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BIJLAGE 1: KNELPUNTENANALYSE
Tijdens de participerende observatie van het tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)contractvormen, dat beschreven is in de vorige paragraaf, zijn knelpunten geïnterpreteerd. In totaal
zijn 61 knelpunten geïnterpreteerd. Deze knelpunten worden in onderstaande tabellen aangeduid met
KP-00 t/m KP-61. Deze grote hoeveelheid aantal knelpunten zijn geëxtraheerd door middel van de KJmethode (Kawikata, 2004) naar een 22-tal knelpunten. Door het extraheren kan met een overzichtelijk
aantal knelpunten de knelpunten worden geanalyseerd. De knelpunten zijn gegroepeerd en
vervolgens zijn deze gegroepeerde knelpunten als een geëxtraheerd knelpunt beschreven. Het
resultaat van de KJ-methode is in onderstaande tabellen gegeven. De geëxtraheerde knelpunten zijn
tevens in onderstaande tabellen aangeduid.
Legenda
Kleur

Knelpuntnummering

Soort knelpunt

Knelpunt I. tot en met XXII.

Geïnterpreteerde knelpunten tijdens de participerende
observatie

Knelpunt KP-01 tot en met KP-61

Geëxtraheerde knelpunten

Extraheren van knelpunten:
Knelpunt Knelpuntomschrijving
I.
KP-01
KP-02
KP-21
KP-22
II.
KP-03

III.
KP-04
KP-05
KP-31
IV.
KP-06
KP-46

V.
KP-07
KP-08
KP-27

Binnen DVBR is geen inzicht in de (verwachte) tenderkosten.
Binnen DVBR is géén totaaloverzicht van tenderkosten en urenverantwoording van tenders.
Door directie worden geen tender budgetten afgegeven die projectmanagers kunnen besteden bij tenders.
Geen uren begroting opgesteld van de interne betrokken disciplines om de tenderbegroting te kunnen
bepalen.
Door de projectmanager is geen tenderbegroting opgesteld.
Directie besluit deel te nemen aan een tender zonder inzicht te hebben in de interne capaciteit
van het personeel en de tenderbudget(ten).
Directie geeft aan dat met een tender mee wordt gedaan, zonder dat de interne betrokkenen ingelicht
worden en zich hier eventueel op voor kunnen bereiden.
De invulling van het tenderteam (intern en extern) en het moment hiervan gebeurt slechts nadat
bekend wordt dat DVBR mag deelnemen aan de gunningsfase.
Team wordt samengesteld nadat bekend wordt dat mee wordt gedaan aan de gunningsfase.
Door het managementteam wordt niet voldoende gekeken welke personen voor het tenderteam worden
geselecteerd.
Geen goede tijdinvulling bij wekelijkse vergaderingen door intern betrokken disciplines.
Binnen DVBR geen afstemming tussen de interne disciplines de over keuze en het moment van
betrekken onderaannemers / partner.
Aan het begin van de tender wordt door interne betrokkenen te weinig nagedacht over partijen die
betrokken kunnen worden bij een tender.
Geen eenduidigheid intern over wanneer een adviseur of onderaannemer betrokken moet worden bij de
tender.
Interne disciplines hebben geen gelegenheid om documentatie van opdrachtgever tot zicht te
nemen, doordat meerdere projecten (gem. 5) tegelijk lopen.
De intern betrokken disciplines hebben te weinig tijd tot geen tijd om de uitvraag te analyseren doordat
meerdere projecten (gemiddeld 5 projecten per intern betrokken) tegelijk lopen.
Intern betrokken hebben geen idee bij de inhoud van de uitvraag bij de eerste vergadering met externen.
Interne disciplines hadden géén gelegenheid om de documenten te bestuderen, meerdere projecten tegelijk.
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Knelpunt
VI.
KP-15
KP-16
KP-60

VII.
KP-09
KP-12
KP-14
VIII.
KP-10
KP-11

IX.

KP-13
KP-41
KP-50

X.
KP-17
KP-51
KP-52
KP-53
KP-61
XI.
KP-18
XII.
KP-19
KP-20
KP-23

Knelpuntomschrijving
Afspraken en beslismomenten binnen het tenderteam worden voor aanvang van tender niet
voldoende vastgelegd.
Niet alle afspraken die betrekking hebben op de tender worden van te voren vastgelegd.
In de tenderplanning liggen geen momenten vast wanneer keuzes gemaakt moeten worden.
De tenderevaluatie is niet vooraf ingepland door de projectmanager, de betrokken disciplines en externe
partijen.

Het plan van aanpak ten behoeve van tenderproces wordt niet voor aanvang van tender en niet
volledig ingevuld binnen DVBR.
Het tijdspad van interne disciplines is niet besproken tijdens de kick-off.
De strategie wordt door de interne disciplines niet aan het begin van de tender bepaald.
Geen plan van aanpak specifiek voor het verloop van de tender.
Interne disciplines hebben meerdere projecten (gem. 5) tegelijk lopen en hebben het hierdoor te
druk, waardoor ook overgewerkt wordt.
Betrokkenen hebben het (te) druk, hebben veel werk liggen. (Gemiddeld 5 projecten per intern betrokken)
Interne disciplines hebben weinig beschikbare tijd voor het goed laten verlopen van een tender.
Binnen DVBR zijn onvoldoende onderleggers / handleidingen beschikbaar, die een tender
gestructureerd en beheerst kunnen laten verlopen.
(zoals, geen: Processchema UAV-gc na gunning, Protocol, PvA, eenduidige demarcatielijst,
jaaroverzicht tenderkosten, onderlegger BIM-voorbereidingsplanning)
Binnen DVBR ligt geen standaard protocol over hoe een tender aangepakt dient te worden en welke
afspraken gemaakt dienen te worden.
Geen eenduidige demarcatielijst tussen externe partijen en DVBR.
Binnen DVBR geen onderlegger voor BIM voorbereidingsplanning.

Intern binnen DVBR wordt informatie onvoldoende met elkaar gedeeld.
De tenderplanning wordt opnieuw opgezet, de standaard tenderplanning binnen DVBV wordt niet
gehanteerd.
Opzet BIM-voorbereidingsplanning niet goed geïnterpreteerd en overgenomen door afdeling bedrijfsbureau
waardoor bij controle door manager BIM alles aangepast dient te worden.
Acht kalenderdagen voor indiening en voor de bespreking van de ABK wordt bedrijfsbureau ingelicht over
het ontwerp en de constructie.
Intern binnen DVBR geen afstemming tussen afdeling bedrijfsbureau en afdeling calculatie over het
opnemen van de kosten van de werkvoorbereiding.
Tenderevaluaties van gelopen tenders worden niet gedeeld, deze worden enkel in het projectteam gehouden.
Binnen DVBR onvoldoende kennis over de achterliggende informatie van de type EMVIaanbestedingen en de beoordelingen hiervan.
Binnen DVBR onvoldoende kennis over de type EMVI-aanbestedingen en de beoordelingen hiervan.
Onvoldoende kennis binnen DVBR betreft het doorlopen van UAV-gc projecten na gunning en
welke risico’s dit soort projecten ten gevolge heeft.
Onvoldoende kennis binnen DVBR betreft de inhoud van UAV-gc contractvormen.
Geen processchema beschikbaar binnen DVBR betreft UAV-gc contractvormen.
Intern betrokken disciplines hadden geen eenduidig antwoord op de vraag welke risico’s DVBR heeft als zij
het contract ondertekenen.
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Knelpunt
XII.
KP-24
KP-25
KP-26
KP-32
KP-45

XIV.
KP-28
KP-29
XV.
KP-30
KP-47
KP-57

Knelpuntomschrijving
Onvoldoende organisatorische beheersing tijdens de tender binnen DVBR.
Eén interne vergadering geweest, waar niet alle betrokken personen bij aanwezig waren.
Geen beheersing van de actiepunten tijdens Oobeya Board overleggen.
Wekelijkse vergaderingen met externen verliepen rommelig.
Er worden zaken buiten de tendermanager om geregeld.
Vijf partijen maakten een ieder zijn eigen berekening voor het bepalen van taakstellingen. Geen van alle
wist precies hoe het zat. Niemand nam de leiding.
Binnen DVBR geen kennis betreft een hulpmiddel voor het opstellen van PVE’s, genaamd:
Briefbuilder1.
Pas drie weken na aanvang van de tender toelichting op briefbuilder, zowel intern als extern.
Niet alle functies in BriefBuilder waren door opdrachtgever aangezet.
Tijdens de tender plaatst de opdrachtgever wijzigingen die betrekking hebben op de
aanbestedingsdocumenten, begroting en de indiening van DVBR.
Zestien kalenderdagen voor indiening plaatst de opdrachtgever een gewijzigde vraagspecificatie.
Definitieve vraagspecificatie meerjarig onderhoud en beheer werd door opdrachtgever twee en een halve
week voor indiening aangeboden.
Bij de tender van EATC is de indieningsdatum drie keer door de opdrachtgever gewijzigd.

KP-33
KP-58
KP-59

Grote diversiteit tussen opdrachtgevers van verschillende tenders ten behoeve van de inhoud
van de aanbestedingsleidraad.
Grote diversiteit tussen de interactie van opdrachtgevers.
Bij indiening van EATC bleek dat elf partijen een aanbesteding hadden ingediend.
De preselectie van de tender EATC is pas bij indiening.

XVII.

Grote hoeveelheid documenten (80 tot 100 stuks) vanuit de opdrachtgevers.

KP-34

Grote diversiteit aan documenten (80 tot 100 stuks) vanuit de opdrachtgevers.

XVI.

XVIII.
KP-35
KP-36
KP-48
KP-54
KP-55
KP-56

XIX.
KP-37

Het definitief maken van de indieningsdocumenten van de tender wordt slechts vanaf 4 uur voor
indiening worden gedaan.
Presentatie voor dialoogronde wordt één dag voor de dialoog nog doorgenomen en vervolgens aangepast.
Het perfectioneren van presentaties en indieningsdocumenten gebeurt slechts één dag tot 6 uur vooraf aan
indiening.
Zes en een half uur voor indiening worden vanuit Advin BV nog opmerkingen gemaakt op de MJOB van
de installateur.
Tot zes uur voor indiening konden opmerkingen geplaatst worden op het indieningsdocument door zowel
de interne disciplines als de externe partijen.
Vier en een half uur vooraf aan de indiening vindt de laatste interne bespreking plaats ten behoeve van
bezuinigingen die getroffen dienen te worden in de begroting.
Vanuit de installateur is vier en een half uur vooraf aan de indiening niet duidelijk wat de basisprijs is.
De controle van de uitvraag of alles is ondervangen gebeurt door DVBR slechts 10
kalenderdagen voor indiening.
Tien kalenderdagen voor indiening wordt door DVBR begonnen met de controle of alles is ondervangen uit
de documentatie van de opdrachtgever.

1

BriefBuilder is een professioneel hulpmiddel, ontwikkelt door ICOP, om hoogwaardige programma’s van eisen (PvE’s) te
ontwikkelen voor bouw- en huisvestingsprojecten. Het is een online toepassing waarin projectspecificaties op systematische
wijze vastgelegd, getoetst en beheerd kunnen worden. Ook demarcaties, wijzigingen en opmerkingen ten aanzien van het PvE
kunnen eenvoudig vastgelegd en beheerd worden. Ongeldige bron opgegeven.

Hoofdstuk: Bijlage 1: Knelpuntenanalyse
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Knelpunt
XX.
KP-38
KP-39
KP-43
KP-44

XXI.
KP-40
KP-42

XXII.
KP-49

Knelpuntomschrijving
Te weinig sturing vanuit DVBR op de uitwerking van architect ten behoeve van de invloed op de
bouwkosten.
Architect was te ver met ontwerpen ten opzichte van het bepalen van de bouwkosten.
Bij beide projecten blijkt dat naar mate het ontwerp vordert de bouwkosten omhoog gaan.
Twee weken voor indiening geheel ander gevelontwerp, waar opnieuw aan gerekend moest worden.
Negen dagen voor indiening terug gegaan naar het oude ontwerp, maar het aantal vierkante meters van
het gebouw kan hier wel aangepast worden.
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van externe partijen die betrokken zijn bij een tender,
doordat geen heldere afspraken worden gemaakt.
DVBR is afhankelijk van externe partijen om tot een indiening te kunnen komen.
Zeventien kalanderdagen voor indiening nog steeds geen definitieve raming qua installaties van het
project.
Binnen DVBR geen duidelijkheid over de indieningsvoorwaarden en -documenten voor de
aanvraag van de omgevingsvergunning.
Binnen DVBR geen duidelijkheid over de indieningsvoorwaarden en documenten voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning.

58 Knelpunten waren te koppelen aan processtap “het uitwerken van de gunningsfase”. Van deze 58
knelpunten zijn de meeste knelpunten (39) te koppelen aan “het uitwerken van de uitvraag”. De
meeste knelpunten van de 39 knelpunten zijn te koppelen aan de activiteit “het coördineren van het
proces”. Dit houdt in dat extra aandacht dient te worden besteed aan het coördineren van het
tenderproces, voor en/of tijdens het uitwerken van de tender.
Samenstellen van overkoepelende knelpunten:
De geëxtraheerde knelpunten zijn opnieuw geanalyseerd om te onderzoeken of er overkoepelende
knelpunten aan te koppelen zijn. De analyse heeft geresulteerd in een zevental (nieuwe)
overkoepelende knelpunten. De overkoepelende knelpunten worden in onderstaande afbeelding in de
groene kaders met de letters A tot en met G weergegeven. De KJ-methode en het samenstellen van
overkoepelende knelpunten dienen als input voor de oorzaak gevolg diagram, de knelpuntenanalyse.

Afbeelding 1 - Koppeling overkoepelende knelpunten aan geëxtraheerde knelpunten.

De bovenstaande knelpunten zijn geanalyseerd door middel van de oorzaak-gevolg-diagram.
Oorzaken-gevolg-diagram (Dr. Ishikawa, 1988, pp. 18-28):
De knelpunten, geëxtraheerde knelpunten en de overkoepelende knelpunten dienen als input voor het
oorzaak-gevolg-diagram. Het oorzaak-gevolg-diagram wordt gehanteerd om binnen de knelpunten
de verschillende oorzaken aan te tonen die het tenderproces van EMVI-aanbestedingen beïnvloeden.
Dit wordt gedaan door de knelpunten met elkaar in verband te brengen. Het resultaat van de
oorzaken-gevolg-diagram is weergegeven op de volgende pagina en de pagina daaropvolgend.

Hoofdstuk: Bijlage 1: Knelpuntenanalyse
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=

OORZAAK

F

KP-36 - Het perfectioneren van
presentaties en
indieningsdocumenten gebeurt
slechts één dag tot 6 uur vooraf aan
indiening.

Het complementeren van
de uitvraag wordt niet
voldoende beheerst

Factoren

C

KP-54 - Tot zes uur voor indiening
konden opmerkingen geplaatst
worden op het indieningsdocument
door zowel de interne disciplines
als de externe partijen.

KP-35 - Presentatie voor
dialoogronde wordt één dag voor
het dialoog nog doorgenomen en
vervolgens aangepast.

KP-55 - Vier en een half uur vooraf
aan de indiening vindt de laatste
interne bespreking plaats ten
behoeve van bezuinigingen die
getroffen dienen te worden in de
begroting.

Interne disciplines hebben
onvoldoende tijd
beschikbaar voor een
tender, doordat meerdere
projecten tegelijk lopen

XVIII.

De controle van de uitvraag
of alles is ondervangen
gebeurt door DVBR slechts
10 kalenderdagen voor
indiening.

KP-11 - Interne disciplines
hebben weinig beschikbare
tijd voor het goed laten
verlopen van een tender.

Interne disciplines hebben
meerdere projecten (gem. 5)
tegelijk lopen en hebben het
hierdoor te druk, waardoor
ook overgewerkt wordt.

KP-07 - De intern betrokken
disciplines hebben te weinig tijd
tot geen tijd om de uitvraag te
analyseren, doordat meerdere
projecten tegelijk lopen

KP-08 - Intern betrokken
hebben geen idee bij de inhoud
van de uitvraag bij de eerste
vergadering met externen.

KP-56 - Vanuit de installateur is
vier en een half uur vooraf aan de
indiening niet duidelijk wat de
basisprijs is.

