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1. Offerte aanvraag DCMR 
Voor u ligt een offerte aanvraag van de DCMR Milieudienst Rijnmond gevestigd te Schiedam.  
 
De DCMR  
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar 
een goede leefomgevingskwaliteit. 
 
De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De 
dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een 
rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een 
hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe 
samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie 
en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. 
 
De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige 
regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door: 

• opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels; 
• maken van vergunningen; 
• monitoren van milieukwaliteit; 
• adviseren over milieu en veiligheid; 
• optreden bij overlast en incidenten. 

 
Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. 
De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst 
gehouden aan de Aanbestedingswet 2012. 
 
 



 

Organogram 
 
 

 
 
 
 
 
Afdeling 
De afdeling Middelen en Control is ondersteunend en kaderstellend richting de overige 3 
afdelingen waar de primaire processen worden uitgevoerd.  
 
Bureau 
Het cluster Informatievoorziening (IV), onderdeel van het bureau Personeel, Informatie en 
Managementondersteuning (PIM), bestaat uit 20 medewerkers die zich bezighouden met alle 
voorkomende thema’s en projecten op het gebied van informatievoorziening. 
 
 
 
 
 



 

2. Behoefte  
Het cluster informatie is op zoek naar een Senior Projectmanager die leiding gaat geven aan het 
vooronderzoek naar een nieuw financieringsmodel en aan de aanbesteding van een nieuw 
financieel administratief systeem. 

2.1 Achtergrond opdracht 

De DCMR rekent momenteel bijna al haar opdrachten op nacalculatiebasis af met haar 
opdrachtgevers. Positieve exploitatieresultaten aan het eind van het jaar worden over het 
algemeen toegevoegd aan bestemmingsreserves. Hieruit worden veel (innovatie en ICT) 
ontwikkelingen gefinancierd. Om af te rekenen met haar opdrachtgevers hanteert de DCMR een 
integraal kostprijsmodel met zeven verschillende uurtarieven. Deze tarieven zijn gekoppeld aan 
de functies/salarisschalen van de betreffende medewerkers. De uurtarieven worden doorbelast 
op basis van de gerealiseerde directe uren. De indirecte kosten (overhead) zijn als opslag in 
deze tarieven verwerkt. 
 
De DCMR vindt dat de doorgang van investeringen in belangrijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld 
de voorbereiding van nieuwe wetgeving) en innovatie van producten en processen niet 
afhankelijk mag zijn van de beschikbaarheid van bestemmingsreserves. Zij is voorstander van 
een meer robuuste financiering dat minder onzekerheid met zich meebrengt en de genoemde 
afhankelijkheid laat verdwijnen. Andere punten waar de DCMR tegen de grenzen van het 
financieringsmodel aanloopt zitten in de wens voor gedifferentieerde tarieven richting 
verschillende typen opdrachtgevers en in de wens om verschillende typen van dienstverlening af 
te kunnen rekenen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is de DCMR op zoek naar een 
nieuw financieringsmodel. 
 
Daarnaast is DCMR op zoek naar een nieuw financieel administratief systeem waarbinnen de 
nieuwe financieringsstructuur wordt ingericht. Hierbij wordt een standaard oplossing gezocht, die 
zonder specifiek maatwerk kan worden ingezet binnen de DCMR. Dat houdt in dat het nieuwe 
financieringsmodel aansluit bij gangbare modellen in de markt die standaard worden 
ondersteund door een financieel systeem. Dit is een cruciaal uitgangspunt voor de DCMR. De 
aangeboden kandidaat dient daarom aantoonbaar te beschikken over ruime marktkennis van 
financiële pakketten gericht op de overheid. Vanuit deze marktkennis kan de kandidaat de 
DCMR adviseren over de impact die het gekozen financieel model zal hebben op de 
complexiteit van het nieuwe financiële pakket. 
 
Minstens zo belangrijk is het begeleiden van de organisatie richting deze standaard oplossing. 
Deze begeleiding zit zowel in de inkaderen van de wensen en eisen om maatwerk te 
voorkomen, als in het inzichtelijk maken van de impact die deze standaard oplossing heeft op de 
inrichting van de organisatie en de werkprocessen. 
 
