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Onderzoeksrapport

Wel of niet
kiezen voor
een DAS? 

Onderzoek naar de overwegingen 

waarom aanbestedende diensten juist 

wel of niet (meer) kiezen voor een DAS 

voor de inhuur van externen.
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Deze strijd daagt organisaties die externen inhuren – ook wel inleners genoemd – uit zich te 

onderscheiden om voldoende en de juiste kandidaten aan te trekken voor hun inhuuropdrachten. Een 

reden voor het uitwijken naar externe inhuur, is dat het in de huidige arbeidsmarkt moeilijker wordt om 

medewerkers voor vaste functies te vinden. 

Het aandeel externen dat bijdraagt aan de strategische doelstellingen van een organisatie groeit daarmee. 

Bovendien wordt het belang van een goed functionerende flexibele schil en de mate waarin externen impact 

hebben op de resultaten van een organisatie, steeds groter. 

Een dynamisch aankoopsysteem (hierna: DAS) is de door publieke sector een veelvuldig gebruikte 

inkoopprocedure voor het inhuren van externen. Deze specifieke inkoopprocedure voor inhuur van externen 

maakt het mogelijk voor alle aanbieders om direct te reageren op inhuuraanvragen, waarbij het hele proces 

van beoordelen, selecteren en afwijzen volledig transparant is in een digitale omgeving. Aanbestedende 

diensten stellen wekelijks  nieuwe DAS’sen in en kiezen voor dit inhuurmodel voor het bereiken en 

selecteren van externen voor inhuuropdrachten. Echter, de meningen over het gebruik van een DAS voor 

inhuur zijn sterk verdeeld. Aanbestedende diensten kiezen om uiteenlopende redenen ook vaak voor een 

ander inhuurmodel of stoppen weer met een DAS voor inhuur. Significant Synergy is benieuwd naar deze 

uiteenlopende redenen. Daarom startten wij samen met studenten van de Hanzehogeschool Groningen een 

onderzoek naar de verschillende overwegingen van aanbestedende diensten om juist wel of niet (meer) 

te kiezen voor een DAS voor de inhuur van externen. Deze rapportage geeft een samenvatting van de 

voornaamste onderzoeksresultaten.

Onderzoekers

Namens de Hanzehogeschool Groningen:

Robin Koopmans,

Alex Kappen & Ilana Dekker

Opdrachtgevers

Namens Significant Synergy:

Merle Olvers & Rémon van Buuren

In een arbeidsmarkt die 
steeds schaarser wordt en 
tekenen van overspanning 
vertoont wordt de strijd om 
talent steeds heftiger. 

1. inleiding
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Het onderzoek is uitgevoerd door studenten Robin Koopmans, Alex Kappen en Ilana Dekker van 

de Hanzehogeschool Groningen. In totaal zijn er veertien aanbestedende diensten geïnterviewd. 

Deelnemers waren diverse zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), hogescholen, gemeenten, provincies, 

waterschappen en andere decentrale overheden.

De geïnterviewden zijn verdeeld over drie categorieën, namelijk aanbestedende diensten: 

De insteek van het onderzoek is niet om vast te stellen of een DAS in algemene zin passend of niet 

passend is voor de inhuur van externen. De onderzoekers richtten zich voornamelijk op de beweegredenen 

waarom aanbestedende diensten hier wel of niet voor kiezen.

Inhoud:

• Belangrijkste uitkomsten;

• Reactie van inhurende managers;

• Kritische succesfactoren voor inhuren met een DAS;

• Tot slot.

Aanpak onderzoek

1. die al langer externen inhuren via een DAS; 

2. die onlangs (de afgelopen twaalf kalendermaanden) zijn gestart met externen inhuren via een DAS; 

3. die gestopt zijn met het inhuren van externen via een DAS. 
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Aan de hand van de afgenomen interviews bij verschillende aanbestedende diensten is er inzicht 

verkregen in de beweegredenen en overwegingen die organisaties maken omtrent het wel of niet 

(meer) in gebruik hebben van een DAS. In deze paragraaf verklaren de onderzoekers de meningen 

en visies van de aanbestedende diensten.

