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1.1 Doel werkwijzer

Deze werkwijzer heeft tot doel projectleiders van infrastructurele 
projecten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat te helpen bij 
het inrichten en uitvoeren van een marktconsultatie. Doel van een 
marktconsultatie is het toetsen van oplossingsrichtingen en ideeën van 
de overheid bij marktpartijen. Het is een van de instrumenten waarmee 
de overheid marktpartijen vroegtijdig betrekt bij de planontwikkeling.

1.� Functie werkwijzer

Deze werkwijzer heeft de functie om:
- Te komen tot een meer eenduidige inzet van het instrument 

marktconsultatie binnen V&W.
- Duidelijk te maken welke keuzes bij de inrichting van een 

marktconsultatie spelen.
- De positie van een marktconsultatie in het planproces te schetsen.
- De voorwaarden voor het succesvol inzetten van het instrument 

helder te maken. 

Deze werkwijzer geeft antwoord op de volgende vragen:
- Wat is een marktconsultatie, wat is het doel en de functie ervan?
- Op welke momenten en onder welke omstandigheden is het zinvol 

om het instrument in te zetten? 
- Voor welke vragen kun je een marktconsultatie gebruiken en kan 

via een marktconsultatie informatie uit de markt worden betrokken 
ter beantwoording?

- Welke inspanning mag je bij een marktconsultatie van 
marktpartijen redelijkerwijs verlangen? 

- Hoe richt je een marktconsultatie in om deze succesvol te laten 
verlopen?

- Welke eisen en voorwaarden gelden bij een marktconsultatie?

De werkwijzer is geschreven voor projectleiders van 
infrastructuurprojecten van Verkeer en Waterstaat. Tegelijkertijd geeft 
de werkwijzer ook inzicht en duidelijkheid aan marktpartijen en andere 
overheden over de mogelijkheden en beperkingen van het instrument 
marktconsultatie.

1 Doel, functie en leeswijzer werkwijzer
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1.� Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk komen doel, functie en positie van de 
marktconsultatie aan de orde. In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe 
de projectleider een marktconsultatie inricht en er voor zorgt dat een 
marktconsultatie succesvol verloopt. In hoofdstuk 4 gaan we in op 
de eisen en voorwaarden waarmee de projectleider rekening moet 
houden. Bijlage 2 bevat een overzicht van praktische tips voor de 
projectleider, zoals die in deze werkwijzer aan de orde komen. 
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�.1 Doel marktconsultatie

In deze werkwijzer gebruiken we het begrip marktconsultatie voor 
het toetsen van oplossingsrichtingen en ideeën van de overheid bij 
marktpartijen in een fase waarin deze informatie nog kan worden 
gebruikt in de besluitvorming. Dit vraagt om het vroegtijdig, 
bijvoorbeeld voorafgaand aan een Tracébesluit, betrekken van 
marktpartijen. De overheid beoogt de kwaliteiten, kennis en ervaring 
van marktpartijen te benutten voor de verdere uitwerking van een idee 
of planinitiatief. Deze vroegtijdige betrokkenheid draagt bij aan het 
versterken van het samenspel tussen overheid en marktpartijen. Er zijn 
ook andere instrumenten voor het ontsluiten van de kwaliteiten, kennis 
en ervaring van marktpartijen, zoals bijvoorbeeld ideeëncompetities. 
Of het initiatief/project uiteindelijk in samenwerking tussen overheid 
en markt wordt ontwikkeld en gerealiseerd, is daarbij niet van belang.

Wordt er gekozen voor een marktconsultatie dan gaat deze 
altijd vooraf aan een aanbesteding en is daarvan losgekoppeld. 
Een marktconsultatie is dus geen aanbesteding, alleen een 
informatiemiddel voor besluitvorming. Voortschrijdende besluitvorming 
kan vervolgens wel leiden tot een aanbesteding van een werk of 
dienst. Het al of niet deelnemen aan een marktconsultatie heeft 
geen invloed op de positie van marktpartijen bij een eventuele 
aanbestedingsprocedure. 

In deze werkwijzer wordt het instrument marktconsultatie als volgt 
omschreven: 

Doel marktconsultatie
Het voorafgaand aan de formele aanbestedingsprocedure, 
wederzijds vrijblijvend, met volledige openbaarheid en zonder 
verplichtingen:
- Toetsen bij private partijen van de haalbaarheid van door de   
 overheid voorgestelde scope van een project.
- Toetsen bij private partijen van de haalbaarheid van 
 door de overheid voorgestelde inhoudelijke of procesmatige 
 oplossingsrichtingen. 
- Peilen van interesse en mogelijkheden bij private partijen voor 
 de verdere ontwikkeling en realisatie van oplossingsrichtingen 
 voor planinitiatieven, inclusief de scope ervan.

� Doel, functie en positionering
 marktconsultatie 
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Bovenstaande omschrijving is minder breed dan die in het document 
“Marktconsultatie; een dialoog tussen markt en overheid” van 
het Kenniscentrum PPS, juni 2005. Marktconsultatie is in deze 
werkwijzer een specifiek instrument dat expliciet wordt onderscheiden 
van trajecten als vervlechting en nieuwe marktbenadering 
(aanbestedingstrajecten). Het toetsende instrument marktconsultatie 
wordt tevens onderscheiden van het meer op verkenning gerichte 
instrument van een ideeëncompetitie.

De scope van de planinitiatieven die in een marktconsultatie worden 
gebracht, is doorgaans breed en integraal. Onder de scope van 
een project wordt verstaan: het uitbreiden of versmallen van de 
projectdefinitie; bijvoorbeeld het al dan niet ‘meenemen’ in het 
project van delen van de omgeving van de infrastructuur (geografisch, 
beleidsmatig of functioneel). 

�.� Wanneer een marktconsultatie uit te voeren? 

Bepalend voor het al dan niet houden van een marktconsultatie is 
de mate waarin de overheid zelf de mogelijkheden en beperkingen 
overziet en kan beoordelen van de door haar voorgestelde scope van 
een project en/of ideeën of oplossingsrichtingen voor planinitiatieven. 
Indien de overheid hierover onzeker is of niet in staat is de 
consequenties van haar keuzes te overzien is een marktconsultatie een 
mogelijkheid om hierover meer helderheid te krijgen. Onderstaande 
vragen spelen in de praktijk een belangrijke rol bij het bepalen of een 
marktconsultatie wenselijk is. 
- Betreft het een omvangrijk planinitiatief/project, waardoor er 

doorgaans veel samenhang met andere projecten is en een 
groot aantal actoren nodig is bij het uitwerken van het idee of 
de oplossing, of het vraagstuk betreffende de mogelijkheden 
tot vervlechting tussen aanbesteding en Tracébesluit/m.e.r. 
(procescomplexiteit)?

- Betreft het een oplossingsrichting of idee waarmee nog weinig 
ervaring bestaat, bijvoorbeeld omdat het innovatief van karakter is 
(inhoudelijke complexiteit)?

De combinatie van deze vragen maakt dat er vier typen vraagstukken 
bestaan met hoge of lage procescomplexiteit en hoge of lage 
inhoudelijke complexiteit (zie schema). De arcering geeft aan waar een 
marktconsultatie aan de orde kan zijn.
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Type A-vraagstukken zijn doorgaans overzichtelijk en door de overheid 
zelf in te schatten, waardoor marktconsultatie minder voor de hand 
ligt. Bij type B-vraagstukken zou een marktconsultatie op inhoud 
gepast zijn, terwijl de projectleider bij type C-vraagstukken eerder een 
marktconsultatie op proces kan starten. Type D-vraagstukken vragen 
om een gecombineerde marktconsultatie op proces én inhoud. In alle 
gevallen moet de vraagstelling goed zijn afgebakend en helder worden 
verwoord.

�.� Functie marktconsultatie

Marktpartijen geven aan dat zij vroegtijdige betrokkenheid bij de 
planontwikkeling, voorafgaand aan de aanbesteding, op prijs stellen. 
Projectleiders vinden marktconsultatie nuttig om complexe projecten 
goed te kunnen aanbesteden. Beide partijen kennen verschillende 
functies toe aan marktconsultaties.

Vanuit de overheid gezien vervullen marktconsultaties een functie bij 
het toetsen bij marktpartijen van de haalbaarheid van voorgestelde 
ideeën, voorstellen en oplossingsrichtingen. Een tweede functie is het 
peilen van interesse en mogelijkheden van private partijen voor de 
ideeën en voorstellen van de overheid.

Bij het toetsen van de haalbaarheid kunnen de volgende zaken aan de 
orde komen:
- Reflectie op de procesaanpak, de inhoud en de scope van 

projecten.
- Reflectie op de rolverdeling en risicoverdeling tussen overheid en 

marktpartijen.
- Reflectie op de mogelijkheden om tot versnelling van de realisatie 

te komen.
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Bij het peilen van de interesse en mogelijkheden voor samenwerking 
komen aan de orde:
- Peilen of bevorderen van de interesse bij marktpartijen voor het 

verder ontwikkelen en realiseren van het idee of voorstel.
- Vergroten van de kans op het ontstaan van werkbare coalities bij 

marktpartijen onderling en tussen overheid en marktpartijen.

