverlening verder
te ontwikkelen.” Ook Jan Brouwers herkent dit: “De dialoog heeft het ROC geholpen zelf na te denken over het ontwikkelen van de eigen organisatie.”
George Maas concludeert aan de hand
van de discussie dat alle partijen anders
naar de oplossing voor dienstverlening
zijn gaan kijken.
ALLEEN VOOR GROTERE
AANBESTEDINGEN?
Is een concurrentiegerichte dialoog een
procedure die eigenlijk alleen voor grote

2. CONCURRENTIEGERICHTE
DIALOOG
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‘HET IS REDELIJK OM INSCHRIJVERS
AAN WIE NIET WORDT GEGUND EEN
COMPENSATIE TE GEVEN’

alle aanbestedingsvormen kan worden
toegepast. Bij niet-complexe opdrachten
is BVP ook toepasbaar binnen bijvoorbeeld een openbare procedure. Een belangrijk punt is dat de concurrentiegerichte dialoog alleen mag worden
toegepast bij bijzonder complexe over-

de invulling, de onderhandeling/dialoog
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ken naar onderbouwingen die nog niet

gegund een compensatie te geven voor

ste overeenkomst tussen de BVP en de

met aantoonbare resultaten zijn te be-

de geleverde inzet. Het is een investering

concurrentiegerichte dialoog is dat de

wijzen. Daarnaast is gekeken wat het

in het succes van dienstverlening, die ui-

markt wordt uitgedaagd om de juiste

ROC kan doen om bij te dragen aan de

teraard alleen interessant is als er werke-

oplossing te vinden. Gijs Verberne (Van

condities waarin de opdrachtnemer het

lijk iets te ontwikkelen valt en als de kos-

Doorne): “BVP is een methodiek die bij

beste resultaat kan halen.”
CONCLUSIES
Zowel de ‘concurrentiegerichte dialoog’

3. MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING

als de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ bieden bij grote aanbeste-
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Onderhandeling in fases: De on-
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hen van toepassing zijn. Veelal
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dragen om in de behoefte van de
aanbestedende dienst te kunnen
voorzien.
Vervolgens kan de aanbestedende

singen niet voldoen;
> gestreefd wordt naar innovatieve
oplossingen;
> technische specificaties vooraf
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