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Disclaimer
De Rijksoverheid streeft naar een meer transparantie. In dit kader worden categorieplannen 
openbaar gemaakt. Gebruiker kan de informatie uitsluitend raadplegen en gebruiken voor 
informatieve doeleinden. Hoewel de teksten in dit categorieplan met de grootste zorg zijn 
samengesteld, is de Rijksoverheid niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of 
onvolledigheden. Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. 
De Rijksoverheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van 
een onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van in dit categorieplan 
opgenomen informatie, en behoudt zich het recht voor om het plan te wijzigen of aan te vullen. 
Het categorieplan moet los gezien worden van eventuele toekomstige aanbestedingsprocedures.
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Managementsamenvatting

Dit is het 3e categorieplan op rij sinds de start van de categorie Laboratorium in 2014. In de 
afgelopen jaren is de categorie gestructureerd en is ervaring opgebouwd in de gezamenlijke inkoop 
en contractmanagement. Diverse ambities zijn gerealiseerd, zoals raamcontracten voor Biologische 
reagentia, Chemicaliën, Gassen en Laboratoriumartikelen. Aan de kant van de diensten zijn 
aanbestedingen uitgevoerd voor de Kalibratie van balansen, pipetten en temperatuuropnemers. In 
de groep apparatuur zijn raamcontracten gerealiseerd voor Balansen en voor Koel-/broed-stoven. 
Verder is een groot aantal specifieke analyse-apparaten aanbesteed. Voor de Gas-, vloeistof-
chromatografen en Massaspectrometriesystemen is een dynamisch aankoopsysteem opgezet (DAS 
GC-, LC-, MS-systemen). De inkoopstrategie voor deze onderwerpen blijft vrijwel ongewijzigd.

In totaal worden er per jaar gemiddeld 10 Europese aanbestedingen uitgevoerd (waarvan 2 
categoriebreed), 10 meervoudig onderhandse trajecten, 8 uitvragen in de DAS GC-, LC-, 
MS-systemen en 5 Adviezen (motivering voor een uitzonderingsgrond in de Aanbestedingswet). 
De totale waarde volgens de Rijksspend-database is ca. € 35 M, verdeeld over de hoofdrubrieken 
Labonderzoek € 11 M, Lab-materialen € 15 M en Lab-apparatuur € 8 M. In de afgelopen 3 jaar is een 
toename zichtbaar van ca. 20%. Er worden ca. 30 contracten gemanaged.   
Het jaarlijks plannen en organiseren van deze inkooptrajecten op basis van de inkoopwensen van de 
deelnemers is langzaamaan wel verbeterd, maar m.n. de jaarlijkse inventarisatie door de deelnemers 
van hun inkoopwensen vraagt nog verbetering.   

De ervaring heeft geleerd dat de categorie zich vooral begeeft in het spanningsveld tussen enerzijds 
het primaire laboratorium-proces, dat op grond van hun taken specifieke behoeftes heeft en 
anderzijds de kaders van de wet- en regelgeving rondom aanbesteden. Hier ligt een duidelijke 
behoefte aan adequaat advies bv. rondom motivaties voor een uitzondering op de aanbestedings-
wet. Deze adviezen zijn dus een integraal onderdeel van alle inkoopadviezen en inkoopbegeleiding 
die als kennisbasis binnen het IUC-RIVM is en wordt opgebouwd. Daarbij, kennisopbouw en 
kwaliteitsborging blijven belangrijke thema’s bij het IUC-RIVM dat substantieel steunt op 
inhuur-inkoopadviseurs.

De verdere ontwikkeling in de contractmanagement volwassenheid is een periode gestagneerd, o.a. 
door inzet van de categorie-contractmanager voor vraagstukken binnen het RIVM (o.a. COVID-19 
pandemie). Dit’ capaciteits-lek’ is inmiddels hersteld. De COVID-19 pandemie heeft ook zicht 
gebracht op afhankelijkheden van lab-materialen. De eventuele mogelijke maatregelen ter 
voorkoming van tekorten worden in aanbestedingen meegenomen.      

De categorie met het IUC-RIVM vormen onderdeel van het Rijksinkoopstelsel en dragen de ambities 
van het Rijk dus uit. De concrete uitwerking van de ambities die zijn gericht op het thema 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen blijkt complex vanwege de technische omgeving van het 
laboratorium, de grote diversiteit aan marktsegmenten en toeleveringsketens (‘versnippering’) in 
combinatie met de (nog?) beperkte beschikbaarheid van alternatieven voor veel ‘singe-use’ 
producten. Op dit thema is meer aandacht nodig – wat is dan wel mogelijk? - om resultaten te 
kunnen boeken. Er zal worden ingezet op specifieke focus vanuit contractmanagement en op 
kennisopbouw voor MVI. Een belangrijke uitwerking hiervan vormt het organiseren van jaarlijkse 
bijeenkomsten die zijn gericht op de dialoog tussen leveranciers, laboratoriummedewerkers, 
inkoopadviseurs, duurzaamheidsadviseurs. Daarnaast wordt actief samenwerking gezocht met de 
diverse nationale initiatieven die Duurzaamheid in het laboratorium stimuleren.

De categorie Laboratorium levert een bijdrage om het RijksInkoop Register (RIR) en het Rijksportaal 
te voorzien van actuele data en aan de verdere ontwikkeling van Rijksbrede dashboards.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit geactualiseerde categorieplan is opgesteld als uitvloeisel van de Herijking van de Rijksinkoop 
categorieën en strategisch leveranciersmanagement. De herijking heeft geleid tot een (deels) 
nieuwe indeling en toedeling van categorieën en strategisch leveranciersmanagement aan de (IUC’s 
van de) departementen. Het is met name de bedoeling dat de herijking leidt tot categorieën die zich 
bewegen naar een hoger niveau van volwassenheid, dat zij toegroeien naar een meer strategisch 
niveau van categorie-management. En wel zodanig dat categoriemanagement een belangrijk 
instrument wordt in het realiseren van kabinetsdoelstellingen. 
Richting bepalend voor het opstellen van dit plan is geweest de rijksstrategie voor duurzaam, 
sociaal en innovatief inkopen “Inkopen met impact”. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
 
Het categoriemanagement is een essentieel onderdeel van het Rijksinkoopstelsel. Voor de sturing 
en organisatie van dit stelsel is in het Kader van het categoriemanagement per actor beschreven wat 

de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. De categoriemanager stelt conform de 
vigerende kaders en in opdracht van de eigenaar een categorieplan op met een doorlooptijd van 
drie tot vijf jaar. Na vaststelling door het ICBR lid, de eigenaar van de categorie, wordt het categorie-
plan openbaar gemaakt. Het categorieplan is het fundament van de categorie en geeft op 
onderbouwde wijze de doelstellingen, keuzes, plannen, concrete acties en benodigde mensen en 
middelen weer. Na besluitvorming over het plan heeft de categoriemanager volledig mandaat om 
hiermee aan de slag te gaan.

Dit categorieplan vormt het 3e plan in rij na de start van de categorie in 2014. De ervaringen en 
opgedane kennis uit de afgelopen jaren zijn verwerkt in dit plan en hebben bijgedragen aan een 
completer beeld van mogelijkheden en specifieker geformuleerde ambities. 
 
Indachtig de ambitie van het Rijk naar transparantie van haar inkoopambities en efficiency is deze 
versie van het categorieplan ook geschikt voor publicatie.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
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2 Beschrijving categorie Laboratorium

2.1 Terugblik

Na de start van de categorie in 2014 zijn de diverse aandachtsgebieden zoals in het categorieplan 
beschreven ondergebracht in raamcontracten, zoals Biologische reagentia, Chemicaliën, Gassen en 
Laboratoriumartikelen. Aan de kant van de diensten zijn aanbestedingen uitgevoerd voor de 
Kalibratie van balansen, pipetten en temperatuuropnemers. Verder is een groot aantal specifieke 
analyse-apparaten aanbesteed. In de groep apparatuur zijn raamcontracten gerealiseerd voor 
Balansen en voor Koel-/broed-stoven. Voor de Gas-, vloeistof-chromatografen en Massa-
spectrometriesystemen is een dynamisch aankoopsysteem opgezet (DAS GC-, LC-, MS-systemen).

 In totaal worden er per jaar gemiddeld 10 Europese aanbestedingen uitgevoerd (waarvan 2 
categoriebreed), 10 meervoudig onderhandse trajecten, 8 uitvragen in de DAS GC-, LC-, 
MS-systemen en 5 Adviezen (motivering voor een uitzonderingsgrond in de Aanbestedingswet).
 De inkoopervaring tot nu toe leert dat de categorie zich vooral begeeft in het spanningsveld 
tussen enerzijds het primaire laboratorium-proces, dat op grond van hun taken specifieke behoeftes 
heeft en anderzijds de kaders van de wet- en regelgeving rondom aanbesteden. Ook ligt hier een 
duidelijke behoefte aan adequaat advies bv. rondom motivaties voor een uitzondering op de 
aanbestedingswet.
 Vanwege de werklast binnen het IUC-RIVM o.a. als gevolg van de COVID-19 pandemie is de 
categorie-contractmanager vooral ook ingezet op vraagstukken binnen het RIVM. De verdere 
ontwikkeling in de contractmanagement volwassenheid is hierdoor gestagneerd. Inmiddels is 
sprake van een inhaalslag en kan de contractmanager zich weer vooral richten op de categorie.   

De concrete uitwerking van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen blijkt complex vanwege de 
technische omgeving van het laboratorium, de grote diversiteit aan marktsegmenten en toe-
leveringsketens (‘versnippering’) in combinatie met de (nog?) beperkte beschikbaarheid van 
alternatieven voor veel ‘singe-use’ producten. De ervaring heeft geleerd dat hier meer aandacht 
nodig is met name vanuit contractmanagement om voortgang te realiseren.

2.2 Afbakening, scope

Bij de bepaling van de scope van hetgeen binnen de categorie valt is het leidende principe dat 
Rijksbreed verworven inkoop-/product-/markt-kennis ook weer Rijksbreed wordt benut. Voor de 
categorie Laboratorium vertaalt dit zich naar een focus op aanbestedingen voor materie (artikelen, 
apparatuur, etc.) en diensten die zijn te vinden in meerdere laboratoria.

In meer concrete termen omvat de scope o.a. verbruiksartikelen (disposables), gebruiksartikelen, 
chemicaliën, reagentia, test-kits, gassen, algemene apparatuur, analyse-apparatuur en software 
behorend bij apparatuur. De diensten omvatten o.a. onderhoud en kalibratie, certificering / 
accreditering. Uit te besteden lab-analyses (test-/analyse-diensten) vallen ook onder de dienst-
verlening. Echter, het ontwikkelen van een Rijksbrede inkoopstrategie op dit onderwerp heeft 
vooralsnog een lagere prioriteit gezien de grote diversiteit.
In de inkooppraktijk richt de categorie zich door deze diversiteit op evenzoveel diverse deelmarkten. 
Er worden er 8 onderscheiden (zie 2.4 De markt). De categorie is dus niet gericht op een gedefinieerde, 
homogene markt, maar meer op een functionaliteit Laboratorium, verbonden met vele deelmarkten.

NB Laboratoriumkleding valt onder de categorie Bedrijfskleding. Inhuur laboratoriumpersoneel valt onder de categorie Inhuur 
professionals; en/of de categorie Uitzendkrachten en arbeidsparticipanten.

Met name de groep analyse-apparatuur vraagt aandacht bij de afbakening van de scope. Deze technisch 
complexe apparatuur is grotendeels wel generiek op basis van het analyseprincipe (chromatografie, 
massaspectrometrie, PCR, etc.), maar specifiek door de benodigde apparaat-configuraties. Deze blijken 
bij de categoriedeelnemers zeer divers. Dit maakt dat dit soort apparatuur zich niet direct leent om in 
raamcontracten onder te brengen en dus via solitaire aanbestedingen, voor één opdrachtgever wordt 
ingekocht. Het gaat bij deze apparatuur veelal om nichemarkten, met een beperkte groep leveranciers. 
Zowel de Klantenraad als de Rijkslabraad onderschrijven dat bundeling van inkoopexpertise bij het 
IUC-RIVM voor hen gezamenlijk waardevol is bij de begeleiding van aankoop van deze apparatuur. 
Aldus vallen dergelijke specifieke aanbestedingen binnen de scope van de categorie Laboratorium, mits 
de waarde een meervoudig inkooptraject vraagt én mits varianten van zo’n type apparaat te vinden zijn 
bij meerdere deelnemers. Want in zo’n geval wordt er een cyclus van opbouw en (Rijksbrede) toepassing 
van inkoopkennis onderhouden.
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Eenzelfde benadering wordt ook toegepast bij bv. specifieke dienstverlening, zoals de inkoop van 
Next Generation Sequencing (NGS)-analyses.

2.3 Inkoopvolume

Op basis van de gegevens in de Rijksspend is een overzicht gemaakt van het inkoopvolume over 
2018, 2019 en 2020 (zie Tabel 1). Voor de categorie Laboratorium zijn de uitgavenrubrieken 9301 
Laboratoriumonderzoek, 9302 Laboratoriummaterialen en 9303 Laboratoriuminstrumenten relevant. In 2020 
was de gezamenlijke spend op deze uitgavenrubrieken in 2020 respectievelijk € 11, 15 en 8 M, totaal 
€ 34 M. De Rijksspend toont daarnaast dat er in de jaren 2018 – 2020 een gestage groei is in 
uitgaven. Een andere verklaring is dat de spend niet zozeer toeneemt, maar wel vooral de kwaliteit 
van registraties. 

De analyse van de spend (excl. BTW) op de genoemde uitgavenrubrieken per deelnemer is samenge-
vat in tabel 2. De ordening van deelnemers op basis van hoogste naar laagste bestedingen is: RIVM, 
NFI, Douane, NVWA, (Defensie, RWS, RCE). Daarnaast valt op dat de registraties in de RijksSpend 
soms op € 0 staan terwijl bekend is dat ze wel substantieel zijn (I & W/RWS, Defensie). Dat betekent 
dat de totale spend categoriebreed in realiteit dus nog wat hoger is dan de genoemde € 34 M.

