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Conceptnota 
Online Reserveren en betalen (afgekort ORB) 
 

Doelstelling conceptnota 

Via deze conceptnota wil Digipolis aan de kandidaten voldoende informatie over de opdracht 
meegeven zodat zij kunnen inschatten of zij zich voor deze opdracht wensen in te schrijven en 
meer concreet of zij zich in de eerste fase van deze opdracht willen kandidaat stellen1.  Deze 
conceptnota is louter indicatief en kan het opdrachtgevend bestuur niet verbinden. Het 
uiteindelijke bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal bezorgd worden zal de definitieve 
bepalingen omtrent deze opdracht bevatten. 

 

 

Deel A: de uitdaging 

Dit zijn de onderdelen van de opdracht: 

Inhoud van de opdracht  

Stad Gent en Digipolis Gent zijn op zoek naar een partner om in samenwerking met de stad een 
laagdrempelige online marktplaats te creëeren waarop de burger een divers aanbod van 
producten en diensten kan bekijken, selecteren en betalen. De modules voor deze online marktplaats 
kunnen vervolgens door de partner aan andere overheden en instellingen vermarkt worden. 
 

Deze marktplaats willen we in dit project realiseren voor het cultureel, sportief en educatief 

assortiment aangeboden door de Sportdienst, de Educatieve Diensten, de AGB Kunsten & Design / 
AGB Erfgoed. Eens de generieke bouwblokken voor deze pilootdiensten gerealiseerd zijn, is het de 
bedoeling dat de dienst Publiekszaken van de Stad Gent de verdere integratie van nieuwe producten 
en diensten zelfstandig kan verderzetten.  

 

Het bestellen van dit ruim assortiment zullen we groeperen in een aantal herbruikbare besteltypes 
Deze types kunnen variëren in het bestelproces, de informatienoden en/of de beslissingsregels. 
Hiervoor zullen we met alle betrokkene partijen per type gelijkvormige processen, voorwaarden en 
open data standaarden uitwerken. 

Voor dit project identificeerden we volgende 5 besteltypes: 

1. Groepsactiviteiten of groepsevenementen (groep van individuele deelnemers). Voorbeeld: 
sportkamp, sportcursus, workshop in een musea. 

2. Groepsbezoeken (één groep met één groepscontactpersoon). Voorbeeld: klas met 
leerkracht die een schooluitstap organiseert naar de wereld van Kina, coördinator die met 

haar groep van de Zilveren Passer een daguitstap naar Gent organiseert. 

3. Inkom: tickets en andere toegangsbewijzen zoals abonnementen, passen en kortingen 
voor diverse doelgroepen zoals kinderen, leerkrachten, senioren, kansengroepen. 

4. Complexe diensten en producten. Zoals groepsarrangementen, sportterreinen en 
bijhorende optie kleedkamer, spelmateriaal. 

5. Verhuur en aankoop artikelen. Voorbeeld: producten in de museumwinkel, de sportkoffer, 
educatieve pakketten voor het onderwijs. 

 
Belangrijk hierbij is dat we geen traditioneel monoliet systeem implementeren, maar op zoek gaan 
naar een wendbaar, modulair systeem van generieke bouwblokken. Een systeem dat modulair kan 
evolueren door het vervangen en/of toevoegen van modules (=duurzaam) en dat toelaat processen 
klantgericht in te richten en te personaliseren (= klantvriendelijk, ‘outside in’ principe). Hierbij 
hanteren we de ‘best of breeds’ architectuur visie: waar mogelijk willen we beschikbare services, 

modules en tools hergebruiken, volgens het principe van open architectuur en open standaarden  

 
1 Voor de voorwaarden waaronder men zich kandidaat kan stellen: zie de gepubliceerde aankondiging op https://enot.publicprocurement.be     

 

https://enot.publicprocurement.be/
https://enot.publicprocurement.be/
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Wat willen we doen: 
1. Open architectuur voor duurzame digitale groei. We investeren in een open 

architectuur zodat we het beste wat de markt te bieden heeft snel en betrouwbaar 

kunnen toevoegen of vervangen in ons architectuurlandschap. 
2. Gestroomlijnde processen voor een proactieve klantbeleving. We dagen alle 

stedelijke diensten uit om de processen te (her)tekenen zodat de Gentenaars en 
Gentse bezoekers een eenvoudige en continue dienstverlening ervaren. 

