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Programma

• Emerga

• Facts & Figures

• MKB & Overheidsopdrachten

• Nieuwe Aanbestedingswet

• Actuele Uitgangspunten

• Trends / Ontwikkelingen / Toekomst

• Vragen



Organisatie

Emerge is tevoorschijn komen, ontwikkeling

bij aanbestedingen



Visie

MKB als de voorkeurspartner voor de 
rijksoverheid en publiekrechtelijke instellingen.



Missie

Emerga faciliteert, adviseert en ondersteunt

MKB-bedrijven in de ontwikkeling naar een
duurzame partner voor Aanbestedende
diensten.



Kernwaarden

• Betrokkenheid & Betrouwbaar

• Resultaatgericht & Realistisch

• Objectief 

• Optimistisch

• Dienstverlenend



Toegevoegde waarde

• U behoudt de regie op het 
inschrijvingsproces

• Verkoopproces vanuit inkoopperspectief

• Deskundig aanbestedingsmanagement

• Garantie beoordelingsfase Inschrijving

• Verhoging scoringskans op 
overheidsopdrachten



2013-2016



Facts & Figures 2013 -2016

• 1.671 aanbestedende diensten op 
Tenderned

• 6.078  aankondigingen gegunde 
opdrachten op Tenderned

• 69% van de aanbestedingen (digitaal)

• 91% gunning op EMVI

• 23% van alle aankondigingen > 1 perceel

• 365 marktconsultaties (5%)

Bron:

https://www.pianoo.nl/
https://www.pianoo.nl/


Facts & Figures Catering

• 40 Europese openbare 
aanbestedingsprocedures (2016)

• 20.000.000,00 € omzet

• Actuele Aanbestedingen:

1) Provincie Utrecht 

2) Hogeschool van Hall Larenstein

Bron:

https://www.pianoo.nl/
https://www.pianoo.nl/


Deelname MKB

Ongeveer twee derde van de overheidsopdrachten in 

2014 is gegund aan het MKB. 

Circa twee derde van de bedrijven waaraan in 2014 

een overheidsopdracht is gegund, valt binnen de 

categorie MKB: 

• 67% bij nationale procedures, 

• 63% bij Europese procedures 

• en 67% bij meervoudig onderhandse procedures. 
Binnen de categorie MKB is het merendeel van de 

opdrachten gegund aan MKB-bedrijven tot 100 

werknemers. 

Bron: Effecten van Aanbestedingswet - Berenschot



Bevinding 1. In 2014 had het MKB een lager aandeel in de 

totale opdrachtwaarde dan in de gunningen. Het grootbedrijf 

won dus vaker opdrachten die een grotere waarde 

vertegenwoordigen.

Het verschil tussen gunning en waarde was in 2014 het grootst 

bij Europese procedures

• Nationale procedures: aandeel van het MKB in de totale 

opdrachtwaarde 54% (ter vergelijking: 67% van het aantal 

gunningen).

• Europese procedures aandeel van het MKB in de totale 

opdrachtwaarde 39% (ter vergelijking: 63% van het aantal 

gunningen).

• Meervoudig onderhandse procedures: aandeel van het 

MKB in de totale opdrachtwaarde 46% (ter vergelijking: 

67% van het aantal gunningen).



Bevinding 2. Sinds 2006 is er sprake van een kleine, 

geleidelijke stijging van deelname van het MKB. 

Als een langjarig perspectief wordt gehanteerd, dan 

lijkt er sinds 2006 boven de Europese drempelwaarden 

sprake van een kleine, geleidelijke stijging van het 

aandeel MKB in de gunning van overheidsopdrachten: 

• 2006 57%

• 2008 60%

• 2012 59% 

• 2014 63%



Tenderned



Nieuwe Aanbestedingswet:
Ingangsdatum 1 juli 2016

De nieuwe “klassieke”aanbestedingsrichtlijn heeft tot 
doel de efficiency en effectiviteit van 
overheidsaanbestedingen te vergroten.

Daarnaast stelt de richtlijn aanbesteders in staat om 
overheidsopdrachten beter te gebruiken om 
strategische, maatschappelijke doelen te bereiken. 
(milieu, innovatie, werkgelegenheid en 
maatschappelijke integratie)



Drempelwaarden

Werken 5.225.000 €

Leveringen 209.000 €

Diensten 209.000 €



Wijzigingen Aanbestedingswet

• meer ruimte voor innovatie en 
duurzaamheid

• meer flexibiliteit bij 
aanbestedingsprocedures

• verlaging van de administratieve lasten

• integriteit bij aanbesteden

• publiek-publieke samenwerking

• opdrachten voor sociale en specifieke 
diensten



Nederlandse uniforme eigen verklaring 

wordt: Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA)

Omzeteisen worden kerncompetenties

Toename kwaliteits – en milieuzorgsystemen 

in met name Europese openbare 

aanbestedingsprocedures

Wijziging Geschiktheidseisen



Bewijsmiddelen keurmerken?



Aanbestedingsprocedures

• Openbare procedure

• Niet-openbare procedure

• Dynamisch aankoopsysteem

• Innovatiepartnerschap

• Concurrentiegerichte dialoog

• Mededingingsprocedure met aankondiging

• Onderhandelingsprocedure zonder 
aankondiging

• Procedure voor sociale en specifieke 
diensten



Aanbestedingsrecht

Grondbeginselen:

• Proportioneel 

• Objectief 

• Non-discriminatoir 

• Transparantie

• Nuttig effect



Commissie van Aanbestedingsexperts

• Laagdrempelige behandeling van klachten

• bijdragen aan oplossingen (gevolg: 
klachten hoeven niet te worden 
voorgelegd aan de rechter)

• Professionaliteit aanbestedingspraktijk 
verder verbeteren

• Leereffecten teweegbrengen bij 
aanbestedende diensten en 
ondernemingen



Trends / Ontwikkelingen (1)

Aanbestedende diensten

• Ketentransparantie: leidt tot optimalisatie

• Categoriemanager Rijksoverheid (Rob Heijink)

• Duurzaamheidscriteria Catering

• Toename selectie – en gunningsmethodieken



Trends / Ontwikkelingen (2)

Digitaal aanbesteden:

http://www.ctmsolution.nl/
http://www.ctmsolution.nl/


Trends / Ontwikkelingen (3)

E-herkenning:

https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/connectis/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/connectis/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/creaim/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/creaim/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/quo-vadis/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/quo-vadis/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/zlogin/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/zlogin/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/kpn/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/kpn/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/digidentity/
https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/digidentity/


Trends / Ontwikkelingen (4) 

• ISO-24000 Sustainable Procurement

• Circulaire Economie

• Ketensamenwerking

• Bestuurlijk aanbesteden

• Veiligheid 



Toekomst
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Vragen?