Tabel 1: Uitgaven van 2018 - 2020 (in € 1.000):

Uitgavenrubriek 2018 2019 2020

9301 - Laboratoriumonderzoek € 9.700 € 10.555 € 11.506

9301-00 - Laboratoriumonderzoek overig € 0 € 7 € 3

9301-01 - Test- en analysediensten € 9.700 € 10.548 € 11.503

9302 - Laboratoriummaterialen € 14.830 € 14.838 € 15.756

9302-00 - Laboratoriummaterialen overig € 6.449 € 5.821 € 7.023

9302-01 - Chemicaliën € 4.851 € 4.506 € 5.536

9302-02 - Gassen, leveren van € 50 € 56 € 46

9302-04 - Laboratorium en medische artikelen € 3.480 € 4.455 € 3.151

9303 - Laboratoriuminstrumenten € 4.443 € 6.143 € 8.366

9303-00 - Laboratoriuminstrumenten overig € 1.444 € 2.927 € 2.237

9303-01 - Laboratorium-, medische en farmaceuti-
sche apparatuur

€ 1.023 € 1.341 € 4.305

9303-02 - Onderhoud reparatie laboratorium-ap-
paratuur

€ 1.976 € 1.875 € 1.825

Grand Total € 28.972 € 31.535 € 35.628
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Tabel 2: Uitgaven per deelnemer in 2020 (in € 1.000)

Deelnemer 9301 
- Laboratorium-
onderzoek

9302 
- Laboratorium-
materialen

9303 
- Laboratorium-
instrumenten

Totaal

Defensie # € 0 € 0 € 0 € 0

FIN / Douane lab € 3 € 789 € 1.486 € 2.278

I & W / RWS @ € 0 € 0 € 0 € 0

J&V / NFI € 0 € 3.948 € 2.161 € 6.109

LNV / NVWA € 0 € 1.074 € 751 € 1.825

OCW/ RCE * € 0 € 0 € 0 € 0

VWS / RIVM € 11.503 € 9.945 € 3.968 € 25.416

Alle Ministeries € 11.506 € 15.756 € 8.366 € 35.628

#: Defensie heeft in de periode 2014-2020 geen uitgaven opgevoerd op de relevantie uitgavenrubrieken, behalve in 2015.
@: RWS heeft in de periode 2014-2020 geen uitgaven opgevoerd op de relevantie uitgavenrubrieken.

*: OCW heeft in de periode 2014-2020 geen uitgaven opgevoerd op de relevantie uitgavenrubrieken, behalve in 2019.

2.4 De markt

2.4.1 Algemeen

De producten en diensten die laboratoria nodig hebben voor de uitvoering van hun werk worden 
gekenmerkt door een grote diversiteit en worden betrokken van een grote verscheidenheid aan 
leveranciers. Er is daarom niet één markt te definiëren en onderscheid wordt gemaakt in meerdere 
deelmarkten. Afhankelijk van de materie hebben elk van deze deelmarkten een karakteristiek eigen 
leveranciersprofiel dat te kenmerken is op basis van een glijdende schaal tussen enerzijds kleine 
specialistische fabrikanten tot zeer breed georiënteerde groothandels, met diverse combinaties uit 
deze uitersten.
De onderscheidende deelmarkten passen vrijwel 1 op 1 onder de in Tabel 1 genoemde uitgaven-
rubrieken. Op geen van die deelmarkten hebben de laboratoria van de Rijksoverheid gezamenlijk 
een grote invloed. Het aandeel van de rijkslaboratoria op de totale omzet in deze branche is niet 
bekend. Voor leveranciers zijn de Rijkslaboratoria evenwel interessante klanten, soms vanwege de 
omvang, vaak (ook) vanwege de status van die laboratoria. Andere, en veelal grotere klanten van 
deze leveranciers zijn te vinden bij laboratoria van bv. ziekenhuizen, food-industrie, farma-industrie, 
contract-laboratoria en universiteiten en hogescholen.

De beschrijving van de deelmarkten gaat uit van ’vredestijd’, dit is een andere situatie dan die ten 
tijde van de COVID-19 pandemie in 2020 en 2021. Destijds waren er voor bepaalde producten grote 
tekorten, en waarvan de leveringen soms nog steeds problematisch zijn. Zie verder par. 2.7.4 
Logistieke keten.

2.4.2 Chemicaliën & reagentia

Deze diverse groep bestaat uit zowel algemene als meer specialistische producten, die worden 
geproduceerd door ca. 300 fabrikanten. Een groot aantal producten is te bestellen bij meerdere 
fabrikanten, voor een deel van de producten (bv. antilichamen) is slechts één unieke fabrikant. De 
categorie maakt onderscheid tussen Biologicals en Chemicals. 

Chemicals
De groep Chemicals bevat chemicaliën in de klassieke zin van synthetiseerbare stoffen, zoals oplos-
middelen, zouten, zuren en basen. Bij de Chemicals zijn er een 4-5-tal groothandels die het grootste 
deel kunnen leveren, bekende namen zijn Boom, Brunschwig, Thermo Fisher Scientific, Sigma, VWR. 
Een aantal bedrijven levert daarnaast de dienst om ook op locatie het voorraadbeheer te verzorgen.

Biologicals
Tot de groep Biologicals behoren producten van biologische herkomst (bv. albumines, immunoglo-
bulines (natief of recombinant), Fetal Calf Serum, Bovine Calf Serum), producten voor molecu-
lair-biologische methoden (PCR-/ DNA- en RNA-analyses), voor ELISA en andere immuno-interac-
tie-assays, voor kweek van virussen, bacteriën, cellen, weefsel. De Biologicals worden afgenomen 
bij een groot aantal (ca. 300) fabrikanten. Het gaat dan om vele, kleine hightech bedrijven, soms 
met exclusieve afzetkanalen en er zijn geen bedrijven die de volledige behoefte kunnen leveren.

Voor beide groepen geldt dat producten veelal kunnen worden afgenomen hetzij direct bij de 
fabrikant, hetzij bij een groothandel. Soms alleen bij de fabrikant. De omvang van al deze bedrijven 
varieert van klein (15 medewerkers) tot groot (40.000 medewerkers). Deze bedrijven leveren aan 
o.a. industrie, farma-bedrijven, ziekenhuizen en algemene laboratoria.

2.4.3 Gassen

Deze producten worden geleverd door een specifieke groep van fabrikanten. Er zijn ca. 5 fabrikanten 
op de NL-markt, bekende namen zijn: Linde, Westfalen, Air Products, Air Liquide. Gassen voor 
laboratoria vormen een relatief klein omzetaandeel. Andere afnemers van gassen zijn: industrie, 
farma-bedrijven, ziekenhuizen. 
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 Alle fabrikanten kunnen de gassen die in een lab-omgeving het meest worden gebruikt in diverse 
kwaliteiten leveren. De gassen worden geleverd in losse cilinders of in lokaal opgestelde bulk-tanks.  
De logistiek van fysieke levering vormt een belangrijk element in de levering van gassen. De meeste 
leveranciers werken met distributie-agenten, om een landelijke dekking te kunnen verzorgen.
 Veel fabrikanten kunnen ook de voorraadmonitoring (evt. geautomatiseerd) verzorgen.
Daarnaast levert een zeer beperkt aantal leveranciers de service om de lokaal afgeleverde cilinders 
ook op het leidingnet aan te sluiten/wisselen.
 Leveranciers innoveren o.a. op het gebied van de verpakking. Het ontwerp van de cilinder (o.a. 
het materiaal) heeft bv. invloed op draagbaarheid. Daarnaast bewegen de gassen-leveranciers mee 
met ontwikkelingen in analyse-apparatuur: de toenemende meetnauwkeurigheid vereist ook 
zuiverdere gassen.
 De afgelopen jaren is de levering van helium wederom kwetsbaar gebleken. Dit heeft te maken 
met de winning, die samenhangt met de winning van gas uit natuurlijke bronnen. En slechts bij een 
beperkt aantal bronnen is de winning economisch interessant. Belangrijke andere (volumineuze) 
toepassingen van helium zijn koeling (o.a. MRI-apparatuur) en rondom productie van halfgeleiders.

2.4.4 Laboratorium-artikelen (ge-/verbruiksartikelen)

Deze groep omvat een veelheid van producten (o.a. pipetpuntjes, kweekflesjes, microtiter-platen) 
die worden aangeboden door een groot aantal fabrikanten. Deze producten zijn ook af te nemen via 
een tiental groothandels, dezelfde die bv. ook Chemicaliën & Reagentia leveren. Voor vrijwel alle 
producten zijn meerdere fabrikanten te vinden.

2.4.5 Algemene lab-apparatuur

Hieronder valt apparatuur zoals koel-/vrieskasten, balansen, pipetten, incubatoren, stoven, 
waterbaden, schud-apparaten, apparatuur voor water-purificatie. Er zijn vele aanbieders in 
deze markt, die vele alternatieven aanbieden, met naast specialisten ook wederom de 
bekende groothandels.

2.4.6 Analyseapparatuur

De groep hightech analytische apparatuur bevat een aantal kosten-intensieve producten. Te onder     -
s cheiden zijn subgroepen met producten als bv. GC-MS, LC-MS, NMR-spectrometrie, Sanger-
sequencing, NGS, (elektronen-) microscopen. Per apparaat kan de investering snel oplopen tot 
boven het drempelbedrag voor Europees aanbesteden. Het gaat hier om leveranciers met 
specialistische expertise, waarbij per subgroep het aantal leveranciers veelal beperkt is (ca. 5). In een 
aantal gevallen heeft de aanschaf betrekking op het apparaat en bijbehorende reagentia-kits.

2.4.7 Diensten (onderhoud, kalibratie)

Te onderscheiden zijn diensten voor onderhoud aan bv. analytische apparatuur, LAF-kasten, 
veiligheids-kasten. Het gaat in Nederland om ca. 5 leveranciers op deze markt. In de regel wordt het 
onderhoud van hightech analytische apparatuur aangeboden door de primaire leverancier. 
Daarnaast is er ook een beperkt aantal andere dienstverleners die dit onderhoud aanbiedt voor 
meerdere fabricaten van analytische apparatuur. 
Er zijn 5-10 bedrijven die zich specifiek richten op kalibratie (incl. onderhoud), dit speelt bij bv. 
pipetten, balansen, thermometers. Bekende bedrijven zijn bv. Kalibra, Mettler Toledo, VWR.
 
2.4.8 Uitbesteding van lab-werk

Er zijn vele aanbieders op het gebied van test- en analysediensten, afhankelijk van het specifieke 
werk (bv. NGS, oppervlaktewater). Deze markt bestaat uit commerciële labs, labs van ziekenhuizen, 
universitaire laboratoria.

2.4.9 Brancheorganisaties

Er zijn in Nederland brancheorganisaties voor o.a. Industriële Elektronica, Industriële Automatisering, 
Laboratorium Technologie en Medische Technologie. Samen bundelen deze brancheorganisaties 
ruim 700 bedrijven, leveranciers van producten en diensten voor de industrie, research & development, 
wetenschap en de zorgsector. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven bedraagt zes en een half 
miljard euro (het aandeel Laboratorium is niet bekend). In deze bedrijven zijn in totaal circa 23.000 
mensen werkzaam. [bron: http://federatie.fhi.nl].
Er is een overkoepelende organisatie van bovengenoemde Nederlandse brancheorganisaties, 
genaamd FHI (voorheen Federatie Het Instrument). FHI heeft als missie het collectief te zijn van 
technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn. Het fungeert als netwerk om via de 
collectiviteit kosten en lasten voor de aangesloten bedrijven te beperken en hun kansen op succes in 
de markt te vergroten.

http://federatie.fhi.nl
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2.5 Afnemers, stakeholders

2.5.1 Afnemers

De afnemers voor de categorie laboratorium zijn te vinden in de laboratoria van: Defensie, de 
Douane, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het RIVM en het Waterlab van 
Rijkswaterstaat (RWS). Voor de aanbesteding van gassen is de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
aangesloten. De afnamevolumes per deelnemer staan in 2.3 Inkoopvolume, tabel 2.

Bij een aantal aanbestedingen heeft de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) met een 
aantal van haar instituten deelgenomen. De KNAW is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). ZBO’s 
vallen niet automatisch onder de Rijkspartijen die deelnemen aan de Rijksinkoopactiviteiten. Voor 
de categorie Laboratorium kunnen ZBO’s deelnemen aan aanbestedingen die de categorie voor 
haar primaire deelnemers heeft gepland. Het gaat dan om deelname aan raamcontracten.
Er zijn ook contacten geweest met de laboratoria van de Waterschappen om de mogelijkheden van 
deelname te bespreken. Dit is nog niet concreet gemaakt. Zo ook zijn er contacten geweest met de 
Politie over inkoopsamenwerking. Op dit moment zal de Politie geen deelnemer zijn in de categorie. 

Een onderscheidend kenmerk van deze categorie is de zeer sterke relatie met het primaire proces. 
Een groot deel van de materie die wordt ingekocht bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het 
resultaat van het werk dat door de laboratoria wordt uitgevoerd. Een ander kenmerk is dat 
technisch-inhoudelijke kennis van die materie vooral bij de afnemers/laboratoria ligt en veel minder 
bij de inkoopadviseurs.

De behoeftes van de laboratoria komen voort uit het brede palet aan analysetechnieken die zij 
toepassen. Deze technieken komen uit het natuurwetenschappelijk / life sciences domein en zijn 
gericht op chemie (organisch/anorganisch), klinische chemie en diagnostiek, toxicologie, farmacologie, 
moleculaire biologie, weefseltypering, pathologie, microbiologie, virologie, immunologie.
Voor een groot deel is de behoefte te kenmerken als zeer divers met in beperkte mate producten 
met substantiële volumes of aantallen. Daarnaast bestaat er een sterke wens om producten met 
een specifiek fabricaat (merk/’brand’) te kunnen gebruiken. Dit speelt in sterke mate bij 
chemicaliën en biologische reagentia, in enige mate bij lab-artikelen, in mindere mate bij 
apparatuur. Dit wordt gestuurd door een veelheid aan argumenten, zowel objectief als subjectief, 
w.o. eisen die de onderzoeksopdracht en daarmee de werkvoorschriften stellen, handhaving van 
reproduceerbaarheid met historische data, nawerken van onderzoek van anderen, beperking van 

diversiteit in apparatuur (en stuur- en analyse-software) omwille van efficiency, persoonlijke 
ervaringen en voorkeuren, cultuur en gebruiken binnen een laboratorium.

