
Inkopenmet
eenvasteprijs

Deze column heet'F-rom Sciencel vanuit de
wetenschap. Dit past ln de gedachte dat de
wetenschap de praktijk voedt met nieuwe
ideeen en nzichten. Na 29jaar hoog eraar-

schap kan rk u rnet enig gezag vertel en dat
het eerder andersom is: de praktijk voedt de
wetenschap met tdeeen waarna de weten-
schap aan de gang kan met het analyseren, in

een kader plaatsen, toetsen en verder urtwer
ken van dre rdeeen, waarna de praktryk h-.t weer
kan overnemen. Een mooi voorbeeld vormen
de ideeen van SanderVaneker, nkoopadviseur
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nkopen met een vaste prijs rs een bekende
werkwtjze. Dan zegt de nkopende partij

tegen de markt: k wil dit product of dle dienst
kopen (niet al te technisch gespecificeerd),

daar heb ik deze vaste prijs voor over en de aanbieder die de meeste
kwaliteit biedt, krijgt de opdracht. Onder kwa ireit kunnen dan d verse
dee aspecten meegenomen worden: naast product of proceskwaliteit
ook duurzaamheid of SROI ln de publieke sector noemen we drt
een EMV -aanbesteding met een vaste prijs. Deze optie wordt in de
n euwe aanbestedingsrege s exp iciet benoemd als een toegelaten
mogelqkheid.

Nadee van deze werkwijze is dat natuurllk geen enkele aanbieder
agerzal bieden dan de vaste prijs, ook a1 zou hry voor een lagere prijs
kunnen everen. Als er ruimte rn zrt, za een aanbieder die gebrulken
om meer kwaliteit te leveren en dus een grotere kans te hebben om
--r-. opdracht te winnen. Dit nadeel is waarschijnlijk de reden dat deze
-- .'.'i ze niet echt een grote vlucht heeft genomen.

** E'p.'s="JJ fl- .rrote mogelUkheden liggen voor verbete{.s#ag* e sFq-F ring van de inkoop. Met alle respect voorF- 4
{ff ## onze financidle coliega!, maar nu zijn de

_ , ? bedragen d je worden opgenomen bij het

S#ff#ffi- budgetteren toch vaak via nattevtngerwerkI'a
** #,* tor stand gekomen. Dar kan dan nier rneer:
| &tu4" w6; de vaststelling van de juiste bedragen in
BS

fumm fumf* het budset wordt cruciaat. En dat betekent
* " " #" " ***- * ook dat de kennis van de markt al bij het

Af}fsgfmpg vaststellen van het budget ingebracht moet
* ff - u *s worden: inkoop met haar kennis van de'#trtrtrFFil markr wordt betrokken bij het budgette-

F '.rgsproces.
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,gftA#l$r|"" Aan deze werkwijze zitten ook politiek-

* 
inhoudelijke kanten. lmmers, een gemeen_

teraad gaat akkoord met een budget en

zegt dan eigenlijk op democratische manier
dat men akkoord gaat met het uitgeven van een bedrag X aan een
product of dienst. Bij het inkopen met een vaste prijs wordt exact
dat bedrag uirgegeven en wordt tegeli.lk het kwalitatief beste dat
men voor dat bedrag kan krrjgen aangeschaft. jn fejte is dat ook de
democratrsche opdracht aan de inkooporganisatie.

Vaneker noemt het'budgetgedreven inkoop 2.01 lk zie het als een
uitdaging voor de wetenschap om dit op een goede manier in te
passen in niet alleen de inkooptheorie, maar ook in de theorie op het
gebied van financiele besturing en public management.

Jan Telgen is hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke
sector aan de Universiteit Twente.
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-aerde verder: om het nadeel van deze werkwilze te
- .:n groot be ang om de prrys qoed te ramen. De

komen te liggen op het zo laag mogelijk ramen van
budget, ondersteund door behoefte en specificatie
,,loorden: de aandacht verschuift van het feitelijk
nkoop naar de voorfase waarin het budget wordt
. de iheorie is genoegzaam bekend dat daarjuist de
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