AANBESTEDING

Pianoo is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en
staat voor Professioneel en lnnovatief Aanbesteden, Netwerk voor
Overheidsopdrachtgevers. Het platÍorm bevindt zich in de overgang

van kennisnetwerk naar expeÉisecentrum aanbestedingen. Van kennisuitwisseling naar oordeel over de juistheid in aanbestedingsmethodieken.
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Kenniscentrum Pianoo
wordt expeÍtisecentÍum
Pianoo is een resultaat van de parlementaire
enquête bouwnijverheid, ofwel de bouwfraude.
Geconcludeerd werd toen dat de bouw moet veranderen. Maar ook de overheid moest de hand in
eigen boezem steken en het aanbesteden verbeteren.
De tweede aanleiding was dat er een kenniscentrum

Aanbestedingen Bouw zou komen naar aanleiding
van de bouwenquête. Dat resulteerde in een onderzoek naar de handhaving en naleving van aanbestedingsregels in Nederland. Die bleken dramatisch
slecht te zijn met een percentage van negen tot tien in
2002.Dat was de aanleiding om een kenniscentrum
Aanbestedingen Bouw te maken, maar er was toen
ook behoefte aan een kenniscentrum Aanbestedingen
Leveringen en Diensten. Daarna zijn die ideeën
samengevloeid om alles in één keer op te pakken.
Nu is de naleving een stuk hoger, veertig tot vijftig
procent. 'De naleving was veel te laag en dat kunnen
we niet accepteren en verdedigen in Brussel', aldus
Pianoo-directeur Wouter Stolwijk. 'Het is onderdeel van Economische Zaken, maar wordt breder
bestuurd. De directeur moet verantwoording afleggen en zet de lijnen uit. Voorzitter is de SecretarisGeneraal van VROM en daarin zitten verder ook
provincies, gemeenten en waterschappen. Een vertegenwoordiging van alle overheidslagen van aanbestedende diensten zit in de stuurgroep Pianoo.' Het
ministerie van Economische Zaken is beleidsverant-
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woordelijk voor het aanbesteden. 'Belangrijk is dat
er nauw woÍdt aÍgestemd tussen beleid en uitvoering. Pianoo is een soort spin in het web', aldus
Stolwijk.

Evaluatie
Pianoo is opgericht voor een beperkte periode,
aanvankelijk voor drie jaar tot 31 oktober 2008, en
verlengd tot 31 december 2017. Onderzoekbureau
EIM heeft Pianoo geëvalueerd met a1s voornaamste
conclusie dat Pianoo heeft bijgedragen aan beter
aanbesteden. Ook gaf EIM twee belangrijke aanbevelingen: Pianoo moet beter aangesloten zijn op de
bouw en Piano heeÍt zich vooral geproÍileerd als
een kennisnetwerk dat mensen bij elkaar brengt en
kennis Iaat uitwisselen. Stolwijk: 'De praktijkervaring in Oost-Groningen wordt bevrucht met die van
de Zeeuwse eiianden. Daar ontstaat iets moois uit.
Pianoo zorgt voor dat platÍorm, dat is het succes.
Maar er is ook behoefte aan meer uitspraken in aanbesteding. |e kunt wel een conclusie faciliterery maar
er moet iemand zijn die conclusies trekt en zegt: zo
is het. Het versimpeit een beetje, maar geeft een idee
van het verschil tussen een kennisnetwerk en een
expertisecentrum.'

.DE PRAKÏIJKFRVARING IN
OOST-GROilINGEN
WORDT BËVRUCHT MET DIE VAN ZEELAND'
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Op het logo van Pianoo staat sinds kort'Expertisecentrum Aanbesteden'. Expertisecentrum staat voor