Tip: zie marktconsultatie niet als wondermiddel 
om project vlot te trekken
Het instrument van marktconsultaties beoogt niet het vlot trekken 
van een vastgelopen proces of project. 
Wel kan een marktconsultatie als neveneffect hebben dat een 
project wordt vlotgetrokken. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn 
van nieuwe inzichten die uit de consultatie naar voren komen. 
Op het moment dat er nog geen bestuurlijk draagvlak of 
overeenstemming is over het project is een marktconsultatie 
evenmin een geëigend instrument.

Bezien vanuit het perspectief van marktpartijen heeft de 
marktconsultatie een functie bij:

- Verkrijgen van kennis over planprocessen voor projecten die de 
overheid zich voorneemt.

- Mogelijk beïnvloeden van de besluiten van de overheid over de 
vorm en de scope van de aanbesteding, het programma van eisen 
en de optimale risicoverdeling.

- Laten zien dat marktpartijen belangstelling hebben.
- Traceren van partners voor het vormen van coalities voor de latere 

aanbesteding en uitvoering.
- Maken van investerings- en/of risicoafwegingen rond het 

uitvoeren van en/of participeren in het plan of project.

Tip: houd inspanning en investering marktpartijen 
beperkt door heldere vraagstelling  
De vraagstelling van de overheid aan de markt moet helder en 
goed afgebakend zijn, zodat de markt snel en kort antwoord 
op de vraagstelling kan geven. De gevraagde investering door 
marktpartijen blijft daarmee beperkt. Indien een grotere inspanning 
en investering van marktpartijen wordt gevraagd ligt een keuze 
voor andere instrumenten dan de marktconsultatie, waarbij ook 
vergoedingen aan de orde kunnen zijn, voor de hand.   
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�.4 Positionering marktconsultatie

In het hierna volgende schema is de positionering van de 
marktconsultatie toegelicht. We lopen de stappen in het schema door 
die voor deze werkwijzer relevant zijn. 

Vooraf
Aan het schema vooraf gaat het vaststellen van een planinitiatief door 
de overheid: een geïdentificeerd project met een reëel voornemen 
tot uitvoering. Het kan daarbij ook gaan om een project in de 
verkenningsfase. Geïdentificeerde projecten komen terecht in nationale 
en regionale verkeers- en vervoersplannen en ruimtelijke plannen 
en in uitvoeringsprogramma’s, zoals het MIT (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport) en het SNIP (Spelregelkader Natte 
Infrastructuurprojecten) voor het rijk.

Marktscan
Het MIT en het SNIP van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
stellen het uitvoeren van een marktscan verplicht om de mogelijke 
meerwaarde van vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen te 
onderzoeken. 
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De marktscan geeft duidelijkheid over de vragen of vroegtijdige 
inschakeling van de markt meerwaarde biedt en zo ja: met wie en 
hoe de betrokkenheid vorm kan krijgen. Van meerwaarde is sprake als 
betrokkenheid van de markt leidt tot kwaliteitswinst, kostenbeheersing 
en/of versnelling als positief saldo van kansen en risico’s. De markscan 
bestaat uit vier modules: een plan van aanpak voor de marktscan, 
inventarisatie van de mogelijke opties met meerwaarde, beoordeling 
van deze opties in relatie tot mogelijke risico’s en rapportage van de 
resultaten. 

Markconsultatie of niet?
De uitkomst van de marktscan of van een andere afweging over 
inschakeling van marktpartijen projecten, kan zijn: 
- Start een marktconsultatie gericht op het proces van aanbesteding. 
- Start een marktconsultatie gericht op de inhoud van het werk.
- Start een ideeëncompetitie (die wij niet rekenen tot een 

marktconsultatie omdat die niet toetsend maar verkennend van 
aard is).

- Doe geen consultatie of ideeëncompetitie. 

De marktconsultatie is dus niet verplicht.

De stap van marktscan naar marktconsultatie is er een die de nodige 
tijd en aandacht vraagt van de projectleider om de vraagstelling 
voor de marktconsultatie scherp te formuleren en de informatie die 
beschikbaar moet komen te verzamelen en te redigeren. 

Naar de contractfase 
Het schema maakt duidelijk dat een marktconsultatie geen onderdeel 
is van de aanbesteding van projecten. Het is juist een kernpunt dat 
de marktconsultatie niet mag leiden tot een bevoordeelde positie 
of uitsluiting van partijen in het latere aanbestedingstraject. De 
marktconsultatie behoort uitdrukkelijk tot de precontractuele fase. 

De resultaten van de marktconsultatie worden door de overheid 
gebruikt voor de besluitvorming over de verder te volgen 
(project)procedure. 

�.5 Andere instrumenten

Een marktconsultatie is niet het enige instrument waarmee de overheid 
vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen kan bewerkstelligen. In 
het schema staan ook andere instrumenten die in het kader van deze 
werkwijzer niet zijn uitgewerkt, maar die wel helpen om de positie van 
de marktconsultatie duidelijk te maken. Hieronder beschrijven we kort 
deze andere instrumenten.
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Overzicht andere instrumenten
Ideeëncompetitie: verzoek aan private partijen om innovatieve en 
creatieve ideeën te leveren op basis van een uitvraagdocument 
waarin een probleemstelling, eisen en voorwaarden zijn 
geformuleerd. Voor de winnaar of winnaars kan een geldprijs 
beschikbaar zijn. 

USP Unsolicited proposal: een vorm van particulier initiatief 
waarmee een marktpartij, zonder verzoek daartoe, de overheid 
benadert met voorstellen en planuitwerkingen, wat mogelijk 
uitmondt in een projectdefinitie en een voornemen tot 
aanbesteding door de overheid.1 

PPC Public Private Comparator: een bedrijfseconomische 
vergelijking voor het bepalen van de meest kostenefficiënte 
contractvorm voor de aanbesteding. De PPC is verplicht voor MIT-
projecten boven € 112,5 miljoen.2

Nieuwe marktbenadering/vervlechting: werkwijze ontwikkeld 
door de Taskforce PPS die beschrijft hoe de markt kan worden 
geactiveerd en gefaseerd kan worden betrokken bij infrastructurele 
projecten in het proces van de planontwikkeling. Er is speciale 
aandacht besteed aan het combineren (vervlechten) van de fasen 
in de Tracé/m.e.r.-procedure met de aanbestedingsprocedure. Er is 
sprake van een doorlopende aanbestedingsprocedure met heldere 
go-no-go momenten. De nieuwe marktbenadering start (ver) 
voorafgaand aan het tracébesluit.3

Innovatieve aanbesteding: aanbesteding van een 
infrastructuurproject nadat het tracébesluit is genomen. Hierbij 
staan diverse contractvormen ter beschikking: Design-Build-
Finance-Maintain, Design&Construct, Engineer&Construct.

PSC Public Sector Comparator: Vergelijkingsmethode om de totale 
kosten over de levenscyclus van een project inzichtelijk te maken, 
om private biedingen onderling te vergelijken en te beoordelen 
of een publiekprivate uitvoering voordeliger is dan publieke 
uitvoering.4

1 Zie voor meer informatie over USP: http://www.regieraadbouw.nl.
2 Zie voor een handleiding van dit instrument: http://pps.minfin.nl.
3 Zie voor handreikingen voor deze instrumenten: http://www.verkeerenwaterstaat.nl.
4 Zie voor een handleiding van dit instrument:http://pps.minfin.nl.
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Dit hoofdstuk helpt de projectleider bij het inrichten en succesvol 
uitvoeren van een marktconsultatie. Het is geen blauwdruk maar een 
praktische handreiking. Het uitvoeren van een marktconsultatie wordt 
aan de hand van zes fases beschreven.
1 Marktconsultatiedocument
2 Uitnodigen marktpartijen
3 Consultatie
4 Verslag Marktconsultatie
5 Openbaar maken resultaten Marktconsultatie
6 Inbrengen resultaten Marktconsultatie in besluitvorming 

�.1 Marktconsultatiedocument

Een marktconsultatie moet transparant zijn voor alle partijen 
(publiek en privaat) die mogelijk participeren. Een marktconsultatie 
dient zorgvuldig te worden voorbereid en ook goed te worden 
gedocumenteerd. Dit krijgt bij de start vorm door het opstellen van 
een marktconsultatiedocument. Dit document schetst op welke wijze 
de overheid in casu de projectleider invulling wil geven aan de fases 
van de marktconsultatie en het gehele proces.

Omdat in het marktconsultatiedocument de uitwerking zit van de fases 
2 t/m 6, gaat in dit hoofdstuk van de werkwijzer veel aandacht uit 
naar het opstellen van dit document.

�.1.1 Start marktconsultatie
Een publieke partij besluit veelal op basis van een marktscan tot het 
uitvoeren van een marktconsultatie. Vervolgens krijgt de projectleider 
van het project de opdracht om een marktconsultatie uit te voeren. De 
projectleider kan daarbij assistentie krijgen van zijn/haar projectteam. 

