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Langlopend prestatiecontract met aannemers Amsterdam 

oplossing voor tekort aan technisch personeel 
 

Arnhem, vrijdag 14 oktober 2011– Netbeheerder Liander sluit vandaag met vier aannemers 

tegelijk een meerjarig contract af voor grondwerkzaamheden in Amsterdam. Het gaat om 

contracten op basis van prestatie-inkoop, waarin naast de prijs ook afspraken zijn vastgelegd 

over klanttevredenheid en de voorwaarden voor medewerkers. De lange looptijd - vijf jaar - en 

de garantie op werk, bieden aannemers de gelegenheid voldoende personeel te werven en op 

te leiden. Ook Liander kampt al jaren met een tekort aan technisch personeel, vooral in de 

Randstad. De gezamenlijke contracten hebben een waarde van ruim 200 miljoen euro. 

  

Vier aannemersbedrijven (A. Hak Infranet B.V., Joulz B.V., J&D Leidingsystemen B.V. en Stam & Co 

Infratechniek B.V.)  zullen de komende vijf jaar in opdracht van Liander sanerings- en 

aanlegwerkzaamheden verrichten in Amsterdam. Het gaat hoofdzakelijk om grondwerk dat Liander 

traditiegetrouw uitbesteedt. 

Liander heeft bij de biedingen voor deze contracten voor het eerst voorwaarden voor prestatie-inkoop 

toegepast. Daarbij is de prijs slechts één onderdeel van het totale pakket waarop een aannemer wordt 

beoordeeld. De andere factoren zijn veiligheid, kwaliteit, klanttevredenheid en voorwaarden voor 

medewerkers. 

Aanbestedingen op basis van prestatie-inkoop nemen sterk toe in ons land. Tot dusver gebeurde dat 

nog niet voor werkzaamheden aan het gas- en elektriciteitsnet. 

De werkzaamheden die door de vier aannemers worden verricht, zijn onder meer de vervanging van 

oude gas- en elektriciteitsmeters en – leidingen, en werkzaamheden bij de uitbreiding van het 

netwerk. Daarbij gelden wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle handelingen die rechtstreeks verband 

houden met het aansluiten op het gas- of elektriciteitsnet, blijven in handen van Liander-monteurs. Zij 

blijven ook verantwoordelijk voor het oplossen van storingen. 

 

Bij succes ook in andere regio’s prestatie-inkoop 

De lange looptijd van de contracten voor Amsterdam, garandeert zekerheid aan beide kanten. 

Aannemers kunnen werkzaamheden efficiënter plannen en medewerkers aantrekken of opleiden, 

Liander heeft daardoor meer zekerheid dat de doelstellingen gehaald worden. 

De resultaten van de meerjarige prestatiecontracten voor Amsterdam zullen benut worden om het 

systeem ook elders met succes in te kunnen zetten. In het verzorgingsgebied van Liander zijn meer 

regio’s, onder andere rond Haarlem en Leiden, waar het moeilijk is voldoende personeel te vinden. De 

brancheorganisaties Bouwend Nederland en Uneto VNI zijn betrokken bij de evaluatie van de 

Amsterdamse aanpak. 

 

  

 

Over Liander 

Liander is een regionale netbeheerder die elektriciteit transporteert naar 2,9 miljoen klanten en gas 

naar 2,1 miljoen klanten in de provincies Gelderland, Noord-Holland en grote delen van Flevoland, 

Friesland en Zuid-Holland. Liander verzorgt het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van zijn 

netten. Tevens maakt Liander het mogelijk dat al zijn klanten energie kunnen afnemen van de 

leverancier van hun keuze. Liander is onderdeel van Alliander. 

Stam & Co Infratechniek B.V. is onderdeel van A|liander. 

 

Voor meer informatie: Alliander, Woordvoering & PA, Lieselot Meelker, woordvoerder 

Telefoon: +31 26 844 22 66, e-mail: woordvoering@alliander.com 


