
De laatste jaren is de koffiecultuur sterk veran-
derd. Thuis maken we steeds vaker gebruik van 
cups, pads of verse bonen en buitenshuis kijken 
we niet meer op van de hippe espressobars waar 
je kunt kiezen uit vele soorten koffie en de barista 
een coffee-to-go voor je maakt. We stellen hogere 
eisen aan de kwaliteit en drinken bewuster koffie.  
Ook op het werk. 

Koffie, koffie,
lekker bakkie 

koffie...

01 |  SCD SHARES LIGHT | NOVEMBER 2018

Tekst: Heleen Versprille



In de meeste organisaties is de koffiemachine dan ook vaak aan-
leiding voor een pittige discussie. De  smaakbeleving moet meer 
aansluiten bij de trends van deze tijd. Om tegemoet te komen 
aan de individuele wensen van de gebruikers, heeft het SCD een 
aanbesteding uitgevoerd voor warme drankenautomaten. Beter 
bekend als ‘de koffieaanbesteding’. Aan de aanbesteding deden 
mee: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, 
Zwijndrecht, Alblasserdam, GRD en Drechtwerk.

“Aanbestedingstrajecten regionaal combineren biedt veel voorde-
len. Op grote schaal kan je immers efficiënter inkopen voor een 
betere prijs. Ook heb je gezamenlijk meer inkoopkracht om eisen 
te stellen aan service, kwaliteit, flexibiliteit en MVO. Zo ook bij de 
koffieaanbesteding. Het SCD heeft ervoor gezorgd dat alle deel-
nemende organisaties inspraak hadden bij het hele proces. Welke 
aspecten vinden zij belangrijk? En hoe willen zij de verschillende 
onderdelen beoordelen in de aanbesteding? Ook zijn er op de 
hoofdlocaties smaakverificatietesten gedaan zodat medewerkers 
konden meebeslissen welke koffiemix straks aan hen wordt geser-
veerd”, vertelt facilitair adviseur Antoinette Wehbé. 

KWALITEIT EN SMAAK
De deelnemende organisaties, met uitzondering van Drechtwerk, 
zijn samen goed voor 2,3 miljoen consumpties per jaar. In totaal 
gaat het om zo’n honderd koffiemachines. Een aanbesteding van 
deze omvang vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en uitge-
breide inventarisatie. Welke factoren zijn voor ons doorslaggevend 
bij de keuze voor een leverancier? In de aanbesteding noemen 
we een aantal doelstellingen. Uiteraard scoort een hoge kwali-
teit- en smaakbeleving hoog. Daarnaast hechten we veel waarde 

aan eigen keuzemogelijkheden en flexibiliteit. Hierdoor kan de au-
tomaat, en dus ook de smaak van de koffie, per locatie verschillen. 
Antoinette: “De meeste organisaties hebben gekozen voor automa-
ten met zowel gewone koffie als verse bonen. In het laatste geval 
duurt het iets langer om een kopje koffie te tappen, maar mensen 
hebben dat er wel voor over. Ook is gebleken dat de doorsnee thee 
die kant-en-klaar uit de machine komt niet zo populair is. Daarom 
hebben de meeste apparaten een knop voor heet water en losse 
theezakjes in zes smaken.”

DUURZAAM EN CIRCULAIR INKOPEN
Naoual Loiazizi, beleidsadviseur Duurzaamheid bij de gemeen-
te Dordrecht, werd vanwege haar specialistische kennis bij het 
aanbestedingstraject betrokken. “We wilden meer krijgen dan 
simpelweg een koffieautomaat en gingen op zoek naar inspiratie 
en goede ideeën bij leveranciers. De wens was om een partij te 
vinden die ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid en dit 
ook uitstraalt.” In deze aanbesteding is dan ook veel aandacht voor 
duurzaamheid en circulair inkopen. Kortgezegd houdt dit in dat de 
apparaten en toebehoren optimaal gebruikt én hergebruikt wor-
den.  “Een defecte koffiemachine gaat niet naar de schroothoop, 
maar wordt opgeknapt en opnieuw gebruikt. Van het restafval 
worden serveertrays gemaakt en het koffiedik wordt opgehaald 
om oesterzwammen op te kweken. Het zou mooi zijn als we deze 
zwammen in onze kantine kunnen verwerken in gerechten. Dan is 
de cirkel echt rond.” 