Marktscan wordt veelal niet direct gevolgd door marktconsultatie
In de praktijk volgen de marktscan en de start van een 
marktconsultatie elkaar meestal niet direct op in de tijd. Daartussen 
kan veel tijd zitten. Na de marktscan werkt de overheid het 
planinitiatief of project meestal verder uit en start zij onderzoek 
rond het planinitiatief of project. De resultaten hiervan leiden tot 
voorgenomen keuzes, die dan de basis vormen voor de inrichting 
en vormgeving van de marktconsultatie.  

� De marktconsultatie 
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De projectleider start de opdracht met het opstellen van een 
marktconsultatiedocument. Dit document is het plan van aanpak voor 
de marktconsultatie. Het document heeft een in- en externe functie, 
waarbij de primaire functie extern is.

Het opstellen van een marktconsultatiedocument gebeurt in grote 
lijnen in drie stappen:
- Analyse van de documentatie en informatie uit marktscan en 

besluit, verdere uitwerking van het planinitiatief en diverse 
onderzoeken.

- Interne kick-off bijeenkomst.
- Uitwerken marktconsultatiedocument.

�.1.� Benutten informatie uit marktscan en besluit
De projectleider baseert het marktconsultatiedocument op de 
uitkomsten van de marktscan, de nadere onderzoeken en de 
uitwerkingen van het planinitiatief en het daaropvolgende besluit om 
een marktconsultatie te houden. 

De marktscan levert veel informatie die bruikbaar is voor het 
marktconsultatiedocument
Doel van een marktscan is gestructureerd de mogelijkheden van 
vroegtijdige betrokkenheid van de markt te onderzoeken en een 
bewuste keuze van een inkoopstrategie mogelijk te maken:
- Biedt vroegtijdige betrokkenheid van de markt meerwaarde?
- Welke partijen kunnen deze meerwaarde leveren?
- Hoe en op welke momenten kunnen de marktpartijen deze 
 meerwaarde het beste leveren?
- Wat is de balans tussen kansen en risico’s?
- Op welke wijze en op welk moment worden andere 
 belanghebbenden en/of publieke partijen betrokken?
De antwoorden op deze vragen geven zicht op de stappen en 
werkwijze in de marktconsultatie.

Onder meerwaarde van vroegtijdige betrokkenheid marktpartijen 
wordt in de marktscan verstaan:
- Betere kwaliteit van het beoogde product.
- Lagere maatschappelijke kosten.
- Versnelling van het project.

De uitkomsten van de marktscan staan in de eindrapportage 
marktscan. De marktscan vormt in combinatie met de verdere 
uitwerking van het planinitiatief en de uitkomsten van mogelijke 
onderzoeken de basis voor het besluit om een marktconsultatie te 
houden. Het besluit tot het houden van een marktconsultatie en de 
daarop volgende opdracht aan de projectleider geven zicht op:
- De motivatie om tot een marktconsultatie over te gaan.
- De verwachte meerwaarde.
- De vragen die de publieke partij aan de marktpartijen ter toetsing 

wil voorleggen. 
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Tip: vergeet mogelijke deelname internationale marktpartijen niet
Uit de voorbereidingen kan blijken dat het interessant of 
noodzakelijk is om internationale partijen een rol te geven bij 
het planinitiatief of project. Het is zaak deze partijen dan ook 
te betrekken in de marktconsultatie en daarmee rekening te 
houden bij de formulering van de vraagstelling en de organisatie 
van de marktconsultatie (bijvoorbeeld het aankondigen van de 
marktconsultatie op internationale sites en het opstellen van het 
marktconsultatiedocument in het Engels). 

De marktscan, onderzoeken en uitwerkingen bieden ook bouwstenen 
voor het beschrijven van de achtergronden, de context en de 
achterliggende problematiek van de vragen die in de marktconsultatie 
aan de orde komen. Ook geven zij zicht op de marktpartijen die 
relevant zijn voor beantwoording van de vragen. 

Tip: gebruik de antwoorden van de checklisten marktscan 
Voor de marktscan bestaan checklisten (apart voor natte en 
droge infrastructuur) waarmee de projectleider de vragen 
over de meerwaarde van een vroegtijdige betrokkenheid van 
marktpartijen kan beantwoorden. Deze antwoorden bieden veel 
detailinformatie die nuttig is bij de voorbereiding en uitwerking 
van de marktconsultatie. Het is daarbij handig te weten dat 
een afzonderlijk deel van deze checklisten zich richt op het 
inventariseren van de meerwaarde en verschillende opties van 
(vroegtijdige) inschakeling van de markt.

Contact instrument Marktscan: RWS-ECO

�.1.� Interne kick-off: eerst denken dan doen
Na het verzamelen en analyseren van de informatie is een kick-
off meeting met het projectteam en/of enkele experts uit de 
eigen organisatie een volgende stap in het opstellen van het 
marktconsultatiedocument. 

De uitkomsten van de marktscan, verdere uitwerking van het 
planinitiatief, onderzoeksresultaten en het besluit tot het houden van 
een marktconsultatie zijn meestal niet rechtstreeks over te nemen voor 
het verder uitwerken van de marktconsultatie. De formulering van de 
vraagstelling kan vaak scherper en de keuzes over de vormgeving en 
inrichting van de marktconsultatie moeten nog worden gemaakt. 
Een kick-off bijeenkomst draagt hieraan bij. Het doel is om 
bouwstenen te leveren voor het marktconsultatiedocument en 
een succesvolle marktconsultatie. Centraal staan de vragen welke 
informatie de projectleider uit de markt wil halen en hoe dit te doen. 
In hoofdstuk 2 van deze werkwijzer is al ingegaan op de vraag 
wanneer een marktconsultatie zinvol of wenselijk is. Onderwerpen die 
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in de kick-off aan de orde komen zijn: 
- Het doel dat de projectleider of het projectteam met de 

marktconsultatie wil bereiken (op welke vragen wil je antwoord 
krijgen?).

- De verwachtingen die bestaan over het inschakelen van 
marktpartijen (kun je de beoogde vragen aan de markt voorleggen 
en wat voor soort antwoorden wil je krijgen en met welke 
diepgang?). 

- De doelgroep van de marktconsultatie (tot wie richt je de 
marktconsultatie, van welke soort marktpartijen wil je antwoord?).

- De effecten die de marktconsultatie kan en mag hebben op het 
project (hoe open is het project naar inhoud en proces?) .

- De inspanningen en inzet die worden verwacht van marktpartijen 
(is de vraag binnen een beperkte doorlooptijd en met een beperkte 
inspanning van marktpartijen te beantwoorden?).

Bovenstaande is zeker geen limitatieve opsomming. Het betreft 
een aantal vragen dat van belang is om tot een goede opzet en 
inrichting van de marktconsultatie te komen. Deze wordt in het 
marktconsultatiedocument verder beschreven.

Inschakelen externen bij voorbereiding marktconsultatie kan
Het is niet uitgesloten in dit stadium ook externe expertise in te 
schakelen bij de verkenning en uitwerking van de marktconsultatie 
in het marktconsultatiedocument. Belangrijke overwegingen 
hiervoor zijn het verkrijgen van aanvullende procesexpertise voor 
de marktconsultatie of het oplossen van een capaciteitsprobleem. 

�.1.4 Inhoud marktconsultatiedocument
In het marktconsultatiedocument, het plan van aanpak voor de 
marktconsultatie, staat uitgewerkt:
- Aanleiding en achtergrond van de marktconsultatie.
- Doel van de marktconsultatie.
- Aanpak van de marktconsultatie.
- Planning en eventuele fasering.
- Projectorganisatie van de marktconsultatie.
- Verwachte inspanningen bij overheid en marktpartijen 
 (tijd en kosten).
- Verdere procedure na afronding.
- Communicatie rond de marktconsultatie.
- Wijze van evalueren. 

De inhoud van een marktconsultatiedocument kan variëren. Dit is 
mede afhankelijk van het soort project en met name de vraagstelling 
die aan de marktpartijen wordt voorgelegd. Bij het toetsen van 
een technisch vraagstuk is immers andere (achtergrond)informatie 
nodig dan bij het toetsen van procedurele aspecten of het peilen van 
interesse. 
Het marktconsultatiedocument vervult primair een externe functie. Het 
maakt marktpartijen helder waarom de marktconsultatie plaatsvindt,
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geeft achtergrondinformatie, benoemt de vragen die worden 
voorgelegd, hoe de consultatie is georganiseerd en hoe de uitkomsten 
worden gepubliceerd en gebruikt. De indicatie van de inspanning en 
inzet die de overheid van marktpartijen verwacht, biedt hen houvast. 

Marktconsultatie vraagt beperkte inzet marktpartijen
Wat betreft de te verwachten inspanning en inzet van 
marktpartijen geldt dat een marktconsultatie een compact traject 
is met een relatief korte doorlooptijd en waarbij de overheid 
een gerichte, beperkte inspanning van de marktpartijen vraagt. 
Marktpartijen wegen zelf af of ze aan de marktconsultatie 
deelnemen en bepalen zelf de inspanning en inzet die zij in dat 
kader leveren. 