XIX.

KP-10 - Betrokkenen
hebben het (te) druk,
hebben veel werk liggen.
(Gemiddeld 5 projecten
per intern betrokkenen)

Het definitief maken van
de indieningsdocumenten
van de tender wordt
slechts vanaf 4 uur voor
indiening worden gedaan.

KP-48 - Zes en een half uur voor
indiening worden vanuit Advin BV
nog opmerkingen gemaakt op de
MJOB van de installateur.
KP-37 - Tien kalenderdagen voor
indiening wordt door DVBR
begonnen met de controle of alles is
ondervangen uit de documentatie
van de opdrachtgever.

VIII.

KP-27 - Interne disciplines
hadden géén gelegenheid om de
documenten te bestuderen,
doordat meerdere projecten
(gem. 5) tegelijk lopen.

V.
Interne disciplines hebben
geen gelegenheid om
documentatie van
opdrachtgever tot zich te
nemen, doordat meerdere
projecten (gem. 5) tegelijk
lopen.
XI.
KP-18 - Binnen DVBR
onvoldoende kennis over de
type EMVI-aanbestedingen
en de beoordelingen hiervan.

Binnen DVBR onvoldoende
kennis over de achterliggende
informatie van de type EMVIaanbestedingen en de
beoordelingen hiervan.

XII.
Onvoldoende kennis binnen
DVBR betreft het doorlopen
van UAV-gc projecten na
gunning en welke risico’s dit
soort projecten ten gevolge
heeft.
XXII.

KP-29 - Niet alle functies in
BriefBuilder waren door
opdrachtgever aangezet.

KP-13 - Binnen DVBR ligt geen
standaard protocol over hoe een
tender aangepakt dient te
worden en welke afspraken
gemaakt dienen te worden.

KP-19 - Onvoldoende kennis
binnen DVBR betreft de inhoud
van UAV-gc contractvormen.

XIV.
KP-41 - Geen eenduidige
demarcatielijst tussen
externe partijen en DVBR.

KP-50 - Binnen DVBR geen
onderlegger voor BIM
voorbereidingsplanning.
KP-20 - Geen processchema
beschikbaar binnen DVBR betreft
UAV-gc contractvormen.

KP-17 - De tenderplanning
wordt opnieuw opgezet, de
standaard tenderplanning
binnen DVBV wordt niet
gehanteerd.

Binnen DVBR geen
duidelijkheid over de
indieningsvoorwaarden en documenten voor de aanvraag
van de omgevingsvergunning.

Intern binnen DVBR is te
weinig informatie
beschikbaar om de uitvraag
te kunnen beheersen

D
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KP-53 - Intern binnen DVBR geen
afstemming tussen afdeling
bedrijfsbureau en afdeling
calculatie over het opnemen van de
kosten van de werkvoorbereiding.
KP-61 - Tenderevaluaties van
gelopen tenders worden niet
gedeeld, deze worden enkel in
het projectteam gehouden.

Binnen DVBR geen kennis
betreft een hulpmiddel voor
het opstellen van PVE’s,
genaamd: Briefbuilder.

IX.

KP-51 - Opzet BIMvoorbereidingsplanning niet goed
geïnterpreteerd en overgenomen door
afdeling bedrijfsbureau waardoor bij
controle door manager BIM alles
aangepast dient te worden.

KP-52 - Acht kalenderdagen
voor indiening en voor de
bespreking van de ABK wordt
bedrijfsbureau ingelicht over
het ontwerp en de constructie.

KP-49 - Binnen DVBR geen
duidelijkheid over de
indieningsvoorwaarden en
documenten voor de aanvraag
van de omgevingsvergunning.

Grote hoeveelheid
documenten (80 tot 100
stuks) vanuit de
opdrachtgevers.

KP-28 - Pas drie weken na
aanvang van de tender
toelichting op briefbuilder,
zowel intern als extern.

KP-23 - Intern betrokken
disciplines hadden geen eenduidig
antwoord op de vraag welke
risico’s DVBR heeft als zij het
contract ondertekenen.

Binnen DVBR zijn
onvoldoende onderleggers /
handleidingen beschikbaar,
die een tender gestructureerd
en beheerst kunnen laten
verlopen.

X.

Intern binnen DVBR wordt
informatie onvoldoende met
elkaar gedeeld.

Pagina | 11

KP-34 – Grote diversiteit
aan documenten (80 tot
100 stuks) vanuit de
opdrachtgever.

XVII.

KP-57 - Bij de tender van EATC
is de indieningsdatum drie keer
door de opdrachtgever
gewijzigd.

KP-30 - Zestien kalenderdagen
voor indiening plaatst de
opdrachtgever een gewijzigde
vraagspecificatie.

XV.
KP-59 - De preselectie
van de tender EATC is
pas bij indiening.

Tijdens de tender plaatst de
opdrachtgever wijzigingen
die betrekking hebben op de
aanbestedingsdocumenten,
begroting en de indiening
van DVBR.

KP-33 - Grote diversiteit
tussen de interactie van
opdrachtgevers.
KP-47 - Definitieve
vraagspecificatie meerjarig
onderhoud en beheer werd door
opdrachtgever twee en een halve
week voor indiening aangeboden.

Tijdens de tender is men
afhankelijk van de input
van externe partijen.

G

Hoofdstuk: Bijlage 1: Knelpuntenanalyse
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KP-14 - Geen plan van
aanpak specifiek voor het
verloop van de tender.

KP-12 - De strategie
wordt door de interne
disciplines niet aan
het begin van de tender
bepaald.

Het plan van aanpak ten
behoeve van tenderproces
wordt niet voor aanvang
van tender en niet volledig
ingevuld binnen DVBR.

IV.
Binnen DVBR geen
afstemming tussen de interne
disciplines de over keuze en
het moment van betrekken
onderaannemers / partner.

Geen inzicht in tenderbudget
en capaciteit personeel

KP-03 - Directie geeft aan dat
met een tender mee wordt
gedaan, zonder dat de interne
betrokkenen ingelicht worden
en zich hier eventueel op voor
kunnen bereiden.

Directie besluit deel te nemen
aan een tender zonder inzicht
te hebben in de interne
capaciteit van het personeel
en de tenderbudget(ten).

Binnen DVBR is geen
inzicht in de (verwachte)
tenderkosten.

KP-46 - Geen eenduidigheid
intern over wanneer een
adviseur of onderaannemer
betrokken moet worden bij
de tender.

KP-22 - Door de
projectmanager is geen
tenderbegroting opgesteld.

KP-42 - Zeventien
kalanderdagen voor indiening
nog steeds geen definitieve
raming qua installaties van het
project.

XXI.

DVBR is tijdens de tender
afhankelijk van externe
partijen.

KP-39 - Bij beide projecten
blijkt dat naar mate het
ontwerp vordert de
bouwkosten omhoog gaan.

KP-45 - Vijf partijen maakten een
ieder zijn eigen berekening voor
het bepalen van taakstellingen.
Geen van alle wist precies hoe het
zat. Niemand nam de leiding.

KP-38 - Architect was te ver
met ontwerpen ten opzichte
van het bepalen van de
bouwkosten.

XX.

Te weinig sturing vanuit
DVBR op de uitwerking van
architect.

KP-32 - Er worden zaken
buiten de tendermanager om
geregeld.

KP-24 - Eén interne
vergadering geweest, waar
niet alle betrokken personen
bij aanwezig waren.

KP-44 - Negen dagen voor
indiening terug gegaan naar oude
ontwerp, maar het aantal
vierkante meters van het gebouw
kan hier wel aangepast worden.

KP-43 - Twee weken voor
indiening geheel ander
gevelontwerp, waar opnieuw
aan gerekend moest worden.

XIII.
KP-25 - Geen beheersing van
de actiepunten tijdens
Oobeya Board overleggen.

Onvoldoende
organisatorische beheersing
tijdens tender binnen DVBR.

KP-16 - In de tenderplanning
liggen geen momenten vast
wanneer keuzes gemaakt
moeten worden.

Onvoldoende
organisatorische bewaking
tijdens tender

E

Hoofdstuk: Bijlage 1: Knelpuntenanalyse

Ongestructureerd en onbeheerst
tenderproces om tot een
(winnende) economisch meest
voordelige inschrijving te komen.

KP-26 - Wekelijkse
vergaderingen met externen
verliepen rommelig.

XVI.
Grote diversiteit tussen
opdrachtgevers van
verschillende tenders ten
behoeve van de inhoud van
de aanbestedingsleidraad.

Kwaliteitsprobleem

I.

KP-21 - Geen uren begroting
opgesteld van de interne
betrokken disciplines om de
tenderbegroting te kunnen
bepalen.

KP-40 - DVBR is afhankelijk
van externe partijen om tot een
indiening te kunnen komen.

GEVOLG

KP-01 - Binnen DVBR is géén
totaaloverzicht van
tenderkosten en
urenverantwoording van
tenders.

KP-05 - Door het
managementteam wordt niet
voldoende gekeken welke
personen voor het tenderteam
worden geselecteerd.

KP-06 - Aan het begin van de
tender wordt door interne
betrokkenen te weinig nagedacht
over partijen die betrokken
kunnen worden bij een tender.

II.

KP-02 - Door directie worden
geen tenderbudgetten afgegeven
die projectmanagers kunnen
besteden bij tenders.

KP-09 - Het tijdspad
van interne disciplines
is niet besproken
tijdens de kick-off.

KP-04 - Team wordt
samengesteld nadat bekend
wordt dat mee wordt gedaan
aan de gunningsfase.

A

VII.

KP-31 - Geen goede
tijdinvulling bij wekelijkse
vergaderingen door intern
betrokken disciplines.

De invulling van het
tenderteam (zowel intern als
extern) en het moment hiervan
gebeurt slechts nadat bekend
wordt dat DVBR mag
deelnemen aan de gunningsfase.

KP-58 - Bij indiening van
EATC bleek dat elf
inschrijvende partijen een
aanbesteding hadden
ingediend.

Factoren

=

Het plan van aanpak is niet
volledig en niet voor aanvang
tender geconcretiseerd

III.

=

OORZAAK

B
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KP-15 - Niet alle afspraken
die betrekking hebben op de
tender worden van te voren
vastgelegd.

KP-60 - De tenderevaluatie
is niet vooraf door de
projectmanager, de
betrokken disciplines en
externe partijen ingepland.

VI.
Afspraken en
beslismomenten binnen het
tenderteam worden voor
aanvang van tender niet
voldoende vastgelegd.

Hoofdstuk: Bijlage 1: Knelpuntenanalyse
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BIJLAGE 2: URENVERANTWOORDING TENDERPROJECTEN
Op deze pagina wordt het urenverloop per tender visueel weergegeven. In totaal betreft het zes
tenders, omdat van de andere drie tenders het aantal bestede uren incompleet was. Van onderstaande
grafieken is de tender EATC, afbeelding 17, de enige tender die Dura Vermeer Bouw Rosmalen
gegund heeft gekregen. Bij de tender EATC zijn in de laatste week en de een na laatste week voor
indiening het minst aantal uren besteed ten opzichte van het gehele tenderproces. Het indieningsdocument was bij deze tender dus ruim op tijd af ten opzichte van de overige tenders. Echter moet
hier bij vermeld worden dat de indieningsdatum drie keer verplaatst is.
Minst bestede uren
120

Terugval bestede uren

Meest bestede uren

Totaal aantal uur
per week

Aantal uur

100
80
60
40
20

0
Weeknummer
Totaal aantal uur per week

10

11

12

13

14

15

12

49,5

34

38,5

102,5

75
Indiening

Afbeelding B1.A - Urenbesteding tender Koninklijke Gazelle te Dieren, jaar 2014

Terugval qua bestede uren

Meest bestede uren

16

17

18

19

20

21

22

Totaal aantal uur per week

40

75

89

83

67

86

125

16,5

9

Totaal aantal uur per week 3 0 0 0 0 0 24 60 79 44 42 23 50 37 58 61 0 10 6 7 6 1 17

Aantal uur

15

Minst bestede uren
Meest bestede uren
Terugval qua bestede uren
80
70
60
50
40
30
Totaal aantal
20
uur per week
10
0
Weeknummer 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Aantal uur

Minst bestede uren
180
160
140
120
100
80
Totaal aantal uur
60
per week
40
20
0
14
Weeknummer

Indiening
Afbeelding B1.B - Urenbesteding tender Rabobank Fellenoord te Eindhoven, jaar 2014.

Terugval qua bestede uren

Minst bestede uren
60

Meest bestede uren

40
30
20
10

0
Weeknummer
Totaal aantal uur per week

Minst bestede uren
200
180
160
140
120
100
80
Totaal aantal uur
60
per week
40
20
0
44
Weeknummer
Totaal aantal uur per week
18

Terugval qua bestede uren

Meest bestede uren

Aantal uur

Aantal uur

50

Totaal aantal uur
per week

Indiening
Afbeelding B1.C - Urenbesteding tender EATC te Eindhoven, jaar 2014

21

22

23

24

25

26

27

28

35

22

25

39

57,5

44

30

18

45

46

47

48

49

50

51

80,5

119,5

146,5

138

126,5

180

29

Indiening

Indiening
Afbeelding B1.D – Urenbesteding tender Eikendonk / Casade te Waalwijk, jaar 2014.

Hoofdstuk: Bijlage 2: Urenverantwoording tenderprojecten
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BIJLAGE 3: VOORBEELD BEREKENINGEN EMVI
BEOORDELINGSMETHODEN
Voorbeeld berekening Gunnen op waarde
Als voorbeeld is een berekening gemaakt van de fictieve inschrijvingsprijs voor een fictief project, met
twee inschrijvende partijen, gegeven in Tabel 1. Er is uitgegaan van het volgende:





Directiebegroting opdrachtgever = € 12.000.000,Maximale kwaliteitswaarde = € 5.400.000,- (45% van de directiebegroting), waarvan:
 Maximale kwaliteitswaarde criterium I = € 1.200.000,- (10% van directiebegroting)
 Maximale kwaliteitswaarde criterium II = € 1.800.000,- (15% van directiebegroting)
 Maximale kwaliteitswaarde criterium III = € 2.400.000,- (20% van directiebegroting)
De drie formules die behoren tot het gunnen op waarde.

Tabel 1 - Voorbeeld berekening Gunnen op waarde
Inschrijvingen

Opdrachtnemer A

Inschrijfprijs = € IP
Rapportcijfer criterium CI
Rapportcijfer criterium CII
Rapportcijfer criterium CIII

€

Opdrachtnemer B

11.850.000,00 €
5
6
9

12.500.000,00
6
7
8

Kwaliteitswaarde CI
Kwaliteitswaarde CII
Formule 1 Kwaliteitswaarde CIII
Kwaliteitswaarde totaal = € KWt
Fictieve inschrijvingsprijs: € FIP = € IP - € KWt

€ 600.000,00
€ 1.080.000,00
€ 2.160.000,00
€ 3.840.000,00
€ 8.010.000,00

€ 720.000,00
€ 1.260.000,00
€ 1.920.000,00
€ 3.900.000,00
€ 8.600.000,00

Kwaliteitswaarde CI
Kwaliteitswaarde CII
Formule 2 Kwaliteitswaarde CIII
Kwaliteitswaarde totaal = € KWt
Fictieve inschrijvingsprijs: € FIP = € IP - € KWt

-€ 300.000,00
€ 0,00
€ 1.800.000,00
€ 1.500.000,00
€ 10.350.000,00

€ 0,00
€ 450.000,00
€ 1.200.000,00
€ 1.650.000,00
€ 10.850.000,00

Kwaliteitswaarde CI
Kwaliteitswaarde CII
Formule 3 Kwaliteitswaarde CIII
Kwaliteitswaarde totaal = € KWt
Fictieve inschrijvingsprijs: € FIP = € IP - € KWt

Ongeldige
inschrijving

€ 0,00
€ 450.000,00
€ 1.200.000,00
€ 1.650.000,00
€ 10.850.000,00

Met formule 1 en 2 wint opdrachtnemer A de aanbesteding. Echter wanneer formule 3 zou worden
toegepast hebben zij een ongeldige inschrijving, omdat zij een 5 scoren op criterium CI. Hierdoor wint
opdrachtnemer B.

