
MKB Convenant | Samenwerken vanuit vertrouwen

Projecten duren vaak langer of hebben 
niet het gewenste resultaat omdat 
marktpartijen niet de rol kunnen 
pakken die ze idealiter hebben.

Huidige situatie bij aanbestedingen

Wat levert het op?

Voor gemeenten:
Voor bedrijven:

Marktpartijen 
concurreren dan
vooral op prijs. 
Kennis blijft
onzichtbaar

Het MKB-convenant is een juridisch getoetste samenwerkingsvorm 
waarbij de markten de overheid in een vroeg stadium samenwerken. 

De bedrijven die deelnemen aan het convenant denken mee 
over de toekomstige aanbestedingen in de gemeente. 

Deze manier van samenwerken vergroot de 
transparantie tussen partijen, het geeft de markt 

de mogelijkheid om innovaties in plannen in te 
passen, het gaat verspilling in de 

routinematig inkoop tegen en 
het verbetert het kwaliteitsniveau 

van geleverde diensten. 

Zo moet 
het worden!

U vraagt, wij draaien!

Dit kon je
toch weten..?

jullie wilden 
het zo!

Zo kan het ook!

Verbeteren

De opdrachten die gemeenten op de markt brengen 
zijn vaak te complex voor individuele bedrijven. 
In het mkb-convenant verenigen de bedrijven de 
krachten om zo een goede aanbieding te kunnen doen.

Het convenant voorziet ook in het opleiden van 
medewerkers op de laatste technieken en competenties. 
Zo geef je als bedrijf vorm aan leven lang leren.

Dit leren werkt goed omdat het gaat om repeterende 
werkzaamheden. In elke volgende klus heb je profijt 
van de geleerde lessen.

.

Betere en modernere oplossingen door de 
inbreng van de kennis van de markt bij het 
formuleren van de uitvraag

Doordat de aannemer zijn verantwoordelijk-
heid neemt scheelt dit tijd en capaciteit 
aan de kant van de overheid

Kostenbesparing omdat het bij aanvang van 
een project duidelijk is wat er moet gebeuren 
en wat het kost 

Overheden bedenken, uit enthousiasme,
maar soms ook uit wantrouwen naar de 
markt, vaak zelf de oplossing voor hun 
bouw- en infraprojecten. 

De Oplossing l MKB-Convenant

Zij doen al mee!
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