
from science

k z t laatst in een discussre op het ministerie

van Economische Zaken over het bevorderen

van innovaties. Op tafel ag een rapport van
Le ol . oo, Dta Bu'e.' o e ', ' r'en

als belastingvoordelen, kredietregeltngen

en SBlR subsidies (Sma I Business lnnovat on

Research). Dat gln.-o over miljoenen euro's. Maar

volledig afireztg waren de moge ijkheden om

rnnovat e te bet,orderen door functtonee te

specificeren. A ieen al in de overheidsinkoop

gaat het dan om miljarden (duizend keer zo

vee )l Functtoneel specrficeren laat rutmte voor

andere, innovatieve oplossingen, zonder de
vertrour,vde mogelqkheden weg te goolen.

everen, maar datjouw haakje van

5 centimeter nlet za gaan werken.

Maar hil heeft een oplossing dle w6 za

vverken: een grotere schroef ook wel

meerwerk genoemd.

in verschrl ende sectoren is het opsporen

van fouten in een techn sche specificatie brg

buslness. En alsle niet helemaal de specra ist

bent die.1e zou moeten zijn, dan neem je

het zekere voor het onzekere en specificeer
je een (veel) groter haakje dan misschien

nodig is. ln jargon heet dat bverspecificeren'

of 'gouden kraneni Wat ook nog weleens

gebeurt bi.l onzekerheid, is dat een externe

"Technisch
specificeren

is duurder en
beperkt de

mogeliikheden
totinnovAtie"

Bij het specificeren van in te kopen spu en hebben we nog vaak

de nelging technisch te specificeren. We schrijven niet a leen op
waar zaken voor moeten dienen, maar ook hoe ze eruit moeten
zien en vaak ook nog van r,r,elk materiaa ze gemaakt moeten z jn.

A s we een schilderij op moeten hangen, specrficeren we het haakje:

gega van seerd, zo)arg,zo dik, dat schroefdraad, et ceiera. Dan weten
we tenminste zeker wat we krijgen en kunnen r,ve ollertes makke i.1k

vergelijken. A s we funclioneel zouden specificeren, moeten we
aangeven datwe een schi derry van zo groot en zovee ki ow l en

ophangen. \4aar dan kunnen we van a es aanqeboden Lrilgen: van

hetze fde haakje tot spljkers, ket bouten, een systeem met rat s aan

het plafond en touwtjes en misschien wel ijm of nog iets anders. Dan

wordt verge ljken van offertes astiger. Nret a leen versch lt de prijs,

maar ook andere aspecten, zoals het qat ln de muur, verplaatsen,

weghalen, et retera.

Fouten maken kan n beide benaderingen. Bij functioneel specificeren

kun je vergeten te me den hoe de muur is samengeste d: qipsplaat ol
beton is een groot verschil. Bij technisch specificeren moet je ook de
technrsche kennis hebben om dejuiste specficaiies op te ste len. A s

het haakje van 5 centimeter te kort ts, kan het schilderij naar beneden
komen. Dat is dan weljour,,v risico.Waarschuwen de everanc ers je
dan n etT Zij zijn toch de specialisten? Het antwoord is: nee. De

leverancter gaat het bij de aanbestedtnq om winnen en zodra het
contract qetekend is, komt hij doodleuk melden dat hij vvel wil

deskundige v,rordt ngehuurd. Dle kent de technische ins en ours

zo qoed dat hij zai zorgen dat a es goed gaat Dat w zeggen: dat
het schiiderlj niet naar beneden komt. Zijn deskundlgheld r,vordt

beoordee d aan de hand van het blljven hangen van het schi deril.

f-l I klest dus ook voor rliln voldoende specificaties, want de rekening

rs niet voor hem. Deskundi heid bewezerl Het schilderij i. mnrers

niet naar beneden gekomen. Wederom o,",erspec ficat es. Technisch

specificeren beperkt dus niet aieen de moge ijkheden iot irnovaire,
het s ook nog eens een keer duurder.

Reageren kan via j.telgen@utwente.nl. Jan Telgen is hoogleraar
Public Procurement aan de Universiteit Twente.
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