Groningen, 8 oktober 2018
Betreft: deelname onderzoek gemeentelijke inbestedingen

Geachte heer, mevrouw, beste inkoop-professional,
Lexnova is als onafhankelijk onderzoeksbureau door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
ingeschakeld om te inventariseren wat er gebeurt binnen gemeenten op het gebied van inbesteden. Wij vragen
uw hulp bij het verzamelen van de benodigde informatie. In deze brief ontvangt u de uitnodiging en
bijbehorende link naar een digitale vragenlijst, wij nodigen u van harte uit om deze vragenlijst in te vullen.
U vindt de vragenlijst via de volgende link: https://vragenlijst.lexnova.nl/inbestedingen
Waarom meedoen?
Over de mate van inbesteden bestaat een verschil van inzicht bij verschillende partijen. Vanwege deze
verschillende beelden is het zinvol om onderzoek te doen naar de mate waarin inbesteding door overheden
plaatsvindt en de wijze waarop dit proces verloopt. Het doel van dit onderzoek is een objectieve meting,
gericht op het verkrijgen van cijfermatig inzicht op landelijk niveau.
Samen invullen
Inbesteden is een vrij complex en technisch onderwerp. Om de vragen goed te kunnen beantwoorden is het
van belang dat de juiste persoon de enquête invult. Het is mogelijk dat er meerdere personen nodig zijn om
alle vragen goed te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld inkoopspecialisten van het fysieke en sociale domein.
Wij vragen u daarom om, indien nodig, de vragenlijst samen met een collega in te vullen.
U kunt tussentijds de vragenlijst opslaan door zelf een inlog aan te maken. U kunt de vragenlijst vervolgens
doorsturen of zelf op een later moment hervatten door op de knop ‘hervat later’ te klikken.
De vragen in deze vragenlijst gaan over uw gemeente. Indien u verantwoordelijk bent voor de inkoop van
meerdere gemeenten, willen we u vragen om de enquête per gemeente te beantwoorden. Het invullen duurt
ongeveer 30-45 minuten, afhankelijk van uw antwoorden. Uw antwoorden zijn anoniem en worden niet
herleidbaar verwerkt.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst uiterlijk 1 november 2018 in te vullen? Bij vragen kunt u contact
opnemen met Lexnova op 050 313 11 33 of via heike.delfmann@lexnova.nl.
Wij danken u nu alvast hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Heike Delfmann
Projectleider Onderzoek & Advies Lexnova