Het marktconsultatiedocument kent ook intern de functie van een plan 
van aanpak. Het is het spoorboekje waarlangs de marktconsultatie 
plaatsvindt en vormt na afronding de basis voor verantwoording en 
evaluatie. Een marktconsultatiedocument bevat de onderstaande 
elementen (vet zijn de onderdelen die altijd dienen voor te komen, de 
andere zijn facultatief):
- Titel
- Colofon
- Inleiding en compacte leeswijzer
- Doel en doelgroep van de marktconsultatie 
- Vraagstelling marktconsultatie
- Projectbeschrijving (inclusief aanleiding en achtergrond)
- Projectprocedure 
- Technische eisen en voorwaarden
- Juridische en procedurele aspecten rond marktconsultatie
- Inrichting en vormgeving marktconsultatie  
- Planning
- Bijlagen 

Hieronder wordt per onderdeel een korte omschrijving gegeven:

Titel
De titel van het marktconsultatiedocument verwijst naar het 
planinitiatief of project waarop de consultatie betrekking heeft en 
helpt de potentiële marktpartijen te bepalen of de consultatie voor hen 
interessant en/of van belang is.

Colofon 
In het colofon staan de naam en contactgegevens vermeld van de 
initiatiefnemer of opdrachtgever van de marktconsultatie. Het is 
handig om al in het colofon aan te geven hoe geïnteresseerden
zich kunnen aanmelden voor deelname aan de consultatie.

Inleiding en compacte leeswijzer 
Voor in het marktconsultatiedocument wordt de lezer met een 
leeswijzer wegwijs gemaakt in het document. Omdat de lezer in eerste 
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instantie wil kunnen beoordelen of de marktconsultatie voor zijn 
organisatie van belang is, wordt de leeswijzer zo ingericht dat de lezer 
snel kan traceren op welk planinitiatief de marktconsultatie betrekking 
heeft (blijkt vaak ook al uit de titel) en wat doel en vraagstelling van 
de marktconsultatie zijn, of waar deze in het document te vinden zijn.

Doel en doelgroep van de marktconsultatie 
Het algehele doel van een marktconsultatie (zie hiervoor ook 
hoofdstuk 2) wordt in het marktconsultatiedocument uitgewerkt en 
gespecificeerd voor het betreffende probleem, plan, project of voorstel. 
De algehele doelstelling wordt in het volgende onderdeel vertaald in 
de concrete vragen die de projectleider ter toetsing aan de markt voor 
wil leggen. 
De doelgroep van de marktconsultatie is afhankelijk van het object 
en de concrete vraagstelling. In het document wordt gemotiveerd 
aangegeven of de overheid zich tot specifieke doelgroepen c.q. 
marktpartijen richt en of er sprake is van selectie van marktpartijen bij 
de consultatie. Zie verder paragraaf 3.2 van deze werkwijzer. 

Vraagstelling marktconsultatie
De opbouw van de vragen in een marktconsultatiedocument bestaat 
meestal uit een hoofdvraag die de verwachtingen van de overheid 
richting marktpartijen duidelijk maakt, gevolgd door een aantal meer 
concrete en specifiek op het planinitiatief of project gerichte vragen.
De hoofdvraag is veelal gesteld op het niveau van de doelformulering. 
De specifieke vragen gaan in op een aantal kernvragen, bijvoorbeeld 
de voorgestelde techniek of aanpak. Vervolgens kan de projectleider 
een verdere detaillering van de vraagstelling opnemen (soms als 
uitgewerkte vragenlijst).

Voorbeeld opbouw vraagstelling in een marktconsultatiedocument
Hoofdvraag: “In hoeverre sluiten de ideeën van Rijkswaterstaat ten 
aanzien van opdrachtformulering en aanbesteding aan op die van 
de markt?

De volgende kernvragen komen hierbij aan de orde:
Techniek
- In welke mate is het huidige (concept) eisenpakket, 
 en met name het abstractieniveau daarvan realiseerbaar?
- In welke mate is binnen dit eisenpakket ruimte aanwezig voor 
 product- en/of procesinnovatie?
- …..

Vervlechting
- Leidt het voornemen van Rijkswaterstaat om voor het project 
 … [naam project] het aanbestedingsproces met de Tracé/m.e.r.-
 procedure te vervlechten tot meerwaarde voor een potentiële  
 opdrachtnemer en/of Rijkswaterstaat als opdrachtgever?
- Is … [naam project] een geschikt project om vervlechting toe te 
 passen, gegeven de eisen en planologische randvoorwaarden?
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De vraagstelling is veelal direct gekoppeld aan het voorstel, plan 
of idee dat in het document zelf is uitgewerkt. Soms wordt daarbij 
verwezen naar een separaat document (projectbeschrijving, concept 
eisenpakket, overzicht van technische specificaties, en dergelijke).

Tip: bedenk bij het formuleren van de vragen dat een 
marktconsultatie een toetsing is van:
- De haalbaarheid van een project of oplossingsrichting.
- De haalbaarheid van een procesaanpak of voorgestane 
 procesarchitectuur.
- De mate waarin een project interessant is voor participatie 
 door marktpartijen.
- De mogelijkheden rond het project bij marktpartijen.
- De risicoverdeling tussen markt en overheid.

Scherpe vraagstelling in belang alle partijen
Overheid en marktpartijen zijn beide gebaat bij een heldere en scherp 
geformuleerde vraagstelling in het marktconsultatiedocument. Met 
een te vage of een te ruime vraagstelling bestaat er een risico dat 
marktpartijen niet participeren, de marktconsultatie tot frustraties 
bij partijen leidt (het gevoel aan het lijntje te worden gehouden, het 
gevoel dat de overheid niet serieus op antwoorden zit te wachten) 
en dat de marktconsultatie niet het beoogde resultaat oplevert, de 
beoogde bouwstenen voor verdere besluitvorming. 

Toetsend karakter tot uiting brengen in formulering vragen
Het gaat in een marktconsultatie om toetsing van een voorstel, plan of 
idee van de overheid. Dit moet ook helder zijn in de formulering van 
de vraag:
- In welke mate is …?
- Is het voorstel geschikt om …?
- Is het mogelijk om met het voorstel … uit te voeren, 
 te bereiken, te realiseren? 
- Leidt dit voorstel tot …?
- Is het voorstel interessant om …?
- Biedt dit voorstel de mogelijkheden tot …? 

Gesloten vragen met ruimte voor suggesties
De vragen in een marktconsultatie hebben vanwege het toetsende 
doel veelal een gesloten karakter. De marktconsultatie beoogt echter 
wel een bredere beantwoording te krijgen dan alleen ja of nee, 
mogelijk of niet mogelijk. Het zijn vaak de suggesties tot verbetering, 
aanvulling of aanpassing van het voorstel, plan of idee, die voor de 
overheid de meerwaarde van de consultatie vormen.

Voorbeeld vraagstelling die ruimte voor suggesties biedt
Leidt aanpassing van het eisenpakket tot meerwaarde voor 
opdrachtnemer en/of opdrachtgever? Zo ja, welke….
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Diepgang beantwoording is verantwoordelijkheid marktpartijen
Hoever marktpartijen gaan in hun beantwoording en het 
doen van suggesties is hun eigen verantwoordelijkheid. Zij 
zullen daarbij moeten beseffen dat alle informatie die in de 
marktconsultatie wordt ingebracht openbaar is. De overheid moet 
van haar kant deze openbaarheid expliciet duidelijk maken in het 
marktconsultatiedocument. 

Overheid maakt verwachtingen helder betreffende diepgang 
beantwoording 
De overheid maakt helder welke diepgang zij in de consultatie beoogt 
te bereiken door de formulering van de vraagstelling en door het 
expliciet maken van de verwachtingen. Het geven van een indicatie 
van de verwachte tijdsinzet en inspanning van marktpartijen bij 
deelname aan de consultatie is daarbij behulpzaam.
 
Projectbeschrijving
In het marktconsultatiedocument wordt het onderwerp waarop de 
vraagstelling betrekking heeft beschreven. Voor deze beschrijving 
kan geen standaardopzet worden gegeven. Het planinitiatief, project 
of idee waarop de consultatie is gericht kan immers (geen limitatieve 
opsomming) uiteenlopen van:
- Een gesignaleerd probleem.
- Een concreet project of projectonderdeel (aanleg, beheer of 

onderhoud).
- Een technische oplossing.
- Een procedurele benadering.

Om de vragen die de overheid aan de marktpartijen ter toetsing 
voorlegt goed te kunnen beoordelen, is het tegelijkertijd wel van 
belang om het planinitiatief of project waarop de vragen betrekking 
hebben op overzichtelijke en heldere wijze te presenteren. Elementen 
die bij de beschrijving van een planinitiatief minimaal aan de orde 
moeten komen zijn:
- De aanleiding en eventueel relevante voorgeschiedenis van het 

planinitiatief/project.
- Het doel en beoogde resultaat van het planinitiatief /project.
- De projectomgeving waarbinnen het planinitiatief/project 

ontwikkeld wordt.
- Een schets van de inhoud van het planinitiatief/project. 
- De elementen uit het project waarop de vragen van de 

marktconsultatie betrekking hebben, eventueel met nadere 
specificatie (bijvoorbeeld een andere procedure of technische 
vereisten, een conceptmodel van een oplossing of aanpak). Voor 
zover dat nodig is voor de beantwoording kan specifiek ingegaan 
worden op de werkzaamheden in het project.