Top 3 redenen > Waarom wél inhuren via een DAS?

De voornaamste reden die gegeven wordt waarom organisaties wél voor een DAS kiezen is omdat 

aanbestedende diensten rechtmatig willen handelen. Het risico bestaat dat aanbestedende diensten bij 

inhuur van externen de drempelbedragen van aanbesteden gemakkelijk en (onbewust) overschrijden.  

Het gebruik van een DAS neemt dit risico volgens de geïnterviewden weg. Ook kiezen aanbestedende 

diensten voor de inhuur van externen via een DAS omdat men hierdoor vrijwel altijd een geschikte 

kandidaat vindt in een relatief kort tijdsbestek. Er hoeft geen complete aanbesteding plaats te 

vinden en uitvragen kunnen eenvoudig en snel in een DAS geplaatst worden. Tot slot ondervinden 

veel aanbestedende diensten gemak bij het inhuren via een DAS. Hiermee wordt bedoeld dat na het 

instellen en inrichten van een DAS, de organisatie eenvoudig toegang heeft tot de inhuurmarkt.

Daarnaast zien de geïnterviewden een DAS vaak ook  als ‘tussenoplossing’ die tijdelijk wordt 

ingesteld in de aanloop naar inrichting van een ander model voor inhuur van externen. Zo geven de 

geïnterviewden aan dat aanbestedende diensten waarbij rechtmatig inkopen een thema is, relatief snel 

kunnen schakelen naar een DAS om de inhuur van externen zo rechtmatig in te kopen.

Waarom kiest een aan-
bestedende dienst (niet of 
niet meer) voor inhuren
via een DAS?

2. Belangrijkste uitkomsten

“Als je heel vaak uit dezelfde categorie mensen nodig 
hebt is het makkelijker om zo (via een DAS) contracten te 
onderhouden.”

1. Rechtmatig handelen bij inhuur van externen 

2. Vinden van geschikte kandidaten in een relatief kort tijdsbestek 

3. Gemak bij inhuur van externen
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Aan de hand van de afgenomen interviews bij verschillende aanbestedende diensten is er inzicht 

verkregen in de beweegredenen en overwegingen die organisaties maken omtrent het wel of niet 

(meer) in gebruik hebben van een DAS. In deze paragraaf verklaren de onderzoekers de meningen 

en visies van de aanbestedende diensten.

Top 3 redenen > Waarom niet (meer) inhuren via een DAS? 

De voornaamste reden die de geïnterviewden geven waarom organisaties niet (meer) kiezen voor 

een DAS, is dat zij het operationeel houden van een DAS tijdrovend vinden en een DAS te veel 

administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. Zo kost het uitzetten van een aanvraag via een 

DAS relatief veel tijd en moet een aanbestedende dienst iedere afgewezen inschrijver persoonlijk 

informeren. Verder wordt het opbouwen van een band tussen de inhurende manager en de ingehuurde 

externen als lastig ervaren, vanwege het digitale karakter. Daarnaast is er intern niet altijd voldoende 

expertise beschikbaar voor een goede uitvoering van de inhuur via een DAS en het bewaken van de 

voortgang na het plaatsen van aanvragen op een DAS. 

“Als ik het nu zie bij een krappe markt dan zou ik het niet 
aanraden. Ook omdat de aanbieders veel tijd moeten vrijmaken 
om een offerteaanvraag in te dienen. Op dit moment zijn de 
werknemers aan het werven, dit zou andersom moeten gebeuren. 
Bij een ruimere markt zou ik een DAS wel aanraden.”