2.5.2 Stakeholders

Dit plan is primair gericht op de brede groep van direct en indirect betrokkenen bij de behoeftebepaling, 
de verwerving en het beheer en onderhoud van de materie binnen de scope van deze categorie. 
Deze groep bestaat uit de leden van de Klantenraad van de categorie laboratorium (zie 4.2.1), alle 
opdrachtgevers van aanbestedingen en eindgebruikers van contracten (lab-medewerkers), het 
IUC-RIVM, de CDI-VWS en de functionarissen en structuren gerelateerd aan Rijks brede inkoop zoals 
directoraat-generaal Overheidsorganisatie (BZK/DGOO), m.n. portfoliomanagers en de 
Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA).
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2.5.3 Lopende contracten

In tabel 3 staat een overzicht van de huidige (juni 2021) lopende contracten. Voor een actueel overzicht, zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/06/rijkscontracten 
(publiek toegankelijk) dan wel het Rijks Inkoop Register (toegankelijk voor medewerkers Rijksoverheid).

Tabel 3.

RIRnr. Leverancier Kenmerk contract Titel Datum ingang Maximale Einddatum

105560101 Becton Dickinson B.V. 4410001908 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105570201 Bio-Rad Laboratories B.V. 4410001910  Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105580101 BioTRADING Benelux B.V. 4410001911 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105590101 Boom B.V. 4410001912 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105600101 Fisher Scientific 4410001913 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105610101 Illumina Netherlands B.V. 4410001914 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105620101 Isogen Life Science B.V. 4410001915 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105630101 ITK Diagnostics BV 4410001916 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105640101 Promega Benelux B.V. 4410001918 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105650101 Qiagen Benelux B.V. 4410001919 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105670101 Thermo Fisher Diagnostics B.V. 4410001921 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105680101 VWR International B.V. 4410001923 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

105690101 Westburg B.V. 4410001922 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

106140101 Boom B.V. CL-057-1225563/1  Leveren van Chemicaliën 01-08-2018 01-08-2022

106160101 Sigma-Aldrich CL-057-1225563/3  Leveren van Chemicaliën 01-08-2018 01-08-2022

106170101 VWR International B.V. CL-057-1225563/4  Leveren van Chemicaliën 01-08-2018 01-08-2022

106570101 Bio-Connect B.V. 4410001909 Levering van Biologische Reagentia 01-01-2018 01-01-2022

106580101 Fisher Scientific CL-057-1225563/2  Leveren van Chemicaliën 01-08-2018 01-08-2022

106590101 Poly Temp Scientific B.V. 94322-1 Levering & Onderhoud Stoven en Incubatoren 08-10-2018 09-10-2022

106590102 Bronson Incubator Services B.V. 94322-1 Levering & Onderhoud Stoven en Incubatoren 08-10-2018 09-10-2022

106620101 Kalibra International B.V. 98514-1 Dienstverlening Kalibratie Balansen 10-01-2019 11-01-2023

106630101 Kalibra International B.V. 98514-3 Dienstverlening Kalibratie Thermo voelers 10-01-2019 11-01-2023

106640102 VWR International B.V. 98514-2 Dienstverlening Kalibratie Pipetten 08-01-2019 09-01-2023

106960101 VWR International B.V. 106160 Levering Laboratoriumartikelen 01-05-2019 01-05-2023

108360101 VWR International B.V. 114938 Levering lab-artikelen en chemicaliën t.b.v. RWS (CIV) 01-10-2020 01-10-2025

109260101 Mettler Toledo B.V. 139549 Levering van balansen 11-10-2021 11-10-2025

109270101 Westfalen Gassen Nederland B.V. 140926 p1 Levering van laboratorium- en medische gassen 01-08-2021 31-07-2025

109280201 Westfalen Gassen Nederland B.V. 140926 p2 Levering Helium 01-08-2021 31-07-2025

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/06/rijkscontracten
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2.6 Politieke context

De Rijksoverheid wil werken aan duurzaam economisch herstel, de gevolgen van klimaatverandering 
aanpakken, de ontwikkeling naar een circulaire economie versnellen, arbeidsomstandigheden 
verbeteren en baankansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze en 
ook andere duurzame ambities maakt de Rijksoverheid nationaal beleid, maar ook de eigen bedrijfs-
voering en inkoop ziet de Rijksoverheid als krachtig instrument om de verduurzaming van Nederland 
te bevorderen. De visie, doelen en wijze waarop de Rijksoverheid bedrijfsvoering en inkoop hiervoor 
inzet zijn voor een belangrijk deel vastgelegd in het Klimaatakkoord (hoofdstuk D10 Voorbeeldrol 
Rijksoverheid) en de door de Ministerraad vastgestelde inkoopstrategie Inkopen met Impact1.

De leidende doelen zijn (zoals vastgesteld in het klimaatakkoord en in de inkoopstrategie Inkopen 
met impact):

1. Klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030 (thema’s klimaat, energie, mobiliteit)
2. 50% minder primair grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair zijn in 2050 

(thema circulair)
3. Arbeidsparticipatie stimuleren, onder meer door het creëren van 5000 participatiebanen (thema 

social return)
4.  Internationale productieketens verduurzamen door middel van het voorkomen of aanpakken van 

misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu (thema 
internationale sociale voorwaarden)

5. Innovaties stimuleren onder meer door op te treden als launching customer (thema innovatie)

Voor deze categorie Laboratorium zijn daarnaast het volgende Rijksbrede subdoel relevant: De 
Rijksorganisatie wil Duurzame internationale productieketens.

De inkoopstrategie Inkopen met Impact is gepositioneerd als een belangrijk middel om deze doelen 
te realiseren, naast instrumenten en maatregelen gericht op gedrag, beleid, aanpassing van 
processen, etc. Van beleid, opdrachtgevers en inkopers wordt verwacht dat zij verder kijken dan 
alleen naar doelmatig en rechtmatig inkopen. Juist de maatschappelijke effecten van inkoop staan 
in de belangstelling. Die maatschappelijke effecten hebben te maken met goed opdrachtgeverschap 
aan de ene kant en met het beleid op het gebied van duurzaamheid en het stimuleren van de 
economie aan de andere kant. In beide gevallen versterkt de inkoop de effecten die het Rijk met 
haar beleid wil bereiken.

1  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact

Om de inkoopinspanning vroegtijdig in de goede richting te sturen, zijn naast de inhoudelijke 
doelen, de onderstaande afspraken vastgelegd:
• Toepassen van maatschappelijk verantwoorde inkoopcriteria bij alle aanbestedingen in 

45 relevante productgroepen (zie ook de productgroepen op www.mvicriteria.nl); 
• Toepassen van eisen of gunningscriteria op significant of ambitieus niveau bij 50 procent van deze 

aanbestedingen, vanaf 2020;
• Bij alle aanbestedingen die via het categoriemanagement lopen, wordt de gunning naast prijs en 

kwaliteit ook minimaal voor 50 procent op maatschappelijke impact gebaseerd;
• Het toepassen van social return 2.0 in het kader van Maatwerk voor Mensen (zie ook: 

www.maatwerkvoormensen.nl);
• Het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden bij aanbestedingen boven de Europese 

drempels in risicovolle categorieën.

De betekenis van deze ontwikkelingen voor de ambitie van de categorie staan beschreven in 
par. 3.2. Beleidsdoelstellingen.

2.7 Ontwikkelingen en trends

Voor een aantal deelnemers van de categorie wordt het werkpakket mede bepaald door afspraken 
die gemaakt worden in samenwerkingsverbanden van opdrachtgevers, zoals overheden binnen de 
EU. Zo ontstaat bv. de vraag om ‘nieuwe’ stoffen te kunnen meten, en/of met een hogere precisie. 
Vanuit die diverse groep opdrachtgevers is er daarnaast een gemeenschappelijke behoefte om 
sneller over resultaten te kunnen beschikken. 
De laboratoriummarkt heeft een technologisch-innovatief karakter. Innovatie is voor de leveran-
ciers belangrijk, omdat ze zich op deze wijze kunnen onderscheiden. Voor de laboratoria is het 
belangrijk om de juiste technieken in te kunnen zetten voor de diverse analysevragen.

2.7.1 Mobiele metingen

Door technische ontwikkelingen zoals miniaturisatie (o.a. steeds minder reagentia nodig voor een 
analyse, steeds meer rekenkracht per chip) komen er steeds meer functionaliteiten van het 
laboratorium beschikbaar in handheld format. Daarmee wordt het mogelijk om op locatie analyses 
uit te voeren, bv. bij inspectiediensten als Douane, of rondom forensisch onderzoek. Dit vraagt ook 
expertise op locatie, tweedelijns ondersteuning, andere verbruiksmaterialen.
Een andere ontwikkeling is gericht op sensors, die in toenemende mate gekoppeld kunnen worden 

http://www.mvicriteria.nl
http://www.maatwerkvoormensen.nl
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aan smartphones. Waterschappen bijvoorbeeld ondersteunen ontwikkelingen op dit vlak waarbij 
boeren zelf de mate van verzilting van hun land kunnen monitoren en hun meetwaarden kunnen 
uploaden voor geografische overzichten. Dat maakt ook dat de taak van een laboratorium steeds 
meer dataverwerking (meer ICT) zal gaan bevatten.

2.7.2 ICT

Door toenemende automatisering is er steeds meer mogelijk in de programmeerbare aansturing en 
uitlezing van apparatuur. De gebruiker besteedt meer tijd aan het verwerken en analyseren van de 
digitaal beschikbare resultaten, ook door het beschikbaar komen van steeds meer data per analyse. 
Bij deze deskresearch worden softwarepakketten dus steeds belangrijker en worden steeds meer 
eisen gesteld aan de ICT-infrastructuur rondom opslagcapaciteit en snelheid van dataverwerking.
Daarnaast is de trend van reductie van papiergebruik ook in het lab zichtbaar. Tenslotte is het 
Internet of Things ook beschikbaar voor de lab-omgeving. Het aantal apparaten dat aanstuurbaar 
of uitleesbaar is met bv. bluetooth, WIFI- of LAN-verbindingen groeit gestaag. Deze ontwikkelingen 
in connectiviteit en beschikbaarheid van data stellen steeds meer eisen aan de ICT-infrastructuur.

2.7.3 Duurzaamheid

Het huidige laboratorium is een omgeving die veel ‘single-use’ producten toepast. Dit om redenen 
van bv. kosten, kwaliteit, veiligheid. De hoeveelheid afval uit een laboratorium is dan ook vele 
malen hoger dan uit een kantoor-omgeving. Op diverse plaatsen, instituten, netwerken, zijn 
initiatieven ontstaan om duurzaamheid in het laboratorium verder te ontwikkelen en meer 
duurzame oplossingen te kunnen toepassen. Deze initiatieven ontstaan bv. in de zorg-omgeving 
(Groene OK RadboudUMC, Green Deal Duurzame Zorg, Milieuplatform Zorgsector2), in de onder-
zoeks-omgeving (GreenLabs-NL3, LEAF, Freezer Challenges). Veelal gaan deze initiatieven verder dan 
‘alleen’ gericht op producten die kunnen worden ingekocht en raken ook aan bv. gedrag, bouwkun-
dige aspecten. Dit alles maakt dat de dialoog met de markt over de behoefte van de eindgebruikers 
aan versterking van duurzaamheid eveneens breder gestimuleerd wordt.

2  https://milieuplatformzorg.nl/
3  https://www.greenlabs-nl.eu/
4  https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/principles/12-principles-of-green-chemistry.html
5  https://www.mygreenlab.org/green-chemistry-alternatives.html
6  https://handling-solutions.eppendorf.com/liquid-handling/sustainability/detailview/news/lab-consumables-scope-for-biodegradable-plastics-1/

De marktpartijen zijn ook bezig met het thema Duurzaamheid. Afhankelijk van het type bedrijfs-
activiteit, zoals productie, groothandelsactiviteit, dienstverlening, worden accenten gelegd. 
Zichtbare thema’s zijn reductie van energieverbruik in de kantoor- en productie-omgeving, 
terugdringen van verpakkingsmaterialen en afval, diversiteit in personeelsbeleid. Aandacht voor 
hergebruik is nog niet sterk zichtbaar bij bv. het ontwerp en productie van analyse-apparatuur.

Vanuit het concept van Green Chemistry zijn diverse initiatieven ontstaan om meer duurzaam 
chemische reacties te ontwerpen en uit te voeren, bv. met behulp van een leidraad4 en een database 
voor groene alternatieve reagentia5.

Rondom de productie van al die ‘single-use’ plastic artikelen wordt zeker ook gezocht naar alternatieven 
met een kleinere CO2 -footprint in hun life-cycle, maar die zijn nog niet eenvoudig beschikbaar. Niet alle 
plasticsoorten zijn geschikt voor de zeer diverse toepassingen binnen het laboratorium. Bio-based 
producten verminderen niet automatisch het volume aan niet-recyclebaar afval. En bijvoorbeeld 
bio-afbreekbare plastics kunnen momenteel nog niet voldoen aan alle eisen die gebruikers stellen6. 
Een wat andere benadering is het leggen van focus op componenten van producten. Zo kunnen bv. 
doosjes voor pipetpunten (gedeeltelijk) wel van alternatieve plasticsoorten vervaardigd worden. 
Zo is bv. PET meer geschikt voor hergebruik dan het momenteel zeer veel gebruikte Polypropyleen 
(PP), dat vervaardigd wordt uit virgin (oil-based) grondstoffen.  

2.7.4 Logistieke keten

De COVID-19 pandemie in 2020 heeft geleerd dat de beschikbaarheid van producten plots kan 
verminderen en dat logistieke ketens niet vanzelfsprekend altijd voldoende functioneren. Het ging 
dan met name om Biologische reagentia, Lab-artikelen. Er waren periodes met schaarste aan 
essentiële producten, en voor bepaalde producten zijn nog steeds leveringsproblemen. Laboratoria 
(en toeleveranciers) beraden zich dus op maatregelen om zich te wapenen tegen het optreden van 
tekorten aan materialen en reagentia. Deze oplossingen zijn deels zelf lokaal direct beïnvloedbaar 
(voorraadbeheer), deels afhankelijk van mondiale ontwikkelingen (geografie van productielocaties).
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2.7.5 Bedrijfsovernames

De markt voor de categorie Laboratorium is veelal een mondiale markt met navenante concurrentie. 
Enerzijds leiden technologische innovaties, vooral bio-tech tot startups, anderzijds zien we 
schaalvergroting door fusies en overnames.