- De omvang van het project.
- De planning (stand van zaken) van het project, met onder meer de 

fase waarin het project zich bevindt. 
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Daarnaast is het zinvol om ook de bestuurlijke context van het 
project te schetsen. Te denken valt aan zaken als het bestuurlijk 
draagvlak, samenwerking tussen betrokken overheden, bestuurlijke 
afsprakenkaders en convenanten tussen betrokken overheden. 

Tip: onderzoek de bestuurlijk context goed
De periode tussen marktscan en marktconsultatie wordt veelal 
gebruikt voor nader onderzoek. In deze periode is het gewenst ook 
onderzoek te doen naar de bestuurlijke historie van het project en 
het verloop van het samenspel tussen de bij het project betrokken 
overheden.

Projectprocedure
De projectleider besteedt afzonderlijk aandacht aan de procedurele 
aspecten van het planinitiatief of project. Wanneer de marktconsultatie 
zich juist op de procedure of de procesarchitectuur richt zal dit deel 
meer uitwerking en diepgang behoeven. Elementen die hierbij aan de 
orde kunnen komen zijn:
- Planologische procedure.
- Mogelijkheden tot of keuze voor vervlechting.
- Planning en fasering van het project/planinitiatief.
- Vergoedingen.

Technische eisen en voorwaarden
Voor de beantwoording van de vragen kan het nodig zijn om in 
het marktconsultatiedocument zicht te bieden op de technische 
specificaties van een project (bijvoorbeeld van belang bij vragen 
gericht op de haalbaarheid van een bepaalde technische oplossing 
of het peilen van interesse voor realisatie door en bij marktpartijen). 
Deze technische specificaties kunnen ook als bijlage bij het 
marktconsultatiedocument worden opgenomen.

Juridische en procedurele aspecten rond marktconsultatie
In het marktconsultatiedocument worden de juridische en procedurele 
eisen en voorwaarden benoemd, die de overheid in acht neemt en 
daarmee mede van belang zijn voor de marktpartijen. 

Kernboodschap richting marktpartijen is dat de marktconsultatie 
geen onderdeel uitmaakt van een aanbestedingsprocedure en dat 
de resultaten van marktconsultatie openbaar zijn. Het al dan niet 
meedoen aan een marktconsultatie heeft dan ook geen consequenties 
(voor- of nadeel) voor een eventueel latere aanbesteding. 

Tip: draag als overheid zorg voor een net en zorgvuldig verloop 
van een marktconsultatie
Geef als overheid goed aan wat het doel is van de inschakeling van 
marktpartijen en hoe de resultaten van de marktconsultatie bekend 
worden gemaakt. Dit draagt bij aan een zorgvuldig verloop van de 
consultatie.
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Op de juridische en procedurele eisen en voorwaarden die gelden bij 
marktconsultaties wordt verder ingegaan in hoofdstuk 4 van deze 
werkwijzer.
 
Bepalen communicatiestrategie
Met het oog op de openbaarheid en transparantie is het van belang 
dat bij de voorbereiding van de marktconsultatie goed wordt 
nagedacht over de wijze van communiceren en de strategie die de 
overheid op dit vlak wil hanteren. Daarbij dient de projectleider ook 
stil te staan bij de impact die de marktconsultatie heeft richting media 
en de wijze waarop ook marktpartijen de media kunnen voeden en 
beïnvloeden. 

Tip: maak analyse van mogelijke interesse en exposure van het 
planinitiatief/project in de pers
Maak voorafgaande aan de marktconsultatie een goede analyse 
van de mogelijke interesse die de pers heeft in het planinitiatief 
of project en de kansen om aandacht ervoor te vragen. Daarbij 
dient ook te worden bezien welke belangen er bij marktpartijen en 
publieke partijen spelen om de media op te zoeken.

Onderdeel van de communicatiestrategie is ook de wijze waarop door 
de initiatiefnemer de media worden benut bij het uitnodigen van 
partijen (paragraaf 3.2) en het verspreiden van informatie en resultaten 
uit de consultatie (paragraaf 3.5). 

Inrichting en vormgeving marktconsultatie

Aanpak per fase concreet uitwerken
In het marktconsultatiedocument worden keuzes gemaakt over 
de inrichting en vormgeving van de consultatie. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan de algehele fasering, met een verdeling in de 
onderstaande fases:
- De uitnodiging van partijen.
- De vormgeving en inrichting van de consultatie.
- De wijze van verslaglegging.
- De publicatie van de resultaten en de algemene communicatie over 

het project.
- De verdere procedure en de wijze waarop de uitkomsten worden 

ingebracht in de besluitvorming.

Voor de uitwerking van deze aanpak is het van belang dat de 
projectleider van meet af aan de eigen rol en de positie van de 
overheid in het proces helder maakt: De overheid legt haar voorstellen, 
plannen en/of ideeën vrijblijvend ter toetsing voor aan de markt 
en opereert daarbij volledig transparant. Alle uitkomsten van de 
marktconsultatie zijn openbaar. De overheid neemt op basis van de 
uitkomsten eigenstandig besluiten. 
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Belangrijke keuzes rond de uitwerking van de fasering 
Een marktconsultatie kan op meerdere manieren vorm worden 
gegeven. De keuzes in de aanpak en de uitwerking en inrichting van 
de onderscheiden fases zijn mede afhankelijk van:
- De ambitie van de overheid en het resultaat dat zij beoogt.
- Het karakter van de vraagstelling.
- Het soort marktpartijen dat om reflectie wordt gevraagd.

Drie keuzes zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de aanpak 
van de marktconsultatie:
1 Wel of geen selectie van uit te nodigen partijen?
2 Schriftelijke of mondelinge consultatie?
3 Interactieve of niet interactieve consultatie?
Daarnaast kan nog de vraag aan de orde zijn of de overheid de 
marktconsultatie zelf uitvoert of laat uitvoeren door een externe partij. 

De genoemde keuzes zijn primair afhankelijk van het doel dat met de 
marktconsultatie wordt beoogd en zijn daarmee tegelijkertijd relevant 
voor de uiteindelijke uitkomst. In de tabel op de volgende pagina 
zijn schematisch de voor- en nadelen van de afzonderlijke keuzes 
weergegeven.

Inrichtingsvormen Voordelen Nadelen

Selectie van partijen in de 
consultatie

- Kostenefficiënt
- Gerichte inschakeling benodigde 
 expertise 
- Meer diepgang in consultatie

- Mist informatie en reflectie aantal partijen
- Schijn van bevoordeling
- Geen verkenning van mogelijkheden 
 tot samenwerking 

Schriftelijke consultatie - Kostenefficiënt
- Afzonderlijke reflectie op vragen 
 door partijen
- Geschikt voor eenvoudige vragen 
- Weinig ruimte voor profilering
- Alle partijen gelijke kansen en 
 mogelijkheden voor beantwoorden  
 vragen 

- Geen interactie tussen partijen
- Geen mogelijkheden tot toelichting op  
 vraagstelling en planinitiatief/project
- Minder geschikt voor complexe vragen
- Biedt minder ruimte voor suggesties

Mondelinge consultatie - Meer diepgang en ruimte voor 
 toelichten antwoorden
- Beter geschikt voor complexere 
 vraagstukken
- Meer ruimte voor profilering en 
 imagobuilding

- Vraagstelling goed vasthouden 
 kan lastig blijken 
- Vergelijkbaarheid antwoorden 
 kan lastig blijken 
- Toelichting geven vrijwel onvermijdelijk, 
 daardoor verschillen in informatie

Interactieve consultatie - Partijen reflecteren op elkaars 
 antwoorden 
- Interactie tussen partijen
- Meer diepgang en ruimte voor 
 toelichten antwoorden
- Beter geschikt voor complexere 
 vraagstukken
- Meer ruimte voor profilering en 
 imagobuilding

- Sommige partijen kunnen onvoldoende 
 aan bod komen 
- Enkele partijen kunnen consultatie 
 overheersen
- Eerste antwoord kan toon consultatie 
 zetten

Tabel �.1 Voor- en nadelen verschillende inrichtingsvormen marktconsultatie
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Voor de verdere uitwerking van de fases en de daarin te maken keuzes 
verwijzen wij naar de volgende paragrafen, waarbij opgemerkt wordt 
dat veel van de daarin opgenomen informatie feitelijk al in de fase van 
het opstellen van het marktconsultatiedocument relevant is.

Planning
Een concrete planning met data maakt onderdeel uit van het 
marktconsultatiedocument. Hierbij kan ook expliciet worden 
aangegeven wat de verwachte inspanning van marktpartijen is.

Bijlagen
In bijlagen kan additionele informatie over het planinitiatief of 
project worden opgenomen: kaartmateriaal, technische specificaties, 
achtergrondinformatie over de context van het project, of een meer 
gedetailleerd overzicht van de vragen. Er is op voorhand geen volledig 
overzicht te geven van de mogelijke onderdelen van een bijlage bij een 
marktconsultatiedocument.