Onafhankelijke consultant 
De DCMR wil als overheidsorganisatie de markt open, eerlijk en transparant benaderen waarbij 
alle ondernemers gelijk worden behandeld en wil de DCMR iedere schijn van favoritisme en 
willekeur uitbannen. Daarom dient u de DCMR te voorzien van deskundig, objectief en 
onafhankelijk advies. Om deze onafhankelijke rol te waarborgen dient uw organisatie zich te 
onthouden van advisering aan marktpartijen over de aanbesteding bij de DCMR. Uw 
onafhankelijke rol ten opzichte van alle mogelijke marktpartijen houdt tevens in dat u geen enkel 
zakelijk belang heeft bij gunning aan één bepaalde marktpartij. 



 

2.2 Opdrachtbeschrijving  

Het nieuw financieel administratief systeem moet 1 januari 2020 het huidige systeem vervangen. 
Deze deadline valt samen met de start van het nieuwe boekjaar voor de DCMR en is cruciaal. 
Voor deze deelopdracht moeten we daarom vasthouden aan de gestelde deadlines: 
 

• Afronden vooronderzoek, met een beslissing over het nieuwe financieringsmodel, op 1 
november 2018 

• Afronden aanbesteding, met een gunning voor de levering van het financieel 
administratief systeem, op 1 maart 2019 

 
In de visie van de DCMR vormt het specificeren een cruciale fase in een aanbestedingstraject. 
Ten eerste zal een ondernemer zijn aanbieding baseren op de specificaties die door de DCMR 
zijn opgenomen in de aanbesteding. Ten tweede wordt met de opgestelde specificaties in 
belangrijke mate de inhoud bepaald van de overige twee stappen in het tactisch inkoopproces 
(selecteren en contracteren). De DCMR streeft er naar om overspecificatie te voorkomen. Pas 
tijdens de uitvoering van de opdracht door de consultant zal duidelijk worden of de Specificatie 
de vorm krijgt van een volledig functionele beschrijving (vraagspecificatie), een 
conceptspecificatie (in Programma van Eisen en Wensen), of een detailspecificatie (in een 
bestek). e.e.a. afhankelijk de specifieke situatie, technische (on)mogelijkheden en 
inkoopbehoefte van de DCMR. 
 

Specificaties vragen om een duidelijk beoordelingskader zodat het transparantiebeginsel en de 
gelijke behandeling van inschrijvers zijn gewaarborgd; de Succhi di Frutta-norm (zie bijlage 1). 
De potentiële inschrijver/gegadigde moet op basis van de door u opgestelde Specificatie een 
goed beeld hebben wat van hem wordt verwacht om een “winnende” aanbieding op te stellen. 
Als onderdeel van het eindproduct draagt uw kandidaat verantwoordelijkheid voor de volgende 
zaken: 
 

• Advies aan de DCMR met betrekking tot de mogelijkheden die markt biedt 

• Opstellen van een Specificatie die door de DCMR opgenomen kan worden in de op te 
starten Europese Aanbesteding. De Specificatie is zo opgesteld dat het vinden van een 
technologische oplossing zoveel mogelijk aan de expertise uit de markt wordt overgelaten; 

• De Specificatie is objectief, neutraal en volledig, waarbij alle aspecten van de gewenste 
situatie bij de DCMR aan de orde komen; 

• Met het inbrengen van marktkennis wordt vastgesteld of de gevraagde specificaties 
realistisch, haalbaar en uitvoerbaar zijn, of de specificaties niet achterhaald zijn. Bovendien 
wordt beoordeeld of er innovaties mogelijk zijn met de opgestelde specificaties; 

• Advies aan de DCMR met betrekking tot het opstellen van een nadere overeenkomst, 
inclusief af te sluiten service level agreements (SLA’s). 

• Advies aan de DCMR met betrekking tot het uitvoeren van een Proof of Concept 

• Ondersteuning van de DCMR tijdens de uitvoering van de aanbesteding (o.a. beoordeling 
Inschrijvingen en beantwoorden vragen via de Nota van Inlichtingen) 

• De consultant is projectleider en als voorzitter van het aanbestedingsteam verantwoordelijk 
voor de bewaking van de planning en het beheersen van risico’s.  

 
 
Beschikbaarheid 

• juli 2018 – december 2018, voor 32 uur per week. 