2.7.6 Organisatieontwikkelingen m.b.t. inkoop

De herijking van categorieën in 2018 had voor de categorie Laboratorium geen grote consequenties, 
het kon ongewijzigd gecontinueerd worden.

7  het IUC van het departement waar het laboratorium onder valt.

De ervaringen met het uitvoeren van aanbestedingen voor afzonderlijke deelnemers heeft geleerd 
dat de specifieke taak en mate van betrokkenheid van een moeder-IUC7 bij planning en uitvoering 
van inkooptrajecten per deelnemer verschilt. Dat maakt dat het onderhouden van goede contacten 
met het ‘moeder-IUC van de deelnemers van groot belang is en aandacht zal blijven vragen. 

2.8 Relevante regels

Voor de laboratorium-inkoop is er verder geen additionele regelgeving.
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3 Doelstellingen, strategie, planning en implementatie

8  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact

3.1 Visie, hoofddoelstelling, te realiseren impact

Als hoofddoelstelling is te formuleren: De categorie is de ‘trusted advisor’ voor de categoriedeelnemers, 
die met kennis van zaken de laboratoria ondersteunt bij inkoopprocessen, met oog voor doelmatigheid, 
wettelijke kaders, Rijksbrede beleidsdoelstellingen en toekomstige ontwikkelingen. Deze hoofdoel-
stelling is vanuit de systematiek van de Balanced Score Card verder uit te werken in 4 perspectieven:

Opdrachtgever perspectief
• Categorie Laboratorium vormt de professionele ‘trusted advisor’ voor opdrachtgevers.
• Duidelijke governance (Rijkslabraad en Klantenraad) / netwerk / kennisdeling.
• Inkoop draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van de laboratoria.
• Inkoop is toekomstgericht (meerjarige investeringsplanning).
• Harmonisatie waar mogelijk, diversiteit waar noodzakelijk.
• Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), gericht op speerpunten, actief zoeken naar invulling 

met brede oriëntatie op mogelijkheden. 

Financieel perspectief
• “Maximal value for taxpayers’ money”, scherpe afweging doelmatigheid - rechtmatigheid. 
• Actieve inzet van TCO-benadering.
• Minimaliseren onrechtmatige inkoop, maverick buying.
• Kostenreductie met behoud van de gewenste kwaliteit.

Intern perspectief
• Proactief ophalen van inkoopbehoefte / ontwikkelingen.
• Heldere procedures voor dienstverlening.
• Actief werken aan kennisopbouw. 
• Meer Integrale bedrijfsvoeringsadvies (bv. bundeling Inkoop- en fin. advies).
• Netwerk met ‘peers’ (inkoop van Universiteiten) onderhouden.
• Expliciteren kennisverdeling tussen inkoper en expert/opdrachtgever.
• Uitbreiden dienstverlening naar ZBO’s, Waterschappen.

Innovatie perspectief
• Samenwerking zoeken (stages) met Hogescholen, Universiteiten.
• Versterken interactie met leveranciers.
• Proactief aanbieden van marktontwikkelingen / marktoriëntatie / businesscase.
• Optimaal gebruik maken van ICT-mogelijkheden (bv rondom bestellen).

3.2 Beleidsdoelstellingen

Zoals gesteld in par. 2.6 Politieke context zal ook de categorie Laboratorium een bijdrage leveren 
aan Rijksbrede duurzaamheidsdoelen (zie: Inkopen met Impact8) zoals milieucriteria, social return, 
sociale voorwaarden, bio based economy en circulaire economie (people en planet). Het aandachts-
punt hierbij is dat de categorie zich in de praktijk vooral richt op het primaire proces van de 
deelnemers. Daarbij valt op te merken dat de aandacht voor uitwerking van ambities en het 
toepassen van concrete acties in de laboratorium-omgeving nog erg in ontwikkeling is. De oplossingen 
zijn niet eenvoudig of snel beschikbaar, bv. door het kiezen van andere producten en/of leveranciers. 
Een en ander maakt dat de verdere uitwerking van deze ambities dus expliciete inspanningen vraagt 
van de kant van zowel de opdrachtgevers voor inkoop (dus de eindgebruikers, incl. management) 
als van de markt. De categorie zet zich in om een actieve dialoog tussen marktpartijen, lab-mede-
werkers, inkopers en duurzaamheidsexperts te stimuleren en regisseren. 

Het RIVM heeft het Manifest MVI ondertekend waarmee de organisatie zich heeft verbonden aan 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Zo heeft het RIVM in haar actieplan een 3-tal speerpunten 
geformuleerd, te weten Laboratorium, Transport en ICT. Dit vormt voor het IUC-RIVM en de 
categorie Laboratorium een belangrijke borging van structurele aandacht voor deze aspecten 
rondom inkoopprocessen.

De MVI-ambities van de categorie Laboratorium staan benoemd in par. 3.1 Visie, hoofddoelstelling, te 
realiseren impact en zijn geplaatst in het Opdrachtgever-perspectief. 

Met betrekking tot de inkoopbeleidsdoelstellingen hanteert de categorie Laboratorium de volgende lijn:



16 | Categorieplan Laboratorium

Algemeen:
Het onderwerp duurzaamheid in het laboratorium is volop in ontwikkeling in het veld, zoals 
aangegeven in par 2.7.3. De categorie Laboratorium sluit waar mogelijk bij die initiatieven aan, richt 
zich op samenwerking en zet zich in om aandacht voor inkoop versterken rondom duurzaamheid. 
Daarnaast zal de categorie jaarlijks een bijeenkomst over dit onderwerp organiseren. Het doel is hier 
om de dialoog te stimuleren tussen marktpartijen, lab-medewerkers, inkopers en duurzaamheids-
experts over de identificatie van mogelijkheden en kansen. Het trefwoord bij al deze inspanningen 
is: Kennisontwikkeling.

Over het doel Klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030 (thema’s klimaat, energie, mobiliteit) volgt 
de categorie de volgende lijn: de invloed hierop via inkoop zal worden benut, door het toepassen 
van gunningscriteria zoals vermindering van verpakkingen, energieverbruik koel-vries-apparatuur. 
Zie ook verdere tekst. Deelnemers zullen aansluiten bij de ‘eigen’ departementale acties die zijn 
gericht op de klimaat neutrale bedrijfsvoering, zoals energieverbruik algemeen, personeelsbeleid, 
afvalverwerking.

Een van de inspanningsdoelen van de Rijksinkoop is: Bij alle aanbestedingen die lopen via het 
categoriemanagement, wordt de gunning niet alleen op prijs en kwaliteit gebaseerd, maar ook 
minimaal voor 50% op maatschappelijke impact. Voorzien wordt dat dit voor de categorie 
Laboratorium op korte termijn niet te realiseren is. Er zal worden nagegaan welk percentage wel 
realistisch is, te rapporteren eind 2022. De verdere uitwerking dit vraagstuk is ook sterk verbonden 
met de uitkomsten van de meer intensieve dialoog met marktpartijen over bv. ISV, verpakkings-
materialen, zie verder.

Social return:
Dit wordt meegenomen binnen de inkoopstrategie, waarbij al wel duidelijk is dat dit niet vanzelf-
sprekend is toe te passen in of rondom een hoogtechnologische lab-omgeving. In samenspraak met 
de markt wordt bekeken waar concrete kansen liggen voor een bijdrage aan social return. 
Ervaringen elders binnen het rijk zoals in de vorm van proeftuinen bieden hiervoor inspiratie.

Internationale sociale voorwaarden:
In de Factsheet voor de herziene toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden van april 2017 
de categorie Laboratorium gerelateerd aan de risico-productgroep Chemie, gebaseerd op MVO 
Sector Risico Analyse, Aandachtspunten voor dialoog9 van KPMG uit september 2014. De branche 
Chemie is geïdentificeerd als risicovol op dit onderwerp.

9  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/09/01/mvo-sector-risico-analyse

Nu gaat het bij de categorie Laboratorium niet om “industriële” volumes aan afgenomen producten, 
maar veelal om een grote diversiteit aan producten, elk in kleine hoeveelheden (o.a. als gevolg van 
miniaturisatie). De ervaring heeft geleerd dat de distributiekanalen voor dit soort producten voor 
laboratoria lang en complex zijn. Ook is gebleken dat leveranciers gemiddeld beperkt zicht hebben 
op ISV in deze ketens. Er zijn nog geen leveranciers die een due diligence goed ingericht hebben. 
Het vraagt de komende periode dus meer inspanning van contractmanagement en leveranciers om 
hier meer resultaten te boeken. Het aantal leveranciers is omvangrijk (zie tabel 3 in par. 2.5.3.), er zal 
dus geprioriteerd moeten worden. Concreet is de ambitie om de komende jaren, elk jaar het aantal 
leveranciers te laten groeien dat een due diligence is gestart en heeft ingericht. Te beginnen met 1 
leverancier in 2022. Vervolgens kan worden gekeken waar invloed op verbetering van ISV te behalen 
is (PDCA-cyclus).

Circulair:
Op dit moment zijn er nauwelijks verbruiksmaterialen in het laboratorium die hergebruikt kunnen 
worden. Probleem is dat veel materialen zoals kweekplaten en pipettips in nauw contact komen 
met risicovolle agentia, zoals bacteriën, virussen of toxische chemicaliën. Hergebruik is daarmee 
niet aan de orde. Vooralsnog wordt de duurzaamheidsaandacht gelegd op verpakkingsmaterialen, 
zie punt Milieu.
In het lab worden momenteel veel ‘single use’ (kunststof/plastic) producten gebruikt. Via de 
jaarlijkse bijeenkomsten en de dialoog met leveranciers binnen het contractmanagement, wordt de 
behoefte aan alternatieve materialen en oplossingen expliciet aan de orde gesteld en onder de 
aandacht gehouden. 
Apparatuur wordt veelal gebruikt tot aan het einde levensduur. De leverancier van het nieuwe 
apparaat voert als regel het oude apparaat ook af. Daar worden op dit moment geen nadere eisen 
aan gesteld voor wat betreft hergebruik, dan wel hergebruik van onderdelen/componenten. 
Het ontwerp en fabricage vanuit duurzaam perspectief is in deze branche nog weinig zichtbaar. 
De categorie zet zich in om met de leveranciers (brancheorganisatie) de dialoog hierover te 
onderhouden om te identificeren wat voor ontwikkeling hier mogelijk is. In afstemming met de 
leveranciers (brancheorganisatie) zal een apparatuur-subgroep geïdentificeerd worden voor 
vaststelling van de stand van zaken (0-meting).
Wanneer een apparaat nog restwaarde lijkt te hebben wordt overlegd met de Domeinen over het 
verdere proces, bv. een veiling. Er is namelijk wel een groeiende markt voor tweedehands 
laboratoriumapparatuur.
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Milieu:
Eisen worden gesteld aan leveranties en diensten met (vracht-) transportbewegingen. Er wordt 
gewerkt aan het vervolgens daadwerkelijk controleren van de conformiteit aan deze eisen. 

Tevens wordt in aanbestedingen van leveranciers gevraagd om plannen in te dienen om het volume 
aan verpakkingen te reduceren en maximaal gebruik te maken van hergebruikt en/of gerecycled 
materiaal. De nadere invulling van zo’n plan, zoals de wijze waarop, het te behalen percentage 
reductie is vooralsnog aan de leverancier. Bij raamcontracten is dit een gunningscriterium. De verdere 
monitoring van de uitwerking ligt vervolgens bij de contractmanager. De ambitie is om samen met 
de leveranciers te leren waar de mogelijkheden liggen om te komen tot bv. minimum-standaarden.
Belangrijk hierbij is dat er ook van de deelnemers een inspanning verlangd wordt om kritisch naar 
de bestelfrequentie en het voorraadbeheer kijken. Bij de grotere deelnemers, met meerdere 
afdelingen, elk met een bestelkanaal kan het bundelen van bestellingen en leveringen in theorie 
milieuwinst opleveren. 

Het afval uit een laboratorium vereist vanwege de risico’s rondom infectierisico’s of toxiciteit een 
specifieke, kostbare behandeling (transport en vernietiging). De ontwikkelingen op dit terrein zullen 
worden gevolgd.

MKB:
Met de inrichting van de aanbestedingen wordt hiermee rekening gehouden. Veel van de leveranciers 
vallen al in deze bedrijfscategorie.

Innovatie:
De laboratorium-omgeving vormt impliciet al een hoogtechnologische omgeving met een natuur lijke 
‘technology drive’ bij fabrikanten. Door het functioneel aanbesteden wordt innovatie gestimuleerd, 
niet alleen bij aankoop van analyseapparatuur maar ook van diensten of oplossingen bij de 
exploitatie (bv. voorraadbeheersystemen).

Over de voortgang op deze aandachtspunten wordt jaarlijks gerapporteerd, zie par. 4.3.10. 
Jaarverslag. Daarnaast wordt de stand van zaken bijgehouden in het Dashboard 
Categoriemanagement, en/of Contractmanagement.

3.3 Efficiency, kwaliteit, besparingen

De ambities voor een compacte Rijksoverheid en realisatie van bezuinigingen spelen ook bij de 
Rijkslaboratoria. Zij nemen een speciale plaats in binnen het laboratorium-landschap, door het 
verrichten van werk dat niet altijd door de markt uitgevoerd kan worden. Dit kan zijn omwille van 
onafhankelijkheid, bv bij juridische trajecten in het kader van toezicht, of toegewezen wettelijke 
taken, bv referentiefuncties. Tevens worden - indien mogelijk - routine-bepalingen met grotere 
volumes verplaatst naar de branche, of marktpartijen. Dit maakt dat efficiencywinst door grote 
volumes van bepalingen niet altijd kan bijdragen aan kostenreductie en dat er dus vooral ook naar 
andere aspecten in de exploitatie van laboratoria wordt gekeken. 