�.� Uitnodigen partijen

�.�.1 Wel of geen selectie van uit te nodigen partijen?
Op de voor- en nadelen van het selectief uitnodigen van marktpartijen 
is ingegaan in tabel 3.1. Meestal is er sprake van een open en brede 
uitnodiging van marktpartijen en zal de overheid zich richten op het 
informeren en uitnodigen van alle mogelijk geïnteresseerde partijen. 
De selectie wordt daarmee feitelijk volledig aan de markt zelf over 
gelaten. 

De keuze voor een brede en open uitnodiging van marktpartijen 
wordt bepaald door de doelen die de overheid heeft rond de 
marktconsultatie in samenhang met de beoordeling van de voor- en 
nadelen van selectie. Zolang een marktconsultatie maar transparant 
is en niet leidt tot bevoordeelde posities voor latere trajecten en de 
uitkomsten openbaar zijn, staat het de overheid vrij om marktpartijen 
selectief uit te nodigen voor deelname aan een marktconsultatie.

Er kunnen meerdere redenen zijn om tot een dergelijke selectie te 
komen:
- De vraag is zo specifiek dat slechts een select aantal marktpartijen 

hem kunnen beantwoorden (marktpartijen stellen daar tegenover 
dat zij het beste zelf kunnen bepalen of de vraagstelling voor hen 
interessant is).

- De overheid wil een reactie van een aantal specifiek te benoemen 
marktpartijen.

- De overheid wil uit overwegingen van kostenefficiëntie de omvang 
en inspanning rond de marktconsultatie beperkt houden (dit kan 
bijvoorbeeld passief door het aantal deelnemers te maximeren of 
actief door selectief marktpartijen te benaderen).



�7Werkwijzer Marktconsultatie

Het is ook mogelijk mengvormen te hanteren. Bijvoorbeeld een open 
consultatie gevolgd door een verdiepingslag met enkele geselecteerde 
partijen. Of omgekeerd een sondering van de vraagstelling bij enkele 
geselecteerde partijen, gevolgd door een open consultatie.

Een specifiek aandachtspunt vormt de eventuele wenselijkheid of 
noodzaak om ook internationale partijen uit te nodigen. Internationale 
partijen zijn bij een open uitnodiging van marktpartijen per definitie 
niet uitgesloten van deelname. Er kunnen echter overwegingen zijn om 
internationale partijen nadrukkelijk uit te nodigen. Bijvoorbeeld omdat 
zij beschikken over zeldzame expertise en ervaring of omdat er op de 
Nederlandse markt geen of slechts een beperkt aantal partijen actief is.

�.�.� Hoe partijen uit te nodigen?
Partijen kunnen op meerdere manieren worden uitgenodigd. De meest 
gangbare wijzen van uitnodigen zijn:
- Het gericht aanschrijven van bekende partijen in het netwerk van 

de overheid of het project, nationaal en internationaal.
- Het plaatsen van een (voor)aankondiging op relevante websites.
- Het publiceren van een vooraankondiging in (inter)nationaal 

verschijnende vakbladen en/of dagbladen.

Tip: combineer verschillende publicatievormen
In de huidige praktijk wordt veelal gekozen voor een combinatie 
van bovenstaande vormen.

Het is gangbaar partijen te vragen hun interesse in deelname aan 
de marktconsultatie kenbaar te maken, waarbij vervolgens het 
marktconsultatiedocument wordt toegezonden. Dit is zeker wanneer 
er wordt gewerkt met bijeenkomsten ook om logistieke redenen 
van belang (er is dan een indicatie van het aantal te verwachten 
deelnemers). Het is echter ook mogelijk dat partijen niet vooraf 
kenbaar hoeven te maken dat zij interesse hebben in deelname aan 
de marktconsultatie. In dat geval dient het marktconsultatiedocument 
rechtstreeks en zonder verdere tussenkomst van de overheid 
beschikbaar te zijn (bijvoorbeeld te downloaden van een website). 

�.� Consultatie

De vormgeving en inrichting van de consultatiefase is zoals gesteld 
afhankelijk van de keuzes:
- Wel/geen selectie van marktpartijen.
- Schriftelijke en/of mondelinge consultatie.
- Interactief of niet.

Zie voor een overzicht van de voor- en nadelen tabel 3.1.

De overheid kan daarnaast de keuze maken om de consultatie in eigen 
beheer uit te voeren of extern te laten uitvoeren of begeleiden.
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�.�.1 Schriftelijke of mondelinge consultatie?

Motivering afweging
Schriftelijk of mondeling consulteren geeft een groot verschil in 
de stijl van werken. Schriftelijk is in het algemeen afstandelijker 
dan mondeling en de schriftelijke consultatie kent in de regel 
een statisch karakter, hoewel hier via allerlei multimediale 
toepassingsmogelijkheden steeds meer dynamisch te werk kan worden 
gegaan.

Zowel bij schriftelijke als bij mondelinge consultatie moet de 
vraagstelling helder zijn geformuleerd, maar een schriftelijke 
consultatie stelt hieraan toch hogere eisen. De vraag kan immers 
niet direct worden toegelicht en ook de aanleiding en context en de 
verwachtingen die de overheid bij de beantwoording van de vragen 
heeft moeten direct helder zijn uit de stukken. Ter plekke zaken 
toelichten kan immers niet. 

Schriftelijke consultatie
Voor relatief eenvoudige toetsingsvragen kan een schriftelijke 
consultatie uitstekend voldoen. Het is zelfs zeer de vraag of het zinvol 
is om bij relatief eenvoudige vragen over te gaan tot het beleggen van 
een bijeenkomst. 
Een schriftelijke consultatievorm ligt ook sneller voor de hand wanneer 
de projectleider separate reacties van te consulteren partijen wil 
hebben en/of geen interactie tussen de partijen wil laten plaatsvinden 
bij de beantwoording van de vragen. 

Bij een schriftelijke consultatie zijn er meerdere werkvormen denkbaar:
- Het opsturen van een vragenlijst.
- Het werken met digitale, eventueel web based, vragenlijst.
- Het werken met interactieve vragenlijsten of digitaal 

discussieplatform. 

Mondelinge consultatie
Bij hele complexe en contextgevoelige vragen ligt een mondelinge 
consultatie meer voor de hand. Daarbij kan onderscheid worden 
gemaakt naar mondelinge consultatie in de vorm van:
- Bilaterale gesprekken.
- Werkbijeenkomsten/sessies.
- Chatrooms, versnellingskamers, of digitale conferenties. 

Een combinatie van schriftelijk en mondeling is ook mogelijk.
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Combineren van schriftelijke en mondelinge consultatievormen is 
effectief en efficiënt
Een combinatie van schriftelijk en mondeling kan in de praktijk 
als volgt worden ingericht. De marktconsultatie start met het 
toezenden van een beperkt aantal vragen die ter toetsing 
aan marktpartijen worden voorgelegd. Na bestudering van 
de antwoorden nodigt de projectleider alle of een selectie 
van marktpartijen uit voor een werkbijeenkomst. Deze 
werkbijeenkomst is gericht op verdere verdieping van de 
antwoorden op de ter toetsing voorgelegde vragen en het via 
interactie met de marktpartijen verkrijgen van suggesties rond 
door de overheid voorgestelde oplossingen. Deze gecombineerde 
aanpak leidt tot een hoger resultaat en houdt tegelijkertijd de 
inspanning van marktpartijen beperkt. Dit komt met name voort 
uit feit dat de overheid bij de vraagstelling werkt van grof naar fijn. 
Dit houdt in dat de vraagstelling gedurende de marktconsultatie 
scherper wordt. Alleen de aangescherpte vraagstelling bespreekt 
de overheid op interactieve wijze met marktpartijen.

�.�.�  Interactieve of niet interactieve consultatie?

Motivering afweging
Interactief heeft als voordeel dat partijen op elkaar kunnen reageren 
en dat er dus ook al direct sprake is van reflectie op de antwoorden die 
marktpartijen geven. Nadeel van deze interactie is dat niet alle partijen 
en hun antwoorden en suggesties in gelijke mate aan bod komen 
(geldt met name voor interactieve bijeenkomsten). Dit nadeel van een 
interactieve benadering kan worden ondervangen door:
- Partijen vooraf schriftelijk te consulteren over hun antwoorden.
- Werkbijeenkomst zo in te richten dat eerst elke partij zijn/haar 

antwoorden presenteert en daarna pas tot discussie wordt 
overgaan.

- Zorg te dragen voor een goede gespreksleider. 

Tip: kies voor een onafhankelijke gespreksleider
Een goede gespreksleider is een belangrijke voorwaarde voor het 
succesvol laten verlopen van een bijeenkomst in het kader van 
een marktconsultatie. Een onafhankelijke externe gespreksleider 
vergroot de kans dat partijen gemakkelijk tot uitwisseling van 
kennis en informatie komen. 