1. Tijdrovend proces  

2. Grote (administratieve) beheerlast 

3. Intern onvoldoende capaciteit/expertise beschikbaar 
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Een van de uitkomsten van dit onderzoek is dat aanbestedende diensten voornamelijk kiezen voor 

inhuren via een DAS omdat de inhuuruitgaven daarmee voldoen aan de aanbestedingsregels. Opvallend 

daarbij is dat de geïnterviewde aanbestedende diensten op verschillende manieren uitleg geven op 

welke manier inhuren via een DAS rechtmatig is. Enkele voorbeelden:

• Een dynamisch aankoopsysteem is een elektronisch proces. Enerzijds geven de geïnterviewde 

aanbestedende diensten aan dat interviews bij de selectie van kandidaten voor inhuuropdrachten 

niet zijn toegestaan omdat een DAS een (volledig) elektronisch proces is. Anderzijds werd 

genoemd dat wanneer een interview plaatsvindt via videobellen, wordt voldaan aan dit criterium. 

• Een dynamisch aankoopsysteem is voor het doen van gangbare aankopen. Of inhuur een gangbare 

aankoop is wordt verschillend uitgelegd. Zo definiëren aanbestedende diensten dit op basis van 

de complexiteit van de functie en in verband staat met de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. 

Volgens deze uitleg is voor de meer specifieke profielen en/of rollen aan de bovenkant van een 

functiegebouw het aanbod beperkt en zijn kandidaten meer schaars. Voor deze functies -het hoger 

kader- zijn functies volgens deze aanbestedende diensten minder gangbaar en kan je vanwege 

deze bepaling deze profielen niet meer inhuren via een DAS. Andere aanbestedende diensten 

leggen de bepaling ‘gangbare aankopen’ uit alsof dit enkel geldt voor functies die op regelmatige 

basis worden ingehuurd en waar dus (relatief) veel behoefte aan is. 

2.2 Blik op rechtmatigheid

Een DAS is, volgens artikel 1.1 van de (per 1 juli 2016 gewijzigde) 
Aanbestedingswet 2012: “een elektronisch proces voor het doen van 
gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de 
kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan 
de behoeften van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf…”

“Als je een DAS goed gebruikt, heb je geen rechtmatigheidsissues. 
Je bereikt dan ook zzp’ers zonder tussenkomst van brokers.”

“Wanneer je een interview wil, is het blijkbaar dat er iets naar 
boven kan komen wat je niet kan toetsen. Is dan nog sprake van 
een gangbare aankoop? Inmiddels kennen we een DAS zoals we 
die kennen en is sprake van een soort gedoog situatie.”



7

De geïnterviewde aanbestedende diensten zijn ook bevraagd voor welk type inhuur een DAS het meest 

geschikt is. De antwoorden op deze vraag lopen (ook) sterk uiteen. Bij het bevragen van het meest 

geschikte doeleinde is de indruk dat aanbestedende diensten verschillende prioriteiten stellen aan het 

marktbereik van kandidaten, de uitleg van rechtmatigheid bij inhuren via een DAS en het aangaan van 

een (strategische) leveranciersrelatie.

Het merendeel geeft aan slechts gebruik te maken van het DAS voor functies tot en met mbo-

niveau/startend hbo. Als reden wordt genoemd dat de inhuur voor deze functies plaatsvindt via 

raamovereenkomsten via uitzendbureaus. Een uitzendbureau kan deze functies prima voorzien 

waardoor het gebruik van een DAS geen meerwaarde biedt. Een DAS is volgens deze organisaties echt 

bedoeld voor de specialistische functies vanaf hbo-niveau, omdat een groot marktbereik noodzakelijk 

is voor het bereiken van geschikte kandidaten. Een klein deel van de geïnterviewden (17%) geeft aan 

dat inhuur van een DAS enkel past voor profielen tot en met mbo-niveau/startend hbo. Dit heeft vooral 

te maken met het oordeel dat inhuur via een DAS enkel voor ‘gangbare aankopen’ is en niet is bedoeld 

voor de hoger kaderfuncties.

