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1. Inleiding 

Algoritmes* worden ingezet om menselijke taken te ondersteunen of zelfs over te nemen, ook 

binnen dienstverlening van de overheid. Maar algoritmes en de onderliggende databestanden 

kunnen ongelijke behandeling en uitsluiting veroorzaken en onderzoek laat zien dat burgers 

zich zorgen maken. Om burgers te beschermen, moeten overheden algoritmes controleren. Dit 

gebeurt nu onvoldoende. Overheden worden zich hiervan bewust -zeker n.a.v. de SYRI-

uitspraak en de toeslagenaffaire. Daarom slaan gemeenten, provincies, waterschappen en 

uitvoeringsorganisaties de handen ineen om ‘publieke controle op algoritmes’ vorm te geven 

middels het gelijknamige programma Publieke Controle op Algoritmes. Binnen het programma 

worden instrumenten ontwikkeld die voorwaarden vaststellen, overzicht geven en helpen in te 

grijpen waar nodig; zodat burgers, bestuurders en ambtenaren meer informatie, inzicht en 

invloed krijgen. Bedrijven treffen daardoor consistenter beleid bij overheden. 

 

Voor één van de projecten die onder het programma vallen, het Algoritmekader, wilt het 

consortium1, met de gemeente Rotterdam als regievoerder, mogelijkerwijs één of meerdere 

deelopdrachten in de markt zetten. In hoofdstuk 2, de opdrachtbeschrijving, wordt uiteengezet 

wat wordt verstaan met het Algoritmekader.  

 

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de gemeente Rotterdam een 

marktconsultatie voor het Algoritmekader. Een marktconsultatie is een georganiseerde 

informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over de voorgenomen opdracht. De 

gemeente Rotterdam wil de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en 

realistische aanbesteding in de markt te zetten. De marktconsultatie stelt de gemeente 

Rotterdam tevens in staat om inzicht te verkrijgen in welke mate aanbieders van deze 

instrumenten de behoefte van de burgers, bedrijven of ambtenaren te kunnen invullen. 

 

 

 

1 Indien er over ‘consortium’ gesproken wordt, betreft dit een tijdelijk samenwerkingsverband 

tussen de volgende partijen: Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Provincie 

Limburg, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat en de 

Politie 

Algoritmes* 

Algoritmes definiëren wij binnen dit programma als software die geautomatiseerd 

voorspellingen doet, besluiten neemt of adviezen geeft door gebruik van data-analyse, 

statistiek of zelflerende logica, die leiden tot directe impact op burgers, bedrijven of fysieke 

assets in de buitenruimte.  
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1.1. Doel van de marktconsultatie 

De gemeente Rotterdam wil de (on)mogelijkheden van de markt optimaal benutten en luisteren 

naar aandachtspunten vanuit de markt. Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente 

Rotterdam daarom het volgende:  

i. Bijdrage van partijen in mogelijke oplossingsrichtingen, zowel qua op te leveren 

resultaten als de wijze waarop de opdracht tot een succes gebracht kan worden; 

ii. Inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de verschillende deelresultaten van het 

Algoritmekader zijn te integreren en implementeren; 

iii. Vergaren van input voor de inrichting van de inkoopstrategie; 

iv. Het bereiken van zoveel mogelijk partijen en deze te interesseren en te stimuleren tot 

meedenken over de realisatie van beleidsinstrumenten; 

v. Toetsen van eigen uitgangspunten, aannames en definities; 

vi. Maken van een schatting van de ontwikkel- en beheerkosten van dit kader. 

 

De marktconsultatie is voor de gemeente Rotterdam een hulpmiddel om de 

aanbestedingsstukken op een passende wijze te kunnen opstellen met in achtneming van de 

meest actuele kennis uit de markt.  

 

Dit document beschrijft op welke wijze de gemeente Rotterdam de marktconsultatie uitvoert en 

welke voorwaarden van toepassing zijn. Voor partijen is deelname aan de marktconsultatie 

interessant om voortijdig inzicht te verkrijgen in de aspecten die de gemeente betrekt bij de 

inrichting van de aanbesteding en later op te stellen programma van eisen. 