Hoofdstuk: Bijlage 3: Voorbeeld berekeningen EMVI beoordelingsmethoden
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Voorbeeld berekening puntensysteem.
Bij het voorbeeld (Tabel 2) is gebruik gemaakt van een berekening met één gewicht, dit in verband dat
het systeem met twee gewichten wordt afgeraden door Pianoo. De fictieve beoordelingen zijn gedaan
door middel van vooraf vastgestelde berekeningen en een beoordelingscommissie. De beoordelingen
zijn uitgedrukt in een totaal aantal punten. Per criterium is het aantal behaalde punten maal het
gewicht berekend en vervolgens zijn deze bij elkaar opgeteld. Opdrachtnemer B is de winnaar.
Tabel 2 – Voorbeeld berekening Puntensysteem, één gewicht
Inschrijvingen
Criterium

Opdrachtnemer A
Max. te behalen

Gewicht

punten

Behaald aantal

Opdrachtnemer B
Behaald aantal

Score

punten

Score

punten

Prijscriteria

100

60,00%

80

48

60

36

Kwaliteitcriteria

100

30,00%

20

6

80

24

Prestatiecriteria

100

10,00%

70

7

40

4

Totaal

61

64

Voorbeeld berekening - prijskwaliteitverhouding
In Tabel 3 een voorbeeld berekening gegeven betreft de beoordelingsmethode Prijs/kwaliteitverhouding. In het voorbeeld is de K bij opdrachtnemer B berekend aan de hand van K’ 380.
Tabel 3 – Prijskwaliteitverhouding berekening
Inschrijver
Inschrijvingsprijs P
Prijs/kwaliteitsverhouding bereken

K

Opdrachtnemer A

€

12.000.000,00

83,5 €

143.712,57

Opdrachtnemer B

€

12.500.000,00

88 €

142.045,45

S=P / K

Hoofdstuk: Bijlage 3: Voorbeeld berekeningen EMVI beoordelingsmethoden
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BIJLAGE 4: TOELICHTING OP HET HUIDIGE PROCES
In deze bijlage is een toelichting, zowel visueel als tekstueel, gegeven op het verloop van het huidige
tenderproces.

1.1.1 Acquisitiefase
Het tenderproces start bij de acquisitiefase (Afbeelding 2). In deze fase worden aanbestedingen
geworven door zowel directie, hoofd voorbereiding, afdeling klant en markt en de tendermanagers
worden diverse opdrachtgevers benaderd of door hen aanbestedingen op de markt worden gebracht.
Daarnaast benadert de afdeling klant en markt TenderNed (een online marktplein voor
aanbestedingen van de Nederlandse overheid). De opdrachtgever kan DVBR ook benaderen om deel
te nemen aan een aanbesteding. Uit voorgaande kan het type aanbesteding bepaald worden:




Onderhandse aanbesteding
Bij onderhands aanbesteding nodigt de opdrachtgever op basis van objectieve criteria een
aantal (min. 3 en max. 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door
hem vervaardigd beschrijvend document met daarin alle relevante informatie. (Pianoo, 2015)
Openbare aanbesteding
Een openbare aanbesteding is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en
waarbij iedereen kan inschrijven. (Bouwtender, 2015)

Door DVBR wordt de door de opdrachtgever verstrekte vraagspecificatie of aanbestedingsleidraad
geanalyseerd. De samenvatting van de tender, kansen en risicolijst en tenderbegroting vormen de
input voor de directie en hoofd voorbereiding zodat de deelname aan een tender kan worden bepaald.
De opdrachtgever ontvangt een brief als het besluit bij een onderhandse aanbesteding is om niet deel
te nemen. De selectiefase start als is besloten om wel deel te nemen. Bij besluit deelname aan een
openbare aanbesteding, wordt vastgesteld of een pré-selectiefase benodigd is. Zo ja, start de préselectiefase, zo niet start de selectiefase.

Hoofdstuk: Bijlage 4: Toelichting op het huidige proces
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Opdrachtgever

Acquisitiefase, Proces 1
Of

Directie

Vraagspecificatie

Aanbestedingsleidraad

Klanten
benaderen of
benaderd
worden

Divisie laten
ondertekenen voor
bepaling mee doen
aan tender

Controle
ruimte in de
jaarbegroting
tenders

1.1

1.3.6

1.3.2.2

Deelname
Ja / Nee

Financiële
Administratie

Afstemmen
Controle
ruimte in de
jaarbegroting
tenders
1.3.2.2

Jaarbegroting
tenders

Hoofd
voorbereiding

Afstemmen

Klanten
benaderen of
benaderd
worden

Controle concept
tenderbegroting

1.1

1.3.2.1

Tendermanager
Divisie als
adviseur erbij
betrekken

Ja

1.4

Deelname
Ja / Nee

Ja
Bepalen of het
D&C uitvraag is

Projectmanager Klant en Markt

Tendernet
benaderen

1.3.1
1.2

Start
acquisitie

Klanten
benaderen of
benaderd
worden

Uitvraag
analyseren

1.3

Concept
tenderbegroting
opstellen
1.3.2
Risico’s
en kansen tender
bepalen
1.3.3
Samenvatting
tender maken

Opdrachtgever
informeren dat
DVBR niet mee
doet aan tender

Nee
Einde tender

1.5

Concept tenderbegroting
Onderhands

Deelname
Ja / Nee

Ja

Concept kansen
en risicolijst

Nee

Ja

1.3.4
Préselectiefase
benodigd?

1.1
Bepalen
onderhandse of
openbare
aanbesteding

Samenvatting
tender

Openbaar

Deelname
Ja / Nee

Start
selectiefase

Ja
Start Préselectiefase

Nee

1.3.5

Tendermanager

Einde tender
Klanten
benaderen of
benaderd
worden
1.1

Afbeelding 2 – Huidige procesweergave Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV ten behoeve van de Acquisitiefase.
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1.1.2 Pré-selectiefase
De pré-selectiefase (Afbeelding 3) wordt uitgewerkt als besloten is om deel te nemen aan een tender bij een
openbare aanbesteding en als de opdrachtgever hier gebruik van maakt.
Allereerst worden de selectiecriteria geanalyseerd door de afdeling klant en markt. De selectiecriteria staan in de
aanbestedingsleidraad, gegeven door de opdrachtgever. De afdeling klant en markt verzamelt de benodigde
gegevens bij de bijbehorende selectiecriteria. Parallel aan het uitwerken van de selectiecriteria, wordt door de
directie en hoofd voorbereiding een voorlopig tenderteam samengesteld. Dit gebeurt aan de hand van de
aanbestedingsleidraad en de in de acquisitiefase opgestelde samenvatting. Het kan zo zijn dat bij de préselectiefase de adviseurs (architect, constructeur en installatie-adviseur) ook opgegeven moeten worden, dit is
afhankelijk van de uitvraag. De adviseurs dienen daarom al gecontracteerd te zijn voor de tenderfase.

De opdrachtgever beoordeelt de ingestuurde selectiecriteria en maakt een besluit of Dura Vermeer Bouw
Rosmalen BV mag deelnemen de tender. Dit besluit wordt vervolgens medegedeeld door middel van een brief
vanuit de opdrachtgever gericht aan Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV. Het kan een uitsluitingsbrief zijn,
waarna de tender eindigt. Echter kan het ook een deelnamebrief betreffen met een amendement op de
aanbestedingsleidraad. Aan de hand van dit amendement op de aanbestedingsleidraad wordt door de directie en
hoofd voorbereiding nogmaals besloten of wordt deelgenomen aan de tender. Bij deelname start de selectiefase.
De opdrachtgever verstuurt alle benodigde stukken. Met alle benodigde stukken wordt de vraagspecificatie
bedoeld. Zodra alsnog besloten wordt niet deel te nemen aan de tender dient de opdrachtgever door middel van
een brief te worden geïnformeerd.

Het pré-selectiefasedocument wordt samengesteld en verstuurd naar de opdrachtgever, nadat alle gegevens,
waarbij gedacht wordt te voldoen aan de selectiecriteria, zijn verzameld.

Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiecriteria
ontvangen
deelnemende
partijen

Beoordelen
ingestuurde
selectiecriteria

Aanbestedingsleidraad

Ontvangen brief
DVBR: afzien van
deelname
Amendement
Aanbestedingsleidraad

Voorlopig
tenderteam
samenstellen

Ontvangen
uitsluitingsbrief

2.3

2.8

Hoofd
voorbereiding

Voorlopig
tenderteam
samenstellen
2.3
Samenvatting
tender
Selectiecriteria
analyseren
Start Préselectiefase

Benaderen
externe
tenderteamleden
(adviseurs)

Voorlopig
tenderteam

Deelname
Ja / Nee

2.4

Selectiecriteria
uitwerken

Selectiecriteria
verzamelen

2.2

2.5

2.1

Einde tender

Afstemmen

Afstemmen

Projectmanager
klant en markt

Nee
Ja
Deelname
Ja / Nee

Directie

Opdrachtgever

Pré-selectiefase, Proces 2

Samenstellen
Pré-selectiefase
document
2.6

Selectiecriteria
preselectiefase
document indienen
bij opdrachtgever
Pré-selectiefase
document

Opdrachtgever
informeren dat
DVBR niet deel
neemt aan tender

Nee
Einde tender

2.7

2.9

Tendermanager

Ja

Start
selectiefase

Afbeelding 3 - Huidige procesweergave Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV ten behoeve van de Pré-selectiefase.
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1.1.3 Selectiefase
Na de acquisitiefase of de pré-selectiefase wordt gestart met de selectiefase. Een samenvatting van het
proces van de selectiefase is visueel weergegeven op de volgende pagina.
Een aantal stappen liggen ten grondslag voordat gestart kan worden met het daadwerkelijk uitwerken
van de uitvraag. Allereerst wordt een team samengesteld. Het team wordt samengesteld aan de hand
van de uitvraag en het voorlopig samengestelde tenderteam uit de pré-selectiefase. Onderstaande
opsomming geeft de functies weer die over het algemeen betrokken zijn bij een tenderproces van
EMVI-aanbestedingen met DB(M) contractvormen.








Directie;
Financiële administratie;
Hoofd voorbereiding;
Tendermanager;
Projectmanager klant en markt;
Interne calculatie;
Bedrijfsbureau;




Onderhoud en beheer;
(Enkel bij een uitvraag incl. Maintain)
Externen adviseurs.
 Architect;
 Installatie adviseur;
 Constructeur;
 Vormgever.

Bij een uitvraag met het onderdeel “Design” worden ook een architect en installatieadviseur
betrokken in het tenderteam. Werd in de pré-selectiecriteria gevraagd om een Architect en
Installatieadviseur op te geven dan dienen deze al gecontracteerd te zijn in de pré-selectiefase. Is dit
nog niet gebeurd, wordt het alsnog in de selectiefase gedaan direct na het ontvangen van de stukken.
Elk tenderteamlid start met het analyseren van de uitvraag, nadat het team geformuleerd is. Door de
tendermanager wordt een viertal documenten gemaakt, dit betreft:







Tenderbudgettering
Hieraan ligt het concept van de tenderbudgettering uit de acquisitiefase ten grondslag. De
tenderbudgettering wordt nogmaals gecontroleerd met het budget dat voor het jaar 2015
begroot is ten behoeve van de tenders.
Kansen & risicolijst
Hieraan ligt het concept van de kansen en risicolijst uit de acquisitiefase ten grondslag.
Tenderplanning
Bij het opstellen van de tenderplanning ligt de planning vanuit de opdrachtgever ten
grondslag die gegeven is in de aanbestedingsleidraad.
Agenda kick-off
Een lijst met onderwerpen ten behoeve van de eerste kick-off.

Een “Kick-off” wordt gehouden nadat bovenstaande documenten zijn opgesteld en de overige
tenderteamleden de uitvraag hebben geanalyseerd. Tijdens deze kick-off wordt de uitvraag, het
tenderbudget, de tenderplanning en de opdrachtgever besproken. Tevens wordt een winnende
strategie en randvoorwaarden bepaald die centraal staan tijdens het uitwerken van de uitvraag.
De uitwerking van de uitvraag vindt plaats, nadat bovenstaande beschreven activiteiten hebben
plaatsgevonden. De integrale uitwerking van de uitvraag is het meest tijdrovende proces ten opzichte
van de overige activiteiten uit de selectiefase. Elk tenderteamlid, ook wel discipline genaamd, heeft
zijn eigen processtappen die doorlopen dienen te worden ten behoeve van zijn of haar functie om tot
een integraal indieningsdocument te kunnen komen. Het onderzoek is gericht op de interne
organisatie van DVBR. Vandaar dat ook enkel de interne afdelingen nader toegelicht zijn. Dit proces is
gegeven in bijlage 4. Het proces van een architect, installatie adviseur en constructeur om tot een
bouwkundig ontwerp, een installatietechnisch ontwerp en een constructief ontwerp te komen is om
die reden niet uitgewerkt. Dit geldt tevens voor het proces van de vormgever om tot een ontwerp van
een indieningsmap te kunnen komen.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen

Ontvangen
aanbiedingsmap

Beoordelen
ingestuurde
aanbiedingsmap

Amendement +
Aanbestedingsleidraad

Vraagspecificatie

Directie

Opdrachtgever

Selectiefase, Proces 3

Gunning
Ja / Nee

Ondertekenen
aanbestedingsdocument
3.4.2.1

Uitvraag controleren:
Controle op proces

Tenderteam
samenstellen

3.4.2

Schriftelijke
uitslag

Ja
Einde tender
Tender
gegund?

3.1

Financiële
Administratie

Einde project
Controle
tenderbegroting
met
jaarbegroting
tenders
3.4.1

Afstemmen
Jaarbegroting
tenders

Maandelijkse
prognose
tenderbudget

Vergelijking
jaarbegroting
tenders met
prognose

3.4.1.1

3.4.1.2

Nee

Projectmanager
Klant en Markt

Hoofd
voorbereiding

Cyclus
Tenderteam
samenstellen
3.1
Voorlopig
tenderteam

3.4.3

Tendermanager

Einde tender

3.5

Start
selectiefase
Samenvatting
tender

Uitvraag
analyseren

Uitvraag bewaken:
Vormgeving
document en strategie

3.2

3.4.5

Amendement +
Aanbestedingsleidraad

Uitvraag
analyseren

Concept tender
begroting

Tender
budgettering

Kick off
1e: internen
2e incl. externen

3.2.3
Concept kansen
en risicolijst

Vraagspecificatie
Agenda kick off
maken
3.2.1

Indieningsdocument

3.2.2
Kansen
& risico’s
inventariseren

3.2

Tenderevaluatie houden
Aan het einde van
de tender

Uitvraag bewaken:
tenderproces

3.6
3.4.4

3.3

Kansen en
risicolijst

Indieningsdocument

Tenderplanning
maken
3.2.4

Tenderplanning
Agenda kick-off

Agenda
versturen
naar
tenderteamleden
Uitvraag uitwerken:
Bouwkosten
3.4.6

Uitvraag
analyseren

Uitvraag uitwerken:
ABK & Planning

3.2

3.4.7

Uitvraag uitwerken:
MJOP + MJOB
3.4.8

Afbeelding 4 - Huidige procesweergave Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV ten behoeve van de selectiefase (samenvatting).
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Start
voorbereiding

Afstemmen

Tenderbudgettering
maken

Overige interne afdelingen

Aanbesteding
indienen op het
door de OG
aangegeven tijdstip

Uitvraag controleren:
Controle op proces
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Functie

Directie

Hoofdactiviteit

Controle op tenderproces, processtap 3.4.2

Functie

Hoofd voorbereiding

Hoofdactiviteit

Controle op tenderproces, processtap 3.4.3

Tijdens de selectiefase heeft de directie als taak kritisch te zijn op het tenderproces. Halverwege de
tender dient de directie geïnformeerd te worden door de tenderteamleden en daarop kritische vragen
te stellen. Twee weken voor indiening vindt een prijs- en voortgangsbespreking plaats. In de laatste
week van de tender vindt de laatste prijsbespreking plaats en ondertekend de directie het
tenderdocument. (Afbeelding 5)

De gehele tender is hoofd voorbereiding op hoofdlijnen betrokken bij de tender. De taak van de hoofd
voorbereiding is het kritisch sparren met de tendermanager met betrekking tot het tenderproces.
Hoofd voorbereiding is eindverantwoordelijke voor het verloop van de tender. Daarnaast controleert
hoofd voorbereiding in samenwerking met hoofd financiële administratie de maandelijkse prognose
van het tenderbudget. (Afbeelding 5)

Tevens dient de directie goedkeuring te geven op de RECAP. De RECAP is opgesteld door de afdeling
calculatie aan het einde van de tender en vindt plaats nadat de begroting definitief is. De RECAP is
een intern document en dient verstuurd te worden naar de Divisie Dura Vermeer Bouw & Vastgoed.

