
 
 

Programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk organiseert pre-competitieve workshop 
over het prijsmodel voor IWR|EASI2016 
 
Aanleiding 
Op 11 mei heeft het programma Aanbesteding IWR in samenwerking met Nederland ICT een ICT 
Haalbaarheidstoets georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft het programma met de markt 
gediscussieerd over een aantal strategische onderwerpen aangaande IWR|EASI2016. Op basis van 

de daaruit voortvloeiende adviezen, en de resultaten van een aanvullende marktconsultatie via de 
eigen website, is het strategiedocument van IWR|EASI2016 aangepast en vastgesteld. Het defini-
tieve strategiedocument is op 12 juli jl. openbaar gemaakt. De rapportage van de ICT Haalbaar-
heidstoets vindt u op de website van Nederland ICT. 
  

Één van de onderwerpen tijdens de marktconsultatie betrof het toe te passen prijsmodel dat rand-

voorwaardelijk wordt bij de uitvoering van de overeenkomst en ook een belangrijke pijler vormt voor 
de gunningcriteria. De markt adviseerde om geen gebruik te maken van de in de concept strategie 
voorgestelde aanpak op basis van een openbare lijstprijs met korting. De markt heeft alternatieve 
oplossingsmogelijkheden gesuggereerd, maar hieruit kon geen aanpak worden afgeleid die op een 
breed draagvlak van de markt kan rekenen en die goed implementeerbaar zou zijn binnen de kaders 
van de (gewijzigde) Aanbestedingswet. Om die reden wil het programma met ondersteuning van 
Nederland ICT graag nog eens de dialoog aangaan met de markt door een aanvullende marktcon-

sultatie te organiseren. Deze bijeenkomst in de vorm van een workshop gaat over het toe te passen 
prijsmodel. Dit sluit aan op de suggestie van verschillende marktpartijen tijdens de eerste markt-
consultatie. 
  
Inhoud workshop 
De workshop heeft alleen betrekking op de nadere uitwerking van het prijsmodel voor de aanbeste-
dingen van Beeldschermen, Vaste ICT-werkplekken en Laptops/ Accessoires/ Mobiele ICT-Werkplek-

ken. Voor MFP-faciliteiten en netwerkprinters lag het prijsmodel al voldoende vast, zodat hiervoor 

geen aanvullende discussie benodigd is. 
  
Een globale beschrijving van het gekozen prijsmodel is vastgelegd in hoofdstuk 6.8 van het defini-
tieve strategiedocument. Binnen de daarin geschetste kaders heeft het programma een meer gede-
tailleerde concept aanpak uitgewerkt voor het prijsmodel, die zij pre-competitief wil toetsen met de 

markt. De resultaten daarvan worden betrokken bij de verdere uitwerking van de aanbestedingsdo-
cumenten. Het programma streeft ernaar om circa één week voorafgaand aan de bijeenkomst de 
presentatie, waarin de concept aanpak wordt toegelicht, openbaar te maken via haar website zodat 
deelnemende marktpartijen zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomst.  
 
Tijdens de bijeenkomst wordt een nadere toelichting gegeven op het voorgestelde model en is er 
gelegenheid hierover gezamenlijk te discussiëren. De workshop wordt afgesloten met het gezamen-

lijk formuleren van de conclusies die het eindverslag vormen van de bijeenkomst. 
 
Doelgroep 
De partijen waar de workshop zich op richt, zijn geïnteresseerd om in te schrijven op de aanbeste-

dingen onder IWR|EASI2016. Dit zijn specifiek partijen die de volgende infrastructuurproducten en 
–diensten leveren rondom de werkplek: Beeldschermen, Vaste ICT-werkplekken en Laptops/ Acces-
soires /Mobiele ICT-Werkplekken (B-V-LAM). De workshop gaat niet over het prijsmodel van MFP-

faciliteiten en netwerkprinters. Leveranciers van deze producten behoren niet tot de doelgroep van 
de workshop. Dit geldt ook voor leveranciers van Datacenterhardware, omdat dit geen onderdeel 
uitmaakt van IWR|EASI2016.  

 
Elke partij kan 1 afgevaardigde aanmelden. Onder één partij wordt verstaan: organisatie inclusief 
haar dochter- en zusterorganisaties. De beoogde deelnemer kan namens de organisatie spreken over 

prijsmodellen en de wijze waarop een prijsuitvraag goed kan worden beantwoord. Hij of zij is goed 
bekend met infrastructuurproducten en -diensten voor het Rijk. Wij denken hierbij aan de functies 
als directeuren, inhoudelijk commercieel managers, bidmanagers, commercieel managers Infrastruc-
ture Services.  
 

https://www.hisict.nl/aanbesteding-iwr/downloads
https://www.hisict.nl/aanbesteding-iwr/downloads
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rapportage-ICT-Haalbaarheidstoets-EASI2016.pdf


 
Praktische informatie 

De workshop vindt plaats op dinsdag 23 augustus 2016 van 13.00-17.00 uur op de Lange Voorhout 
19, te Den Haag, en wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel.  
U kunt zich tot donderdag 11 augustus 17:00 aanmelden via Miranda Zwijnenburg van Nederland 
ICT.  
E-mail miranda.zwijnenburg@nederlandict.nl 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Floor Lekkerkerker, Nederland ICT. 

E-mail floor.lekkerkerker@nederlandict.nl  
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