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij de overheid juist geen interactie 
tussen de marktpartijen onderling wil hebben. Voorbeeld hiervan kan 
zijn het peilen van interesse tot participatie of de beoordeling van een 
concept eisenpakket.
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Tip: houd rekening met andersoortige belangen 
en effecten bij keuzes
Een marktconsultatie kan ook andere functies vervullen dan 
uitsluitend het antwoord krijgen op een aantal vragen. Deze 
functies zijn van belang bij het maken van de keuze voor een 
schriftelijke of mondelinge consultatievorm en/of de keuze voor 
of tegen een interactieve benadering. Voorbeeld hiervan is dat 
marktpartijen vooral tijdens bijeenkomsten ook zicht krijgen op 
mogelijk te vormen combinaties. Een ander voorbeeld is dat de 
marktconsultaties bijdragen aan het herstel van vertrouwen in 
elkaar tussen overheid en markt. Mondeling werkt daarbij beter 
dan schriftelijk, vanwege het rechtstreekse contact.

De op dit moment in de praktijk meest gangbare interactieve 
consultatievormen zijn consultatie-bijeenkomsten. Tot op heden vindt 
in vrijwel alle gevallen fysieke uitwisseling van kennis en informatie 
plaats. Een meer virtuele setting is denkbaar, maar haalt een deel 
van de meerwaarde voor marktpartijen weg. Hierbij kan worden 
gedacht aan interactieve uitwisselingtools op het internet, digitale 
discussieplatforms of digitale conferenties. 

�.�.� Marktconsultatie; zelf doen of laten doen?
De marktconsultatie vindt altijd plaats op initiatief van de overheid. 
De overheid legt immers vragen ter toetsing voor aan de markt. Dit 
houdt echter niet in dat de overheid de marktconsultatie altijd in eigen 
beheer uitvoert. Er kunnen verscheidene overwegingen zijn om de 
marktconsultatie geheel of gedeeltelijk uit te besteden. 

De meest voorkomende overwegingen zijn:
- Behoefte aan een onafhankelijke en objectieve voorzitter tijdens 

interactieve sessies.
- Wegnemen wantrouwen door de organisatie onder te brengen bij 

onafhankelijke partijen of een koepelorganisatie marktpartijen.
- Specifieke expertise in bepaalde consultatietechnieken of 

gegevensverwerking.
- Capaciteitsproblemen bij de overheid/uitvoerende dienst.

Deze keuze kan zelfs al aan de orde zijn in het stadium van het 
opstellen van het marktconsultatiedocument zelf. Bij veel van de in 
achterliggende jaren uitgevoerde marktconsultaties waren externen al 
vroegtijdig betrokken bij de uitwerking van de marktconsultatie. 

Meerdere op elkaar aansluitende marktconsultaties
Een marktconsultatie is in de regel een compact proces met een 
beperkte doorlooptijd. Daarbinnen is het mogelijk de marktconsultatie 
gefaseerd op te bouwen, bijvoorbeeld door de eerder genoemde 
combinatie van een globale schriftelijke toetsing van de vragen, 
gevolgd door een verdere verdieping in een werkbijeenkomst. Ook is 
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het mogelijk dat er meerdere marktconsultaties na elkaar plaatsvinden, 
waarbij er tussentijds nader onderzoek of uitdieping van voorstellen of 
ideeën plaatsvindt. Aandachtspunt is wel dat door een opeenvolging 
van meerdere consultaties er niet alsnog een onevenredige inspanning 
en investering van marktpartijen wordt gevraagd, zonder dat daar 
vergoedingen tegenover staan.

Indien een consultatie uit meerdere opeenvolgende sessies bestaat 
is het zinvol tussentijds de uitkomsten van de deelsessies bekend 
te maken aan alle deelnemende partijen. Dat draagt bij aan de 
transparantie en leidt tot een iteratief proces waarbij uitkomsten uit de 
ene sessie worden ingebracht in de volgende sessie. 

Feitelijk brengt een gefaseerde opbouw van een marktconsultatie of 
het achter elkaar uitvoeren van meerdere marktconsultaties met zich 
mee dat de overheid tussentijds de vraagstelling opnieuw specificeert 
en verspreidt. Daarbij worden de in dit hoofdstuk onderscheiden 
stappen, waarlangs een marktconsultatie verloopt, geheel of 
gedeeltelijk opnieuw doorlopen (verslag, publiceren, bijstellen 
vraagstelling, uitnodigen partijen en consultatie).

�.4 Verslag marktconsultatie

Antwoorden op vragen staan centraal
Van de gehele marktconsultatie wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag is openbaar. In dit verslag staat tenminste een objectieve en 
feitelijke beschrijving van de antwoorden die per vraag zijn gegeven. 
In het verslag worden het doel van de marktconsultatie en de gestelde 
vragen expliciet vermeld.

De beschrijving van de beantwoording van de vragen vindt plaats 
op het niveau van een synopsis van de afzonderlijke antwoorden, 
waarbij relevante afwijkende antwoorden worden vermeld. Het is 
niet nodig alle individuele antwoorden in het verslag op te nemen. 
Het specificeren welke partij welke antwoorden heeft gegeven, is niet 
functioneel en het verdient aanbeveling het verslag zoveel mogelijk te 
anonimiseren. 

Het is verstandig en wenselijk om het verslag in concept voor te leggen 
aan de bij de marktconsultatie betrokken marktpartijen en het door 
deze partijen te laten verifiëren op feitelijke onjuistheden.

Tip: check verslag voorafgaande aan publicatie bij deelnemers 
consultatie
Stuur het verslag in concept naar de deelnemers aan de 
marktconsultatie ter toetsing op een juiste weergave van 
ingebrachte meningen en opinies. Doe dit zeker als het aantal 
deelnemers aan de marktconsultatie een beperkte omvang kent. 
Het gaat hierbij uitdrukkelijk om het voorkomen van feitelijke 
onjuistheden, niet om het terugnemen van gedane uitspraken.
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Onderscheid naar herkomst antwoorden op hoofdlijnen relevant
Waar relevant kan in het verslag een nader onderscheid worden 
gemaakt naar het soort partijen dat bepaalde antwoorden heeft 
gegeven. Bijvoorbeeld een onderscheid naar projectontwikkelaars, 
aannemerij, ingenieursbureaus. 

Opnemen verantwoording aanpak marktconsultatie wenselijk
In het verslag wordt ook een beknopte verantwoording opgenomen 
van de wijze waarop de marktconsultatie is uitgevoerd. Deze 
procesinformatie is relevant voor partijen bij:
- De borging van de transparantie van het proces.
- Het inschatten van de context van de beantwoording van vragen.
- Eventuele vervolgtrajecten rond het project. 
- Toekomstige afwegingen van marktconsultaties (evaluatie).

Opnemen deelnemerslijst 
Het opnemen van een deelnemerslijst is niet strikt noodzakelijk, maar 
maakt het doorlopen proces wel transparant.

�.5 Openbaar maken resultaten marktconsultatie

Verslag voor iedere belangstellende beschikbaar
De uitkomsten van de marktconsultatie zijn openbaar. 
Openbaarmaking omvat het beschikbaar stellen van het verslag voor 
iedere belangstellende. Dit is met name van belang om er voor te 
zorgen dat er sprake is van een volledige nivellering van mogelijke 
informatieverschillen voor alle belanghebbenden op het moment dat 
het project in aanbesteding wordt gebracht.

Tip: houd bij openbaarheid rekening met procedurele vereisten 
binnen de overheid
Besef als overheid dat bij een marktconsultatie er ook vroegtijdig 
publiciteit kan ontstaan over de gedane voorstellen en 
bijbehorende vragen aan de markt. Houd daarbij ook rekening met 
de interne mogelijkheden en beperkingen tot het betrachten van 
openheid, onder meer in relatie tot procedurele vereisten rond de 
toezending van stukken aan de Tweede Kamer.

Wijze van publicatie en verspreiding
Basisregel is dat in elk geval alle deelnemers aan de consultatie het 
verslag ongevraagd krijgen toegezonden. In bredere kring verspreiden 
van het verslag kan plaatsvinden via het publiceren:
- Op relevante websites van de overheid.
- Het plaatsen van een advertentie in vakbladen of dagbladen.

Bij beide publicatievormen is het mogelijk aan te geven dat het verslag 
kan worden opgevraagd of gedownload. 
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Tip: maak gebruik van publicatiemogelijkheden via 
koepelorganisaties
Bij het verspreiden van de resultaten van een marktconsultatie 
kan het zeer functioneel zijn om daarvoor de publicatielijnen 
en -mogelijkheden van koepelorganisaties bij marktpartijen te 
gebruiken.

Aanvullend kan worden overwogen om de uitkomsten ook onder de 
aandacht te brengen door er via artikelen in vakbladen en/of landelijke 
pers aandacht aan te besteden.