Aan het einde van de tender, na indiening van het tenderdocument, wordt hoofd voorbereiding
betrokken bij de tenderevaluatie. Tevens dient hoofd voorbereiding in samenwerking met de directie
goedkeuring te geven op de RECAP.

Functie

Financiële administratie

Hoofdactiviteit

Controle op tenderbudget, processtap 3.4.1

Per jaar wordt door hoofd financiële administratie een budget opgesteld dat beschikbaar is voor de
tenders van dat jaar. Dit is de jaarbegroting van tenders voor het desbetreffende jaar.
Het tenderbudget per tender wordt opgesteld door de tendermanager. De taak van het hoofd van de
financiële administratie is het controleren van de opgestelde tenderbudgettering met de jaarbegroting
tenders. Afhankelijk van hoe lang de selectiefase duurt, wordt een maandelijkse prognose van het
tenderbudget uitgevoerd. Aan het einde van de tender worden de daadwerkelijk tenderkosten met de
jaarlijkse tenderbegroting gecontroleerd.

Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – sub proces “Uitvraag uitwerken” - Directie: controle op proces 3.4.2 & Hoofd Voorbereiding: controle op proces 3.4.3

Directie

Opdrachtgever

Ontvangen
aanbiedingsmap

Gunning
Ja / Nee

Vooraf
bepaalde tijd

Uitvraag controleren:
Controle op proces

Geïnformeerd
worden door
tenderteamleden

Prijs& voortgang
bespreking

Goedkeuring op
Recap

3.4.2

Ondertekenen
tenderdocument =
laatste
prijsbespreking

3.4.2.1

3.4.2.2

3.4.2.3

3.4.2.4

Halverwege
tender

Hoofd voorbereiding

Beoordelen
aanbieding a.h.v.
criteria

2 weken voor
indiening

Nee
Einde tender
Tender
gegund?

Recap
Goedkeuring op
Recap

3.4.3.1

3.4.3.3

Tenderevaluatie houden
3.4.3.4

Recap
Kritische controle tender
Afstemmen
met TM

Maandelijkse
prognose
tenderbudget
3.4.3.2

Einde project

Ja

Kritisch sparren
met tendermanager
Uitvraag controleren:
Controle op proces
3.4.3

Laatste week
van tender

Schriftelijke
uitslag

Einde Start voortender bereiding

Einde van
tender

3.4.3.5
Afstemmen Na afloop
met TM
tender

Afbeelding 5 - Huidige procesweergave Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV ten behoeve van de selectiefase – “Uitvraag uitwerken” – Directie & Hoofd Voorbereiding
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Eindprognose
tenderbudget

Functie

Tendermanager of Projectmanager Techniek

Hoofdactiviteit

Bewaken tenderproces, processtap 3.4.4

De tendermanager is verantwoordelijk voor het gestructureerd en beheerst laten verlopen van de
tender. Het proces coördineren, contract doornemen en strategie bewaken staan centraal. Bij het
coördineren van het proces (Afbeelding 6) wordt de vooraf opgestelde tenderplanning bewaakt en
wordt een (twee-)wekelijkse vergadering gehouden met het gehele tenderteam. Vergadering wordt
geleid door de tendermanager. Bij het houden van de (twee-)wekelijkse vergaderingen en het
bewaken van de strategie staat de uitvraag van de opdrachtgever centraal.
De tendermanager draagt zorg dat de uitvraag bewaakt wordt door middel van het bedenken van
vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. Tevens zorgt hij/zij ervoor dat de tenderteamleden
vragen bedenken en tijdig aanleveren. De vragen verstuurt de tendermanager naar de opdrachtgever.
Het ontvangen en verspreiden van de overige documenten, zoals de nota van inlichtingen en
(eventueel) bijgevoegde bijlagen wordt door de tendermanager gedaan.
Naar aanleiding de uitvraag worden gaande het tenderproces de kansen en risicolijst gecompleteerd.
Ook worden kansen en risico’s vanuit de overige tenderteam leden verzameld en besproken. In
overleg met de afdeling calculatie worden risico’s gecalculeerd en opgenomen in de begroting.
De tendermanager zorgt dat externen de bouwkundige, installatietechnische en constructieve
ontwerpen maken en deze tijdig verspreid richting de belanghebbenden. Dit geldt tevens voor de
interne documenten. Vervolgens worden de documenten gecontroleerd, opgemerkt en besproken.
Afhankelijk van het tijdsbestek van een tender, wordt maandelijks het tenderbudget geprognotiseerd
en afgestemd met hoofd voorbereiding. Aan het einde van de tender wordt een eindprognose
opgesteld en afgestemd met hoofd voorbereiding.
In de laatste week van de tender worden in samenwerking met de projectmanager klant en markt de
indieningsdocumenten van alle tenderteamleden verzameld en zorg gedragen dat deze in de
indieningsmap (ontworpen door een vormgever die voor de vormgeving van presentaties en
indieningsmappen zorgt) komen.
Als laatste zorgt de tendermanager ervoor dat de indieningsstukken ingediend worden vóór de door
de opdrachtgever opgegeven datum tijd. Na afloop van de tender dient een evaluatie van de tender
gehouden te worden. De tendermanager dient hiervoor zorg te dragen.
Functie

Projectmanager klant en markt

Hoofdactiviteit

Bewaken indieningsdocument en winnende strategie, processtap 3.4.5

De projectmanager klant en markt is verantwoordelijk voor het bewaken van de strategie en dient dit
af te stemmen met de tendermanager. Daarnaast is het zorgdragen voor de vormgeving en de inhoud
van de indieningsmap, een (eventuele) dialoogronde en presentatie, afhankelijk van wat de
opdrachtgever vraagt, ook een verantwoordelijke taak. (Afbeelding 6)
De kwaliteit van de aanbieding dient bewaakt te worden tijdens de tender, dit gebeurt door de
gekozen strategie te bewaken. Dit wordt gedaan om de rol als projectmanager klant en markt vragen
te bedenken ten behoeve van de Nota van Inlichtingen en deze te versturen naar de tendermanager.
De kwaliteit van de aanbieding wordt mede bepaald door het inschakelen van een vormgever ten
behoeve van de indieningsmap en (eventuele) presentatie(s). De projectmanager klant en markt dient
de dummy van de juiste inhoud te voorzien. De teksten die in de indieningsmap komen dienen
geschreven te worden door de desbetreffende discipline. De projectmanager klant en markt draagt
zorg dat zij de informatie op tijd ontvangen en met de juiste grammatica wordt verwerkt.
Aan het einde van de tender maakt de projectmanager klant en markt de opzet van de evaluatie.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – sub proces “Uitvraag bewaken” - Tendermanager: Tenderproces 3.4.4 & Projectmanager Klant en Markt: Vormgeving document en strategie 3.4.5
Afstemmen
met HVB

Maandelijkse
prognose
tenderbudget
Tender
budgettering

3.4.4.9
Tenderplanning
bewaken

Houden van 2wekelijkse
veragederingen

3.4.4.4

Vragen
bedenken tbv NvI

Vooraf
ingeplande
momenten

Tendermanager

Na afloop
tender

Vragen
verzamelen tbv NvI

3.4.4.9

Afstemmen
met HVB

Versturen
Vragenlijst NvI naar OG

3.4.4.5
Documenten
OG ontvangen en
verspreiden

Proces
coördineren
Kansen en
risicolijst

Eindprognose
tenderbudget

Indieningsdocument

3.4.4.3

Uitvraag bewaken:
tenderproces

Aanbesteding
indienen op het
door de OG
aangegeven tijdstip
3.5

Uitvraag
bewaken

3.4.4

3.4.4.8
Contract
doornemen

Tenderplanning

Controle stukken
a.h.v. uitvraag

3.4.4.2

Tenderevaluatie houden

Verzamelen
indieningsstukken
per discipline

3.6

+

Einde van
tender

Bouwkundig, Bouwkosten,
Installatie en ABK, V&U
constructief
Planning
ontwerp

Actie en
besluitenlijst
Strategie
bewaken

Controle
indieningsstukken
a.h.v. uitvraag
Kansen
en risico’s
verzamelen

Aanvullen
kansen & risico lijst

3.4.4.1
De gehele
tender

3.4.4.7
Kansen en
risicolijst

inhoud
diagloogronde

verwerken in
begroting
Afstemmen

3.4.4.6
Afstemmen

Afstemmen

Vragen
bedenken tbv NvI

Afstemmen

Afstemmen

Projectmanager Klant en Markt

3.4.5.7
Strategie
bewaken

Versturen
Vragenlijst NvI naar TM

Kwaliteit
bewaken
3.4.5.2

Verzamelen
indieningsstukken

3.4.5.1
De gehele
tender
Uitvraag bewaken:
Vormgeving
document en strategie

Uitvraag
bewaken

3.4.5.9
Definitieve
indieningsmap

3.4.5.3
Vormgeving incl.
inhoud
indieningsmap

3.4.5

Vormgever
Controle
indieningsstukken
a.h.v. uitvraag

3.4.5.6
Dummy
indieningsmap

3.4.5.10

Teksten
verzamelen

Tenderevaluatie houden

3.4.5.8
Vormgeving
incl. inhoud evt.
diagloogronde
3.4.5.4

Vormgever

Cyclus

Inhoud
dialoogronde
verzamelen
3.4.5.5

Tenderevaluatie
opzetten
Presentatie
dialoogronde

Feedback
opdrachtgever

Afbeelding 6 - Huidige procesweergave Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV ten behoeve van de selectiefase – “Uitvraag bewaken” – Tendermanager en projectmanager klant en markt.
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3.6

3.6.1
Einde van
tender

Functie

Interne calculatie

Hoofdactiviteit

Uitwerken van de bouwkosten, processtap 3.4.6

De interne calculatie, ook wel een kostendeskundige, heeft als verantwoordelijke taak het uitwerken
van de bouwkosten. Hierbij worden de stukken vanuit de opdrachtgever geanalyseerd en vervolgens
bepaald welk niveau de begroting dient te hebben; een kostenraming, een geclusterde
elementenraming of op basis van regelniveau. (Afbeelding 7)
Voor het opstellen van de totale bouwkosten dienen de staartkosten vastgesteld te worden, de
bijkomende kosten (ook wel de honoraria) en de bouwkosten van de bouwkundige- en constructieve
ontwerpen. Het installatietechnisch ontwerp wordt begroot door de installatie adviseur. Het opvragen
van offertes gebeurt alleen wanneer een begroting gemaakt dient te worden op regelniveau.
Naar aanleiding van de bouwkosten worden taakstellingen bepaald om de totale bouwkosten te
verlagen en de kansen en risicolijst aangevuld. De taakstellingen (over het algemeen wijzigingen)
worden meegenomen in het ontwerp en verwerkt in de begroting. Dit is een terugkerend proces, om
op het beoogde bedrag te komen. De kansen en risico’s worden ook verwerkt in de begroting. Tijdens
dit proces worden ook door de interne calculatie vragen bedacht ten behoeve van de Nota van
Inlichtingen en vervolgens verstuurd naar de tendermanager.
In de laatste week van de tender wordt door de interne calculatie de begroting besproken met de
directie en definitief gemaakt. Na een definitieve begroting te hebben wordt een RECAP gemaakt die
hoofd voorbereiding en de directie controleert om nadien te kunnen versturen naar de Divisie Dura
Vermeer Bouw & Vastgoed.
Functie

Bedrijfsbureau

Hoofdactiviteit

Uitwerken van de ABK en voorbereiding- & uitvoeringsplanning, processtap 3.4.7

Het uitwerken van de algemene bouwplaats kosten (ABK) en het maken van een voorbereiding- en
uitvoeringsplanning zijn de verantwoordelijke taken van deze afdeling. (Afbeelding 7)
Deze hoofdactiviteit bestaat uit een aantal deelprocessen. De deelprocessen zijn het analyseren van de
bouwkundige en constructieve ontwerpen, het onderzoeken van het terrein, waarna het bouwsysteem
bepaalt wordt. Nadien kan de materieelservice aangestuurd worden. De output die materieelservice
levert is een bouwplaats inrichting, het type kraan die gebruikt kan worden en ook (eventueel) het
type bekisting. Een planning wordt opgesteld, dit behoeft de voorbereidings- en uitvoeringsplanning
van het project. De ABK komen tot stand na het opstellen van de voorbereidings- en uitvoeringsplanning. De ABK maakt deel uit van de staartkosten in de begroting ten behoeve van de aanbieding.
Aan de hand van de (eerste opzet) planning en ABK worden de kansen en risicolijst aangevuld.
Tijdens dit proces worden ook vragen bedacht ten behoeve van de Nota van Inlichtingen.
Functie

Onderhoud & Beheer

Hoofdactiviteit

Opstellen MJOP & MJOB, processtap 3.4.8

Afhankelijk van de uitvraag of de Maintain (onderhoud) in de uitvraag gespecificeerd staat wordt een
meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) en een meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld.
Hiervoor dient allereerst de vraagspecificatie met betrekking tot het onderhoud geanalyseerd en het
bouwkundige ontwerp getoetst te worden. Nadien wordt een strategie opgesteld. Het ontwerp wordt
na de toetsing aangepast daar waar nodig. Aan de hand van de strategie en het ontwerp wordt een
MJOP en een MJOB opgesteld. Gaande dit proces wordt een vragenlijst opgesteld ten behoeve van de
Nota van Inlichtingen. De antwoorden op deze vragen worden meegenomen in het opstellen van de
MJOP en de MJOB. Door de installatie adviseur c.q. installateur wordt een MJOP en MJOB gemaakt
van het installatie technische ontwerp. De bouwkundige en installatietechnische MJOP’s en MJOB’s
worden vervolgens op elkaar afgestemd. (Afbeelding 7)
Aan de TU/e is reeds een onderzoek afgerond naar de integratie van onderhoud in een DBMaanbieding. (Feij, 2015) Vandaar dat in dit onderzoek hier niet verder op is ingegaan.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – subproces “Uitvraag uitwerken” - Afdelingen; Calculatie: Bouwkosten 3.4.6, Bedrijfsbureau: ABK & Planning 3.4.7 & Onderhoud en Beheer: MJOP & MJOB 3.4.8
Vragen
bedenken tbv NvI

Staartkosten
bepalen
Versturen
Vragenlijst NvI naar TM

3.4.6.2

3.4.6.6

Aanvullen
kansen en risicolijst

Interne calculatie

3.4.6.9
Uitvraag uitwerken:
Bouwkosten

Stukken
analyseren

3.4.6

3.4.6.1

Bijkomende
kosten bepalen

Begrotingsniveau bepalen
3.4.6.3

Taakstellingen
bepalen

3.4.6.4

Recap opstellen

ABK

Kansen en
risicolijst

3.4.6.12

verwerken in
begroting

Recap

3.4.6.8

Begroting
definitief maken

Bouwkosten

3.4.6.11

TM ontvangt
antwoorden
NvI en stuurt
door

Nota van
inlichtingen

Offertes
opvragen / o.a.
benaderen

Offertespiegel
opstellen

3.4.6.7

3.4.6.10

Begroting
opstellen
Offertes (o.a.)