3. Multikanalen met vlotte informatie-uitwisseling. We blijven investeren in 
fysiek en telefonisch onthaal en bouwen het uit tot een multikanaal onthaal dat 
ook bereikbaar is via chat(bot), de website, Whatsapp en de centrale contactdienst 

Gentinfo 
4. Open informatie voor betere klantoplossingen We trekken de data open zodat 

informatie vrij kan circuleren en we goede kennis hebben over wat er op het terrein 
speelt. 

We zoeken een partner met aantoonbare kennis en ervaring 

• met agile werken (must – werkt uitsluitend)  

• met volgende technologische oplossingen:  (zie bijlage 4 Technische requirements betreft 
architectuur voor meer details) 

o microservices (must – werkt uitsluitend)  
o API first (must – werkt uitsluitend)  
o modulaire, open architectuur (must – werkt uitsluitend) 

• met openbare dienstverlening (bij voorkeur) 

• met opstellen van billijke business modellen (bij voorkeur) 
• met marktplaatsen  

• met online betalen  

• met financiën en juridische regels specifiek in openbare dienstverlening 

• met gebruikerservaring, WCAG compliancy, GDPR, …  

• met (linked en/of enterprise) open data  

 
 
Voor dit project wordt samengewerkt met PIO (zie https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/het-
programma-innovatieve-overheidsopdrachten) omdat het qua innovatie gaat om een combinatie 
van procesmatige, organisatorische en technologische innovatie. 
 

Belangrijk element in dit project is het komen tot een zgn. ‘innovatief samenwerkingsmodel’, niet 
enkel met de stedelijke diensten, maar ook met de private leverancier(s). Het beheer en de 
eigendom van de ontwikkelde open architectuur zal bij de private partner blijven . 
Geïnteresseerden kunnen op basis van deze open architectuur nieuwe modules ontwikkelen voor 
Stad Gent. Het ‘headless systeem’ zal vermarktbaar zijn, omdat het toelaat dat elke stad of andere 
gebruiker op de ontwikkelde open architectuur stadsspecifieke modulaire blokjes laat ontwikkelen 

(gericht op specifieke eindgebruikers) en deze vervolgens kan inpluggen op de back-end 
naargelang de eigen behoefte. De blokjes zelf zijn ook vermarktbaar. Stad Gent wil zo met de 
private partner tot een module-ecosysteem komen, waarbij ondernemers getriggerd worden om 

nieuwe modules voor stadsactiviteiten uit te werken. 
 

Context 

★ Huidige situatie 

Stadsdiensten bieden sommige producten en diensten online aan. Er is een verkokerde werking 
waardoor er geen uniforme gebruikservaring is voor de burger (= Gentenaar, toerist, onderneming, 
feitelijk vereniging,…).  

 
Er zijn verschillende operationele gesloten en versnipperde systemen, met een limiet aan 
functionaliteiten en flexibiliteit en weinig gebruiksvriendelijk voor de medewerker. 

 

https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/het-programma-innovatieve-overheidsopdrachten
https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/het-programma-innovatieve-overheidsopdrachten
https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/het-programma-innovatieve-overheidsopdrachten
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De complexiteit van het aanbod botst op de limieten 

van de huidige systemen om aanpassingen te maken, waardoor de diensten niet efficiënt kunnen 
werken. Er is veel manuele interventie nodig van de medewerkers. 

 

★ Toekomstige situatie 

We willen voor de burger één herkenbare en laagdrempelige marktplaats met een ruim assortiment 
aan dienstverlening van meerdere, onafhankelijke werkende organisaties van Groep Gent. De burger 
kan een combinatie van producten selecteren en diensten reserveren en alles in 1 beweging betalen. 
 
Door dit volautomatisch proces van selecteren, reserveren en betalen is er voor standaardproducten 

geen manuele tussenkomst van de diensten vereist en betekent dit een serieuze administratieve 
verlichting voor zowel de aanbieder van het product als de Dienst Financiën. 

 
Diensten kunnen gemakkelijk nieuwe producten toevoegen aan het platform en producten kunnen  
gekoppeld worden (e.g. combi verkoop musempas + inkomticket). 
 
Het geheel bestaat uit een modulaire, open architectuur waarvan de onderdelen in de toekomst 

eenvoudig aangepast of zelfs vervangen kunnen worden.  
 
Bovendien willen we het geheel laten communiceren met bestaande systemen zoals SAP, CRM, … 
en externe bronnen (KBO, Rijks-en Bisregistern, ACM, IDM, MAGDA-platform, …) waar relevant. 

