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LKOL Rob van Arnhem neemt 

afscheid 
Op de site van de Rijksoverheid neemt LKOL 

Rob van Arnhem met een interview afscheid 

als categoriemanager bedrijfskleding Rijk, zijn 

laatste functie in een 39-jarige loopbaan bij de 

Koninklijke Landmacht. 

 

 
 

Naast een korte terugblik, ook een knipoog 

naar collega’s om nog meer tot succes en 

impact te komen. 

 

De in de tekst verwerkte links zijn zeker de 

moeite waard, niet alleen voor inkopers, maar 

ook voor behoeftestellers en beleidsadviseurs. 

 

Het interview is via deze link op website van 

denkdoeduurzaam.nl - Interview LKOL Rob 

van Arnhem te lezen.  

 

Intensivering Duits-Nederlandse 

maritieme samenwerking 

Onlangs is de MoU voor Above Water Warfare 

Systems (AWWS) en Air and Missile Defence 

(AMD) Fire-Control Systems (FCS) getekend. 

In deze internationale overeenkomst tussen 

Duitsland en Nederland zijn afspraken 

vastgelegd voor de gezamenlijke 

ontwikkeling, aankoop en in-service support 

van AWWS en AMD FCS het met het oog op de 

gerelateerde huidige en toekomstige 

fregatten. Beide landen kennen een 

langdurige samenwerking op het gebied van 

maritiem materieel, met name als het gaat om 

de sensoren en wapensystemen aan boord van 

fregatten.  

 

 

 

 

 

 

 

De komende jaren wordt deze samenwerking 

verder geïntensiveerd, o.m. als gevolg van de 

eind vorig jaar door de staatsecretarissen van 

beide landen getekende intentieverklaring. De 

gekozen structuur van de MoU biedt de 

mogelijkheid om in een later stadium te 

besluiten op welke specifieke gebieden nadere 

samenwerking wenselijk is. Hiernaast bestaat 

de mogelijkheid om andere landen aan te laten 

sluiten. Meer weten? Neem contact op met 

Priscilla Fredriks van Inkoop Maritieme 

Projecten.  

 

Aanbestedingsdata ontleed: in 

hoeverre koopt het Rijk 

innovatiegericht in? 

Het kabinetsbeleid over de inkoopstrategie 

van het Rijk, genaamd Inkopen met Impact 

stelt dat duurzaam, sociaal en innovatief 

inkopen voortaan de standaard is. Met haar 

manier van inkopen van producten en 

diensten wil de Rijksoverheid ondermeer 

innovatie stimuleren. 

Een analyse door onderzoeksbureau 

Significant leert dat er in 2019 1.055 

aanbestedingen door 37 aanbestedende 

diensten in de markt zijn gezet. Het jaar 2020 

telt 1.391 aanbestedingen door 39 

aanbestedende diensten.  

mailto:InkoopNieuwsbrief@mindef.nl
https://www.denkdoeduurzaam.nl/themas/bedrijfskleding/heldenverhalen/weet-wat-je-wil-en-werk-samen-met-de-markt
https://www.denkdoeduurzaam.nl/themas/bedrijfskleding/heldenverhalen/weet-wat-je-wil-en-werk-samen-met-de-markt
https://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2020/12_december/20201218%20nederland%20en%20duitsland%20versterken%20militaire%20band.aspx
https://www.aanbestedingscafe.nl/aanbestedingsdata-ontleed-in-hoeverre-koopt-het-rijk-in-met-impact/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=main_article
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Marktconsultaties 

In 2019 waren dit er 156 en in 2020 151. Met 

een marktconsultatie gebruikt het Rijk de 

kennis van de markt om bijvoorbeeld 

duurzaamheid en innovatie te stimuleren. 

Oftewel: meer mogelijkheden om 

maatschappelijke doelstellingen te bereiken. 

 

Innovaties 

In 2019 waren 21 aanbestedingen rondom dit 

thema en 23 in 2020. De top drie 

aanbesteders zijn het ministerie van Defensie, 

het ministerie van Economische Zaken en 

Rijkswaterstaat. Dit geldt voor zowel 2019 als 

2020. Deze top drie is niet verrassend. 

Defensie staat algemeen bekend als sterk 

innoverende sector. 

 

Procedures 

In de meeste gevallen wordt gekozen voor de 

traditionele vorm, namelijk openbaar. Dit is op 

zich opvallend, maar zegt niet alles. Er zijn 

veel andere manieren van aanbesteden binnen 

de mogelijkheden van de Aanbestedingswet.  

 

Als voorbeeld een aanbesteding van het 

ministerie van Defensie. Het gaat om een 

aanbesteding waarbij een innovatie competitie 

wordt georganiseerd.  

Deze competitie heeft als doel innovatie in 

Nederland te stimuleren via een prijsvraag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De focus ligt op het MKB en startups die in 

Nederland gevestigd zijn. Het Rijk maakt 

aanbestedingen hiermee toegankelijker voor 

alle bedrijven, een positieve ontwikkeling! 

 

Uitdagingen 

Door middel van functioneel specificeren kun 

je de markt uitdagen om met innovatieve 

oplossingen te komen. Hiermee geef je 

ondernemers meer verantwoordelijkheid en 

ruimte voor vernieuwing en creativiteit. Of het 

Rijk dit ook doet kun je echter niet in het 

dashboard zien. 

Het valt op dat het Rijk weinig bijzondere 

procedures gebruikt zoals de 

concurrentiegerichte dialoog of 

innovatiepartnerschap. Een mogelijke 

verklaring is het arbeidsintensieve karakter en 

de lange doorlooptijden van dit soort 

procedures. Toch zijn er genoeg andere 

mogelijkheden om impact te creëren. 

Bijvoorbeeld door innovatie tijdens de 

contractduur te stimuleren.  

 

Zie bijvoorbeeld de Inspiratiebundel: Ruimte 

voor innovatie in het contract van PIANOo. 

Het Rijk moet die leveranciers aan zich binden 

die vanuit hun expertise, ervaring en 

competentie het Rijk kunnen helpen dagelijks 

in de praktijk een sociale, duurzame en 

innovatieve overheid waar te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pianoo.nl/nl/document/18247/inspiratiebundel-ruimte-voor-innovatie-het-contract
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