3.4.6.5
Bouwkundig
ontwerp

Definitieve
begroting

1 week voor
indiening

Cyclus

Vragen
bedenken tbv NvI

Bedrijfsbureau

TM ontvangt
antwoorden
NvI en stuurt
door
Nota van
inlichtingen
Uitvraag uitwerken:
ABK & Planning

Bouwkundig
ontwerp

3.4.7

Bouwsysteem
bepalen

3.4.7.2

3.4.7.3

Versturen
Vragenlijst NvI naar TM

Planning
opstellen
3.4.7.4
Concept
Voorbereiding
en uitvoeringsplanning

O.a. inschakelen
tbv onderzoeken
terrein

ABK opstellen

3.4.7.1

3.4.7.5

Aanvullen
kansen en risicolijst
3.4.7.6

Definitief
maken ABK &
planning

ABK

3.4.7.8
Kansen en
risicolijst

Voorbereiding
en uitvoeringsplanning

Concept ABK

Vragenlijst
opstellen tbv NvI

Vraagspecificatie
analyseren
3.4.8.1

Plan
van aanpak
opstellen
3.4.8.4

Strategie
opstellen

Uitvraag uitwerken:
MJOP + MJOB
3.4.8

3.4.7.7

Constructie
ontwerp

Documentatie
bodemonderzoeken

Onderhoud en beheer

Ontwerp
analyseren

Bouwkundig
ontwerp

Ontwerp
toetsen

3.4.8.3

3.4.8.2

3.4.8.6

Versturen
Vragenlijst NvI naar TM

MJOP
TM ontvangt
antwoorden Nota van
inlichtingen
NvI

MJOB & MJOP
afstemmen
MJOB
opstellen
3.4.8.5

Ontwerp aanpassen waar nodig

3.4.8.7

MJOP & MJOB
Bouwkundig
ontwerp

Afbeelding 7 - Huidige procesweergave Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV ten behoeve van de selectiefase – “Uitvraag uitwerken” – Calculatie. Bedrijfsbureau, Onderhoud en Beheer
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BIJLAGE 5: BESCHIKBARE TENDERDOCUMENTEN
Per documentatie is een korte inhoudelijke beschrijving weergegeven in Tabel 4
Tabel 4 - Documentatie die gehanteerd wordt tijdens het tenderproces binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV.
Nr. Bestandsnaam

Wordt

Type documentatie

Korte inhoudelijk beschrijving

Procesbeschrijving

Beschrijving van de stappen die
doorlopen moeten worden om tot een
verbeterde overdracht te komen.
Nee
Inclusief de taken voor de
betrokkenen.

Processtappen

Processtappen inzichtelijk gemaakt
en per verantwoordelijke ingedeeld.

gebruikt?

Dura Vermeer Bouw Rosmalen

1

2

3

Grip 2.0 Overdracht
procedurebeschrijving

Grip 2.0 Processchema
overdacht en gedragen
werkbegroting
1.1.3.
Stukkenregistratieformulier

Bijhouden van ontvangen stukken

4

1.1.6. Kansen en risicolijst

Inzichtelijk maken van kansen en
risico's

5

2.2.1. Budgettering
tenderkosten

Tenderkosten overzicht

6

2.2.1. Tenderplanning

Planning

7

3.1.1. Spiegelformulier

Offertevergelijking

8

9

3.4.1. Recapulatie eindblad

3.5.1. Aanbestedingsrapport

Lijst waar de stukken die ontvangen
zijn op bijgehouden worden.
Ander document t.o.v. divisie.
Gericht op besteksparagrafen.
Overige punten zijn hetzelfde.
Vooraf aan de tender begrote kosten

Nee

Nee

Ja

Soms

Planningsopzet van de tender.
Ingedeeld in ontvangst documenten,
Ja
overlegstructuur, plan van aanpak,
prijsvorming.
Bij tenders met offertes aanvragen
Ja

Samenvattend eindblad van de
begrote projectkosten

In de RECAP worden de
bouwkosten, bouwplaatskosten
samenvattend inzichtelijk gemaakt.
Daarnaast worden de algemene
kosten, winst en risico, nazorg, CAR,
afkoop prijsstijging tot start bouw en Ja
afkoop prijsstijging tijdens de bouw
in percentages uitgedrukt. Dit
resulteert tot een aanneemsom die
ondertekend wordt door de directie
en verstuurd wordt naar de Divisie.

Einduitslag van de tender voor het
archief van Divisie Bouw & Vastgoed

Korte samenvatting tender: datum
en soort aanbesteding, omschrijving
project, opdrachtgever, architect en
aanneemsom. Tevens wordt de
uitslag hierin vastgelegd die
ondertekend wordt door de directie
en verstuurd wordt naar de Divisie.

Ja

De procedure beschrijving en het processchema zijn verweven in het bij paragraaf 3.1 in kaart
gebrachte tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M) contractvormen.
Tabel 5 gegeven.
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Tabel 5 - Documentatie die gehanteerd wordt tijdens het tenderproces binnen Dura Vermeer Bouw & Vastgoed.

Bestandsnaam

Type documentatie

Korte inhoudelijk beschrijving

Dura Vermeer Bouw & Vastgoed
Type aanbesteding en procedure,
opdrachtgever, plaats, type gebouw
In het kort de inhoud van de soort
Samenvatting tenderopgaven
(nieuwbouw / renovatie), planning
tender en de deelnemende externen.
tender, omschrijving tender,
referentie vraag.
Algemene gegevens, samenstelling
Samenvattend tenderdocument ten
tenderteam, projectgegevens, risico's,
behoeve van de afspraken die op
Standaard tenderfase document
advies juridische zaken, advies
diverse onderdelen zijn gemaakt voor
verzekeringen, goedkeuring
de indiening van de tender.
inschrijving.

Kostprijsverlaging Bijlage 2:
Major Steps tenderproces

Acht stappen t.b.v. het tenderproces

Team samenstelling, check
compleetheid opgave, inlezen opgave,
kick-off, brainstormsessie, vaststellen
winnende aanbieding, taakstellingen
nemen om kostprijs te verlagen,
vaststellen indieningsprijs.

De documenten die binnen DVBH zijn gemaakt en die van toepassing kunnen zijn voor DVBR om een
gestructureerd en beheerst tenderproces te verkrijgen zijn gegeven in Tabel 6.
Tabel 6 - Documentatie die gehanteerd wordt tijdens het tenderproces door Dura Vermeer Bouw Hengelo BV.

Bestandsnaam

Type documentatie

Korte inhoudelijk beschrijving

Stappenplan tenderproces

Processtappen tender

Overzicht van de stappen die
doorlopen worden tijdens een tender.
Vooraf aan een tender wordt bepaald
welke stappen van dit stappenplan
doorlopen moeten worden.

Handleiding stappenplan

Uitleg over de processtappen

Toelichting op de processtappen uit
het stappenplan tenderproces.

Dura Vermeer Bouw Hengelo

Tenderdashboard

Overall tenderdashboard
Planning tender +
projectmanagers

Beheren van planning, teamspirit,
prijs, optimalisaties, risico's en
tenderkosten tijdens de tender
Meerdere tenderdashboards
samenvattend in één document
Planningsdocument

Zie type documentatie

Zie type documentatie
Document tbv het inzichtelijk maken
van de planning van de tender en
projectmanagers.

Het tenderdashboard kan helpen bij het beheersen van het tenderproces van DVBR. Vandaar dat deze
ook is opgenomen in bovenstaande tabel.
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BIJLAGE 6: TOELICHTING ANNEXEN
De Annexen bevatten nadere uitwerkingen van de artikelen uit de Basisovereenkomst en alle
aanvullingen en/of wijzigingen op de UAVgc. Elf annexen behoren tot het standaard kader. Daarnaast
staat het de opdrachtgever vrij zelf annexen toe te voegen. (Hennepe, 2015)

I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door Opdrachtgever moeten
worden verkregen
Deze annex geeft weer welke vergunningen door Opdrachtgever zijn of worden geregeld en wanneer
deze zijn verkregen. Alle vergunningen die niet vermeld staan moeten door de Opdrachtnemer
worden verkregen. Daarbij gaat de UAVgc uit van een standaardverdeling van risico’s. Voor de
uitvoeringsgerichte vergunningen heeft de opdrachtnemer een resultaatverplichting. Voor de
vergunningen gericht op opstel en gebruik van het bouwwerk heeft de opdrachtnemer een
inspanningsverplichting. De opdrachtnemer maakt daarvoor een vergunningenplan, waarin duidelijk
wordt wanneer welke vergunning beschikbaar zal zijn.
II Planning
Hier kan een uitgebreidere planning staan, en in de regel wordt volstaan met het vermelden van de
mijlpaaldata. Bij het ondertekenen van de definitieve Basisovereenkomst wordt deze annex ingevuld
door de planning van de Opdrachtnemer.
III Acceptatieplan
In het Acceptatieplan wordt invulling gegeven aan de toetsingsactiviteiten van de opdrachtgever, die
mede de voortgang van het project kunnen bepalen. De Opdrachtgever geeft aan welke documenten
geaccepteerd dienen te worden alvorens Opdrachtnemer zijn werkzaamheden mag
voortzetten/uitvoeren. Dit is te vergelijken met de zogenaamde stoppunten bij de traditionele
contractvorm. In het acceptatieplan dient te worden omschreven welke Documenten en specifieke
Werkzaamheden of resultaten daarvan dienen te worden aangeboden evenals het tijdstip en de wijze
van aanbieding. Daarnaast wordt aangegeven de termijn waarbinnen Opdrachtgever moet reageren
en de geobjectiveerde beoordelingscriteria om voor acceptatie in aanmerking te komen.
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IV Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden
In het Toetsingsplan en bij acceptatie geeft de Opdrachtgever invulling aan zijn actieve betrokkenheid
tijdens de ontwerpwerkzaamheden. In deze annex wordt aangegeven welke Ontwerpdocumenten
moeten worden ingediend en de bijbehorende termijnen waarbinnen deze moeten worden ingediend.
Daarnaast kunnen specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden ter toetsing worden
aangewezen om te beoordelen of de Opdrachtnemer over de vereiste kwalificaties beschikt.
V Vrijkomende materialen
In deze annex wordt omschreven hoe met vrijkomende materialen dient te worden omgegaan,
aangezien de UAV-GC 2005 voorziet in de hoofdregel dat vrijkomende materialen eigendom zijn en
blijven van de Opdrachtgever. Hierin kan een regeling worden opgenomen betreft de geschiktheid
van vrijgekomen materialen voor hergebruik, verwerking of afvoeren van categorieën van materialen.
VI Overzicht werkzaamheden uitgevoerd door neven-opdrachtnemers, evenals de tijdstippen
waarop deze worden uitgevoerd
Deze annex wordt gebruikt ter nadere invulling van de coördinatieverplichting in geval er sprake is
van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers.
VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
Hierin is opgenomen op welke wijze wijzigingen verrekend worden, indien deze van toepassing zijn.
VIII Stelposten
Het is mogelijk dat Opdrachtgever stelposten wil overeenkomen met de Opdrachtnemer, deze
stelposten worden in de annex benoemd evenals de bedragen/waarde.
IX Bankgarantie
Model van de bankgarantie die wordt verlangd van de Opdrachtnemer, waarmee een
zekerheidstelling wordt verkregen ter nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer Deze
bankgarantie kan worden verlangd tijdens de realisatie van het Werk, ook tijdens het meerjarig
onderhoud indien dit wordt gecontracteerd.
X Verzekeringen
In deze annex wordt omschreven welke verzekeringen afgesloten dienen te worden.
XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen
Bij zeer omvangrijke projecten wordt vaak een Raad van Deskundigen aangesteld, die tot taak heeft
om snel (meestal niet bindende) adviezen te geven, wanneer tussen partijen verschil van inzicht
bestaat. Daartoe is van belang dat die Raad voldoende “gevoel” met het werk en de voortgang
daarvan houdt, door periodieke bezoeken aan het werk en overleg met partijen. Het aanstellen van
een Raad van Deskundigen staat naast geschilbeslechting door middel van arbitrage of rechtspraak.
XII Afwijkingen / wijzigingen van de UAV-GC 2005.
Opsomming van de aspecten waarin is afgeweken van de standaard verantwoordelijkheidsverdeling
in de UAVgc.
XIII Bonus malus
Spelregels voor betalingen als gevolg van contractuele prestatieprikkels.
XIV Garantie
Te verstrekken garanties
XV Risico allocatie
Risicoverdeling, incl. eventueel een opsomming van de relevante risico’s die door Opdrachtgever zijn
geïnventariseerd, aangevuld met de risico’s die door de opdrachtnemer worden onderkend.
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BIJLAGE 7: VOORBEELD ANNEX III: ACCEPTATIEPLAN
ACCEPTATIEPLAN ONTWERP- EN UITVOERINGSFASE
Aanleveringsprocedure Documenten, e.d.
Alle Documenten, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden dienen persoonlijk te worden
overhandigd aan de door de Opdrachtgever aangewezen gemachtigde. Bij overhandiging dienen de
volgende zaken te worden vastgelegd op een ontvangstlijst:








de datum van ontvangst;
de code van het betreffende werkpakket;
een versienummer of versiedatum;
een omschrijving van de Documenten;
een omschrijving van alle bijlagen;
een versienummer of versiedatum van alle bijlagen;
het aantal exemplaren.

De ontvangstlijst dient telkens zowel namens de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer te worden
ondertekend. De ontvangstlijst wordt beheerd door de Opdrachtgever. Een kopie van de
ontvangstlijst wordt aan de Opdrachtnemer verstrekt.
Begrippen
Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen
Documenten, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. Per te accepteren item zijn de
volgende begrippen vastgelegd:
Begrip

Omschrijving

Tijdstip

Het uiterste tijdstip waarop de Opdrachtnemer het Document ter
Acceptatie dient in te leveren.

Aantal exemplaren

Het aantal analoge (A) en/of digitale (D) exemplaren van het betreffende
Document dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever dient te
overhandigen. Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te
worden gewaarmerkt door de Opdrachtnemer.
Het Document eveneens digitaal aanleveren op een digitale datadrager.
Tekeningen in dwg‐formaat en pdf‐formaat. Overige Documenten in
pdf formaat.

Te overleggen
gegevens

De te overleggen gegevens zoals omschreven in de Vraagspecificatie.

Acceptatietermijn

De termijn, gerekend vanaf de ‘datum van ontvangst’, waarbinnen de
Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer zijn beslissing omtrent
de Acceptatie van het Document meedeelt. Als datum van reageren door
de Opdrachtgever geldt de verzenddatum van het stuk waarin de
beslissing van de Opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt.

Criteria

De criteria waaraan het te accepteren Documenten dienen te voldoen
zoals omschreven in de Vraagspecificatie.
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Acceptatieplan
De volgende Documenten, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden dienen ter Acceptatie
aan Opdrachtgever te worden voorgelegd:
Document(en) ter Acceptatie

Moment van indienen

Acceptatietermijn
10 werkdagen

Criteria in
werkpakket

10 werkdagen na ondertekening
van de Overeenkomst

Aantal
exemplaren
1A
1D

Volmacht vertegenwoordiger(s)
Opdrachtnemer
Volmacht vervanger(s)
vertegenwoordiger(s) Opdrachtnemer

10 werkdagen na ondertekening
van de Overeenkomst

1A
1D

10 werkdagen

UAV-GC 2005 §
2 lid 1

Bankgarantie
Uitvoeringswerkzaamheden

20 werkdagen na ondertekening
van de Overeenkomst

1A
1D

15 werkdagen

Verzekeringen door Opdrachtnemer

20 werkdagen voor aanvang van
de Uitvoeringswerkzaamheden

1A
1D

15 werkdagen

Model basisovereenkomst
Art. 17
Annex X

20 werkdagen voor aanvang van
de Ontwerpwerkzaamheden

1A
1D

15 werkdagen

W3.1

20 werkdagen voor aanvang van
de Ontwerpwerkzaamheden
20 werkdagen na ondertekening
van de Overeenkomst
20 werkdagen voor aanvang van
de betreffende
Uitvoeringswerkzaamheden

1A
1D
1A
1D
1A
1D

15 werkdagen

W3.4

15 werkdagen

W3.2

15 werkdagen

W3.2

20 werkdagen voor aanvang van
de Uitvoeringswerkzaamheden

1A
1D

15 werkdagen

W1.3

<< datum >>
<< datum >>
20 werkdagen voor aanvang van
de Uitvoeringswerkzaamheden
20 werkdagen voor aanvang van
de Ontwerpwerkzaamheden
20 werkdagen voor aanvang van
de betreffende
Uitvoeringswerkzaamheden
20 werkdagen voor aanvang van
de betreffende
Uitvoeringswerkzaamheden
20 werkdagen voor verzoek tot
aanvaarding Werk
20 werkdagen voor verzoek tot
overdracht Werk