 

Verwachtingen 

★ Functionele verwachtingen 
Zie excel “Noden aanbesteding ORBv2” bijlage 3 

★ Technische en architecturale verwachtingen 

Zie Bijlage 4 Technische requirements 

★ Verwachtingen op het vlak van (project-) communicatie, 

organisatie 

Actieve co-operatie tussen Digipolisteam en partner. Digipolis stelt oa een Projectleider, Business 
Analist en eventueel tester ter beschikking van dit project, alsmede technische profielen om 
architectuur en ontwikkeling te valideren. Andere profielen (IT, Dienst Financiën, pilootdiensten) 

zullen deeltijds betrokken worden, wanneer relevant. Wij verwachten op z’n minst een centraal 
coördinator/ projectleider bij de partner, waarmee Digipolis voor de duur van het volledige traject 

kan samenwerken. 
 
Een agile aanpak met incrementele fasen (minstens 4 grote) met klantgerichte doelen, een 
afgesproken timing en stabiel multidisciplinair team.  

 

★ Service verwachtingen (onderhoud, SLA) 
Digipolis Gent verwacht van de partner ook nazorg: 

• pro-actieve regelmatige technische en security updates 
• reactieve acties in geval van incidenten gemeld door gebruikers volgens een overeen te 

komen service level 
• hoge up-time en ruime servicedesk-uren: onze klanten zullen aankopen doen ook buiten 

de kantooruren zoals ’s avonds en in het weekend, maar ook bezoeken / sporten / 
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ontlenen,… waardoor ook het back-office 

systeem bruikbaar moet zijn buiten gewone kantooruren.  
 

 

Deel B: de opdrachtgever 

 
De opdracht gebeurt in naam en voor rekening van Digipolis, opdrachthoudende vereniging met 
zetel te Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, met Ondernemingsnummer 0860.487.295 en 

BTW nr. BE 860.487.295  
 
Digipolis is een opdrachthoudende vereniging opgericht overeenkomstig het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en heeft van haar leden, waaronder de steden en OCMW’s van 
Antwerpen en Gent, de bevoegdheid gekregen om in de telematica-behoeften te voorzien. (voor 

meer info zie http://www.digipolis.be) 

 
Digipolis zal de raamovereenkomst voor zichzelf afsluiten, maar treedt overeenkomstig artikel 47 
van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten ook op als aankoopcentrale (tussenpersoon) voor de volgende 
deelnemende entiteiten: 
 

1. in elk geval de leden van Digipolis, zijnde de Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, de Stad 

Gent en OCMW Gent, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Kinderopvang Antwerpen, 
Zorgbedrijf Antwerpen, AG Sogent en Hulpverleningszone Centrum; 

2. instellingen die vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de Stad Antwerpen, de Stad Gent, 
het OCMW Antwerpen en/of het OCMW Gent; 

3. instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Steden of OCMW’s van 
Antwerpen en Gent belast zijn met een bepaalde taak van gemeentelijk belang; 

4. andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de Stad Antwerpen, de Stad Gent OCMW 

Antwerpen en OCMW Gent; 
5. instellingen, rechtspersonen die een samenwerkingsovereenkomst met Digipolis hebben 

afgesloten. 
 

Voor Groep Gent gaat het in concreto om de entiteiten opgesomd in bijlage 05 _NO_GROEP_GENT. 
 

Uiterlijk op 1 januari 2021 zal Digipolis als intergemeentelijk samenwerkingsverband worden 
ontbonden en zullen het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de promotie van telematica en 
zijn toepassingen voor Stad Antwerpen en OCMW Antwerpen enerzijds en Stad Gent en OCMW 
Gent anderzijds afzonderlijk binnen Groep Stad Antwerpen respectievelijk Groep Gent worden 
georganiseerd. De ontbinding van het intergemeentelijk samenwerkingsverband heeft tot gevolg 
dat de activiteiten van Digipolis zullen worden overgenomen door AG Digipolis Antwerpen en 
District09, waardoor alle activiteiten, samen met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen 

van Digipolis, zullen worden overgedragen aan en (verder) uitgevoerd door de respectieve 
rechtsopvolgers van Digipolis. 

 
Digipolis wijst de kandidaat erop dat huidige overheidsopdracht (raamovereenkomst) ingevolge de 
ontbinding van Digipolis als intergemeentelijk samenwerkingsverband zal worden overgedragen, 
zowel wat de plaatsingsprocedure als wat de uitvoering betreft, aan een entiteit die binnen Groep 
Gent wordt ingericht als District09.  