praktijkervaring die gebundeld wordt. 'De kennisproductie loopt nog steeds via ons netwerk', aldus
Stolwijk. 'Maar we gaan wel een stap verder nu. Naar
aanleiding van discussies maken wij een samenvatting
en dat is de conclusie. Pianoo heeft geen formeei gezag,
behalve op haar kwaliteiten. Het is een researchcentrum.' Alle aanbestedende overheidsdiensten kunnen
gratis van Pianoo gebruikmaken. 'Wij zijn opgericht om
overheidsdiensten in brede zin te helpen', legt Stolwijk
uit,'en om de inkopers te helpen met hun aanbestedingen. We hebben een webportal met veel inÍormatie
en zijn constant bezig na te denken over hoe deze nog
toegankelijker kan worden. Daarnaast hebben we een
elektronisch discussieplatform voor inkopers onderling,
dat niet openbaar is, in tegenstelling tot de portal', zegt
Stolwijk. 'In deze discussies bestaat juist behoefte aan
mnclusies.'
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NIET VERAIIIÏWOORDÊLIJK

GEHOUDEN WORDEN ALS WE EEN FOUTE
()ONCLUSIE TREKKEN'

Op het platform staaÍ2.700 overheidsinkopers geregistreerd. Via Pianoo kunnen ze informatie delen en
vragen stellen. Bovendien krijgen ze elke dag een mailtje met oude en nieuwe discussies en vraagstukken.
Stolwijk: 'Alle reacties gaan wij samenvatten en een
bepaalde conclusie geven. Hiervoor moet je de goede
toon vinden. Daar zitten nog een paar haken en ogen
aan. Aan informatie uit de meeste kenniscentra kun ie
geen enkel recht ontlenen. Zo kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden wordery als we een foute conclusie trekken. Dat slaat absoluut negatief terug op ons,
dus daar moeten we op bedacht zijn. Wij moeten ervoor
zoÍgen, dat onze uitspraken kwaiiteit hebben en een
voorbehoud maken. Zo moet je een toon zien te vinden,
waarbij je mensen verder helpt.'

Vertaalslag
Stolwijk: 'Er is meer aandacht dan ooit voor het
vraagstuk. Wij denken aan handleidingen opstellen
en zijn de jurisprudentie aan het vervolledigen. We
gaan de uitspraken duiden en dat betekent soms
een verandering in het handelen van de inkoper.
Wij willen de vertaalslag maken van alle uitspraken
door het Europese Hof en van nationale rechtbanINFRATECH
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ken naar de betekenis ervan voor de inkoper. Het
evaluatierappoÍï zegt dat Pianoo heeft bijgedragen
aan een betere aanbesteding. Dat is een heel belangrijke conclusie. Wij komen uit de bouwfraude voort,
maar we zijn beter aangesloten op leveringen en
diensten. Dat komt omdat er in de sector Werken
grote opdrachtgevers bestaan a1s Rijkswaterstaat
en Rijksgebouwendienst; die hebben hun eigen netwerken. Maar dat betekent niet dat we niet op de
bouw zijn aangesloten. Er is een opdrachtforum in
de bouw. Vijftien deelnemers hebben zich ten doel
gesteld om het opdrachtgeverschap in de bouw te
verbeteren en wij voeren hiervan het secretariaat.
Dat betekent een goede binding met de bouw. We
zijn goed vertegenwoordigd in de regieraad bouw
en grond-, weg- en waterbouw. We hebben in de
laatste bijna vijftig voorbeelden van vernieuwend
aanbesteden op PIANOo-desk staan, ons elektronisch
discussieplatform. Binnenkort woÍdt het bouwbreed.
Vernieuwend aanbesteden kan door een designconstruct, of een bonus/malusregeling met kleine
voorbeelden van aanbestedingen als een viaduct,
brug of een stuk weg. En die geven wij dan aan onze
community als 'best practices'. Daarin staat precies
wat goed en wat fout ging en wie het initiatief heeft
genomen.