1 A / 1D
1 A / 1D
1A
1D
1A
1D
1A
1D

15 werkdagen
15 werkdagen
15 werkdagen

W1.2
W1.4
W2.1

15 werkdagen

W3.1

15 werkdagen

W3.2

1A
1D

15 werkdagen

Annex V

1A
1D
1A
1D

15 werkdagen

W2.4

15 werkdagen

W2.5

15 werkdagen voor aanvang van
de Uitvoeringswerkzaamheden

1A
1D

15 werkdagen

W3.5

20 werkdagen voor aanvang van
de Ontwerpwerkzaamheden
Conform betalingsschema in
projectkwaliteitsplan

1A
1D
1A
1D

15 werkdagen

Annex II

15 werkdagen

W3.1, W3.2,
Annex XIII

15 werkdagen voor aanvang van
de Uitvoeringswerkzaamheden
15 werkdagen voor aanvang van
de Uitvoeringswerkzaamheden

1A
1D
1A
1D

15 werkdagen

W1.4

15 werkdagen

W2.1

Projectmanagement
Projectmanagementplan (inclusief
eventuele onderliggende plannen per
deelproces)
Communicatieplan
Projectkwaliteitsplan
Deelkwaliteitsplannen
Uitvoeringswerkzaamheden
Omgevingsmanagement
Vergunning t.b.v. de oprichting van
het Werk
Technisch management
Definitief ontwerp
Uitvoeringsontwerp
Uitvoeringsplan
Verificatieplan
Keuringsplannen

Bouwstoffen

Opleveringsdossier
Overdrachtsdossier
Inkoopmanagement
Zelfstandige hulppersoon
Uitvoeringswerkzaamheden
Projectbeheersing
Overall planning
Termijnstaten
Projectondersteuning
V&G-plan
Calamiteitenplan

UAV-GC 2005 §
2 lid 1

Aantal exemplaren: A = analoog D = digitaal
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De vraagspecificatie (inclusief Annexen) geeft inzicht in welke documenten wanneer ter acceptatie
voorgelegd dienen te worden in het kader van het ontwerp dan wel welke documenten wanneer ter
acceptatie voorgelegd dienen te worden in het kader van voorbereidingswerkzaamheden inzake de
uitvoering (detailberekeningen, werktekeningen, etc.). Tevens wordt aangegeven volgens welke
criteria deze documenten dienen te worden samengesteld en daarmee aan dienen te voldoen.
In onderstaand tabel zijn de acceptatiestukken samengevat. Na de tabel is een toelichting opgenomen
ter aanvulling op de tabel.
Projectmanagementplan (Incl. eventuele onderliggende plannen per deelproces)
1. De Opdrachtnemer legt de eventuele deelprojectmanagementplannen aan de gemachtigde van de
Opdrachtgever ter acceptatie voor.
2. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het (deel)projectmanagementplan zo spoedig mogelijk
beoordelen en deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
3. Acceptatie wordt slechts aan het (deel)projectmanagementplan onthouden, indien uit de inhoud
blijkt dat niet aan de uit het contract voortvloeiende eisen wordt voldaan.
In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de Opdrachtnemer met redenen hiervan
schriftelijk in kennis gesteld. De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen tien werkdagen, een nieuw (deel)projectmanagementplan, waarbij met de
bezwaren van de gemachtigde van de Opdrachtgever rekening is gehouden, ter acceptatie aan de
gemachtigde van de Opdrachtgever voor. Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe
(deel)projectmanagementplan is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige van toepassing.
Verificatieplan / Keuringplan
1. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal deze plannen zo spoedig mogelijk beoordelen en deelt
de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
2. De beoordeling van deze plannen door de gemachtigde van de Opdrachtgever zal zich beperken
tot de elders in de Vraagspecificatie en Annexen beschreven eisen.
Keuringsplan
1. De Opdrachtnemer dient een keuringsplan op te stellen, wat door de Opdrachtgever wordt
aangevuld met stop - en bijwoonpunten tijdens de uitvoeringsfase. Criteria waaraan het
keuringsplan dient te voldoen zijn:
a. De door de Opdrachtnemer te controleren onderdelen van het werk waarvan een
kwaliteitseis staat aangegeven, met een verwijzing naar de betreffende eis;
b. De wijze van meten en/of controleren;
c. Het tijdstip waarop de meting plaatsvindt en, indien van toepassing, de frequentie
van meten;
d. De benodigde tijd voor de meting en het opstellen van de rapportage;
e. De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting (minimaal in tweevoud) en
welke documenten daarbij worden aangeleverd.
2. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het keuringplan zo spoedig mogelijk beoordelen en
deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Dit document dient uiterlijk
geaccepteerd te zijn voor start uitvoering.
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Opleverdossier
1. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het opleverdossier zo spoedig mogelijk beoordelen en
deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
2. De beoordeling van het opleverdossier door de gemachtigde van de Opdrachtgever zal zich
beperken tot de elders in de Vraagspecificatie en Annexen beschreven eisen.
Overdrachtsdossier
1. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het opleverdossier zo spoedig mogelijk beoordelen en
deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
2. De beoordeling van het opleverdossier door de gemachtigde van de Opdrachtgever zal zich
beperken tot de elders in de Vraagspecificatie en Annexen beschreven eisen.
Overall planning
1. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal deze overall planning zo spoedig mogelijk beoordelen
en deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
2. De beoordeling van deze overall planning door de gemachtigde van de Opdrachtgever zal zich
beperken tot de elders in de Vraagspecificatie en Annexen beschreven eisen.
Termijnstaat
1. De gemachtigde van de Opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de
termijnstaat en deelt zijn/haar beslissing schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
2. Acceptatie wordt slechts aan de termijnstaat onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de
uit het contract voortvloeiende eisen wordt voldaan.
In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de Opdrachtnemer met redenen hiervan
schriftelijk in kennis gesteld.
De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen,
een nieuwe termijnstaat, waarbij met de bezwaren van de gemachtigde van de Opdrachtgever
rekening is gehouden, ter acceptatie aan de gemachtigde van de Opdrachtgever voor.
Ten aanzien van de beslissing op de nieuwe termijnstaat is het bepaalde in lid 1 van
overeenkomstige van toepassing.
V&G plan
1. In afwijking van art. 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de Opdrachtnemer één of
meerdere coördinatoren aan die gedurende het project de coördinatietaken als genoemd in art
2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uitvoeren. De Opdrachtnemer stelt voor elke
vervolgfase een RI&E op. Na afsluiting van de voorbereidingsfase stelt de Opdrachtnemer op
basis van de laatste RI&E een Veiligheid & Gezondheidsplan (V&G plan) als bedoeld in art. 2.28
van het Arbeidsomstandighedenbesluit op ten behoeve van de uitvoeringsfase.
2. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het V&G plan zo spoedig mogelijk beoordelen en deelt
de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
3. De beoordeling van het V&G plan door de gemachtigde van de Opdrachtgever zal zich beperken
tot de elders in de Vraagspecificatie en Annexen beschreven eisen.
Calamiteitenplan
1. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het calamiteitenplan zo spoedig mogelijk beoordelen
en deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
2. De beoordeling van het calamiteitenplan door de gemachtigde van de Opdrachtgever zal zich
beperken tot de elders in de Vraagspecificatie en Annexen beschreven eisen.
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Gemachtigden, zelfstandige hulppersonen
1. Gemachtigden, zelfstandige hulppersonen welke de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen
/ in te schakelen in het kader van deze overeenkomst dienen ter acceptatie te worden voorgelegd.
2. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal de gemachtigden, zelfstandige hulppersonen zo
spoedig mogelijk beoordelen en deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
3. Wijzigingen op de gemachtigden, zelfstandige hulppersonen dienen te allen tijde geaccepteerd te
worden, op een gelijke wijze als onder 1 genoemd.
Bouwstoffen
1. Bouwstoffen welke de Opdrachtnemer voornemens is te verwerken in het kader van deze
overeenkomst dienen, indien aangegeven in de vraagspecificatie (inclusief Annexen) ter acceptatie
te worden voorgelegd.
2. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal de bouwstoffen zo spoedig mogelijk beoordelen en
deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
3. Wijzigingen op de genoemde bouwstoffen dienen te allen tijde geaccepteerd te worden, op een
gelijke wijze als onder 1 genoemd.
Kwaliteitsplan
1. Middels door of vanwege de Opdrachtgever uit te voeren audits zal inzicht worden verkregen in
de kwaliteitsborgingsprocessen van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient rekening te
houden dat deze audits periodiek worden uitgevoerd op door de Opdrachtgever nader te bepalen
momenten. De Opdrachtnemer dient hierbij inzicht te verschaffen en aan te kunnen tonen dat het
ontwerp- en uitvoeringsproces verloopt volgens en voldoet aan ISO9001, het kwaliteitsplan en
deze overeenkomst. Criteria waaraan het kwaliteitsplan dient te voldoen zijn:
a. De organisatievorm en wijze van uitvoering om de vereiste kwaliteit van het werk,
uitgesplitst in onderdelen, te kunnen realiseren.
2. Ten behoeve van deze audits dient de Opdrachtnemer de bij het proces direct en indirect
betrokken personen beschikbaar te houden voor interviews en inzage toe te staan in alle bij het
proces direct en indirect betrokken documenten. De auditor zal de documenten en de resultaten
van de audits vertrouwelijk behandelen en slechts bekend stellen aan de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers.
3. De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het Kwaliteitsplan zo spoedig mogelijk beoordelen en
deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
Uitvoeringsontwerp
1. De Opdrachtnemer dient een uitvoeringsontwerp op te stellen. Het uitvoeringsontwerp dient
voor start uitvoering, aan de gemachtigde van de Opdrachtgever ter acceptatie voorgelegd te
worden. Het uitvoeringsontwerp dient rekening houden met:
a. Ontwerpwerkzaamheden elektrotechnisch
De Opdrachtnemer dient van elke installatie als hierna omschreven een principeschema
tekenen. Op een schema dient minimaal zijn aangegeven:

 Alle apparatuur / verdelers / componenten die elektrisch worden aangesloten.
 Zich herhalende elementen zoals armaturen en dergelijke dienen functioneel
enkelvoudig zijn aangegeven.

 Van elke verdeler dient het deel van het gebouw dat door deze verdeler gevoed gaat
worden zijn aangegeven.
De Opdrachtnemer dient elke installatie op de plattegrond van het gebouw intekenen.

 Bij leidingen dient in de plattegrond de afmetingen zijn aangegeven;
 Bij kanalisatie (goten e.d.) dient in de plattegrond de afmeting zijn aangegeven;
 Bij de kanalisatie (goten e.d.) dienen de te gebruiken hulpstukken zijn aangegeven;
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 Van elke verdeler dient het deel van het gebouw dat door deze verdeler gevoed gaat
worden zijn aangegeven.

 De opstellingsplaats van schakelkasten en verdelers van elke voorkomende installatie
dient zijn aangegeven en deze elementen dienen op de juiste schaal zijn aangegeven;

 Schachten en doorvoeringen door de bouwkundige constructie met een doorsnede
groter dan 0,4 m2 dienen zijn aangegeven;

 Brandwerende doorvoeringen dienen zijn aangegeven en voorzien van afmetingen.
De Opdrachtnemer dient minimaal van de belangrijkste hierna te noemen elementen
stuklijsten maken. Op deze stuklijsten dient minimaal de belangrijkste technische
informatie zijn vermeld.

 Elektraverdelers met groepenverklaring en berekening van aangesloten en gelijktijdig
vermogen
De Opdrachtnemer dient voor het bepalen van benodigde capaciteiten, afmetingen,
veiligheidsvoorzieningen en dergelijke de benodigde ontwerpberekeningen maken.
Afdrukken van deze berekeningen dienen zowel alle invoer als alle uitvoergegevens
bevatten.
b.

Ontwerpwerkzaamheden werktuigbouwkundig
De Opdrachtnemer dient zijn installatieselectie onderbouwen in goede bewoording,
berekeningen en grafieken op de aspecten:
Comfort:
aantal temperatuuroverschrijdingsuren (weeguren, 24 uur bezetting);
luchtvochtigheid (relatieve [%]);
geluid van de installaties (dB[A]);
verse luchtdebiet per persoon (m3/h);
doorspoeling van de ruimte (m3/ (h x m3));
Onderhoud en beheer:
bedrijfszekerheid;
onderhoudsgevoeligheid;
de mogelijkheid van reiniging;
de ophoping van stof en vervuiling;
bedienbaarheid van de installaties;
mogelijkheden van beheer op afstand;
toepassing van een gebouwbeheersysteem;
Flexibiliteit:
uitbreidingen;
indelings-, belastings-, bezettingswijzigingen;
Kosten:
investering;
energie-, onderhouds-, exploitatiekosten;
Systematiek, berekeningsmethodieken, symbolen, grafische symbolen voor het ontwerp
volgens:

 ISSO publicaties; allen indien betrekkelijk en de meeste recente uitgaven;
 VEWIN waterwerkbladen.

Hoofdstuk: Bijlage 7: Voorbeeld Annex III: Acceptatieplan
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2.

Het uitvoeringsontwerp dient bevatten:
a. Ontwerpdocumenten Constructief






b.

Berekeningen hoofddraagconstructie
Wapeningstekening hoofddraagconstructie
Principedetaillering hoofddraagconstructie
Plattegronden hoofddraagconstructie

Ontwerpdocumenten Bouwkundig





c.

Doorsneden hoofddraagconstructie

Plattegronden 1:200/1:100
Aanzichten ruimtelijke indeling (1:200/1:100)
Bouwkundige detaillering (1:10)
Doorsneden ruimtelijke indeling (1:200/1:100)

Ontwerpdocumenten Electrotechnisch










Aardingstekeningen
Tekening basisomroepinstallatie
Berekeningen
Blokschema’s
BMI / Ontruimingstekeningen
Doorsneden en plattegronden installatietechnisch plan
GBS en ICT tekeningen
Noodverlichtingstekeningen

d. Ontwerpdocumenten Werktuigbouwkunde

 Er dient een principeschema worden verstrekt waarbij inzicht wordt verschaft in de
specifieke kenmerken en componenten en regeling van het installatieconcept.
Schematische weergave, symbolen, grafische symbolen en begrippen conform ISSO
publicatie 43 “concepten voor klimaatinstallaties”.

 Het ontwerp dient een uitgewerkt definitief ontwerp conform NEN 2574 zijn. Het
ontwerp dient bestaat uit omschrijvingen ter verkrijging van een compleet beeld en
tekeningen met de definitieve opzet van de installaties.
e.

Ontwerpdocumenten Civiel- en cultuurtechnisch














Ontwerpmotivatie geheel civiel- en cultuurtechnisch plan;
Berekeningen civiel- en cultuurtechnisch;
Plattegronden bestaande terreininrichting;
Plattegronden bestaande ondergrondse infra;
Plattegronden nieuwe situatie (1:500/1:1000);
Plattegronden nieuwe ondergrondse infra;
Profielen nieuwe situatie;
Profielen terreininrichting;
Doorsneden ondergrondse infra;
Plantlijst;
Materiaalgebruik;
Groeiplaatsinrichting.