• januari 2019 – maart 2019, voor 16 uur per week 
 



 

De kandidaat dient omstreeks 1 juli 2018 te starten met de opdracht. De voorbereiding van het 
project start in de zomervakantie. De kandidaat dient tijdens de zomerperiode ruim beschikbaar 
te zijn. Inschrijver verklaart dat de aangeboden kandidaat tijdig kan starten en in de 
zomerperiode ruim beschikbaar is. 
 
 
Doelstelling 
De doelstelling van deze inhuur is het op een flexibele basis invullen van de benodigde 
capaciteit als Projectmanager voor het project en aanbesteding van een nieuw financieel 
systeem. De opdracht resulteert in een besluit over het nieuwe financieringsmodel voor DCMR 
en in gunning van de opdracht voor het leveren van het nieuw financieel systeem binnen de 
gestelde deadline. 
 
 
Vakmatige taken 

• Aansturen aanbestedingsteam 

• Formuleren van voorstellen voor aanpassingen van het huidige financieringsmodel van 
de DCMR op basis van een degelijke analyse. 

• Sturing geven op het tot stand komen van passende en goed onderbouwde voorstellen 
voor financieringsmodellen. Deze modellen moeten ondersteund worden door bestaande 
standaardpakketten voor de financiële en projectadministratie, zonder aanvullende 
maatwerkoplossingen. 

• Sturing geven op het tot stand komen van de aanbesteding van het nieuw financieel 
systeem. 

• De organisatie voorbereiden op de transitie die de gemaakte keuze voor het 
financieringsmodel en het gekozen financiële systeem tot gevolg heeft.  
 

Opleidingseisen projectmanager 

• Projectmanager op HBO+ / WO werk- en denkniveau, met een relevante opleiding 
waarvan zowel de bedrijfseconomische aspecten als de informatisering een substantieel 
onderdeel zijn. 
 
 

Eisen 

• 5 jaar relevante werkervaring op het terrein van projectmanagement. 

• Aantoonbare ervaring met het begeleiden van een aanbesteding voor een financieel 
pakket bij een middelgrote overheidsorganisatie, zoveel mogelijk op basis van een 
functioneel ingerichte specificatie.  

• Uitgebreide kennis van de markt op het gebied van financiële systemen.  

• Aantoonbare ervaring met het tot stand brengen van voorstellen op het gebied van 
financieringsmodellen.  

• Gewend om te schakelen op alle niveaus inclusief directie. 

• Onafhankelijk consultant 
 
De mate van relevante ervaring met het opstellen van specificaties voor financiële pakketten en 
de marktkennis van de kandidaat op het gebied van financiële systemen wordt in deze uitvraag 
getoetst aan de hand van open vragen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uw kandidaat zich 
te laten onderscheiden op kwaliteit. 
 
Wensen 



 

• Werkervaring bij een andere omgevingsdienst of (landelijke) inspectie 

• IPMA C certificering of gelijkwaardig 
 
 

Competenties 
De competenties waar de kandidaten in het interview op worden getoetst: 

• Organisatiesensitief 
• Resultaatgericht 
• Communicatief sterk 
• Overtuigingskracht 
• Creativiteit 
• Standvastigheid 

 
 
 
 



 

Bijlage 1 
Succhi de Frutta-arrest (HvJ EU, zaak C-496/99 d.d. 29 april 2004) 
Een belangrijke overweging (r.o.v 111) uit dit arrest luidt: ”Het beginsel van doorzichtigheid 
(…) heeft in essentie ten doel te waarborgen dat elk risico van favoritisme en willekeur 
door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen. Het impliceert dat alle voorwaarden en 
modaliteiten van de gunningsprocedure in het aanbestedingsbericht of in het bestek 
worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat, 
enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste 
draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, anderzijds, 
de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de offertes van de 
inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing 
zijn.” 
 
Dit heeft betrekking op gunningscriteria in relatie tot transparantie. Alle elementen die door de 
aanbestedende dienst in aanmerking worden genomen ter bepaling van de economisch 
voordeligste aanbieding, en ook het relatieve gewicht van deze criteria, bij de potentiële 
inschrijvers bekend moeten zijn wanneer zij hun offertes voorbereiden. Een aanbestedende 
dienst mag geen afwegingsregels of subcriteria voor gunningscriteria toepassen die hij niet 
vooraf ter kennis van de inschrijvers heeft gebracht. 
 


