ECHT LEREN VAN ELKAAR
Platform WOW faciliteert: uitwisseling tussen waterschappen en marktpartijen
Platform Water Ontmoet Water (WOW) brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om professionals de gelegenheid te
bieden om een dag (of desgewenst langer of korter) de andere kant van het aanbesteden of het uitvoeren van werken te beleven.
Inmiddels zijn er ruim 1.200 van deze dagen georganiseerd.
BETERE SAMENWERKING

ACHTERGROND

Samenwerking is een van de hoekstenen van de Marktvisie,
en om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar goed
kennen. Je moet niet alleen weten wie de ander is, maar
ook inzicht hebben in elkaars organisaties, culturen en
belangen. Door het aanbestedingsproces van twee kanten
te bekijken kun je beter op elkaars behoeften inspelen. Dit
leidt aantoonbaar tot betere samenwerking en daardoor
tot betere resultaten.

Platform WOW is het platform voor samenwerking tussen beheerders van wegen, vaarwegen en water bij de
Nederlandse overheid, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven. Platform WOW organiseert daarom onder andere
meeloopdagen. De uitwisseling tussen marktpartijen en
waterschappen is tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in 2017 gestart. Geïnteresseerden ontvingen na
afloop van de bijeenkomst een e-mail met daarin elkaars
contactgegevens en hebben zelf een afspraak gemaakt om
een dag bij elkaar in de keuken te kijken. In totaal leverde
dit ruim 100 inschrijvingen en dus meer dan 50 meeloopdagen op.

IK WIL OOK!

Platform WOW zorgt er als een rondreizend circus voor
dat er themabrievenbussen aanwezig zijn op verschillende
marktdagen, (landelijke) inkoopdagen en ledenvergaderingen van brancheverenigingen. Geïnteresseerden kunnen
hier hun visitekaartje in achterlaten, vervolgens maakt
Platform WOW de matches.
Ben je niet in de gelegenheid om je visitekaartje achter te
laten op een van de bijeenkomsten? Neem dan contact op
met de WOW-makelaar via www.platformwow.nl. Zo wordt
landelijke uitwisseling vergemakkelijkt en heeft iedereen
de kans om echt van elkaar te leren.
Wil je dat Platform WOW op je evenement langskomt met
de themabrievenbussen? Neem dan contact op via de
website om materiaal en personeel te reserveren voor uw
evenement.
DE THEMA’S

De uitwisselingen worden vormgegeven aan de hand van
een specifiek thema uit de Marktvisie, om zo een tastbare
impuls te geven aan de Marktvisie. De thema’s zijn:
• Optimaliseren van het aanbestedings- en
tenderproces
• Eerlijke en scherpe prijs in relatie tot kwaliteit en
vakmanschap
• Risico’s en kansen
• Aantrekkelijke sector
• Samenwerken: competenties, houding & gedrag
• Impuls voor duurzaamheid en innovatie

UITWISSELINGSERVARING

Frederique Haslinghuis, Farisha Koerban en Natalie
Zevenbergen van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard hebben door een
match van Platform WOW een dagdeel meegelopen
bij aannemer GMB.
“Het is opvallend om te zien hoe open de kennisuitwisseling met GMB verliep. Tijdens het bezoek werd duidelijk
dat marktpartijen zich al ruim voor de aanbesteding
informeren over de toekomstige tenders in Nederland.
Daarnaast lieten zij ons zien hoe zij een tenderproces
doorlopen. De hoeveelheid documenten die wij als
aanbestedende dienst verzenden is zo groot, dat er een
leesteam wordt ingericht. Het leesteam verzamelt alle
opmerkingen en dat kunnen er zomaar 300 zijn. Daarvan
blijven uiteindelijk de tien belangrijkste vragen over die
worden gesteld in de nota.”
Wat hebben wij geleerd van het bezoek aan de
marktpartij?

• Onze uitdaging is om na te gaan of de documenten
die wij verstrekken wel echt relevant zijn voor de
inschrijving. We moeten dit zo kort en bondig mogelijk
houden.
• Bij de beantwoording van de nota van inlichtingen
zullen wij zoeken naar de zorg achter de vraag en meer
aandacht geven aan de beantwoording.

VRAGEN?
www.platformwow.nl