De gemachtigde van de Opdrachtgever zal het uitvoeringsontwerp zo spoedig mogelijk beoordelen en
deelt de resultaten schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
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BIJLAGE 8: PROCES ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN
In totaal zijn een vijftiental proces ondersteunende documenten gegenereerd. Hieronder staat per
document een korte beschrijving.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Documentenregistratie formulier
Alle documenten die vanuit de opdrachtgever verstrekt worden dienen te worden
gedocumenteerd en er dient een tenderteamlid aangewezen te worden die het desbetreffende
document analyseert.
Standaard Kick-off
Hierin staan onderdelen die bij elke tender besproken dienen te worden. Hierdoor hoeft men
niet bij elke tender een nieuwe kick-off te maken, alleen de inhoud is bij elke tender anders.
Maar de structuur van de kick-off blijft hetzelfde.
Focussheet
De focussheet dient gebruikt te worden voor het bepalen van deelname aan een tender aan de
hand van opgestelde criteria.
Referentieprojecten Database
Een referentieprojecten database is vormgegeven waardoor tijdens de pré-selectiefase uit één
bestand de referentieprojecten gehaald kunnen worden, zonder eerst verschillende softwareprogramma’s en verschillende mensen te benaderen voor de juist referentieprojecten.
Aandachtspunten per beoordelingsmethode
Bij het doorgronden van de EMVI is een document benodigd die per beoordelingsmethode
weergeeft wat de aandachtspunten zijn en waar men op dient te letten zodra de
desbetreffende beoordelingsmethode wordt gehanteerd door de opdrachtgever.
Referentieformulier grove raming tender.
Een formulier waarbij een grove raming van een tender gemaakt dient te worden aan de hand
van verschillende referentieprojecten, zodat tijdens de tender gestuurd kan worden op deze
raming.
Kansen-, risico- en aandachtspuntenlijst
Tijdens het analyseren van de documenten dient men een kansen-, risico- en
aandachtspuntenlijst bij te houden, zodat deze later besproken kunnen worden en de focus
van de tender bepaalt kan worden naar aanleiding van het analyseren van de uitvraag.
Aanbiedingsproductenformulier
Hierin dienen de aanbiedingsproducten die de opdrachtgever vraagt en de aanbiedingsproducten die vanuit het tenderteam aangedragen worden in opgenomen te worden. Per
aanbiedingsproduct dient vooraf aan de tender een type/lay-out/niveau bepaalt te worden om
gedurende de tender daar op te sturen.
Tenderbegroting
Tenderbegroting voor het vooraf opstellen van de tenderkosten, om dit tijdens de tender te
kunnen bewaken.
Kansen- en risicolijst
Ten behoeve van het opnemen van de gesignaleerde kansen- en risico’s gedurende de tender,
om deze vervolgens te kunnen verwerken in de begroting.
Tenderplanning
Het vooraf opstellen van een tenderplanning, om gedurende de tender het verloop en het
proces te kunnen bewaken.
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12. Actie- en besluitenlijst
De actie- en besluitenlijst is bedoeld voor wekelijkse vergaderingen of andere overleggen
waarin acties worden vastgelegd en besluiten worden genomen. Dit document dient
gehanteerd te worden om na te gaan of iedereen ook zijn acties heeft uitgevoerd en hem of
haar daar (eventueel) op te wijzen. Het vastleggen van besluiten voorkomt verwarringen in
een (eventueel) later stadium, bijvoorbeeld na gunning.
13. Checklist verantwoordelijkheden opdrachtgever en DVBR
De checklist is bedoeld om na te gaan of rekening is gehouden met de verantwoordelijkheden
van de opdrachtgever en van DVBR.
14. Risico-checklist
De risico-checklist is bedoeld om na te gaan of voor de gestelde risico’s in de lijst een
beheersmaatregel is vastgelegd.
15. Tenderevaluatiedocument
Het tenderevaluatiedocument is een document waarin vragen gesteld zijn over het verloop en
de inhoud van de tender. Het evalueren dient vooraf aan de uitslag plaats te vinden, zodat
men hierdoor niet wordt beïnvloed. Een evaluatie dient gedaan te worden, om na te gaan wat
goed ging en wat een volgende tender beter en/of anders moet.

Hoofdstuk: Bijlage 8: Proces ondersteunende documenten
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BIJLAGE 9: OVERIGE PROCESSCHEMA’S
De overige processchema’s die vanaf de deze en de volgende pagina’s zijn weergegeven zijn: kick-off
voorbereiden, dialoogronde, Nota van Inlichtingen, kansen en risico’s.

Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – subproces “Kick-off voorbereiden”, processtap 3.4.1

Financiële
administratie

Controle
tenderbegroting
met jaarbegroting
tenders
Jaarbegroting
tenders

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

3.4.1.5

(adjunct) Directie

Afstemmen
Controle incl.
goedkeuring
tenderbegroting
3.4.1.4

Tenderbudgettering
maken

Tendermanager

Tender
Budgettering
per discipline

EMVI
doorgronden
3.2

3.4.1.1

09. Standaard
tender
begroting

Kick-off
voorbereiden

Tender
budgettering
Kansen
& risico’s
inventariseren

3.4.1

3.4.1.2

&
Uitvraag
analyseren
3.3

Kansen en
risicolijst

10. Standaard Kansen-, risicokansen en en aandachtpuntenlijst
risicolijst
Tenderplanning
maken

Standaard
Kick-off

Evaluatie
DB(M)projecten
Standaard
kick-off tenderspecifiek maken
3.4.1.6

Zie aandachtspunten (3)
Hergebruik
DB(M)
projectervaringen
3.4.1.7

Agenda kick off
maken

Agenda
versturen

3.4.1.8

3.4.1.9

Tenderplanning

3.4.1.3

Aandachtspunten

11. Standaard
tenderplanning
Aandachtspunten (1)
Houd rekening met het volgende in de tenderplanning:
- Verwachtingenmanagement, wie verwacht wat wanneer.
(zie “Aandachtspunten (1) toelichting”)
- Tussentijdse evaluaties om de voortgang te bespreken en
(eventuele) hiaten te signaleren en te elimineren.
- Plan het definitief maken van het indieningsdocument
minimaal 1 week voor indiening.
- Plan een vaste dag in, die voor iedereen schikt, om te
vergaderen.
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Zie aandachtspunten (1) & (2)

Aandachtspunten (1) toelichting
Enkele vragen die betrekking hebben op verwachtingenmanagement
- Wie is verantwoordelijk voor welke onderdelen binnen een tender?
- Wat moet wanneer aangeleverd worden om met een ander onderdeel verder
te kunnen? Bijvoorbeeld in de eerste week de eerste opzet van de
installatiekosten, zodat daar vervolgens op gestuurd kan worden tijdens de
tender.
- Wanneer dient alles aangeleverd te worden voor het definitief maken van het
indieningsdocuement?
- Wie werkt aan welk aanbiedingsproduct?
- Wat is het detailniveau van de uitwerkingen, bijvoorbeeld van tekeningen?
- Wat moet de kwaliteit van de uitwerkingen zijn, bijvoorbeeld van tekeningen?
- Hoeveel tijd besteden we aan de tender?
- Wat zijn de verwachtingen van de opdrachtgever?
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Aandachtspunten (2)
Uitnodiging versturen.
De tenderevaluatie dient ingepland te worden voor de
uitslag van de betreffende tender, zodat de evaluatie van
alle betrokken niet wordt beïnvloedt door de uitslag van
de tender.
Bij een evaluatie na gunning is de verwachting dat het
volgende gebeurt:
- Wanneer de tender niet gegund wordt is de verwachting
dat de evaluatie ook negatief zal zijn.
- Wanneer de tender wel gegund wordt is de verwachting
dat de evaluatie positief zal zijn en de tender goed ging.

Aandachtspunten (3)
Hergebruik DB(M) projectervaringen
Zodra DB(M) projecten zijn gerealiseerd in de
uitvoering, dienen er evaluatie gesprekken gevoerd
te worden. Ook dienen er tussentijdse evaluatie
gesprekken gehouden te worden van DB(M)projecten.
Deze evaluaties kunnen helpen bij het aanbesteden
van nieuwe DB(M)-projecten. Houd daarbij
rekening met de strekte en zwaktes van een
project. Wat ging er goed en wat ging er minder
goed. Waar dienen we rekening mee te houden bij
de aanbesteding van een nieuwe project.

Tenderspecifieke
kick-off

Kick-off
houden
3.4.2

Hoofdstuk: Bijlage 9: Overige processchema’s
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – subproces “Dialoogronde” Processtap A.
Cyclus – afhankelijk van aantal dialoogrondes

Tendermanager

In een gezamenlijke
sessie bespreken

Ook personen die het
dialoog aangaan
gezamenlijk bepalen

Vormgeving
incl. inhoud
diagloogronde
bepalen

Gevraagde
producten
uitwerken

Dialoog
houden met
opdrachtgever

Gevraagde
producten
versturen

inhoud
diagloogronde
vastleggen
Dialoogronde
Cyclus,
afhankelijk van
aantal
dialoogrondes

Verwerken in
ontwerp
3.5.6

Afstemmen

Vormgeving
incl. inhoud
diagloogronde
bepalen

Inhoud
dialoogronde
verzamelen

Gevraagde
producten
uitwerken

Afstemmen

Kostendeskundige

Projectmanager Klant &
Markt

Afstemmen

Vormgeving
incl. inhoud
diagloogronde
bepalen

Gevraagde
producten
versturen

Gevraagde
producten
uitwerken

Gevraagde
producten
versturen

Gevraagde
producten
uitwerken

Gevraagde
producten
versturen

Gevraagde
producten
uitwerken

Gevraagde
producten
versturen

Gevraagde
producten
uitwerken

Gevraagde
producten
versturen

+

Dialoog
houden met
opdrachtgever

(Presentatie)
dialoogronde

Reactie OG

Verwerken in
Prijsopgave
3.5.7

+
Verwerken in
PVA
3.5.8

Coördinator
bedrijfsbureau

Afstemmen
Vormgeving
incl. inhoud
diagloogronde
bepalen

Afstemmen

Onderhoud en
beheer

Afstemmen
Vormgeving
incl. inhoud
diagloogronde
bepalen

Afstemmen

Externen

Vormgeving
incl. inhoud
diagloogronde
bepalen

Ontwerp
“presentatie”
dialoogronde
uitwerken

Aandachtspunten

Vormgever

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”
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Ga naar:
“Ontwerp
uitwerken”

Ga naar:
“Prijs uitwerken”

Dialoog
houden met
opdrachtgever

Ga naar:
“PVA uitwerken”
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Producten
verwerken in
“presentatie”
Dummy
(Presentatie)
dialoogronde

Afhankelijk van wie bij het
dialoog betrokken dienen te
zijn. Als team afstemmen.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Opdrachtgever

Selectiefase – subproces “Nota van Inlichtingen”, processtap B.

Vragen
beantwoorden

Vragen bedenken
t.b.v. NvI vanuit
eigen discipline

Vragen noteren
t.b.v. NvI

Vragen
verzamelen t.b.v. NvI

Vragenlijst
opstellen t.b.v. NvI

+

Vragen
gezamenlijk
bespreken

Nota van
Cyclus,
Inlichtingen afhankelijk
van aantal NvI

Versturen
naar OG

Nota van
inlichtingen

Verwerken in
Prijsopgave
3.5.7

+
Vragen bedenken
t.b.v. NvI vanuit
eigen discipline

Gezamenlijk
bepalen welke
vragen in te dienen

Vragen noteren
t.b.v. NvI

Vragen
herformuleren
Verwerken in
PVA
3.5.8

Vragenlijst NvI

Overige interne
afdelingen

Zie aandachtspunten (3)
Vragen bedenken
t.b.v. NvI vanuit
eigen discipline

Vragen noteren
t.b.v. NvI

Vragen bedenken
t.b.v. NvI vanuit
eigen discipline

Vragen noteren
t.b.v. NvI

Aandachtspunten

Verwerken in
ontwerp
3.5.6

In een gezamenlijke sessie
de vragen bespreken

Zie aandachtspunten (2)

Zie aandachtspunten (1)

Externen

Projectmanager
Klant & Markt

Tendermanager

(adjunct) Directie

Reactie OG

Aandachtspunten (1)
De nota van inlichtingen wordt door de deelnemende partijen
voornamelijk gebruikt om antwoord te krijgen op onduidelijkheden over
producteisen. De documenten dienen aan het begin van de tender
allereerst door genomen te worden en dat wat DVBR niet weet dient
opgeschreven te worden zodat hier naar gevraagd kan worden tijdens de
eerste Nota van Inlichtingen. Door het stellen van de juiste vragen, wordt
ervoor gezorgd dat men dezelfde uitgangspunten (“level playing field”)
hanteert tijdens de aanbesteding als de andere deelnemende partijen. De
aanbeveling is om de vragen SMART te formuleren, zodat daar duidelijk
antwoord opgegeven kan worden en geen onduidelijkheden over
ontstaan. Deze kunnen vervolgens opgenomen worden in de lijst met
eisen; geformuleerd door de opdrachtgever en de SMART geformuleerde
aanbieding vanuit DVBR.
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Aandachtspunten (2)
Vanuit de eigen discipline en de
aanbiedingsproducten die men maakt vragen
bedenken tbv de nota van inlichtingen.

Aandachtspunten (3)
Vragen gezamenlijk bespreken tijdens de
vergadering. Dit houd dus in dat de vragen
voor de vergadering ingediend dienen te
worden bij de TM om ze te verzamelen
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Zie aandachtspunten (4)

Aandachtspunten (4)
Niet tijdens de vergadering afspreken wanneer
de vragen aangeleverd dienen te worden,
omdat ze dan over het algemeen niet meer
gezamenlijk besproken kunnen worden.

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”

Ga naar:
“Kick-off houden”

Ga naar:
“Ontwerp
uitwerken”

Ga naar:
“Prijs uitwerken”

Ga naar:
“PVA uitwerken”
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
(adjunct) Directie

Selectiefase – subproces “Kansen en Risico’s”, processtap C.
In een gezamenlijke sessie de
Kansen en Risico’s bespreken

Risico’s
documenteren

Risico checklist
bespreken

Gezamenlijk
kansen en risico’s
bespreken

+

Kansen en risico’s
verwerken in kansen
en risico lijst
Kansen en
risicolijst
Gezamenlijk
bepalen welke echt
kansen en risico’s
zijn.

Kansen en Risico’s
signaleren vanuit
eigen discipline

Gezamenlijk
bepalen welke
beheersmaatregelen
bij de risico’s
behoren

Overige interne
afdelingen

Zie aandachtspunten (1)

Kansen en Risico’s
signaleren vanuit
eigen discipline

Externen
Aandachtspunten

Risico’s
verzamelen

Kansen en
Risico’s

Projectmanager
Klant & Markt

Tendermanager

Kansen en Risico’s
signaleren vanuit
eigen discipline

Verwerken in
ontwerp
3.5.6

14. Risicochecklist

Zie aandachtspunten (1)

Kansen en Risico’s
signaleren vanuit
eigen discipline

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”

Ga naar:
“Kick-off houden”

Ga naar:
“Ontwerp
uitwerken”

Ga naar:
“Prijs uitwerken”

Ga naar:
“PVA uitwerken”
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Verwerken in
Prijsopgave
3.5.7

+
Verwerken in
PVA
3.5.8
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Legenda
Task

Event

Een task is een afzonderlijke taak die uitgevoerd moet worden. Een task
neemt normaal gesproken enige tijd in beslag, verbruikt middelen,
vereist input en produceert output. Een task kan op vier manieren
gedetailleerder worden vormgegeven. Naast de gedetailleerde
vormgeving zijn tasks onder te verdelen in verschillende task types:

Een event markeert een gebeurtenis gedurende het verloop van het proces
en kent meestal een trigger of een resultaat. Een event kan aanleiding zijn
om een proces te starten of te beëindigen of een proces te vertragen of
onderbreken. Een event wordt aangeduid met een cirkelvormig symbool en
kan gedetailleerder worden weergegeven met verschillende typen events:

Task

Een Task is een activiteit die uitgevoerd
wordt door een uitvoerder in een
bedrijfsproces.

Niet getypeerde gebeurtenis
Verzenden of ontvangen van een
bericht

Task

Een oranje gekleurde task is een verplaatste
activiteit uit het huidige proces

Task

Een rood gekleurde task is een
toegevoegde activiteit naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten

Parallel Multiple
Instance Task

Geeft aan dat de activiteit een aantal keer
parallel moet worden doorlopen met
verschillende datasets

Sequential Multiple
Instance Task

Geeft aan dat de activiteit een aantal keer
na elkaar volgend (sequentieel) moet
worden doorlopen met verschillende
datasets

Looped Task

Geeft aan dat de activiteit een aantal keren
moet worden doorlopen

Cyclische gebeurtenis of specifiek
tijdstip
Vereist overschakeling naar hoger
niveau van verantwoordelijkheid
Start wanneer aan alle voorwaarden
wordt voldaan
Signalering van of naar andere
processen
Parallel kruispunt, uit elkaar gaande
processen lopen parallel aan elkaar

Kruispunt waarbij complexe
beslissingen gemaakt dienen te worden
Opdrachtgever

Sub Process

Geeft aan dat de activiteit opgesplitst is in
een verfijnder proces

User Task

Een activiteit die uitgevoerd wordt door
een persoon, eventueel met behulp van
verschillende datasets

Send Task

Een activiteit waarbij een boodschap
verzonden wordt

Recieve Task

Een activiteit waarbij een boodschap
ontvangen wordt

Dura
Vermeer

Data Object Extern Data Intern Data Nieuw Intern
opdrachtgever Object
Object
Data Object

Data Object Extern Data Intern Data Nieuw Intern
opdrachtgever Object
Object
Data Object

Data Object Extern Data Intern Data Nieuw Intern
opdrachtgever Object
Object
Data Object
Ga terug naar:
“…..”