PPS
Er zijn besprekingen gaande om te bekijken of Pianoo
een rol kan spelen in publiek-private samenwerking
(PPS) om aanbestedende diensten over de stÍeep te
trekken door best practices te laten zien en deelnemers
met elkaar in contact te brengen. 'Als je het anders wilt
doery kun je een aantal criteria ontwikkelen om PPS te
overwegen', zegt Stolwijk. 'Je brengt partijen met elkaar
in contact door hier vergaderingen te organiseren en
dat helpt enorm. PPS staat hoog in ons promotievaan-

.WE KENNEN GEVALLEN

BIJ DE OVERHEID

WAARIN WE VEEL GOEDKOPER UIT ZIJN DAN
VROEGER. DAT ZIJiI ECHÏE SUCCESSTORY'S'

del. We hebben het initiatief genomen om de opieidingen'Inkoop en Aanbesteding in de publieke sector'
verder te ontwikkelen. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksacademie voor Financiên en
Economie. Het effect moet je meten met de naleving.
|e weet niet of de toename oÍ afname van gerechtelijke
procedures een succes is of niet. Er is nu een toename
van kort gedingen over schoolboeken. Ik denk dat het
positief is, omdat het nog nooit is aanbesteed. Het feit
dat er procedures z1jn, betekent dat er aanbestedingen

zijn. Dattomt voort uit de Europese wetgeving. De
markt wordt ook benaderd door de concurrentie en dat
was vroeger niet zo.
'Als ik met het bedrijfsleven praat over inkoop, zijn er
de laatste decennia enorme ontwikkelingen geweest
die tot tientallen procenten besparingen hebben geleid',
aldus Stolwijk. 'Als dat bij de overheid ook mogelijk
is, gaat het over heel grote bedragen. Het is de moeite
waard om daarin te investeren in de professionalisering
van de inkoopfunctie, want de winstkans is heel groot.
In het bedrijÍsleven zijn dat tientallen procenten besparing en we kennen gevallen bij de overheid, waarin
we veel goedkoper uit zijn dan vroeger. Dat zijn echte
successtory's. Wij zijn niet uniek, want er zijn heel wat
landen bezig met deze proÍessionaliseringsslag van de
inkoop. Dan praat je over tientallen procenten besparingen.'

Erkenning
Stolwijk vervolgt: 'Wat Pianoo wil bereiken is een
betere naleving, maar ook erkenning van het vak inkopen bij de publieke sector. Dat betekent een upgrading
van de positie van de afdeling inkoop in de overheidsorganisatie. Als de inkoper van een multinational een
interne regel overtreedt, kan hij van zijn chef een tik
op de vingers krijgen. Maar als een overheidsinkoper
een regel overtreed! heeft hij een wet overtreden en
staat hij meteen voor de rechter. Dat is het verschil.
Inkoop en verkoop moeten in het spel blijven, in zowel
de private als de publieke markt. Beide hebben een
belang. Maar het is niet zo dat inkopers en verkopers
samenwerken. Wederzijds begrip zal veel helpen. De
overheidsinkoper voelt zich niet gewaardeerd. Inkoop
gaat niet alleen om besparing, maar ook om innovatie. Vernieuwing in de bouw moet komen door goed
opdrachtgeverschap om zo de bouwsector prikkelend
te vernieuwen. In de gww-sector wordt negentig procent van de opdrachten door de overheid bepaald. Op
het moment dat wij bij gww een bepaalde trend inzetten moet men wel volgen.'
Er is nog geen Europese Pianoo in Brussel. Stolwijk:
'tNe zljn wel bezig met een internationale Pianoo desk.
Het is een soort droom dat een inkoper uit Palermo die
trams nodig heeÍt zijn collega's in Oslo, Amsterdam en
Rome kan raadplegen. En dat kan met grote snelheid.
Iedereen ziet tegelijkertijd alle vragen. De inkoper in
Palermo vraagt waar de trams zijn gekoót en tegen
welke prijzen met welk onderhoud.'
Pianoo is er eigenlijk op uit zichzelf op te hefÍen met
ingang van 2072. Maar wat gebeurt er dan met al
die kennis? Die moet dan elders belegd worden in
andere aÍdelingen of bij de Nederlandse Vereniging
van Inkopers (Nevi) of de Nederlandse Vereniging
van Aanbestedingsrecht of de VNG. 'Het voortbestaan
van Pianoo mag geen motie{ zijn voor ons handelen',
besluit Stolwijk. ((
|NFRATECH

6,2oo8

. 63

