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Programma

▪ Gemeente Zaanstad

▪ Overheidsinkoop / aanbesteden

▪ Hoe doe ik mee? 



Gemeente Zaanstad

▪ Inwoners: ca. 155.000

▪ Medewerkers: ca. 1200

▪ Inkoopvolume: > €200 miljoen per jaar

▪ Aantal leveranciers: ca. 3.500

▪ Aantal facturen: ca. 30.000 per jaar



Inkoop gemeente Zaanstad (schetsmatig jaar 2014 / PIANOo-indeling)
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Overheidsinkoop

• Aanbesteden is de manier waarop een overheid inkoopt.

• Een of meer ondernemingen worden in de gelegenheid gesteld om offertes in te 

dienen voor het plaatsen van een opdracht of het aangaan van een overeenkomst. 

Procedures zijn vastgelegd in wet- en regelgeving.



Waarom aanbesteden? 

• Rechtmatigheid

o (Europese) regelgeving: niet onnodig inperken vrije concurrentie

• Doelmatigheid

o zakelijk werken (heldere afspraken met het beste bedrijf)

o overheidsgeld: beste kwaliteit voor publieke middelen (“geen cent teveel”)

• Integriteit

o geen vriendjespolitiek, geen willekeur, transparant overheidshandelen



Hoe werkt inkopen bij overheden?

Schriftelijk in documenten:

• Opdrachtomschrijving, inclusief de eisen aan de uitvoering

• Inkoopprocedure, inclusief de wensen van de gemeente

Procedures

• Onderhandse aanbesteding: 

partijen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen

• Openbare aanbesteding:

na openbare publicatie kan een ieder zich aanmelden









Hoe kun je meedoen met een overheidsopdracht?

• Onderhandse aanbesteding

o Houd feeling met wat er speelt binnen de gemeente en meld je tijdig.

Tip: veel is terug te vinden via www.Zaanstad.nl, oa. 

Gemeenteraadsvergaderingen, begrotingsstukken en 

besluiten College van burgemeester en wethouders

• Openbare aanbesteding

o Houd de publicaties in de gaten

o Werk samen met andere bedrijven: vorm een combinatie

o Werk samen met andere bedrijven: 

meld je bij de “winnaar” van de aanbesteding als onderaannemer

http://www.zaanstad.nl/


Hoe maak je de beste kans op een opdracht?

• Lees de stukken goed!

o Wat zijn de (keiharde) eisen? Aan alle eisen moet onverkort voldaan worden

o Wat zijn de wensen van de gemeente? 

Hoe meer je hier aan tegemoet komt, hoe meer kans op de opdracht.

o Geen standaard-verhaal

• Onduidelijkheden: stel vragen bij de Nota van Inlichtingen

(concurrentie-gevoelige vragen? Meld dit met verzoek om individuele beantwoording)

• Niet eens: stel vragen bij de Nota van Inlichtingen

(anders ben je te laat)



Hoe maak je de beste kans op een opdracht?

Houdt rekening met de doelstellingen uit het Inkoopbeleid

• Social Return on Investment (SROI)

o regionale beleidsnotitie social return bij inkoop Zaanstreek-Waterland 

o Uitvoeringsprotocol SROI Zaanstreek-Waterland

• Duurzaam inkopen

o Klimaatbewust Inkopen: inzet op voorkomen klimaatverandering

o Circulair Inkopen: inzet op hergebruik van grondstoffen

• Aandacht voor MKB-ondernemerschap

• Rechtmatige en doelmatige inkoop
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