In zijn algemeenheid is de massa van gelijke producten en daarmee evt. het kostenvoordeel 
beperkt. Waar mogelijk wordt dat wel benut. Er wordt daarnaast vooral ook ingezet op optimali satie 
van bestelprocessen. Dit speelt vooral bij bestellingen van het zeer brede palet aan chemicaliën, 
reagentia en verbruiksmaterialen. Er ligt bv. nog efficiencywinst in het bestelproces, bv. door 
optimalisatie van digitale koppeling van de bestelsystemen bij de laboratoria en de webshops van 
leveranciers. En het optimaliseren van bestel- en leverings-processen hebben een relatie met 
duurzaamheid (zie ook par.3.2 Beleidsdoelstellingen).

Onderzoek naar mogelijkheden voor kostenbesparingen door bv. harmonisatie van apparatuur in 
combinatie met meerjarige investeringsplanning blijft in ontwikkeling. Zo’n onderzoek richt zich ook 
op mogelijkheden voor bv. standaardiseren van producten, reductie van het assortiment, beperking 
van de omvang van voorraad. De ambitie is om gedurende de contractperiode met rapportages van 
bestellingen de huidige diversiteit inzichtelijk te maken en per deelnemer te bespreken waar 
mogelijkheden voor reductie in diversiteit liggen. 

3.4 Overige doelstellingen

Innovatie
De Klantenraad is het platform om Rijksbreed ontwikkelingen te bespreken die bijdragen aan 
innovatie op het gebied van laboratoria. Te denken valt aan o.a. ontwikkelingen in analysetechnieken, 
omvang van gegenereerde data (analyse en opslag), meer digitaal beheer en digitale registratie en 
verslaglegging bij werken in het lab. Waar gewenst kunnen aparte bijeenkomsten georganiseerd 
worden over dit soort innovatie-onderwerpen. Hiertoe zal een Innovatie-agenda worden opgesteld.
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Digitaal werken
Van alle leveranciers wordt verwacht dat zij het digitaal bestellen en factureren kunnen ondersteunen, 
conform de ontwikkelingen bij het Rijk. Omdat het in veel gevallen (bv. chemicaliën) gaat om 
catalogus-producten, wordt een koppeling gevraagd van zo’n catalogus met de bestelsystemen van 
de deelnemers. In veel gevallen hebben leveranciers een goed functionerende webshop, waarmee 
via een punch-out de bestelsystemen van de deelnemers gekoppeld kunnen worden.

In het laboratorium bij de deelnemers heeft de inrichting van de bestelprocessen en voorraadbeheer 
invloed op de efficiency van het beheer van het laboratorium. Om maximaal de mogelijkheden van 
digitaal bestellen en factureren te kunnen benutten worden de mogelijkheden van een gezamenlijk 
laboratorium-bestel-platform onderzocht, analoog aan de mogelijkheden binnen het Rijk zoals 
LeesRijk en LeerRijk. De ontwikkelingen rondom de Rijksbrede bestel-infrastructuur wordt met 
belangstelling gevolgd om te bezien of een LabRijk mogelijk is.

Partners
Gezien de redelijk beperkte invloed van de categorie op de markt is contact gelegd met andere partijen 
die ook bezig zijn met de combinatie laboratoria - duurzaamheid. Het doel is hier om kennis uit te 
wisselen en om te bezien met welke onderwerpen er substantiële massa of invloed gegenereerd kan 
worden door gezamenlijk op te trekken. Zo onderhoudt de categorie contacten met universiteiten en 
ziekenhuizen, en instanties als MVO-Nederland. Zie verder par. 3.2. Beleidsdoelstellingen.

Schaarse producten
Een van de effecten van de COVID-19-pandemie was een plotse toename van laboratoriumanalyses, 
met als gevolg ook een toename in het gebruik van bepaalde producten. Dit heeft geleid tot 
schaarste voor bv. pipetpuntjes, reagentia, single-use handschoenen. Het secundaire effect daarvan 
was dat ook andere, niet direct aan COVID-19 gerelateerde analyses niet meer of minder konden 
worden uitgevoerd. Als reactie daarop besteden laboratoria nu meer aandacht aan continuïteit van 
leveringen, buffervoorraden (intern, of bij leveranciers) en ander maatregelen. Deze overwegingen 
worden meegenomen in aanbestedingen.

3.5 Inkoopstrategie

3.5.1 Algemeen

De meeste producten uit de uitgavenrubrieken 9302 - Laboratorium-materialen zijn ondergebracht 
in raamcontracten. Uit de uitgavenrubriek 9303 - Laboratorium-instrumenten wordt de algemene 
lab-apparatuur zo veel mogelijk ondergebracht in raamcontracten (al dan niet met minicompetitie) 

of een Dynamisch Aankoop systeem (DAS). Bij de hightech analyseapparatuur zijn nog veel 
specifieke inkooptrajecten, voor GC-, LC- MS-systemen is een DAS ingericht. Verdere optimalisatie 
van inkoop om hightech analyse-apparatuur in raamcontracten onder te brengen lijkt op dit 
moment niet mogelijk. 
De dienstverlening Kalibratie wordt in raamcontracten gevangen, de dienstverlening Onderhoud 
wordt meegenomen bij de aanschaf van apparatuur (zie ook par. 3.5.8.). De omvang van ‘los’ 
onderhoud zal daardoor in de loop van de tijd afnemen, er wordt onderzocht of bundeling van los 
onderhoud hier (nog) toegevoegde waarde heeft.
De mogelijkheden voor Rijksbrede standaardisatie zijn momenteel nog beperkt, door verschillen in 
wensen en eisen bij de deelnemers. Laat onverlet dat mogelijkheden om binnen één organisatie te 
standaardiseren gaande zijn en worden gestimuleerd.

3.5.2 Groepen producten en diensten

Startpunt van de inkoopstrategie vormt de groepering van materialen en diensten zoals beschreven 
in de volgende paragrafen, met verwijzing naar de indeling uit de matrix van Kraljic.

HEFBOOMPRODUCTEN
Alternatieve leveranciers beschikbaar

Verwisseling mogelijk

Strategie
Concurrentiestelling

STRATEGISCHE PRODUCTEN
Moeilijk om van leverancier te wisselen

Kritisch voor kostprijs en levering

Strategie
Samenwerking

ROUTINEPRODUCTEN
Groot aanbod

Grote diversiteit aan producten
Bewerkelijk

Strategie
Procesvereenvoudiging

Reduceren aantal leveranciers

KNELPUNTPRODUCTEN
Monopolistische markt

Hoge entreebarrières

Strategie
Veiligstelling levering

Ontwikkelen alternatieven
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Figuur 1 Matrix van Kraljic* 
* Kraljic, Peter (September 1983). “Purchasing Must Become Supply Management”. Harvard Business Review.
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Samengevat zijn de groepen producten en diensten als volgt te positioneren:

HEFBOOMPRODUCTEN STRATEGISCHE PRODUCTEN

ROUTINEPRODUCTEN KNELPUNTPRODUCTEN
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Analyse Apparatuur

Biologicals

Chemicaliën

Kalibratie

Alg. Apparatuur

Lab-artikelen

Gassen

3.5.3 Chemicaliën & biologische reagentia

Voor veel deelnemende laboratoria is het door de wisselende opdrachten van belang om een grote 
diversiteit binnen deze productgroep te kunnen afnemen, zonder dat men tevoren toezeggingen 
kan doen over de afname v.w.b. tijdstip of volume. Het gaat voor het grootste deel om catalogus-
producten. Het is voor de laboratoria van groot belang om voor een specifiek fabricaat (merk/brand) 
van een product te kunnen kiezen, bv. omdat het werkvoorschrift dit voorschrijft, of dat een 
historische trend niet doorbroken kan worden. Verder kenmerkt deze groep zich door een groot 
aantal laagwaardige (< € 1.000) bestellingen - als gevolg van het grote aantal producten -, bij een 
groot aantal producenten. In principe zijn deze producten te beschouwen als Routine-producten, 
maar de COVID-19 pandemie heeft laten zien dat deze producten plots kunnen opschuiven naar 
Knelpunt-producten. Bij de aanbestedingen zal specifiek aandacht worden besteed aan maatregelen 
om tekorten te voorkomen. 

Het bieden van de mogelijkheid voor gebruikers om op fabricaat het product te kunnen kiezen is 
aanbestedingstechnisch hier de grootste uitdaging. De groep chemicaliën en reagentia wordt 
daarom gesplitst in een groep Biologicals en een groep Chemicals.

Voor Biologicals accepteert de markt dat deze producten door de productiewijze inherent variabel 
zijn en gebruikers alternatieven niet accepteren. Althans, niet zullen investeren in omstelkosten 
(evaluatie van alternatieven), omdat die niet in verhouding staan tot de vaak beperkte omvang van 
de behoefte per product. In vergelijking met de Chemicals is de spend voor Biologicals veel groter 
(ca. 4 M/jaar, versus 300k/j). De Biologicals vormen voor een groot deel Strategische producten, een 
ander deel Hefboomproducten. De Biologicals worden aldus aanbesteed in micropercelen, waarbij 
elk perceel een fabricaat bevat. Voor een deel van de percelen bestaan meerdere leveranciers, voor 
een deel niet. Om de administratieve last in de hand te houden alleen de fabricaten met een jaarlijkse 
waarde boven een bepaalde jaarlijkse bestelwaarde (o.b.v. historische data + forecast) meegenomen. 
Deze aanpak levert naar verwachting 20-30 contracten op. De benadering om gezien de hoeveelheid 
bestellingen en aantal fabrikanten een beperkt aantal groothandels te selecteren heeft niet de 
voorkeur omdat groothandels de totale, brede behoefte met hun pakket niet kunnen afdekken.

Ook bij de Chemicals is voor veel producten het fabricaat van belang voor de laboratoria, maar in dit 
geval accepteert de markt dit veel minder dan bij de Biologicals en verwacht functionele specificaties. 
In deze groep is meer sprake van Hefboomproducten met meer concurrentie. De aanbesteding 
wordt hier gericht op het contracteren van een beperkt aantal groothandels, met maximale 
benutting van digitale bestel- en factureringsmogelijkheden. Via een nadere overeenkomst worden 
(bij voorkeur functionele) groepen producten gegund aan een van de gecontracteerde leveranciers. 

3.5.4 Gassen

Gassen worden o.a. gebruikt als drager of koeling bij diverse analyses, als referentie (evt. als 
mengsel) voor analyses, als koeling voor opslag van monsters en reagentia of als lokmiddel voor 
insecten. Het eenmaal vastgestelde pakket aan gewenste gassen is per organisatie vrij stabiel. 
De soorten gassen die de laboratoria nodig hebben komen voor een groot deel overeen. Er blijkt 
echter tussen de laboratoria zeer beperkt overlap in de gewenste kwaliteiten (zuiverheid) van de 
gassen. Deze gewenste kwaliteit hangt sterk samen met de vereiste nauwkeurigheid van de 
analyses en daarmee analyseapparatuur. Er wordt daarom op dit punt niet ingezet op harmonisatie 
van de kwaliteit van de gassen.
De meeste gassen worden geleverd in losse cilinders. Voor een beperkt aantal gassen is het 
afnamevolume zo groot dat een bulk tank op locatie doelmatig is. Naast de levering van gassen is 
voor RWS additionele dienstverlening een cruciaal aspect. Het gaat dan m.n. om het aansluiten en 
wisselen van cilinders.
Een ander aspect is de kwetsbare leverzekerheid van Helium (bijproduct van aardgas uit bepaalde 
gasvelden). Waterstof wordt – ondanks het nadeel van het risico van ontbranding - ook door 
fabrikanten van (chromatografie-)analyseapparatuur aangeboden als veilig alternatief voor Helium. 
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Daarbij moet bedacht worden dat het omzetten van bestaande apparatuur van helium naar 
waterstof een investering vraagt (o.a. hervalidaties) en niet in alle gevallen mogelijk is.

Gassen zijn te beschouwen als Routine producten, er wordt ingezet op benutting van marktwerking. 
Door de minimale overlap in kwaliteit van de gassen is het inkoop-voordeel op volume nihil. 
Op korte termijn is harmonisatie van de gewenste kwaliteiten niet te voorzien. Vooral omdat dit 
raakt aan de gewenste nauwkeurigheid van de analyses (dus aanwezige analyseapparatuur). 
Er wordt aanbesteed met twee afzonderlijke percelen, een voor Helium en een voor de rest van de 
gassen. Door deze indeling is het mogelijk om specifiek voor de levering van Helium extra eisen aan 
leveringszekerheid te stellen, wordt naar buiten toe de samenwerking binnen de categorie laborato-
rium benadrukt en kan het contractmanagement en -beheer zich beperken tot maximaal 2 
contractpartijen. Mede door de omvang van de percelen (financieel en qua assortiment) is er ook 
voor kleinere marktpartijen geen beletsel om in te kunnen schrijven. Gezamenlijk optrekken in het 
opdoen van ervaring met het omzetten van Helium naar Waterstof biedt mogelijk kansen.

3.5.5 Laboratorium-artikelen (ge-/verbruiksartikelen)

Ook hier is het van belang om te kunnen beschikken over een grote diversiteit aan producten. 
Er wordt onderzocht of voor bepaalde subgroepen (bv. handschoenen) deze grote diversiteit van de 
producten op objectieve criteria verminderd kan worden (evt. harmonisatie). Dit lijkt vooralsnog 
binnen elke organisatie afzonderlijk beter haalbaar dan Rijksbreed.
Deze groep wordt beschouwd als Routineproducten, waarvan de brede vraag van de laboratoria kan 
worden gerealiseerd door een aantal groothandels. Deze partijen zijn als regel goed in staat om 
maximaal digitaal bestellen en factureren te ondersteunen.
De strategie is verder om subgroepen te bepalen die in de toekomst onderwerp kunnen worden van 
‘diversiteitsreductie’ en die als aparte percelen aan te besteden. Op deze wijze kan een beperkt 
aantal groothandels gecontracteerd worden.
Ook hier geldt dat in principe deze producten te beschouwen zijn als Routine-producten, maar de 
COVID-19 pandemie heeft laten zien dat deze producten plots kunnen opschuiven naar Knelpunt-
producten. Bij de aanbestedingen zal hier specifiek aandacht worden besteed aan maatregelen om 
tekorten te voorkomen.

