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Wat is bijzonder aan dit overzicht? 
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Noors topsportmodel : 
Van plezier naar 
prestatie
• Holistische benadering : oosterse filosofie en westers topsportmodel

• Calgary 1988 slechts 5 medailles, geen goud

• Duurzame aanpak richting 1994, Lillehammer (10 x goud) 

• Continuering en doorontwikkelen aanpak na Lillehammer

• Plezier staat voorop, niet de prestatie

• Vanuit plezier naar success

• Brede orientatie, mensen/kinderen dat laten doen wat ze leuk vinden

• Competitie bij wet verboden tot 13e levensjaar

• Topsportinstituten nauwe samenwerking met universiteiten en 12.000 
sportclubs (synergie)

• Open mind : Zelf sterker worden door alle kennis te delen. 

• Met 5 mio inwoners meest succesvolle land op Olympische Winterspelen van 
Peking (zonder vooraf doelen te stellen over aantal te winnen medailles)





PRAKTIJK VERSUS BELEID

Resultaat
Eigen belang

Controle
Opportunisme

Aanbieden maximale waarde 
Focus op beheersen

‘Fairnes”
Vertrouwen 
Openheid 

Gelijkwaardigheid
Expertise

Wederzijdse  belangen
Verantwoordelijkheid nemen
Focus op waarde toevoegen

Voorkomen van escalatie

Contracteren Samenwerken



ANDERS ORGANISEREN, BETER AANBESTEDEN?

Resultaat

Samenwerken

Plezier!Resultaat

Samenwerken

Plezier?

Circulair?Standaard

• Differentiatie in de uitvraag en
organisatie

• Prestatie gedefinieerd

• Prestatie is niet gedefinieerd, 
plezier staat voorop

• Uniformiteit qua aanpak

• Integrale samenwerking
• Projectoverstijgend denken
• Continuiteit

• Samenwerken vanuit
het eigen belang

• Tijdelijke coalities

• Resultante van aanpak + samenwerking
• Differentiatie in ontwikkelingrichtingen
• Dynamisch proces van continue 

verbeteren

• Resultante van prestatie + of -
samenwerking

• Uniformiteit in 
ontwikkelingrichtingen

• Statisch proces met incrementele
stappen

Competitie

Competitie



CIRCULAIRT AANBESTEDEN : VAN PROJECT NAAR
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

• Don’ts

• ..

• Do’s

• ..

Stellingen

Circulair aanbesteden gaat over het organiseren van de samenwerking

De huidige contractvormen zijn geschikt voor circulair aanbesteden

Sturen op T,G,K  bij circulair aanbesteden belemmert ontwikkelingen

Circulair aanbesteden heeft alleen zin in combinatie met een ontwikkelbudget

Het gebruik van instrumentarium (MKI etc.) in een circulaire aanbesteding draagt niet bij aan het 
onderscheidend vermogen van marktpartijen
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