Meest geschikte doeleinden

Uit de interviews kwam verder naar voren dat de functies die een aanbestedende dienst relatief veel 

inhuurt, via een DAS moeten verlopen. De reden hiervoor is dat de aanbestedende diensten zich dan 

geen zorgen hoeven te maken over de aanbestedingsdrempel en eventuele onrechtmatigheid van de 

uitgaven. Anderzijds zijn aanbestedende diensten van mening dat functies die veel worden ingehuurd 

juist via een raamovereenkomst moeten lopen met één of meerdere leveranciers. Dit biedt financiële 

voordelen en maakt het mogelijk een strategische leveranciersrelatie op te bouwen (partnerschap) wat 

niet realiseerbaar is met het inhuren via een DAS. Zo werd genoemd dat bij het aangaan en opbouwen 

van een goede leveranciersrelatie dit er voor zorgt dat er voor beide partijen, zowel de in- als uitlener, 

synergie kan ontstaan en partijen zich kunnen versterken op bepaalde thema’s.

2.3 Meest geschikte doeleinden voor inhuren met een DAS
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Onderstaand is een uitwerking van de inzichten waarom men hier tevreden over is en welke 

aandachtspunten de geïnterviewden voorzien.

Top 3 > Waarom zijn inhurende managers tevreden over een DAS?

Men ervaart het proces als efficiënt. Vraag en aanbod vinden elkaar eenvoudig bij een DAS voor inhuur. 

Inhurende managers ervaren de eigen verantwoordelijkheid als positief. Zij kunnen eenvoudig eisen 

stellen aan de te selecteren kandidaten en  het is mogelijk daadwerkelijk  invloed uit te oefenen op het 

selectieproces. De inhurende manager heeft daar zelf controle over. Verder vinden inhurende managers 

het prettig dat inhuren via een DAS gelijk staat aan flexibel werken. Zo kunnen voor elke inhuurvraag 

andere eisen en wensen worden gesteld en liggen deze niet vast.

Top 3 > Welke aandachtspunten zien inhurende managers bij het gebruik van een DAS?

Uit de interviews kwam naar voren dat bij iedere aanbestedende dienst het proces en verdeling van 

taken, rollen en verantwoordelijkheden voor de inhuur anders zijn ingericht. Zo ligt deze taak bij de 

hr-afdeling, de afdeling inkoop of werken deze afdelingen in projectvorm samen bij inhuur. Bij andere 

organisaties ligt de verantwoordelijkheid voor het inhuurproces volledig bij de inhurende managers 

zelf en zijn HR en inkoop hieraan enkel ondersteunend. Voor het inhuren via een DAS is zowel HR- als 

inkoopkennis nodig. Dit is niet overal goed ingeregeld. Volgens de meeste aanbestedende diensten 

bevinden deze verantwoordelijkheden en taken zich idealiter in projectvorm tussen de inkoopafdeling, 

hr-afdeling en de inhurende managers.

3. Reactie van inhurende managers

Tijdens de interviews is ook 
gevraagd naar de beleving 
van inhurende managers 
wanneer zij werken met een 
DAS voor inhuur. 

1. De efficiëntie 

2. De eigen verantwoordelijkheid die aanwezig is 

3. De flexibiliteit

1. Het interne proces is niet goed geregeld  

2. Het systeem is erg bewerkelijk en ingewikkeld 

3. Benodigde inkoopkennis in het proces ontbreekt
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Daarnaast wordt het proces in het DAS door inhurende managers tijdrovend genoemd. Zij hebben 

namelijk al eigen taken en verplichtingen en de uitvoering van het operationele inhuurproces legt 

aanvullend een grote druk op de werkzaamheden. Ook blijkt uit meerdere interviews dat inhuren 

via een DAS een ingewikkeld proces is voor inhurende managers die nog niet bekend zijn met het 

inhuurproces, of nieuw zijn binnen de organisatie. Zij moeten erg wennen aan het DAS-inhuurproces 

en hier ook het nut van inzien. Als niet-inkoper lijkt het gebruiken van een DAS een erg omstreden 

en formeel proces, wat eigenlijk ‘veel makkelijker kan’. Inhurende managers bellen bij voorkeur 

rechtstreeks met een leverancier, vooral als sprake is van tijdsdruk. Dit verbetert wel in de loop van de 

tijd wanneer inhurende managers het nut en de meerwaarde van inhuren via een DAS gaan inzien.

