
 

Best practices voor het aanbesteden en contracteren van 
iDiensten 

De best practices laten zien welke aanbestedings- en contracteringstechnieken er gebruikt 
kunnen worden als u de uitvoering van iDiensten bij de markt wil beleggen. De best practices 
zijn concrete voorbeelden gekoppeld aan de relevante karakteristieken van iDiensten. U heeft 
zo handvatten die als inspiratie kunnen dienen bij de voorbereiding en uitvoering van het 
aanbesteden en contracteren van iDiensten.  

 
Wat houden de best 
practices in? 

 

Het aanbesteden en contracteren van iDiensten is weliswaar nieuw, 
maar de hiervoor benodigde aanbestedings- en 
contracteringstechnieken zijn al in andere sectoren toegepast.  De 
best practices laten dit zien aan de hand van voorbeelden. Dit kunnen 
concrete besteksteksten zijn of bijvoorbeeld contractuele bepalingen. 
De voorbeelden zijn steeds gekoppeld aan de karakteristieken van de 
iDiensten zoals het programma iCentrale die heeft geïdentificeerd.  
 

Voor wie is de best 
practices? 
 

De best practices zijn bedoeld voor alle DCO’s die aan de slag willen 
met het aanbesteden en contracteren van iDiensten. Het is geschikt 
voor zowel DCO’s met een eigen centrale die domeinen willen 
combineren of overwegen om onderdelen als dienst in te kopen, als 
ook voor DCO’s die geen eigen centrale hebben en willen oriënteren 
wat de mogelijkheden zijn voor hun organisatie.  
 

Hoe zien de best practices 
eruit? 
 

De uitwerking van de best practices volgt de fasen uit het 
aanbestedingsproces: 

 
 
Elk van de fase bestaat uit een aantal nadere onderwerpen die in de 
best practices worden uitgewerkt. In de fase voorbereiding betreft dit 
de onderwerpen die doorgaans in een aanbestedings- en 
contracteringsstrategie een plek krijgen, de fase van aanbesteding 
bestaat naast aandachtspunten en suggesties uit uitsluitingsgronden, 
geschiktheidseisen, gunningscriteria, contractbepalingen en 
technische specificaties. De contractuitvoering bestaat ten slotte uit 
de subfasen implementatie, uitvoering en exit. Elke fase bevat 
concrete voorbeelden van elders gebruikte technieken.  
 
Onderstaande tabel laat zien welke nadere onderwerpen op welke 
karakteristieken van de iDiensten aansluiten. Van alleen de groene 
velden zijn daadwerkelijk best practices opgenomen.  

 
 



 
 
Partijen die u kunnen 
helpen bij het aanbesteden 
en contracteren van 
iDiensten 
 
 

 

 
 
 

 