 

Het staat partijen vrij om wel of niet deel te nemen aan deze marktconsultatie, c.q. deelname 

aan de marktconsultatie is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de voorgenomen 

aanbesteding en wel of niet deelnemen aan deze marktconsultatie heeft geen invloed op de 

positie van partijen in de aanbesteding. 

 

Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het 

bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie zal niet 

openbaar gemaakt worden. Wel zal de gemeente Rotterdam de inzichten die zij in het kader 

van de marktconsultatie opdoet, met dit marktconsultatiedocument opnemen in de 

aanbestedingsdocumenten, om zodoende het Level Playing Field tussen partijen te 

waarborgen. Tevens wordt als afsluiting van deze consultatie een verslag op hoofdlijnen 

gepubliceerd. 

  

De gemeente Rotterdam nodigt potentiële aanbieders uit om deel te nemen aan deze 

marktconsultatie en de gemeente Rotterdam waardeert de bijdrage van partijen aan deze 

marktconsultatie zeer. 
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1.2. Leeswijzer 

▪ In hoofdstuk 2 geeft de gemeente Rotterdam beknopt informatie over de voorgenomen 

opdracht. 

▪ In hoofdstuk 3 beschrijft de gemeente Rotterdam het verloop van de marktconsultatie. 

▪ In hoofdstuk 4 beschrijft de gemeente Rotterdam hoe de vragenlijst ingevuld dient te 

worden. 

▪ In hoofdstuk 5 zijn de bijlagen opgenomen die relevant zijn bij de marktconsultatie. 
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2. Beschrijving van de opdracht 

2.1. Beschrijving Algoritmekader 

De aanleiding voor het Algoritmekader is de behoefte om meer controle op algoritmes in te 

regelen. Zoals vermeld is dit project onderdeel van een overkoepelend programma, waarin een 

groot aantal overheden samenwerken op dit thema. Bij dit specifieke project zijn de 

deelnemers: de gemeenten Rotterdam (regievoerder), Amsterdam, Utrecht, Den Haag,  

de provincie Limburg, Politie, Rijkswaterstaat en het Kadaster. De ambitie is niet alleen om een 

kader te realiseren dat toepasbaar is voor deze Nederlandse overheden, maar ook de 

standaard bepaalt voor de overige Nederlandse overheden. Hierbij is het doel om de 

ontwikkelde producten op te schalen, te verspreiden en kosteloos te delen. 

 

Daarom dient het kader richtinggevend te zijn ten aanzien van de wijze waarop met algoritmes 

gewerkt wordt en moet dus ook toezicht op en toetsing van algoritmes beter mogelijk gemaakt 

worden. Concreet betekent dit dat het kader niet alleen beschrijft welke waarden Nederlandse 

overheden nastreven en welke geldende kaders van kracht zijn, maar ook welke 

werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden er (nodig) zijn om processen met algoritmes 

te kunnen beheersen en daarover eenduidig te communiceren naar burgers en andere 

stakeholders. 

 

Het Algoritmekader bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de onderdelen 

beschreven waarna een schematische weergave van het model zichtbaar is.  

 
- Waarden (Kleurcode: Paars)  

Een waarde is een ideaal of motief wat nagestreefd wordt. Het is helder dat waarden niet 

door de overheid, maar door de gemeenschap worden bepaald. Daarmee heeft ook de 

politiek hier een rol in. Hoewel dit dus per lid van het consortium kan verschillen, willen 

we als consortium komen tot een longlist van waarden waarbij iedere organisatie een 

eigen shortlist van waarden nastreeft.  