3.5.6 Algemene lab-apparatuur

Het gaat hier om apparatuur zoals koel-/vrieskasten, balansen, pipetten, incubatoren, stoven, 
waterbaden, schud-apparaten. Deze producten zijn heel goed functioneel te specificeren, maar er 
worden geregeld specifieke eisen gesteld op basis van lokale omstandigheden en gebruik. Ook 

speelt mee dat deze producten veelal lang meegaan en per subgroep een beperkte waarde hebben 
(in het licht van de grenswaarde voor een Europese aanbesteding).  
Voor het onderhoud op deze producten wordt in beginsel uitgegaan dat de leverancier van de 
apparatuur dit uitvoert. (zie paragraaf 2.4.7 diensten (onderhoud, kalibratie).

Deze producten zijn te beschouwen als Hefboomproducten / Routineproducten. Voor deze groep zal 
onderzocht worden wat per subgroep (bv. stoven, koelkasten) de mogelijkheden zijn van standaar-
disatie. Daarnaast wordt op basis van inventarisaties van de bestaande apparatuur een inschatting 
gemaakt voor de toekomst van het volume aan vervanging (bv. koel-/vries-kasten, balansen). Het is 
de ambitie om waar passend deze subgroepen in raamcontracten onder te brengen, dan wel in een 
Dynamisch aankoop Systeem (DAS). Als regel wordt onderhoud tegelijkertijd ingekocht.

3.5.7 Analyseapparatuur

Zoals eerder gesteld leent de groep hightech analyse-apparatuur zich nog niet om in raamcontracten 
onder te brengen. Daar wordt zeker naar gezocht, maar vooralsnog worden hier specifieke (zo mogelijk 
combinaties van specifieke) aanbestedingstrajecten uitgevoerd.
Deze groep apparatuur heeft een sterke relatie met de strategische profilering en ontwikkelrichting 
van laboratoria. Gezien de hoge kosten die gemoeid kunnen zijn met aanschaf en gebruik is de 
“make-or-buy” afweging hier zeer aanwezig (bv. in het domein van sequencing). Voor deze groep 
wordt daarom expliciet ingezet om de Total Cost of Ownership (TCO) in kaart te brengen. In geval 
van bv. NGS kunnen de reagentia over de jaren een aanzienlijke kostenpost vormen. Op dit moment 
heeft een aantal laboratoria aangegeven dat onderhoud verplicht wordt meegenomen in een 
aanbesteding voor deze apparatuur. Deze groep is te beschouwen als Strategische producten.

De groep apparatuur bestaande uit GC-, LC-, -MS-systemen is door hun functionele toepassing en 
beperkte omvang van de markt geschikt voor een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Ondanks de 
technische complexiteit van deze apparatuur zijn ze in de laboratoriumwereld te beschouwen als 
gangbare aankopen (“commonly used”), waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid 
op de markt (“off-the-shelf”) voldoen aan de behoeften. Een DAS biedt ook hier lastenreductie voor 
zowel inschrijver als aanbestedende dienst naast handhaving van vrijheid bij de gebruiker om op 
geleide van de onderzoeksopdracht de specificaties van de gewenste apparatuur te bepalen. 

Bepaalde analyseapparatuur, bv HPLC, massaspectrometers, microscopen is in de diverse labs in 
meervoud aanwezig. Op basis van bv. uitwisselbaarheid van componenten en reeds bekende 
bedienings-expertise bij de gebruikers is bij (stapsgewijze) uitbreiding telkens gekozen voor 
apparatuur van één dezelfde fabrikant (vendor-lock-in). Om deze redenen is wisselen van leverancier 
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geregeld ongewenst, aldus zijn dit Strategische producten (vlg. Kraljic). 
Een volgende inkoopwens vanuit zo’n situatie vergroot de discrepantie tussen hetgeen de gebruiker/
budgethouder wil en wat de aanbestedingswet toestaat. De discussie concentreert zich hier veelal 
op het dilemma tussen doelmatigheidsaspecten van operationele kosten van een laboratorium 
versus de rechtmatigheidseisen uit de aanbestedingswet. Deze situaties stellen hoge eisen aan de 
kwaliteit van het advies van de inkoopadviseur van de onderbouwing van de keuze voor een 
inkoopstrategie, inclusief een risico-afweging. Dit is ook een situatie die vraagt om een meer 
toekomstgerichte investeringsplanning te formuleren om suboptimale ‘korte-termijn’-inkoop-
trajecten te kunnen voorkomen.

3.5.8 Diensten (onderhoud, kalibratie)

Onderhoudswensen worden standaard in kaart gebracht bij aanschaf van apparatuur en zo veel 
mogelijk meegenomen in deze inkooptrajecten. Vooral voor hightech analyseapparatuur is de primaire 
leverancier als regel ook de partij die in staat is het onderhoud volledig uit te voeren. In beperkte mate 
zijn er dienstverleners die onderhoud voor meerdere fabricaten hightech apparatuur aanbieden.
Omdat inzicht in toekomstige inzet van apparatuur geregeld ontbreekt, is er een behoefte om de 
intensiteit van onderhoud gedurende de technische levensduur van het apparaat te kunnen variëren. 
Wat daarnaast aan “los” onderhoud resteert wordt middels de jaarlijkse investeringsplanning in 
kaart gebracht, waar mogelijk gebundeld en in raamcontracten gevangen.

Kalibratie is een dienstverlening die een aparte benadering verdient, omdat er een deelmarkt voor is 
en omdat het zich richt op functionele groepen van apparatuur, zoals balansen en pipetten. 
Deze diensten zijn te plaatsen in het kwadrant Hefboomproducten. Er wordt nog nader uitgewerkt 
wat de voor-/nadelen zijn om te bundelen in raamcontract(en) bij één of meer leveranciers.

3.5.9 Lab-specifieke ICT 

Via de categorie Laboratorium wordt niet ingekocht op de markt van de ICT, er is een portfolio ICT met 
een aantal categorieën die zich op diverse deelmarkten richten. De inzet van de categorie Laboratorium 
is hier om haar netwerk te gebruiken om kennis en ervaring te delen. Het laboratorium heeft specifieke 
behoeften die voortkomen uit diverse ontwikkelingen: meer data komen beschikbaar, meer opslag is 
nodig, snellere dataverbindingen zijn vereist. Voor de laboratoria is een specifieke ICT-strategie van 
belang, die ook aansluit op de algemene strategische ambities van de organisatie.
Ontwikkelingen op het gebied van lab-ICT worden dus gevolgd, zowel in de markt als binnen de 
organisaties van de deelnemers, en relevante activiteiten en medewerkers bij de diverse laboratoria 
worden met elkaar in contact gebracht. Concreet gaat het dan bv. om ervaring rondom de aanschaf 

en implementatie van Laboratorium Management Informatie Systemen (LIMS-en) en papierloos 
werken in het lab.

3.5.10 Uitbesteding van lab-werk

De deelnemers van de categorie besteden zelf ook laboratoriumwerk uit, soms in combinatie met 
monstername. Het gaat dan om specifieke onderdelen van onderzoek dat sterk samenhangt met 
het primaire werkveld van het uitbestedende laboratorium. Daarbij omvat uitbesteding soms een 
combinatie van dit lab-werk met interpretatie van resultaten en advisering. Uitbesteding vergt naast 
inhoudelijke domein- en onderzoek kennis ook actieve kennis van het netwerk van deskundigen en 
van aanbieders op dat domein en de ontwikkelingen daarbinnen.
Gezien de inhoudelijke diversiteit en fasering van de uit te besteden onderzoeken is het de vraag of 
inhoudelijke bundeling hier mogelijk is. Op gemeenschappelijke thema’s zoals NGS liggen er 
duidelijke kansen om kennis van de markt te delen en procedurele inkoopondersteuning te 
bundelen binnen de categorie Laboratorium.

3.6 Planning en Implementatie

De planning van de Rijksbrede inkooptrajecten is gevat een meerjarenplanning. Deze richt zich op 
de raamcontracten.
Daarnaast voert het IUC-RIVM specifieke aanbestedingen uit voor de deelnemers. De komende 
periode wordt het werken aan de hand van een categoriebreed inkoopjaarplan voor deze specifieke 
behoeften van de deelnemers versterkt. De investeringswensen per deelnemer worden steeds 
completer, wat het categoriebrede inkoopplan ook steeds completer maakt. Punt van aandacht is 
het moment waarop deze plannen beschikbaar worden gesteld. Dat is veelal (pas) in het 2e kwartaal. 
Samen met de voorwaarden bij de meeste deelnemers om toegekend budget voor het einde van 
dat kalenderjaar ook te benutten maakt dat de werkdruk voor het IUC-RIVM in de loop van het jaar 
substantieel kan toenemen.   
Op dit moment bieden deelnemers ook nog additionele inkoopwensen aan de categorie aan, naast 
een eerder aangeleverd overzicht van investeringswensen. Er wordt gewerkt naar verdere minimali-
satie van deze ad hoc opdrachten. Dit betekent o.a. dat de deelnemers zich gaan inspannen om hun 
inkoopjaarplannen verder te optimaliseren en in conceptvorm in januari zullen aanleveren. In de 
Klantenraad kunnen hierover nadere ’spelregels’ worden vastgesteld.

De implementatie van de contracten steunt op de (verschillende) administratieve systemen in de 
laboratoria van de deelnemers. Per aanbesteding/contract stelt de contractmanager een handleiding 
op en worden de bij de deelnemers noodzakelijke acties gepland. De contractmanager adviseert bij 
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deze lokale implementatie activiteiten, die per deelnemer sterk kunnen verschillen. Voor een aantal 
onderwerpen (bv. Chemicaliën) worden koppelingen ingericht tussen deze systemen en webshops 
van leveranciers. Dit hangt ook af van de lokale mogelijkheden. De vereisten voor e-factureren zoals 
Rijksbreed gelden worden daarbij meegenomen. 
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4 Organisatie en governance

4.1  Taakverdeling en inrichting 
contract- en leveranciersmanagement

4.1.1 Contractmanagement

De contracten die het IUC-RIVM nieuw afrondt worden ook door haar geregistreerd (o.a. in het 
Rijksinkoopregister), beheerd en gemanaged. De taakafbakening rondom de functionaliteit 
contractbeheer is samengevat in een separaat document (zie 6 Bijlage Taakverdeling CM-CATLAB vs. 
deelnemers versie 1, oktober 2016.). Per contract kunnen nadere afspraken worden vastgelegd in een 
Document Afspraken en Procedures (DAP), zowel met de opdrachtgever als de gecontracteerde 
leverancier. Dit biedt de flexibiliteit om per onderwerp de juiste aandacht te besteden aan de juiste 
aspecten rondom contractmanagement, zoals KPI’s, MVI-aspecten, wijze en frequentie van monitoring. 

4.2 Governancestructuur

4.2.1 Klantenraad

De Klantenraad vormt het platform voor directe communicatie en discussie met de deelnemende 
laboratoria. De vertegenwoordigers hebben een sterke werkrelatie met het primaire proces op het 
lab om de consequenties van inkoopkeuzes adequaat te kunnen waarderen. Ze vormen het primaire 
aanspreekpunt voor de categoriemanager, en vormen de informatie-spil tussen Klantenraad en de 
eigen organisatie. Dit werkt twee kanten op: informatievoorziening naar / binnen de organisatie en 
het verzamelen van informatie vanuit de organisatie naar de Klantenraad. De Klantenraad van de 
categorie Laboratorium richt zich op tactische en strategische aspecten van de categorie.
De leden van de Klantenraad staan elk in verbinding met de vertegenwoordiger van hun organisatie 
in de Rijkslabraad. Op advies van de Rijkslabraad is de categoriemanager voorzitter van de Klantenraad.
De focus voor de komende jaren komt te liggen op het versterken van de verbinding met directieni-
veau en bedrijfsvoering, met name rondom investeringsplanningen

4.2.2 Rijkslabraad

De Rijkslabraad is een platform voor overleg op directeurenniveau over mogelijke samenwerking 
tussen de laboratoriumfunctionaliteiten van een aantal organisaties met een (gedeeltelijke) 
overheidstaak. Deze raad heeft een breed, strategisch aandachtsgebied, waaronder de strategische 
aspecten van de Rijksbrede laboratoriuminkoop. Dit gremium wordt nauw betrokken bij het 
vaststellen van strategische keuzes voor de categoriedeelnemers. Zoals gezegd staan de klanten-
raadleden in verbinding met hun lid in de Rijkslabraad. Ook de categoriemanager onderhoud actief 
contact met de (secretaris van de) Rijkslabraad.

4.2.3 Werkgroepen

Ten behoeve van het verhelderen en bijeenbrengen van de gebruikers-wensen en -eisen wordt per 
aanbesteding een werkgroep ingericht. Deze groepen zullen bestaan uit vertegenwoordigers van de 
partijen die deelnemen aan de aanbestedingen, waarbij deze vertegenwoordigers optreden als technisch 
adviseur en de deelnemer-specifieke aspecten inbrengen, vanuit zowel de inhoud, als typische lokale 
omstandigheden, rondom bv. ICT-aspecten, bestelsystemen. De Klantenraad wordt gevraagd deze 
vertegenwoordigers te benoemen. Via deze vertegenwoordigers worden ook medewerkers uit de 
deelnemende organisaties gerekruteerd die bijdragen aan beoordelingen van aanbestedingen.

De toegevoegde waarde, behoefte en mogelijkheden van een Tenderboard worden nog 
nader onderzocht.
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4.3  Communicatie, informatie, rapportages, monitoring 
en ambassadeurschap

4.3.1 Algemeen communicatie

De categorie staat niet op zich en bereikt haar missie en doelen in samenwerking met anderen. 
Goede communicatie is dus cruciaal, met als doel om hen te betrekken en goed geïnformeerd te 
houden, draagvlak en commitment te versterken, verandering te bewerkstelligen, de implementatie 
(effectuering) van contracten te ondersteunen, de markt aan te sporen activiteiten te ondernemen 
ter ondersteuning van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Daarnaast heeft het Rijk een voorbeeldfunctie waar het gaat om (sociale) duurzaamheid, en draagt 
de categorie haar ambities en resultaten actief uit. Ook deelt de categorie data en informatie actief 
met de buitenwereld. Onder meer zodat marktpartijen zo beter kunnen anticiperen op veranderingen 
in de vraag en naderende aanbestedingen en een aanbod kunnen doen dat aansluit bij de ambities 
van het Rijk om sociaal, duurzaam en innovatief in te kopen.