Producten als koffie, cacao en thee zijn fairtrade en gecertificeerd 
met een keurmerk, de verpakkingen zijn aluminiumvrij. “Ook heb-
ben we onderzoek gedaan naar de meest duurzame koffiebeker. 
De beker van karton met coating kwam als beste uit de bus omdat 
hij meerdere keren gebruikt en vervolgens gerecycled kan worden. 
Maar het kan best zijn dat we in de toekomst alsnog kiezen voor 
de biobased beker, gemaakt van rietsuiker. Dus moest het mogelijk 
zijn om goede afspraken te maken met de leverancier over tussen-
tijds overstappen.” 

“We wilden 
meer krijgen dan 

simpelweg een 
koffieautomaat”

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie...



“Bij duurzaamheid en 
circulair inkopen gaat het 

vaak om abstracte dingen. Daarom is de 
koffieautomaat zo’n aansprekend voorbeeld; 

die is goed zichtbaar en wordt 
door iedereen gebruikt”

NAOUAL LOIAZIZI beleidsadviseur duurzaamheid:

AND THE WINNER IS…
Aan de hand van de beoordeling is Selecta uit de bus geko-
men als de winnende partij. Deze leverancier kan maatwerk 
leveren volgens een fullservice-contract. Dat is dus inclusief 
het plaatsen, onderhoud en schoonmaak van de machines, 
het afhandelen van storingen, bijvullen van ingrediënten en 
leveren van alle materialen.  
“Door Selecta wordt hiervoor een hoger SROI-percentage 
ingezet dan oorspronkelijk werd gevraagd. Verder is het van 
belang dat deze leverancier continuïteit en klanttevredenheid 
kan garanderen voor de looptijd van het contract”, vertelt 
Antoinette.

SAMEN AANBESTEDEN
Het SCD schrijft regelmatig regionale aanbestedingen uit. Dit 
zijn vaak complexe trajecten omdat we de aanbestedingen 
voor meerdere gemeenten en organisaties met elkaar combi-
neren. 
De koffieaanbesteding is hier een goed voorbeeld van. Inmid-
dels hebben we zoveel ervaring opgedaan met zulke grote 
aanbestedingen, dat we ons expert op dit gebied mogen noe-
men. En dat is gunstig voor onze partners in het Drechtstede-
lijk netwerk; wij besparen hen het werk dat bij zo’n procedure 
komt kijken. En nog belangrijker: met een gezamenlijke 
aanbesteding kunnen we hen alle voordelen bieden van de 
grootschaligheid. 

Selecta is er klaar voor. Binnen één week (tussen 16 en 23 
november) worden de koffieautomaten in de Drechtsteden 
vervangen. Je zult hier weinig hinder van ondervinden, tijdens de 
wisseling blijven andere automaten in werking. Het SCD vindt 
het belangrijk dat alles optimaal werkt. Zijn er storingen of is er 
niet op tijd bijgevuld? Maak dan een melding via SID of bel naar 
het Serviceloket. 

Eisen- en wensenlijstje van de 
koffieaanbesteding

• hoge kwaliteit en juiste temperatuur… maximale smaak!

• maatwerk; elke locatie kan kiezen voor een bepaald 

type machine en eigen koffie- en theesoorten 

• veel aandacht voor duurzaamheid, circulair inkopen en 

SROI

• flexibiliteit en klanttevredenheid; tijdens de looptijd van 

het contract kan er tussentijds voor een andere machine 

of verschillende ingrediënten gekozen worden

• fullservice; plaatsen, onderhoud en schoonmaak van de 

machines

• continuïteit; de leverancier lost storingen op en zorgt 

ervoor dat ingrediënten op tijd zijn bijgevuld

• soepele overgang naar de nieuwe automaten; de koffie 

blijft beschikbaar!

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie...

03 |  SCD SHARES LIGHT | NOVEMBER 2018