Vanuit inschrijvers

De geïnterviewde aanbestedende diensten die werken met een DAS vernemen van  inschrijvers op 

inhuuropdrachten binnen de DAS dat het inhuurproces via een DAS redelijk eenvoudig is. Volgens 

hen zijn inschrijvers van mening dat het prettig is dat de doorlooptijd korter is in vergelijking met een 

aanbestedingstraject. Zo kan je als inschrijver  direct aanbieden op inhuuropdrachten.

Tegelijkertijd koppelen inschrijvende partijen terug dat het inschrijven op een DAS-procedure veel 

administratieve werkzaamheden met zich meebrengt, wat tijdrovend is. Dit geluid komt voornamelijk 

vanuit inschrijvende partijen met een relatief kleine organisatie. Zij beschikken niet altijd over de 

gewenste kennis over of capaciteit voor het inschrijven en aanbieden van kandidaten op een DAS voor 

inhuur.

“Met name voor inhuuropdrachten met een korte doorlooptijd 
-bijvoorbeeld twee maanden- kan inhuren via een DAS relatief 
heel veel tijd kosten.”

“Je hebt interne procedures nodig om transparant te maken wie 
welke keuzes maakt. Interne transparantie en wie controleert dat 
het juist gebeurd. Je moet naar de buiten toe kunnen aantonen 
dat het inhuurproces eerlijk verloopt. Maak je keuzeproces 
transparant.”



10

Aan de geïnterviewde aanbestedende diensten is ook gevraagd welke kritische succesfactoren er 

zijn om het inhuren via een DAS te laten slagen. Vier thema’s komen hierbij sterk naar voren.

Top 4 kritische succesfactoren

Realisatie van 

draagvlak voor de 

inhuuroplossing

Wegzetten van de 

verantwoordelijkheden

Actief werven

Opstellen van goed 

gedefinieerde eisen

De keuze om te gaan inhuren via een DAS heeft gevolgen voor een groot 

deel van de aanbestedende dienst, zowel inhurende managers als diverse 

stafafdelingen. Wanneer het draagvlak ontbreekt hiervoor en men de 

meerwaarde van inhuren via een DAS niet herkent, wordt het lastig het 

proces volgens deze procedure goed te laten verlopen. Wanneer op 

strategisch/tactisch niveau besloten wordt met een DAS te (gaan) werken, 

moet ook in de rest van de organisatie draagvlak gecreëerd worden. 

Wanneer een organisatie met een DAS start, kost dit in het begin veel 

energie en tijd. Een van de geïnterviewde organisaties spreekt zelfs van een 

cultuurverandering waar iedereen achter moet staan en ‘eerst één stap terug 

om er vervolgens drie of vier naar voor te kunnen’.

Het is belangrijk om werkzaamheden bij het inhuurproces transparant te 

maken en verantwoordelijkheden goed te beleggen. Uit de interviews kan 

worden opgemaakt dat in de ideale situaties alle belanghebbenden bij 

de inhuur van externen ook daadwerkelijk nauw betrokken worden bij dit 

proces, van begin tot eind.

Met het actief werven wordt bedoeld het wijzen van leveranciers op het 

feit dat er overgestapt is op een DAS. De aanbestedende dienst moet dit 

kenbaar maken richting de buitenwereld via arbeidsmarktcommunicatie. De 

arbeidsmarkt is aan het omdraaien en het wordt steeds belangrijker voor 

organisaties om te investeren in het proactief opzoeken van werkzoekenden, 

in plaats van andersom. Traditioneel gebruik van een DAS dat zich kenmerkt 

door een afwachtende houding is niet altijd meer voldoende voor het 

selecteren van geschikte kandidaten. Enkele organisaties noemen dat zij 

met deze verandering er niet zeker van zijn of een DAS nog wel geschikt 

is in de nieuwe arbeidsmarktsituatie, mocht de eigen organisatie niet meer 

gaan investeren in het actief werven. Onder meer om deze reden wordt ook 

gekozen voor andere inhuurmodellen.