De categorie heeft  – conform het kader Sturing en Organisatie – “de regie op de Rijksbrede 
implementatie van de categoriemanagementcontracten waaronder het Rijksbreed beschikbaar 
stellen van de contracten in daartoe bestemde inkoopsystemen, de communicatie over de toepassing 
en het gebruik van deze contracten inclusief wijzigingen en waar nodig aansluiten van leveranciers 
op deze systemen.“ Ook het beschikbaar stellen en communiceren over toepassing en gebruik van 
contracten is dus een communicatiedoel. 

Doelgroepen zijn de eigenaar VWS, de CPO, de CDI(-office, verantwoordelijk voor communicatie in 
de eigen organisatie), andere bestuurlijke stakeholders, klantenraden, hoofden IUC’s en inkopers, 
andere categorieteams met wie er raakvlakken zijn, portfoliomanagers en hun beleidscollega’s bij 
CPO Rijk, interne dienstverleners, eindgebruikers, leveranciers, beoogde marktpartijen, brancheor-
ganisaties, maatschappelijke organisaties. 

Als het gaat om communicatie via externe media wordt geschakeld met de eigen woordvoering en 
eigenaar VWS en wordt de CPO Rijk geïnformeerd. 

Naast de bovenstaande algemene werkwijze zijn de volgende aspecten voor de categorie 
Laboratorium van belang.

De overlegvormen Klantenraad, Rijkslabraad en Werkgroepen vormen de belangrijkste platformen 
voor informatie-uitwisseling. Met de brancheorganisatie FHI is er geregeld contact om de wederzijdse 
ontwikkelingen en ambities te bespreken. Jaarlijks worden gesprekken gevoerd met de belangrijkste 
gecontracteerde leveranciers. Daarnaast wordt contact onderhouden met de markt over algemene 
ontwikkelingen via beursbezoek of afzonderlijke gesprekken. Verder onderhouden de categorie-
manager en contractmanager relaties met de gremia in Den Haag, zoals portfolio-overleg en 
SPOC-overleg, en andere bijeenkomsten rondom Rijksbrede, relevante ontwikkelingen. Ook is er 
een periodiek overleg tussen de categoriemanager en de CDI van VWS.
Conform de werkwijze van het Rijksinkoopstelsel levert ook de categorie Laboratorium een bijdrage 
om het Rijksinkoopregister (RIR) en het Rijksportaal actueel te houden. 

4.3.2 Digitale Werkomgeving

Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens, documenten, overzichten en andere informatie 
wordt gebruik gemaakt van de digitale werkomgeving Pleio. Deze wordt gefaciliteerd binnen de 
bestaande ICT-omgeving van de Rijksoverheid. 

4.3.3 Inkoop-kolom

Gezien de nog gaande ontwikkelingen in de inkoopkolom bij de deelnemers en hun departementen 
is het gewenst om contact te blijven houden met de ‘moeder-IUC’s’, voor zowel onderwerpen 
gerelateerd aan inkoop als voor contractmanagement. De categorie organiseert dan wel participeert 
met enige regelmaat afstemming tussen de 3 betrokken spelers, te weten: de categorie-deelnemer/
het laboratorium, het ‘moeder-IUC’ en de categorie Laboratorium/IUC-RIVM.
Met het steeds betere inzicht in de inkoopbehoefte (in kwantiteit en kwaliteit) van de deelnemers 
wordt de nadere inrichting en ontwikkeling van (kwaliteit en kwantiteit) van het IUC-RIVM vorm-
gegeven en de afbakening van inkoopbegeleiding verhelderd. Zie ook de ontwikkeling van een 
Product Dienst Catalogus (PDC) in par. 4.4.2 Inkoopdienstverlening.

4.3.4 Investeringsplannen

Van de laboratoria zal gevraagd worden om per jaar hun investeringsplannen beschikbaar te stellen. 
Idealiter zijn meerjarige investeringsplanningen beschikbaar. Op basis hiervan wordt bekeken welke 
mogelijkheden voor inkoop-clustering of inkoop ontwikkeling opportuun zijn. Zie ook par. 3.6. 
Planning en implementatie.
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4.3.5 Jaarplan en Aanbestedingskalender

Per jaar wordt een jaarplan en een aanbestedingskalender op gesteld op basis van analyse van de 
volgende informatie van de laboratoria: investeringsplannen; contract-termijnen; spendanalyses. 
In het jaarplan staan de belangrijkste activiteiten voor het komende jaar, naast de uitvoering van de 
aanbestedingen. Gezien de dynamiek in het werk bij de laboratoria wordt bij de uitvoering van deze 
kalender een zekere flexibiliteit vereist bij opdrachtgever als IUC. De komende jaren wordt ingezet 
op het minderen van de invloed van deze dynamiek op de aanbestedingskalender, zie ook par. 3.6. 
Planning en implementatie.

4.3.6 Spendanalyse

De visie op categoriegewijs inkopen ontwikkelt zich en dat stelt ook eisen aan de wijze van registratie 
van bestellingen. De mogelijkheden van de diverse administratieve systemen blijven hierbij nog 
achter. Zoals geïllustreerd is in par. 2.3 Inkoopvolume zijn de spendgegevens momenteel nog niet 
direct te koppelen aan de indeling van de deelmarkten. Dat maakt dat vooral in de voorbereiding 
een spendanalyse tijdrovend kan zijn. De categoriemanager, contractmanager en de leden van de 
Klantenraad zullen zich inspannen om de spendrapportages vanuit de primaire administraties van 
de deelnemers te verbeteren, lees: rapportages op het niveau van de Rijksuitgavenrubrieken (zie 
Tabel 1). De contractmanager richt zich op het verder verbeteren van rapportages van leveranciers.

4.3.7 Klanttevredenheid

Eens per jaar worden de deelnemers van de categorie Laboratorium door de categoriemanager / het 
IUC-RIVM via een enquête bevraagd over hun tevredenheid over de activiteiten van de categorie en 
aanbestedingen uitgevoerd door het IUC-RIVM (zie par. 4.3.9). De uitkomst wordt besproken in de 
Klantenraad, eventuele acties ter verbetering worden opgenomen in het jaarplan. 

4.3.8 Dashboard

Het Dashboard dat vanuit de Rijksinkoop is ontwikkeld en momenteel concreet is uitgewerkt voor 
het Portfoliomanagement / Categoriemanagement vormt een waardevol instrument om ook de 
ontwikkelingen voor de categorie Laboratorium te kunnen volgen. De categorie levert hier een 
actieve bijdrage. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen rondom een dashboard voor 
Contractmanagement.

4.3.9 Evaluaties aanbestedingen

Uitgevoerde aanbestedingen worden geëvalueerd volgens het beleid van het IUC-RIVM. De voor de 
categorie relevante evaluaties worden samengevat en opgenomen in het jaarverslag.

4.3.10 Jaarverslag

Per jaar stelt de categoriemanager een jaarverslag op. Dit is beschikbaar aan het eind van het eerste 
kwartaal van het opvolgende kalenderjaar. Het jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste 
activiteiten, voortgang op (deel-)doelstellingen uit het categorieplan, gerealiseerde aanbestedingen, 
inclusief een evaluatie daarvan (zie par. 4.3.9 Evaluaties aanbestedingen). Waar relevant bevat het 
aanbevelingen ter verbetering. Het jaarverslag wordt besproken in de Klantenraad.

4.4 Capaciteit en budget

4.4.1 IUC-RIVM

De categorie Laboratorium en haar categoriemanager en contractmanager zijn ondergebracht bij 
het IUC-RIVM. Na behoeftestelling in de Klantenraad zal de aanbestedingsstrategie in overleg 
tussen IUC-RIVM en de Klantenraad door de categoriemanager worden vastgesteld. De aanbeste-
dingen worden vervolgens door het IUC-RIVM begeleid.
In de komende periode zal specifiek aandacht worden besteed aan de beschikbaarheid van de 
contractmanager voor categorie-activiteiten (vs. RIVM-activiteiten).

4.4.2 Inkoopdienstverlening

Naast de concrete begeleiding van de uitvoering van een inkooptraject wordt er ook een advies-
dienst aangeboden die is gericht op de motivatie voor een inkooptraject. Dit speelt bv. bij wensen 
waarbij de expert-gebruiker stelt dat er maar één leverancier geschikt is, en dus het inkoopproces 
zou kunnen volstaan met een 1-op-1 gunning, ofwel: een bestelling. De inkoopexpertise van het 
IUC-RIVM wordt hier ingezet bij de begeleiding bij het opstellen van een motivatie. De meerwaarde 
hier is dat gelijksoortige inkoopvraagdilemma’s binnen de diverse laboratoria ook op gelijke wijze 
worden onderbouwd en beoordeeld.
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4.4.3 Expertise

De primair benodigde kennis en expertise op inkoopgebied voor het laboratorium wordt verworven 
en onderhouden binnen het IUC-RIVM. De kwaliteit van dienstverlening door het IUC-RIVM wordt 
door de deelnemers positief gewaardeerd. Er bestaat een sterke ambitie om de breedte en diepgang 
van de kennis die gewenst is bij de inkoopadviseur rondom markt en materie (die technisch complex 
kan zijn) nader te definiëren en nog verder uit te bouwen. Er bestaat een spanning tussen deze 
ambitie om kennis op te bouwen en vast te houden versus de dagelijkse realiteit dat er structureel 
inkoopadviseurs worden in gehuurd bij het IUC-RIVM en worden ingezet voor categorie-inkoop-
trajecten. Dit maakt de kennisopbouw complex en stelt o.a. dus hoge eisen aan het inwerken en 
begeleiden van deze inhuurkrachten.   

Vanuit het categoriemanagement wordt contact onderhouden met andere (overheids-) organisaties 
die zich ook bezighouden met inkoop en duurzaamheid op het gebied van laboratoria. Het gaat hier 
dan om inkopers van universiteiten en universitaire ziekenhuizen. Het doel van deze interactie is o.a. 
het uitwisselen van kennis, sparren, verkennen van best practices.

4.4.4 Budget

Het categorie-team bestaat uit:

- categoriemanager
De rol is hier conform Sturing en Organisatie Rijksinkoopstelsel 18 jun 2018.

- contractmanager categorie
Management van contracten die zijn gegenereerd vanuit de categorie, gericht op het monitoren van 
de geleverde prestaties in het licht van de Rijksbrede en organisatie specifieke doelstellingen en 
waar nodig het bijsturen van leveranciers dan wel gebruikers. Bijdragen aan het verbeteren van de 
kwaliteit van aanbestedingen, organisatie en beleidsdoelstellingen door het inbrengen van 
ervaringen uit de contractperiode.

- contractbeheerder
Administratief beheer van de contracten die zijn gegenereerd vanuit de categorie, bewaken van 
verval- en verleng-termijnen en het genereren van rapportages. 

- aanbestedingsjurist
Juridisch advies rondom aanbestedingen. Gemiddeld wordt door de categorie enkele keren per jaar 
een beroep gedaan op een jurist om te sparren over en het toetsen van aanbestedingsconcepten. 

Ook in geval van juridische situaties, bijvoorbeeld een klacht of een verschil van mening over de 
aanbesteding of het contract, wordt een beroep gedaan op deze expertise.

- inkoopadviseur
Mede bepalen van aanbestedingsstrategieën, uitvoeren van aanbestedingen, inclusief evaluaties, 
het genereren en delen van relevante kennis.

De capaciteit en indicatieve jaarlijkse kosten die hiermee gemoeid zijn: 

Functie Fte Kosten (€ k)

Categoriemanager 1

Contractmanager categorie 1

Contractbeheerder 0,1

Aanbestedingsjurist 0,1

Inkoopadviseur 4

Totaal 6,2 504

Overige kosten
Ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten rondom m.n. duurzaamheid, leveranciersdagen 
en evt. additioneel onderzoek op gebied van duurzaamheid is budget nodig. Deze kosten worden 
geschat op circa €25.000 per jaar. Duurzaamheid in het laboratorium is een onderwerp dat nog sterk 
in ontwikkeling is en veel overleg en afstemming vraagt, jaarlijkse aandacht is noodzakelijk.

4.5 Randvoorwaarden en risico’s

Omdat de categorie zich richt op materie die sterk samenhangt met het primaire proces in het 
laboratorium is er een noodzaak om een wederzijds goed begrip te hebben over de ambities, 
wensen en mogelijkheden rondom alle aspecten van inkoop, dus incl. bestellen. De samenwerking 
raakt dus ook de inkoopvolwassenheid bij de inkoopfunctie binnen de deelnemende laboratoria. De 
ervaring is dat deze zich bij de deelnemers in zeer verschillende fases van ontwikkeling bevindt. Dit 
heeft vooral effect op het expliciteren van de inkoopbehoefte, de wijze van beheer van apparatuur, 
zicht op vervanging, meerjareninvesteringsplanning, digitale mogelijkheden binnen de administra-
tieve en bestelsystemen en rapportages.
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5 Bijlage Wat is categoriemanagement

5.1 Categoriemanagement

5.1.1 Algemeen

Een categorie wordt gedefinieerd als: het geheel van onderling logisch samenhangende goederen 
en/of diensten, dat zich leent om als geheel te worden gemanaged en als zodanig (formeel) is 
benoemd. Categoriemanagement binnen de rijksoverheid kan het beste worden gedefinieerd als 
een werkwijze op inkoopgebied die leidt tot een Rijksbrede strategie voor het verwerven van een 
goed of dienst. Het gaat hierbij niet alleen om het feitelijk inkopen, maar om de gehele levenscyclus 
van het product of de dienst, van behoefteformulering aan het begin tot contractbeheer en evaluatie 
aan het einde. Kortom: niet 11 keer hetzelfde doen, maar slim samenwerken. Waar de rijksoverheid 
nu soms een collectief geheugen en marktkennis ontbeert, moet categoriemanagement de ministeries 
helpen bij het maken van verstandige keuzes op dit gebied.
Categoriemanagement biedt dan ook een basis om vanuit één Rijksbreed perspectief te werken, 
waarbij deze vorm van inkoop verder gaat dan het bundelen van inkoop en het louter reduceren van 
kosten; categoriemanagement draagt bij aan een kleinere en flexibele overheid en leidt ertoe dat 
algemene (inkoop)doelstellingen eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden voor een categorie, op 
eenzelfde wijze. Bovendien biedt het bundelen van kennis en daarmee verdere bevordering van 
deskundigheid op één categorie- ook voordelen voor zowel de vraagzijde van de markt als ook voor 
de aanbodzijde en de op het terrein van de categorie opererende belangenorganisaties
Met de invoering van categoriemanagement wordt daarom een verdere professionalisering van de 
inkoop van de rijksoverheid beoogd.