  

- Kaders (Kleurcode: Geel) 

De longlist van waarden moeten zich uiten in kaders die wij als leidraad nemen voor ons 

beleid. We hebben ons als overheid aan kaders te houden op verschillende domeinen, 

zoals bijvoorbeeld het juridische domein. Er zijn ook kaders die wellicht minder zwart-wit 

zijn, zoals kaders op het gebied van ethiek of technische eisen. We willen vanuit dit 

project tot één algoritmekader komen, waarbij de juridische, ethische en 

technische kaders binnen scope zijn. Bovendien ligt de focus op wat algoritmes anders 

maakt dan andere vormen van IT.  
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- Governancemodel (Zie deelresultaten I, II, III) 

 Het consortium wil komen tot een governancemodel waarin de wijze van besturen, 

besluiten nemen, evalueren en verantwoordinglijnen worden beschreven. Met 

de governance richten we de waarborgen in voor verantwoord gebruik van algoritmen 

en verwachten we daarmee dus ook te voldoen evt. aan toekomstige auditvereisten. Dit 

bestaat uit: 

i. Governancebeschrijving: (Kleurcode: Blauw) 

 Een beschrijving van de betrokken rollen, taken, bevoegdheden, welke vorm van 

vastlegging vereist is en welke groepen actief geïnformeerd moeten worden. 

ii. Het totstandkomings- en beheerproces van algoritmes met risicoprofielen  

(Kleurcode: Groen) 

 Het totstandkomingsproces beschrijft hoe het proces eruitziet van projectdoelstelling 

of behoefte tot oplossing en het beheerproces beschrijft op welke wijze het 

algoritme gebruikt en beheert moet worden. Bovendien willen wij op basis van dit 

proces komen tot risicoprofielen en tegenmaatregelen die passen bij de praktijk 

van een project.  

iii. Het Three Lines-model voor onafhankelijke toetsing (Kleurcode: Zalm) 

 Het “three-lines-model” beschrijft hoe we onafhankelijke toetsing inregelen middels 

eerste, tweede en derdelijns toetsing.  

  
  

Het Algoritmekader, zoals hierboven beschreven, is hieronder schematisch weergegeven: 

 Figuur 1 Algoritmekader 
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2.2. Wensen en inzichten 

De gemeente Rotterdam wenst met deze marktconsultatie inzicht krijgen in de volgende zaken: 

kennis en ervaring, proces en inkoopstrategie, tijd en geld.  

 

Kennis en ervaring 

- Biedt de gestelde definitie voor Algoritme voldoende handelingsperspectief voor het 

inrichten van een Algoritmekader met als doel publieke controle? 

- Zijn er hiaten in het Algoritmekader? 

- Wat valt u verder op als u reflecteert op de huidige opzet van dit kader? 

- Voor welk onderdeel (of welke onderdelen) van het Algoritmekader kan uw organisatie 

kennis inbrengen? 

- Hoe zou uw organisatie kennis inbrengen (onderzoek, advies, etc.)? 

- Voor welk onderdeel (of welke onderdelen) van het Algoritmekader heeft uw organisatie 

eerder producten ontwikkeld en geïmplementeerd? 

- Welke ervaring heeft uw organisatie met Nederlandse overheden? 

- Welke concrete producten zou u opleveren? 

- Hoe kunt u ons ondersteunen in de implementatie van het kader? 

 

Proces 

- Hoe ziet het proces eruit om tot de gewenste producten te komen? 

- Op welke wijze wordt dit proces en de werkgroep hierin begeleid? 

- Heeft u ervaring in het leiden van digitale interactieve sessies? 

- Hoe maakt u de complexe materie voor iedereen toegankelijk?  

- Welke risico’s voorziet u in de integratie van de verschillende deelresultaten? 

- Op welke wijze gaan wij met die risico’s om? 

- Hoe faciliteert u de integratie van een mogelijk gegund deelproduct met de overige 

producten van het kader? 

- Hoe houdt u rekening met het feit dat er samen gewerkt moet worden met andere 

opdrachtnemers gezien de onderlinge samenhang van de deelresultaten? 

- Wordt er rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden door middel van een 

vervangings- en back-upconstructie? 

 

Inkoopstrategie, tijd en geld 

- Welk advies heeft u in het mogelijke inkooptraject? 

- Welke ontwikkel- en beheerkosten voorziet u? 

- Hoeveel tijd vergt de ontwikkeling van het deelresultaat waar u expertise over bezit? 
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3. Het verloop van de marktconsultatie  

3.1. Wie kan deelnemen aan de marktconsultatie? 

De gemeente Rotterdam nodigt alle geïnteresseerde partijen uit die zich kunnen conformeren 

aan de uitgangspunten van deze marktconsultatie.  