Inhuren via een DAS kenmerkt zich doordat voor een groot deel de 

selectie van kandidaten wordt gebaseerd op vooraf gedefinieerde eisen, 

de zogenaamde harde criteria. Het juist opstellen van deze eisen is cruciaal 

om uiteindelijk geschikte kandidaten te selecteren voor inhuuropdrachten. 

Het risico ontstaat (bij algemeen opgestelde eisen) dat aanbieders zich niet 

kunnen onderscheiden en bijvoorbeeld het onderdeel prijs doorslaggevend 

wordt. Het goed definiëren van de eisen -maar ook wensen- met betrokkenen 

zorgt er voor dat na het doorlopen van het inhuurproces ook daadwerkelijk 

het resultaat tot stand komt wat beoogd was.

4. Kritische succesfactoren voor inhuren met een DAS
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“Er moet binnen een organisatie voldoende draagvlak zijn voor 
een DAS om deze efficiënt en productief operationeel te houden. 
Wanneer dit ontbreekt bestaat het risico dat medewerkers 
buiten een DAS om zelf personeel gaan werven wat resulteert in 
onrechtmatig handelen.”

“Als je ermee start moet je even door een brei heen. Als je van een 
raamovereenkomst naar DAS gaat is een cultuurverandering voor 
alle drie (resp. inhurende manager, inkoop en HR). Iedereen moet 
er achter staan.”
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Een DAS is een heel specifieke inkoopprocedure binnen de Aanbestedingswet 2012. Voor elke 

organisatie afzonderlijk geldt dat zij de afweging moeten maken of dit passend is voor hun 

inhuurvraag, inhuurdoelstellingen en manier van werken binnen de eigen organisatie. In die optiek is 

inhuur via een DAS geen ‘one size fits all’. 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de meningen over inhuren via een DAS sterk 

uiteenlopen. Aan de ene kant kiezen organisaties juist wel of niet (meer) om in te huren via een DAS. 

Anderzijds is de uitleg in welke situatie inhuren via een DAS rechtmatig is, en wat het meest geschikte 

doeleinde hiervoor is heel verschillend. Het lijkt erop dat wanneer organisaties de meerwaarde inzien 

van inhuren via een DAS en voor dat inhuurmodel kiezen, zij zich er voor inspannen om het een succes 

te maken.

Het thema rechtmatigheid kwam vaak naar voren bij de interviews. Dit is vanzelfsprekend een 

randvoorwaarde waar publieke inkoop aan moet voldoen. Anderzijds is doelmatigheid een heel 

belangrijk aspect bij de inhuur van externen, zeker in een schaarser wordende arbeidsmarkt. Hierbij 

moet altijd sprake zijn van een goede balans. Wij zagen dat de mate waarin HR betrokken is bij het 

inhuurproces, voor een groot deel bepalend is voor de (dis)balans tussen doel- en rechtmatigheid. 

Wij willen alle deelnemende organisaties bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Wij hebben 

ervaren dat iedereen heel betrokken was bij het thema inhuur binnen hun organisatie en op welke 

manier dat goed kan werken in het speelveld van de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en aanbieders 

van flex. Het onderzoek heeft meerdere interessante inzichten opgeleverd vanuit de vragende kant. Zo 

is er zeker nog ruimte om aanvullend onderzoek te doen naar de beleving van inschrijvers van een DAS. 

Het is goed wanneer de aanbiedende kant (inschrijvers) hun geluid kunnen laten horen. Zo komen we 

dichter bij elkaar om vraag en aanbod bij de inzet van externen optimaal met elkaar te verbinden.

5. Tot slot

Inhuur via een DAS geen
‘one size fits all’
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