5.1.2 Hoofdaspecten van het categoriemanagement

 −  Categoriemanagement begint met het tijdens de voorstudiefase - in samenhang met Rijksbreed 
beleid - nadenken over de vraag: of en zo ja, op welke wijze een Rijksbrede aanpak kan worden 
uitgewerkt gericht op het benutten van kansen (o.m. op het terrein van het beïnvloeden van de 
vraag naar diensten of producten) met als doel op systematische wijze te voorzien in de behoefte 
van de klant. De kansen worden aangeboden vanuit de inkoopdiscipline maar deze kan er niet 
over besluiten. Het is aan het primaire proces of en hoe de kansen worden benut.

 − Vervolgens het geheel van het continue en gestructureerd op basis van de behoeftestellingen van 

de individuele departementen door één departement uitvoeren van Rijksbrede behoeftebepaling 
en behoeftevervulling (ook wel verwerving genoemd) d.m.v. het sluiten van contracten en 
Rijksbrede overeenkomsten.

 − Het contracteren van dienstverlener(s) en/of leveranciers.
 − Het uitvoeren van contractmanagement (het monitoren, bespreken en zo nodig wijzigen van 

performance van leveranciers).
 − Het uitvoeren van leveranciersmanagement.
 − Het uitvoeren van contractmarketing (het bekend stellen van de overeengekomen en (contract-) 

condities) voor de betreffende categorie aan alle departementen.
 − Het bestellen van goederen en diensten door individuele departementen op basis van desbetref-

fende contracten en het bewaken van nakoming.

5.1.3 Uitgangspunten en kenmerken van categoriemanagement

 − Deelname aan categoriemanagement geldt alle departementen; met andere woorden: categorie-
management heeft een Rijksbreed en strategisch bereik en wordt ondersteund door middel van 
zichtbare sturing, steun en draagvlak vanuit de bestuurlijke lagen. Dit sluit echter andere 
samenwerkingsvormen niet uit, waaronder samenwerking tussen enkele departementen.

 − Categoriemanagement wordt toegepast voor die categorieën goederen en diensten waar in 
beginsel alle departementen regelmatig behoefte aan hebben.

 − Categoriemanagement wordt toegepast om de klant/behoeftesteller goederen en diensten in de 
juiste kwaliteit, tegen een redelijke prijs tijdig ter beschikking te stellen. Het overleg met de klant 
speelt een belangrijke rol. Categoriemanagement is daarmee niet enkel een onderdeel van 
inkoop, maar sterk geïntegreerd met de business.

 − De ontwikkeling en invoering van het categoriemanagement betreft de Rijksbrede behoefte aan 
de hiervoor bedoelde goederen en diensten.

 − Categoriemanagement staat meerdere Europese aanbestedingen/contracten niet in de weg.
 − Er wordt in beginsel één gestandaardiseerd proces voor Rijksbreed categoriemanagement 

gehanteerd (voorstudie/profielstudie, verwervingsvoorbereiding, contracteren, bestellen en 
nazorg). Doel hiervan is dit proces op eenduidige wijze interdepartementaal te laten plaatsvinden. 
Dit houdt in dat de te volgen werkwijze, organisatie en het begrippenkader bij eenieder bekend 
zijn en worden toegepast. Hierdoor zal de samenwerking tussen de departementen op een zo 
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effectief en efficiënt mogelijke wijze verlopen. Mede afhankelijk van de aard en omvang van de 
betreffende categorie kunnen binnen de grenzen van dit proces varianten worden gehanteerd.

 − Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektronisch bestellen en factureren.
 − Categoriemanagement levert een Rijksbreed inzicht in de inkoopuitgaven.
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6 Bijlage Taakverdeling CM-CATLAB vs. deelnemers versie 1, oktober 2016.

Algemeen

Na het bepalen van een aanbestedingsstrategie en uitvoering van de aanbesteding vormen 
contract- en leveranciersmanagement de opvolgende fases in de PDCA-cyclus. Ten behoeve van dit 
contract- en leveranciersmanagement heeft het IUC-RIVM één contractmanager, de CM CATLAB, 
met deze taak belast.
Met de rijksdiensten RIVM, NFI, NVWA, RWS, Douane Lab en Rijksdienst voor cultureel erfgoed zijn 
de onderstaande afspraken gemaakt betreffende de werkverdeling bij het contractmanagement van 
overeenkomsten vallende onder de categorie Laboratorium.

Het contract- en leveranciersmanagement is onderverdeeld in de volgende aspecten:
• Implementatie
• Deelnemersondersteuning
• Leveranciersmanagement
• Algemeen contractmanagement
• Escalatiemanagement
• Decentraal contractmanagement

Implementatie van het contract

De werkzaamheden tijdens implementatie van een contract zijn:
• Deelnemende rijksdienst opstellen en uitvoeren implementatieplan deelnemers
• Deelnemende rijksdienst inrichten van faciliteiten zoals een webshop / punchout 
• CM CATLAB   contractoverdracht inkoopprojectteam naar de CM CATLAB
• CM CATLAB   opstellen van DAP’s (deelnemers en opdrachtnemers)
• CM CATLAB  opzetten en inrichten van rapportages en KPI-monitoring
• CM CATLAB  plannen van periodiek overleg met contractpartij(en)
• CM CATLAB  beantwoorden van vragen van deelnemers
• CM CATLAB  beantwoorden van vragen van opdrachtnemer

Deelnemersondersteuning

De CM CATLAB ondersteunt deelnemers en opdrachtnemers door hen te voorzien van informatie.
De CM CATLAB is onder meer verantwoordelijk voor:
• Voeren van reguliere gesprekken met deelnemers en opdrachtnemers voor goede 

wederzijdse contacten;
• Fungeren als een eerstelijnshelpdesk voor contractonderwerpen;
• Organiseren van deelnemersbijeenkomsten; 
• Beschikbaar stellen van contractinformatie. 

Leveranciersmanagement

Onder leveranciersmanagement vallen de volgende CM CATLAB werkzaamheden:
• Monitoren van prestaties van leveranciers op deelnemer overstijgend niveau;
• Bewaken van contractuele afspraken en het evalueren van de tevredenheid van deelnemers;
• Bepalen van de frequentie waarop evaluaties/prestatiemetingen uitgevoerd worden;
• Organiseren van periodiek overleg met leveranciers, waarin (afhankelijk van de contractsituatie) 

de volgende onderwerpen worden besproken:
 − contract implementatie
 − leveranciersprestaties
 − financiën, besparingen
 − dienstverleningsverbeteringen
 − aanpassingen op de overeenkomst
 − auditing
 − service levels
 − ontwikkelingen intern en extern
 − migratie en afbouw

• Benchmarking en bewaken marktconformiteit en tarieven;
• Controle van de aangeboden tarieven;
• Initiëren of beoordelen van voorstellen (van deelnemers of leveranciers) voor verbetering 

van dienstverlening;
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• Controleren en beoordelen rapportages leveranciers;
• Initiëren audit (indien noodzakelijk);
• (na consultatie van deelnemers) beslissen over maatregelen om prestaties van leveranciers bij te 

sturen (zoals ingebrekestelling, sommering, etc.), voor zover die op het niveau van de gehele 
raamovereenkomst invloed (kunnen) hebben;

• Beslissen over en doen uitvoeren van sancties die verbonden zijn aan de raamovereenkomst.

Algemeen contractmanagement

Onder algemeen contractmanagement vallen de volgende CM CATLAB werkzaamheden:
• Voorstellen van formats, handleidingen, best practices of werkwijzen om prestaties van leveranciers 

bij de deelnemers te monitoren/bewaken;
• Verzamelen van (deelnemer overstijgende) stuurinformatie die onder andere gebruikt kan 

worden om zicht te krijgen op een goed gebruik van de raamovereenkomsten (zoals spend 
analyse, informatie voor KPI’s);

• Opstellen periodieke (en – waar gewenst – incidentele) managementrapportages ten behoeve 
van de categoriemanager en de deelnemers;

• Opstellen van rapportages ten behoeve van Portfoliomanagers, ICIA en andere functionarissen 
binnen het Rijksinkoopstelsel;

• Opstellen adviesrapporten voor verlenging dan wel opvolging;
• De CM CATLAB start tijdig met het opstellen van de adviesrapporten, rekening houdend met een 

eventueel negatief advies waardoor een aanbesteding moet worden gestart. De CM CATLAB stelt 
een adviesrapport op;

• Signaleren van (toekomstige) verandering in behoefte van (meerdere) deelnemers of 
stakeholders;

• Signaleren van (toekomstige) veranderingen in wetgeving of Rijksbeleid die van invloed zijn op de 
raamovereenkomsten;

• Signaleren van ontwikkelingen, kansen en risico’s in de markt;
• Monitoren of raamovereenkomsten of mogelijk zelfs het categorieplan aangepast moet worden 

als gevolg van veranderende omstandigheden.

Decentraal contractmanagement (door deelnemende rijksdienst)

Van de deelnemende dienst wordt verwacht dat zij het operationele contractmanagement uitvoeren. 
Hiertoe zullen zij een functionaris aanwijzen als contactpersoon. 

De werkzaamheden:
• Bewaken van kwaliteit van dienstverlening / levering van afroeporders binnen de raamcontracten;
• Binnen de eigen organisatie borgen van een juiste/rechtmatige uitnutting van de 

raamovereenkomsten;
• Systematisch verzamelen van ervaringen binnen de eigen organisatie met leveranciers;
• Bijdragen aan categorie brede evaluaties;
• Beheren van nadere overeenkomsten;
• Bewaken van gemaakte afspraken over de uitvoering van nadere overeenkomsten;
• Uitvoeren van prestatiemetingen/-evaluaties/ rapportages, waarbij de kaders door de categorie 

zijn bepaald;
• Registreren en afhandelen van klachten over de uitvoering van opdrachten;
• Met opdrachtnemer houden van periodiek en/of incidenteel overleg over de prestaties van 

opdrachtnemer op het niveau van de deelnemer specifieke nadere overeenkomsten;
• Verifiëren/doorsturen van deelnemer specifieke managementinformatie naar 

categoriemanagement;
• Adviseren van categoriemanagement over gewenste verlengingen/beëindigingen of door de 

categorie voorgelegde onderwerpen;
• Bijsturen op afwijkingen van gemaakte contractafspraken (op het niveau van de nadere overeen-

komsten) en het registreren hiervan;
• Goedkeuren van door opdrachtnemer(s) geleverde prestaties of ingezette uren en betaling van 

geleverde prestaties; 
• Informeren van categoriemanagement, waar relevant voor de verantwoordelijkheden van 

categoriemanagement (zie hiervoor).

Escalaties

Escalatie is het proces waarbij 2 personen van gelijk niveau in het contactenschema niet de 
bevoegdheid/verantwoordelijkheid hebben een probleem op te lossen. Bij escalatie zullen beide 
personen een persoon van een hoger liggend niveau in het contactenschema betrekken. Dit moet 
een persoon zijn met meer bevoegdheden/verantwoordelijkheden.
1.  In eerste instantie zullen de functionarissen van gelijk niveau met elkaar communiceren, mocht 

het nodig zijn dan wordt geëscaleerd, in de eigen lijn naar het hogere echelon. 
2.  De onderstaande escalatieprocedure is van toepassing, bijvoorbeeld in geval:

 − Wanneer de in de Overeenkomst, de Deelovereenkomsten, Bijlagen en Annexen vastgelegde 
afspraken, Service Levels en/of kwaliteit van de dienstverlening van Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever structureel niet worden nagekomen;
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 − In het geval door Opdrachtgever de vastgelegde afspraken in de Overeenkomst, de 
Deelovereenkomsten, de Bijlagen en Annexen aantoonbaar, structureel niet wordt nagekomen.

 − Wanneer een klacht niet volgens het reguliere klachten afhandelingsproces, kan worden afgehandeld;
 − Wanneer voor langere duur afwijkingen op de belangrijkste Service Levels bestaan of dreigen 

te ontstaan;
 − Bij een dispuut over het resultaat van een audit of een benchmark;
 − Bij een herhaaldelijk dispuut over de vaststelling van prioriteiten bij met name incidenten.

3. De escalatieprocedure dient om:
 − Een hoger hiërarchisch niveau te informeren over dreigende en opgetreden ernstige situaties 

(management op basis van exceptie), management aandacht te verkrijgen, te vergroten of 
besluitvorming te verkrijgen;

 − De dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen, dan wel een zodanige dienstverlening aan te 
bieden dat de organisatie van Opdrachtgever zo goed mogelijk kan functioneren;

 − De afhandeling van actie(s) te bespoedigen;
 − Te waarborgen dat een adequate communicatie over (het herstel en/of verbetering van) de 

dienstverlening plaatsvindt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 − De oorzaak voor een klacht weg te nemen;

4. De escalatie wordt vergezeld met een casebeschrijving waarin de tegengestelde standpunten met 
bijbehorende argumentatie worden benoemd. Tevens wordt benoemd welke oplossingsrichtingen 
vanuit welke partij besproken zijn om uit de impasse te komen inclusief de ‘plussen’ en ‘minnen’ 
voor beide partijen. Het motto is: Eerst intensiveren dan pas escaleren.

5. Elke situatie waarin is geëscaleerd wordt geëvalueerd. De partij waar de escalatie betrekking op 
heeft, draagt zorg voor een schriftelijke evaluatie van de escalatie, inclusief een verbetervoorstel. 
De evaluatie wordt besproken in het eerstvolgend reguliere overleg.

6.  Opdrachtgever en Opdrachtnemer zorgen ervoor dat te allen tijde functionarissen van voldoende 
hiërarchisch niveau beschikbaar zijn om escalaties af te handelen.

7. Het staat partijen vrij af te wijken van de in dit artikel beschreven hiërarchie en procedures en een 
escalatie direct voor te leggen aan strategisch niveau van partijen als directe actie op dit niveau 
vereist is.
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