 
Door de indiening van een kandidatuur in het kader van deze overheidsopdracht, erkent en 
aanvaardt de kandidaat aldus definitief dat Digipolis als intergemeentelijk samenwerkingsverband 
uiterlijk op 1 januari 2021 zal worden ontbonden dat de huidige opdracht, zowel wat de 
plaatsingsprocedure als wat de uitvoering betreft, zal worden overgedragen aan een entiteit 
ingericht als District09 als respectieve rechtsopvolger van Digipolis (en District09 desgevallend ook 

zal optreden als contractspartij van de opdrachtnemer), zonder dat de kandidaat en uiteindelijke 
opdrachtnemer hiervoor zijn goedkeuring dient te verlenen, dan wel in het kader van de 
plaatsingsprocedure en/of uitvoering van de opdracht hieruit bepaalde rechten, c.q. aanspraken 
kan putten. Dergelijke wijziging kan aldus in geen geval aanleiding geven tot een wijziging van de 
plaatsingsprocedure, c.q. raamovereenkomst. 

 

http://www.digipolis.be/
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In dit verband bevestigt de kandidaat eveneens dat 

Stad Gent en OCMW Gent noch iedere andere rechtsopvolger van Digipolis dan de entiteit 
District09, zowel wat de plaatsingsprocedure als wat de uitvoering betreft, zal overnemen, door de 
inschrijver en uiteindelijke opdrachtnemer kan worden aangesproken aangaande deze 

plaatsingsprocedure dan wel aangaande de uitvoering en/of niet-uitvoering van de overeenkomst, 
met inbegrip van iedere vorm van vordering tot schade en/of andere nadelen of gevolgen 
voortvloeiend uit deze plaatsingsprocedure en/of de overeenkomst. 

Leiding van de opdracht 

Onze contactpersoon die de leiding van de opdracht heeft is Gudrun De Fauw, projectleider, tel: 

+32 9 266 09 00, e-mail: overheidsopdrachten.gent@digipolis.gent.  
 
De opdrachtnemer wijst een contactpersoon aan (“de projectleider opdrachtnemer”) die hem zal 
vertegenwoordigen. De formele contacten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verlopen 

uitsluitend via de vermelde contactpersonen van beide partijen. Beide partijen kunnen een andere 
contactpersoon aanduiden tijdens de uitvoering van de opdracht. 

 
 

Deel C: de procedure 

De opdracht is een opdracht voor diensten in de klassieke sector waarvoor de 

mededingingsprocedure met onderhandeling wordt gehanteerd. 
 
De aanbestedende dienst opteert voor het toewijzen van deze opdracht voor de 
mededingingsprocedure met onderhandeling krachtens de wet overheidsopdrachten van 17 juni 
2016, artikel 38, §1, 1°: de technische specificaties kunnen door de aanbestedende overheid niet 
nauwkeurig genoeg worden vastgesteld op basis van een norm, Europese technische 
beoordelingen, een gemeenschappelijke technische specificatie of een technisch referentiekader 

als bedoeld in artikel 2, 45° tot 48°; 

 

Beoogde timing 

 
Selectiefase 
 

Publicatie kandidaatstelling 12 oktober 2020 

Indienen aanvraag tot deelneming 13 november 2020 

Pitches (online 30 minuten) 25 november 2020 

Selectie kandidaten 7 december 2020 

Verzenden van selectiebrieven (+15 dagen standstill indien EU) 24 December 2020 

 

Alle indieners krijgen de kans om met een team van verschillende profielen (verplicht) gedurende 
30 minuten hun kandidatuur kort toe te lichten. Elke kandidaat brengt daarvoor 3 personen mee 
met verschillende profielen (sales, technisch, support,…) die actief zullen betrokken worden en de 
verschillende betrokken profielen vertegenwoordigen. 

 
 

mailto:overheidsopdrachten.gent@digipolis.gent
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Gunningsfase 

 

Verzenden van bestek naar geselecteerden December 2020 

Mogelijkheid tot inzenden vragen ter voorbereiding van het 
infomoment 

Tot 5 werkdagen voor het 
infomoment 

Infomoment met alle geselecteerden Januari 2021 

Indienen offertes Januari 2021 

Onderhandelingen Februari 2021 

Goedkeuring gunningsverslag Begin maart 2021 

Verzenden van gunningsbrief (+15 dagen standstill indien EU) Begin maart 2021 

Verzenden van sluitingsbrief Eind maart 2021 

 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, in het licht van de concrete noden 

van het onderhandelingsproces, het verloop van deze onderhandelingen te wijzigen. 

 
Het projectteam en de samenwerking moet zo snel mogelijk na gunning opstarten. 
 