 

De gemeente Rotterdam heeft de start van de marktconsultatie openbaar aangekondigd op 

Tenderned. Op deze wijze kunnen alle partijen zich in kennis stellen van de start van deze 

marktconsultatie. Indienen van een reactie op de marktconsultatie kan uitsluitend via het 

aanbestedingsplatform. 

 

3.2. Planning 

De onderstaande planning geldt onder voorbehoud: 

 

Omschrijving Datum 

Publiceren marktconsultatie Ma 18 januari 2021 

Stellen van schriftelijke vragen Di 26 januari 2021,  

vóór 15.00 uur 

Beantwoorden van vragen  Vr 29 januari 2021 

Indienen reactie op marktconsultatiedocument Wo 10 februari 2021, 

vóór 15.00 uur 

Presentatie/ Mondelinge toelichting door partijen Week 8 (2021) (22 tot 26 februari) 

 

3.3. Procedure van de marktconsultatie 

De procedure van de marktconsultatie verloopt als volgt: 

 

  Vragen  

Vragen over deze marktconsultatie of gemotiveerde tekstsuggesties ten aanzien van de 

bijlagen, dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning via  

het Aanbestedingsplatform te worden gesteld.  

 

Vragen dienen duidelijk te zijn geformuleerd met verwijzing naar het onderdeel waarop de 

vraag betrekking heeft. Inschrijver dient hiervoor gebruik te maken van het format ‘Formulier 

voor het stellen van vragen’ (Bijlage 1). 

 

De definitieve vragenlijst kan Inschrijver indienen via de functie ‘Berichten’ op het 

Aanbestedingsplatform. De gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 

de Gemeente geanonimiseerd vastgelegd in een Nota van Inlichtingen. De definitieve versie 

van de Nota van Inlichtingen wordt op het Aanbestedingsplatform gepubliceerd. 
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  Indienen reactie op marktconsultatiedocument door partijen 

De definitieve vragenlijst (Bijlage 2) dient uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning via 

het Aanbestedingsplatform ingediend te zijn. Wees op tijd met het indienen van de Inschrijving. 

Inschrijver draagt zelf het risico van vertraging tijdens de digitale verzending. 

 

De ingevulde vragenlijst dient te worden ingediend op de wijze als omschreven in de bij het 

Marktconsultatiedocument gevoegde “Instructie Aanbieden Negometrix” (Bijlage 3). 

 

Partijen zijn niet verplicht om de volledige vragenlijst in te vullen.  

 

  Presentatie/ Mondelinge toelichting door partijen 

In verband met een redelijke tijdsinvestering voor zowel de gemeente Rotterdam als 

deelnemers, kan de gemeente Rotterdam op basis van de schriftelijke beantwoording een 

aantal partijen uitnodigen voor een gesprek. 

 

De (eventuele) gesprekken vinden naar verwachting plaats in week 8 (22 tot 26 februari). Iedere 

partij wordt afzonderlijk (online) uitgenodigd. Tijdens het gesprek krijgt de partij 15 minuten de 

tijd om een korte pitch te houden over de beoogde oplossing. Vervolgens is er gelegenheid om 

vragen te stellen door de gemeente Rotterdam en een gesprek te voeren. Hiervoor is een 

tijdsbestek van circa 60 minuten gepland. 

 

  Verduidelijkingsvragen 

Indien daar aanleiding toe is kan de gemeente Rotterdam, naar aanleiding van de ingediende 

reactie of het vervolggesprek, verduidelijkingsvragen stellen. 

 

3.4. Voorwaarden 

Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het 

bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie zal niet 

openbaar gemaakt worden. Correspondentie en documenten worden na afloop van de 

consultatie niet geretourneerd.  

