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Op 13 mei 2016 organiseert Nederland ICT voor het programma Aanbesteding ICT 

Werkomgeving Rijk (IWR) een ICT Haalbaarheidstoets over de aanbestedingsstrategie van 

OT2017. 

 

Het programma Aanbesteding (IWR) start namens de deelnemende rijksoverheidsorganisaties 

in 2016 een aanbesteding voor telecommunicatiediensten (OT2017) en een aanbesteding voor 

ICT hardware op en rond de werkplek (EASI2016). Aanleiding daarvoor is het aflopen van de 

bestaande EASI en OT contracten. De aanbesteding OT2017 betreft de levering van 

telecommunicatieproducten en -diensten. De betrokken partijen hebben hun 

aanbestedingsstrategie beschreven in het concept strategiedocument OT2017. Voorafgaand 

aan het publiceren van de formele aanbestedingsdocumenten wil de stuurgroep, voorgezeten 

door de CIO BZK, het concept strategiedocument graag toetsen door middel van een 

marktconsultatie. De ICT Haalbaarheidstoets heeft tot doel de opdrachtgever feedback van de 

marktpartijen te geven op de aanbestedingsstrategie als geheel en een aantal richtinggevende 

keuzen in het bijzonder. 

 

De ICT Haalbaarheidstoets bespreekt de aanbestedingsstrategie in de vorm van een 

interactieve workshop aan de hand van drie hoofdvragen. Per hoofdvraag is het programma 

Aanbesteding IWR in het bijzonder geïnteresseerd in feedback over een aantal onderwerpen. 

 

Opdrachtgever en eigenaar van het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is 

de Chief Information Officer (CIO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). CIO BZK is tevens voorzitter van de stuurgroep. De opdrachtnemer is 

UBR|HIS die tevens als budgethouder optreedt. UBR|HIS verzorgt offertetrajecten, 

aanbestedingen, inkoopadvies, contractbeheer, contractmanagement en 

categoriemanagement, waaronder de categorie ICT Werkomgeving Rijk. De opdracht wordt 

uitgevoerd door het programma Aanbesteding IWR onder leiding van een programmamanager.  

 

Het programmaplan Aanbesteding IWR is te vinden op de website van het programma 

Aanbesteding IWR. Het volledige concept strategiedocument OT2017 komt in de week van 18 

april 2016 beschikbaar op bovenstaande website. De opdrachtgever stelt marktpartijen ook in 

staat direct feedback te geven op het concept strategiedocument OT2017 via de daarvoor 

bestemde e-mailadressen op de website van programma Aanbesteding IWR. 

  

http://www.hisict.nl/aanbesteding-iwr/downloads
http://www.hisict.nl/aanbesteding-iwr/downloads
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De opdrachtgever stelt in de ICT Haalbaarheidstoets de volgende vragen: 

 

1. Wat vindt u van de beschreven concept aanbestedingsstrategie? 

Leidt de concept aanbestedingsstrategie tot realisatie van de met de aanbesteding beoogde 

doelstellingen van het Rijk, zoals: 

a. “Het werkt altijd en overal”; 

b. Kostenbesparingen; 

c. Flexibiliteit in diensten en producten; 

d. Succesvolle selectie van marktpartijen en migratie van diensten.  

 

2. Wat vindt u van de beschreven marktbenadering? 

De opdrachtgever is in het bijzonder geïnteresseerd in de feedback van de markt ten aanzien 

van: 

a. De voorgestelde indeling in aanbestedingen en/of percelen; 

b. De voorgestelde verdeling tussen multi sourcing, single sourcing en het model 

“multiprovider zonder minicompetitie”; 

c. De voorgestelde prijsstrategie. 

 

3. Wat vindt u van een aantal specifieke functioneel technische keuzen?  

Het gaat bijvoorbeeld om de voorgestelde omgang met: 

a. Variaties in SIMs, zoals multi SIM, e-SIM, VoLTE e.d.; 

b. Inhouse dekking; 

c. Vervangen oude, uitlopende, technologie door hedendaagse technologie (innovaties); 

d. Benutten van toekomstige ontwikkelingen binnen de contractperiode. 

De partijen waar deze ICT Haalbaarheidstoets zich op richt, zijn geïnteresseerd om in te 

schrijven op de aanbesteding, zoals Telecomleveranciers (providers) en partijen die producten 

en diensten leveren ten behoeve van draadloze dekking (zoals 4G en WiFi) in gebouwen. Het 

gaat uitdrukkelijk niet om adviesorganisaties op deze terreinen.  

De beoogde deelnemer kan namens de organisatie spreken over zowel de productstrategie, als 

over innovatietrends en de commerciële strategie. Hij of zij is al wat langer bekend met (het 
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Telefonie landschap bij) het Rijk. Nederland ICT denkt hierbij aan de functies als directeuren, 

inhoudelijk commercieel managers, bidmanagers, business development managers, managers 

Telecommarkt, Telecom-programmamanagers. Voor deze ICT Haalbaarheidstoets is 

Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een zuiver commerciële rol.  

 

Voor een goede uitvoering van de ICT Haalbaarheidstoets is het van belang dat de aangemelde 

personen zich hebben voorbereid op de vragen en het concept strategiedocument OT2017 

hebben gelezen. Daarnaast dienen zij de benodigde informatie uit hun eigen organisatie te 

hebben opgehaald en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de deelnemers 

kritisch, open en inhoudelijk kunnen discussiëren over het voornemen van het Rijk voor de 

OT2017 aanbestedingen. 

  

Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Diegene kan met mandaat namens zijn 

organisatie(s) spreken en is beschikbaar voor een dagdeel voorbereiding, één dagdeel 

workshop en de review van de conceptrapportage over deze ICT Haalbaarheidstoets. Er 

kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele overinschrijving wordt een 

selectie gemaakt ten behoeve van een representatieve vertegenwoordiging van de markt. 

 

Let op: vanwege de verwachte overinschrijving worden no shows niet op prijs gesteld. 

Eenmaal aangemeld betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een 

actieve bijdrage te leveren tijdens de workshop. 

 

De ICT Haalbaarheidstoets vindt plaats op vrijdag 13 mei a.s. van 13.00 tot 17.00 uur op een 

locatie in Den Haag. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. 

Vanaf 12.15 uur is er een inloop met een broodje. Na afloop van de ICT Haalbaarheidstoets is 

er gelegenheid om met elkaar na te praten. 

 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met maandag 2 mei a.s. 11:00 uur via e-mail 

aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.  

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Slechts één vertegenwoordiger per bedrijf zal 

aan de workshop kunnen deelnemen.  

 

Uiterlijk woensdag 4 mei a.s. krijgen de uitgenodigde bedrijven bericht. 

 

mailto:haalbaarheidstoets@nederlandict.nl?Subject=Aanmelding%20Haalbaarheidstoets%20OT2017%2013%20mei%202016
mailto:haalbaarheidstoets@nederlandict.nl?Subject=Aanmelding%20Haalbaarheidstoets%20OT2017%2013%20mei%202016
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Nederland ICT publiceert de definitieve rapportage van de ICT Haalbaarheidstoets, zodat alle 

geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen. 


