
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSLAG 2017 – 2018  
STICHTING ZIEN 

 
 
Op 19 september 2018 tekenden Rinus Voet, voorzitter van de Stichting ZIEN en de heren Marco 
Visser (CEO) en Ludolf Rasterhoff (CCO) namens DELTA de samenwerkingsovereenkomst tussen deze 
beide partijen. Het was het sluitstuk van het traject dat door beide partijen doorlopen werd ter 
vernieuwing van de aflopende ZIEN I en ZIEN II overeenkomsten. Onderstaand een korte 
chronologische weergave van en toelichting op dit proces dat al in september 2016 een aanvang 
nam. 
 
2016 
De mantelovereenkomst tussen de stichting ZIEN en DELTA bereiken eind 2017 hun expiratiedatum. 
Het bestuur van de stichting besluit dan ook in september 2016 tot het voorbereiden van een nieuwe 
Europese aanbesteding voor de levering van breedband telecomdiensten (Internet en Ethernet 
Services). Een aantal bedrijven wordt benaderd om een aanbieding te doen voor de begeleiding van 
het gehele traject. December 2016 wordt het bedrijf Inkoopmeesters hiervoor gecontracteerd en die 
maand nog starten de voorbereidende werkzaamheden. 
 
2017 
In het tweede kwartaal worden de dan betrokken deelnemers op twee manieren bij het proces 
betrokken om input te leveren voor het nieuwe aanbestedingsdocument. 
 
Er vindt een inventarisatie plaats onder ICT-functionarissen van de deelnemers naar de gewenste 
functionaliteit en vooral de variatie daarin. Het resultaat hiervan is een “keuze-menukaart” die een 
belangrijk deel uitmaakt van het wensenpakket. Een ander belangrijk punt is de gewenste 
vermindering van kosten bij verhuizing van aansluitlocaties en bij de opheffing van locaties voor de 
afloopdatum van het contract. 
 
Aan bestuurders wordt gevraagd om hun intentie voor deelname uiterlijk 1 oktober kenbaar te 
maken.  
 
In de tussentijd, zo merkt het bestuur, doen alternatieve scenario’s onder deelnemers de ronde, met 
onduidelijkheid bij bestuurders als gevolg. Om te voorkomen dat individuele overeenkomsten 
aflopen voor er een nieuwe overeenkomst afgesloten – hierdoor zouden deelnemers mogelijk 
zonder verbindingen komen– wordt met DELTA afgesproken dat elke deelnemer op het moment dat 
dit vereist is formeel de lopende overeenkomst opzegt. Vervolgens kan deze steeds voor een korte 
periode (3 maanden) verlengd worden.  
 
29 November wordt in het gebouw van DELTA door de stichting de stand van zaken gepresenteerd. 
De heer Rasterhoff geeft namens DELTA aan waarom aan de dienstverlening aan het onderwijs in 



	

	

Zeeland door DELTA grote waarde wordt gehecht. Signalen over de vraag of aanbesteding de enige 
en noodzakelijke optie is worden tijdens de bijeenkomst vernomen. Vooralsnog besluit het bestuur 
hier niet op in te gaan en de weg van de aanbesteding te blijven volgen. 
Naar aanleiding van een schrijven van DELTA wordt juridisch advies ingewonnen. Inmiddels is het 
januari  2018. 
 
2018 
Op basis van het juridische feitenrelaas besluit het bestuur terug te komen op haar eerdere 
standpunt. Er wordt gekozen voor onderhandeling met DELTA. Een belangrijk element in de 
overweging is het feit dat bij een Europese aanbesteding sprake moet zijn van gelijkwaardigheid. 
Graafwerkzaamheden mochten daarom niet in de weging meegenomen te worden. Hierdoor was het 
mogelijk dat er een financieel heel aantrekkelijke aanbieding voor de levering van diensten zou 
worden gedaan, maar dat nog wel door iedereen de graafwerkzaamheden betaald zouden moeten 
worden. Het resultaat van de onderhandelingen is dat door de stichting ZIEN met DELTA een model-
contract is uit onderhandeld dat door DELTA met elke deelnemer conform individueel gewenst 
aansluitschema, individueel vervolgens kan worden afgesloten. Er is   geen mantelovereenkomst 
meer tussen de stichting ZIEN en DELTA. 
 
Op 30 mei wordt aan (potentiële) deelnemers door de stichting ZIEN en DELTA dit resultaat 
gepresenteerd. Het wordt met veel waardering ontvangen. De uitrol van individuele contracten elk 
met het individueel gewenste aansluitschema gaat van start. 
 
Het brengt de stichting ZIEN ook in een andere positie. De rol verandert van collectief 
inkoopvoordeel naar “belangenbehartiging, toezicht en advies”. Voor de deelnemers levert het 
bovendien extra functionaliteit op (bijv. online inzien van performance, etc.) Deelnemers kunnen 
individueel aangeven of ze hiervan gebruik willen maken. Per locatie is hiervoor een bedrag van € 5,= 
verschuldigd aan DELTA. De stichting op haar beurt heeft met DELTA een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de waarde die aan de samenwerking gehecht wordt 
vastgelegd is en hoe deze met wederzijdse inzet wordt uitgevoerd.  
 
 
 
 