 

De voertaal van de marktconsultatie is in het Nederlands. Alle communicatie inzake deze 

marktconsultatie dient te verlopen via de contactpersoon vermeldt onder paragraaf 3.5. Het is 

niet toegestaan contact op te nemen met andere medewerkers van de gemeente Rotterdam 

betreffende deze marktconsultatie.  
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Aan de deelname van de marktconsultatie is geen vergoeding van kosten verbonden. Dit 

document is enkel bestemd voor marktconsultatie doeleinden. Het wordt ter beschikking 

gesteld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de partijen het uitsluitend gebruiken om 

suggesties en ideeën aan te reiken over een potentiële samenwerking met de gemeente 

Rotterdam. Een deelname aan deze marktconsultatie kan niet leiden tot verplichtingen van de 

partijen om overeenkomsten met de gemeente Rotterdam, en vice versa, aan te gaan.  

 

Verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden (waar relevant) gebruikt in de voorbereiding 

van de aanbesteding. De gemeente Rotterdam behoudt zich evenwel het recht voor om deze 

inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

De gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om (a) de planning zoals in dit document 

geschetst aan te passen, (b) de betreffende aanbesteding en/of andere aanbestedingen op 

andere wijze dan in dit document beschreven uit te voeren en/of (c) het traject van 

marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te staken. 

 

De in het document opgenomen informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn bij publicatie. Alle 

informatie is echter onderhavig aan bewerkingen, wijzigingen en verbeteringen. De gemeente 

Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie.  

 

Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktconsultatie worden 

ingediend kunnen de partijen zich niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Het staat 

de gemeente Rotterdam vrij deze elementen op te nemen in de later toe te kennen opdracht, 

zonder dat hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is.  

 

De gemeente Rotterdam neemt bij het uitvoeren van deze marktconsultatie de in dit kader 

relevante grondbeginselen van het Europees aanbesteden, te weten objectiviteit en 

transparantie, in acht. Dit betekent onder meer dat: 

• Participatie aan deze marktconsultatie en de kwaliteit van de antwoorden op geen enkele 

wijze van invloed is op de positie van de participerende partijen bij het uitvoeren van de 

aanbesteding; 

• De informatie die de gemeente Rotterdam tijdens de marktconsultatie heeft gedeeld, 

onderdeel zal zijn van de documenten die onderdeel zijn van de aanbesteding. 
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3.5. Contactgegevens 

De contactpersoon voor deze marktconsultatie is de heer R.B. (Rémy) van Vliet te bereiken via 

mailadres: rb.vanvliet@rotterdam.nl.  

 

De gemeente Rotterdam maakt bij deze marktconsultatie gebruik van het elektronische 

aanbestedingsplatform Negometrix, hierna te noemen ‘aanbestedingsplatform’.  

 

Voor vragen over het gebruik van het aanbestedingsplatform kunnen de partijen terecht bij de 

servicedesk van Negometrix. Deze is te bereiken op kantooruren via telefoonnummer  

+31 (0)85 20 84 666 of emailadres servicedesk@negometrix.com. Nadere informatie over het 

gebruik van het aanbestedingsplatform is tevens te vinden in de onlinehelpfunctie van het 

aanbestedingsplatform. 

 

mailto:rb.vanvliet@rotterdam.nl
mailto:servicedesk@negometrix.com
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4. Invullen vragenlijst 

De gemeente Rotterdam stelt het op prijs als partijen deelnemen aan deze marktconsultatie. 

In Bijlage 2 treft de partij op verschillende thema’s vragen aan die de gemeente Rotterdam aan 

partijen wil voorleggen. Partijen kunnen zelf kiezen op welke vragen zij een reactie willen 

geven. Het is dus niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. De gemeente Rotterdam 

verzoekt partijen, om de vragen die zij beantwoorden, voldoende te onderbouwen.  

 

Er is geen restrictie of instructie hoe en met hoeveel woorden partijen de vragen dienen te 

beantwoorden. De gemeente Rotterdam verzoekt partijen wel om de antwoorden kort en 

bondig te houden, zodat de administratieve lasten voor zowel partijen als voor de gemeente 

Rotterdam beperkt blijven. 
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5. Bijlagen 

Bijlage 1 Formulier voor het stellen van vragen 

Bijlage 2 Vragenlijst Marktconsultatie 

Bijlage 3 Instructie Aanbieden Negometrix 