�.� Inbrengen resultaten marktconsultatie 
 in besluitvorming

De projectleider zorgt ervoor dat de uitkomsten van de 
marktconsultatie beschikbaar komen voor zijn opdrachtgever voor 
verdere besluitvorming. Daartoe legt hij op het verslag een apart 
beslisdocument, waarin hij aangeeft welke besluiten op basis van de 
uitkomsten van de marktconsultatie aan de orde zijn. Dit beslistraject 
is de eigen verantwoordelijkheid van de overheid en zij bepaalt ook op 
welke wijze er over de besluiten wordt gecommuniceerd. 
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4.1 Marktconsultatie maakt geen onderdeel 
 uit van aanbesteding

Een marktconsultatie is een van de vele instrumenten die een 
rol spelen bij de ontwikkeling en verdere besluitvorming over de 
realisatie en exploitatie van infrastructurele projecten. Overheid 
en marktpartijen kennen daarbij ieder hun eigen rol en positie. Op 
de positie van de marktconsultatie in het totale procesverloop is al 
uitvoerig ingegaan in hoofdstuk 2.

De marktconsultatie is één van de instrumenten die de overheid 
kan inzetten in de precontractuele fase. De marktconsultatie maakt 
uitdrukkelijk geen deel uit van een aanbestedingsprocedure. Het is 
zaak dit ook expliciet op te nemen in het marktconsultatiedocument. 

4.� Verplichtingen vanuit aanbestedingsregelgeving

De onderlinge verhoudingen en posities tussen overheid en 
marktpartijen zijn in Europese regels rond aanbestedingen in hoge 
mate gereguleerd. Deze regels hebben ook invloed op de wijze waarop 
overheid en marktpartijen voorafgaande aan een aanbesteding in de 
precontractuele fase met elkaar omgaan. 

De Europese regels en aanbestedingsregels stellen eisen en 
voorwaarden die in acht moeten worden genomen op het moment dat 
er voor een marktconsultatie wordt gekozen. De belangrijkste eis is 
dat er geen beperking van mededinging plaatsvindt. Op het moment 
van aanbesteding mag geen enkele partij in een bevoordeelde positie 
verkeren. 

Uit “Marktconsultatie: een dialoog tussen markt en overheid”
‘Dit houdt in dat bij een marktconsultatie er voor moet 
worden gewaakt dat deelnemers aan de consultatie niet een 
onaanvaardbaar grote voorsprong krijgen en deelnemers daarmee 
het risico lopen van deelname aan de aanbesteding van (delen 
van) het project te worden uitgesloten. De overheid dient er 
voor te zorgen dat bij een marktconsultatie een evenwicht 
bestaat tussen de behoefte om volledig te worden geïnformeerd 
en de bescherming van deelnemers en niet-deelnemers aan de 
marktconsultatie.’ 

Voor projectleiders is het relevant om te weten wat volgens de 
regelgeving voor aanbestedingen wel en niet kan en welke (juridische) 
risico’s er zijn bij marktconsultaties. De crux zit in het openbaar maken 

4 Eisen en voorwaarden bij marktconsultatie
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van de uitkomsten van de marktconsultatie en in de openbaarheid 
van de informatie die de overheid tijdens de consultatie verstrekt. 
Dit borgt namelijk het nivelleren van de ongewenste verschillen in 
de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie die tijdens de 
marktconsultatie naar voren is gekomen en die van belang is voor de 
vervolgstappen, met name een mogelijke aanbesteding. 

Samengevat gelden bij een marktconsultatie onderstaande eisen en 
voorwaarden vanuit de aanbestedingsregelgeving:

Juridische eisen aan marktconsultatie vanuit aanbestedingsregels5

- Marktpartijen komen door deel te nemen aan de 
 marktconsultatie niet in een bevoordeelde of benadeelde positie 
 op het moment van aanbesteding.
- Uitkomsten van de marktconsultatie worden openbaar 
 gemaakt.
- Ontlenen van rechten uit de informatie die is verstrekt in de 
 marktconsultatie, is niet mogelijk.
- Het honoreren van claims van marktpartijen over het gebruik 
 van informatie of vertrouwelijkheid is niet mogelijk. 

4.� Overige eisen en voorwaarden 
 bij marktconsultatie

Een marktconsultatie is zowel voor de overheid als voor de 
marktpartijen geheel vrijblijvend. Er zijn wederzijds geen 
verplichtingen.

Deze vrijblijvendheid laat onverlet dat de overheid wel de verplichting 
kent om bij een marktconsultatie:
- Zorg te dragen voor een transparant proces van marktconsultatie.
- Betrouwbaar en correct om te gaan met versterkte informatie.
- De verstrekte informatie tijdens de marktconsultatie adequaat te 

bundelen in een verslag.
- Het verslag openbaar te maken.

Tip: meld in het marktconsultatiedocument dat informatie uit 
de marktconsultatie kan afwijken van informatie die later wordt 
verstrekt.

Het is gegeven het vrijblijvende karakter in de regel niet aan 
de orde een vergoeding toe te kennen voor deelname aan een 
marktconsultatie. Marktpartijen kunnen geen rechten of privileges 
ontlenen aan deelname aan de marktconsultatie of verstrekte 
informatie tijdens de marktconsultatie. Bij aanbesteding bestaat er 
geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen 
aan een marktconsultatie.

5   ”Marktconsultatie: een dialoog tussen markt en overheid”, juni 2005, Kenniscentrum PPS.
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De overheid is niet gebonden aan de uitkomsten van de consultatie of 
de verplichting tot projectrealisatie c.q. aanbesteding van het project 
waarop de marktconsultatie betrekking heeft.

Een marktconsultatie kan wel worden gebruikt om creatieve ideeën en 
oplossingen te toetsen maar is niet geschikt om dergelijke ideeën en 
oplossingen te genereren (behalve suggesties voor verbetering).

Samengevat gelden de overige eisen en voorwaarden bij een 
marktconsultatie:

Overige eisen en voorwaarden bij een marktconsultatie
- Marktconsultatie is voor beide partijen geheel vrijblijvend.
- Proces marktconsultatie is volledig transparant.
- Ontlenen van rechten uit de informatie verstrekt in 
 marktconsultatie is niet mogelijk.
- Verstrekken van een vergoeding is in beginsel niet aan de orde.
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Bijlage 1
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Praktische tips

In deze werkwijzer treft de projectleider van infrastructuurprojecten 
adviezen aan over het inrichten van de marktconsultatie en onderdelen 
daarvan. Hieronder de aanbevelingen en de vindplaats.

Bijlage �

Aanbeveling  Par.

Een marktconsultatie is geen aanbesteding en heeft geen invloed op de positie van marktpartijen bij de latere aanbesteding 2.1

Bepalend voor het al dan niet houden van een marktconsultatie is de vraag of de overheid zelf de mogelijkheden en 
beperkingen van een project, idee of oplossingsrichtingen voor planinitiatieven overziet

2.2

Een marktconsultatie geeft inzicht in de haalbaarheid van ideeën, voorstellen of oplossingsrichtingen en peilt de interesse en 
mogelijkheden van private partijen voor uitwerking en realisatie

2.3

Een marktconsultatie is geen wondermiddel om een project vlot te trekken 2.3

De inspanning die men van marktpartijen vraagt voor een marktconsultatie moet beperkt zijn. 
Overweeg bij een grotere investering een ander instrument

2.3

Start met het opstellen van een marktconsultatiedocument, het plan van aanpak voor de marktconsultatie. 
Het document heeft een in- en externe functie

3.1.1

De marktscan levert veel bruikbare informatie voor het marktconsultatie-instrument 3.1.2

Een kick-off meeting met het projectteam en/of enkele experts uit de eigen organisatie helpt bij het opstellen van het 
marktconsultatiedocument 

3.1.3

Inschakelen externen en uitbesteden van de voorbereiding van een marktconsultatie is mogelijk 3.1.3

Vragen in een marktconsultatie zijn meestal een hoofdvraag en een aantal meer concrete en specifieke vragen, 
bijvoorbeeld over de techniek of aanpak

3.1.4

Een vage of te ruime vraagstelling kan leiden tot frustraties bij marktpartijen en tot het niet behalen van het beoogde 
resultaat

3.1.4

Maak de verwachte diepgang van de beantwoording van de vragen door marktpartijen vooraf duidelijk 3.1.4

Benoem de juridische en procedurele eisen en voorwaarden, die de overheid in acht neemt 3.1.4

Geef bij de uitwerking van de marktconsultatie duidelijkheid over: is er selectie van uitgenodigde partijen, 
is de consultatie schriftelijke of mondeling, is de consultatie interactief of niet?

3.2

De overheid kan de marktconsultatie zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een externe partij 3.3.3

Meerdere marktconsultaties achter elkaar schakelen is mogelijk. Let op dat er niet alsnog een onevenredige inspanning en 
investering van marktpartijen wordt gevraagd

3.3.3

Van de gehele marktconsultatie wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is openbaar. Beantwoording van de vragen 
staat centraal

3.4

Openbaarmaking is belangrijk om informatieverschillen bij belanghebbenden te nivelleren op het moment dat het project 
in de aanbesteding komt

3.5

De Europese regels en aanbestedingsregels stellen eisen en voorwaarden aan een marktconsultatie. 
De belangrijkste is dat er geen beperking van mededinging plaatsvindt

4.2

Een marktconsultatie is voor de overheid en marktpartijen geheel vrijblijvend. Er zijn wederzijds geen verplichtingen 4.3
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