Geeft aan dat men door op het groene vlak
te klikken teruggaat naar de desbetreffende
fase of processtap

Deze vertegenwoordigd
gegevens die worden
verzameld na afloop van
een activiteit

Deze vertegenwoordigd
gegevens die kunnen
worden gebruikt als input
van de activiteiten

Deze vertegenwoordigd
gegevens die kunnen
worden gebruikt als
output van de activiteiten

Dit symbool inclusief tekst duidt een
opmerking aan.
Dit symbool duidt aan dat de
activiteiten gezamenlijk uitgevoerd
dienen te worden, onderling tussen
verschillende disciplines of als groep.
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BIJLAGE 10: BEGELEIDEND SCHRIJVEN HERINGERICHT
TENDERPROCES
Inleiding
Datum:
Opgesteld door:
Onderwijsinstelling:
Gastbedrijf:

25-11-2015
Maarten Spanjers
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR)

Het heringerichte tenderproces is vormgegeven ten behoeve van het behalen van het doctoraal
examen van A.W. (Maarten) Spanjers. Dit document is een begeleidend schrijven, behorende bij het
tot stand gekomen heringerichte tenderproces en wordt antwoord gegeven op onderstaande vragen.





Hoe is het heringerichte tenderproces tot stand gekomen?
Wanneer dient het heringerichte tenderproces voor gebruikt wordt?
Voor wie is het heringerichte tenderproces bedoeld?
Waar bestaat het heringerichte tenderproces uit?
 Processchema’s;
 Proces ondersteunende documenten;
 Informatie management hulpmiddel.
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Hoe is het heringerichte tenderproces tot stand gekomen?

III. De invulling van
het tenderteam (zowel
intern als extern) en
het moment hiervan
gebeurt slechts nadat
bekend wordt dat
DVBR mag
deelnemen aan de
Gunningsfase. (Or1)

XXI. DVBR is tijdens
de tender afhankelijk
van externe partijen,
omdat geen heldere
afspraken worden
gemaakt. (Om4)

XVII. Grote
hoeveelheid
documenten (80 tot
100 stuks) vanuit de
opdrachtgevers. (Om3)

XI. Binnen DVBR
onvoldoende kennis
over de achterliggende
informatie van de type
EMVI-aanbestedingen
en de beoordelingen
hiervan. (I3)

XIIa. Onvoldoende
kennis binnen DVBR
met betrekking UAVgc, Hybride en NEC3
contractvormen. (I4a)

IX. Binnen DVBR zijn
onvoldoende
onderleggers /
handleidingen
beschikbaar, die een
tender gestructureerd
en beheerst kunnen
laten verlopen. (I1)

ongestructureerd
&
onbeheerst tenderproces

Symptonen

Oorzaken

Hoofdoorzaken

Naar aanleiding van een probleemanalyse betreffende het tenderproces van EMVI-aanbestedingen
met DB(M)-contractvormen binnen DVBR is de volgende conclusie getrokken:

XVII. Het definitief maken van de
indieningsdocumenten van de
tender kan slechts vanaf 4 uur voor
indiening worden gedaan. (C5)

XIIb. Binnen DVBR niet duidelijk wat de
risico’s zijn van het indienen van tenders met
UAV-gc contractvorm, hoe DVBR na gunning
het traject moet doorlopen en waar ze
verantwoordelijk voor zijn. (I4b)

Gevolg

Geen controle op
volledigheid en
verbeteren van
(eventuele) fouten

Hoge tenderkosten:
1,06 - 1,36%
van de offertesom

Te lage
slagingspercentage van
33% gewonnen tenders in
2014

Verhoogde risico tijdens voorbereiding en uitvoering
van het project vanwege de onwetendheid over de
verantwoordelijkheden en risico’s van UAV-gc
projecten na gunning

Zes hoofdoorzaken leiden tot een ongestructureerd en onbeheerst tenderproces, dat vervolgens leidt
tot hoge tenderkosten (1,06 - 1,36% van de offertesom), een slagingspercentage van 33% en een
verhoogd risico vanwege de onwetendheid betreffende de risico’s en verantwoordelijkheden bij een
UAV-gc contract.
Naar aanleiding van bovenstaand schema is onderstaande probleemstelling geformuleerd. Het
probleem wordt veroorzaak door de zes hoofdoorzaken die in het bovenstaande schema gegeven zijn:
“Het huidige tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen (UAV-gc) is binnen Dura
Vermeer Bouw Rosmalen BV een ongestructureerd en onbeheerst tenderproces.
Dit leidt tot hoge tenderkosten, 1,06% en 1,30% van de offertesom, een scoringspercentage van 33% en is
niet duidelijk welke verantwoordelijkheden zij hebben en risico’s zij lopen na (eventuele) gunning.
Naar aanleiding van deze probleemstelling is onderstaande doelstelling geformuleerd.
“Het ontwikkelen van een verbeterd proces ten behoeve van het interne tenderproces van EMVIaanbestedingen met UAV-gc DB(M)-contractvormen waardoor:
..een gestructureerd en beheerst tenderproces ontstaat,
..de tenderkosten worden gereduceerd (< 1% van de offertesom),
..een gedragen en complete aanbieding ontstaat dat de scoringskans mogelijk vergroot (>33%) en
..de verantwoordelijkheden en risico’s na gunning inzichtelijk zijn binnen Dura Vermeer Bouw
Rosmalen.”
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Naar aanleiding van de geformuleerde probleem- en doelstelling is een onderzoek ten uitvoer
gebracht naar de hoofdoorzaken die het probleem veroorzaken binnen DVBR.
De onderzoeksresultaten en de probleem- en doelstelling hebben bijgedragen aan het formuleren van
een Programma van Eisen (PvE), die vervolgens als basis heeft gediend betreft de vormgeving en
invulling van het heringerichte tenderproces.
Het heringerichte tenderproces is een hulpmiddel met als doel het tenderproces gestructureerd en
beheerst te kunnen laten verlopen, de tenderkosten te reduceren, de scoringskans mogelijk te
verhogen en de risico’s en verantwoordelijkheden bij een DB(M)-contractvorm (UAV-gc) inzichtelijk
te maken.
Voor nadere informatie betreffende de onderzoeksresultaten uit het afstudeeronderzoek en het
programma van eisen, wordt verwezen naar het afstudeerrapport “Een gestructureerd en beheerst
tenderproces van EMVI-aanbestedingen met een DB(M)-contractvorm”.

Wanneer dient het heringerichte tenderproces gebruikt te worden?
Het heringerichte tenderproces dient gebruikt te worden betreffende het aangaan van EMVIaanbestedingen met DB(M)-contractvormen. Dit dient te gebeuren vanaf het moment dat men
TenderNed benaderd om na te gaan of er tenders op de markt staan c.q. verschijnen, of wanneer
DVBR benaderd wordt door een opdrachtgever om deel te nemen aan een tender.
Het heringerichte tenderproces dient gehanteerd te worden tijdens de uitwerken van de acquisitiefase,
pré-selectiefase en selectiefase tot aan het moment van gunnen of uitsluiting.
Het volgen van het heringerichte tenderproces biedt meer structuur en beheersing aan het
tenderproces. Daarnaast zijn onderdelen opgenomen waar men rekening mee dient te houden tijdens
een tender, om zo de scoringskans mogelijk te kunnen vergroten.

Voor wie is het heringerichte tenderproces bedoeld?
Het heringerichte tenderproces is ontworpen voor de interne functionarissen die betrokken zijn en
actief deelnemen aan een tender. Dit zijn de functionarissen:







Adjunct directeur;
Tender- / projectmanager techniek;
Tender- / projectmanager klant en markt;
Kostendeskundige;
Coördinator bedrijfsbureau;
Projectmanager onderhoud en beheer, afhankelijk van de uitvraag.
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Waar bestaat het heringerichte tenderproces uit?
Het heringerichte tenderproces bestaat uit twee delen; (1.) het huidige tenderproces waarin
processtappen zijn toegevoegd, verplaatst of verwijderd inclusief proces ondersteunende documenten
(POD’s) en (2.) een informatiemanagement hulpmiddel die de ontvangen en gegenereerde
documentatie tijdens de tenderfase kan opslaan, verspreiden en overdragen.

Processchema’s
Het heringericht tenderproces bestaat uit een drietal hoofdstappen: Acquisitiefase, Pré-selectiefase en
Selectiefase. Per hoofdstap, per functionaris zijn de processtappen gegeven, als voorbeeld in
Afbeelding 8. Elke hoofdstap bestaat uit meerdere sub(sub)processtappen. De processtappen zijn
gegeven in de processchema’s behorende bij het heringerichte tenderproces. Hoe de processchema’s te
doorlopen zijn in dit begeleidend schrijven beschreven.
De grijze processtappen zijn de processtappen uit het huidige tenderproces. De processtappen
gegeven in het oranje zijn gewijzigd en/of verplaatst ten opzichte van het huidige tenderproces. De
lichtrode/roze processtappen zijn toegevoegd aan het huidige proces.
Her in te richten tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen

Functie Z

3. Selectiefase

Document
opdrachtgever

Huidig intern
document

Processtap A
Huidig

Toegevoegde
processtap

Processtap A.1
Huidig
3.A.1

3.A

3.B
Huidig = Verplaatst
3.A.6

Processtap B.1

Toegevoegde
processtap

Processtap A.3
Huidig

Huidig = Verplaatst
3.A.5

3.A.2

Processtap B
Huidig

Processtap B.2

Processtap A.2
Huidig
3.A.4

Functie Y

Nieuw intern
document

3.A.3

3.A.7

Extern
document

Afbeelding 8 – Visuele weergave processtappen per functionaris.

Per stap die extra toelichting c.q. uitsplitsing vergt kan in het document (digitaal) op worden geklikt
en men wordt direct verwezen naar de desbetreffende stap c.q. toelichting. Bij deze stap zijn
vervolgens een x-aantal stappen toegevoegd die de bovenliggende stap verduidelijken. Tevens zijn bij
bepaalde processtappen aandachtspunten beschreven. De onderzoeksresultaten zijn hierin verwerkt,
als voorbeeld is gegeven in Afbeelding 9.
Her in te richten tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
3. Selectiefase – “Beschrijving processtap” 3.A.3

Functie Z

(Zie aandachtspunten (3)
Toegevoegde
processtap

Toegevoegde
processtap

3.A.3

3.A.3.1

Processtap B.1
Huidig = Verplaatst
3.A.3.2

Aandachtspunten

(Zie aandachtspunten (1)

Aandachtspunten (1)
Beschrijving van de
aandachtspunten
behoren bij de
desbetreffende stap

Aandachtspunten (2)
Beschrijving van de
aandachtspunten
behoren bij de
desbetreffende stap

Processtap A.3
Huidig
3.A.3.3

(Zie aandachtspunten (2)

Aandachtspunten (3) Deel 1/2
Beschrijving van de aandachtspunten
behoren bij de desbetreffende stap.

Aandachtspunten (3) Deel 2/2
Beschrijving van de aandachtspunten
behoren bij de desbetreffende stap

“deel 1/2“ geeft weer dat er nog een
vervolg deel is die een toelichting geeft
op de desbetreffende processtap.

“Deel 2/2” is de vervolg stap en geeft
toelichting op de desbetreffende
processtap.

Afbeelding 9 – Voorbeeld nadere toelichting desbetreffende stap
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Het processchema is opgesteld aan de hand van de BPMN 2.0 methode. Het voordeel van deze
methode is dat door middel van een visueel model een bedrijfsproces duidelijk en begrijpelijk
gemaakt wordt. De symbolen die zijn gehanteerd in de processchema’s zijn gegeven in onderstaande
legenda.

Legenda
Task

Event

Een task is een afzonderlijke taak die uitgevoerd moet worden. Een task
neemt normaal gesproken enige tijd in beslag, verbruikt middelen,
vereist input en produceert output. Een task kan op vier manieren
gedetailleerder worden vormgegeven. Naast de gedetailleerde
vormgeving zijn tasks onder te verdelen in verschillende task types:

Een event markeert een gebeurtenis gedurende het verloop van het proces
en kent meestal een trigger of een resultaat. Een event kan aanleiding zijn
om een proces te starten of te beëindigen of een proces te vertragen of
onderbreken. Een event wordt aangeduid met een cirkelvormig symbool en
kan gedetailleerder worden weergegeven met verschillende typen events:

Task

Een Task is een activiteit die uitgevoerd
wordt door een uitvoerder in een
bedrijfsproces.

Niet getypeerde gebeurtenis
Verzenden of ontvangen van een
bericht

Task

Een oranje gekleurde task is een verplaatste
activiteit uit het huidige proces

Task

Een rood gekleurde task is een
toegevoegde activiteit naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten

Parallel Multiple
Instance Task

Geeft aan dat de activiteit een aantal keer
parallel moet worden doorlopen met
verschillende datasets

Sequential Multiple
Instance Task

Geeft aan dat de activiteit een aantal keer
na elkaar volgend (sequentieel) moet
worden doorlopen met verschillende
datasets

Looped Task

Geeft aan dat de activiteit een aantal keren
moet worden doorlopen

Cyclische gebeurtenis of specifiek
tijdstip
Vereist overschakeling naar hoger
niveau van verantwoordelijkheid
Start wanneer aan alle voorwaarden
wordt voldaan
Signalering van of naar andere
processen
Parallel kruispunt, uit elkaar gaande
processen lopen parallel aan elkaar

Kruispunt waarbij complexe
beslissingen gemaakt dienen te worden
Opdrachtgever

Sub Process

Geeft aan dat de activiteit opgesplitst is in
een verfijnder proces

User Task

Een activiteit die uitgevoerd wordt door
een persoon, eventueel met behulp van
verschillende datasets

Send Task

Recieve Task

Een activiteit waarbij een boodschap
verzonden wordt

Dura
Vermeer

Data Object Extern Data Intern Data Nieuw Intern
opdrachtgever Object
Object
Data Object

Data Object Extern Data Intern Data Nieuw Intern
opdrachtgever Object
Object
Data Object

Een activiteit waarbij een boodschap
ontvangen wordt
Data Object Extern Data Intern Data Nieuw Intern
opdrachtgever Object
Object
Data Object

Ga terug naar:
“…..”

Geeft aan dat men door op het groene vlak
te klikken teruggaat naar de desbetreffende
fase of processtap

Deze vertegenwoordigd
gegevens die worden
verzameld na afloop van
een activiteit

Deze vertegenwoordigd
gegevens die kunnen
worden gebruikt als input
van de activiteiten

Deze vertegenwoordigd
gegevens die kunnen
worden gebruikt als
output van de activiteiten

Dit symbool inclusief tekst duidt een
opmerking aan.
Dit symbool duidt aan dat de
activiteiten gezamenlijk uitgevoerd
dienen te worden, onderling tussen
verschillende disciplines of als groep.
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Hieronder zijn een aantal symbolen beschreven die van belang zijn betreft het volgen van de
processchema’s behorende bij het heringerichte tenderproces.
Door op dit icoontje te klikken gaat men terug of juist naar de volgende
desbetreffende stap. Eerst dienen alle processtappen die voor dit icoontje
staan doorlopen worden om vervolgens naar de volgende processtap te
kunnen gaan en te doorlopen.
Staartkosten
bepalen

Bijkomende
kosten bepalen

Benoemen
documenten na
gunning

Inschatten
hoe lang men bezig
is met het genereren
van de documenten

Ga terug naar:
“…..”

MJOB
opstellen

Afstemmen
MJOB + MJOP
opstellen

01.
Documentenregistratieformulier

Documentenregistratieformulier

Zie aandachtspunten (2)
IMH openen en
ontvangen
documentatie
registreren
1.4

In de processchema’s komen stappen voor die onder elkaar staan en waarbij
in de processtappen drie streepjes verticaal naast elkaar staan (groen
omcirkeld, zoals hier links aangeduid). Dit betekent dat de processtappen
tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden (parallel). In het voorbeeld gegeven,
de staartkosten hoeven niet eerst bepaald te worden voordat de bijkomende
kosten bepaald kunnen worden en vice versa.

In de processchema’s komen stappen voor die na elkaar doorlopen dienen te
worden (serieel), zoals hier links aangeduid. Dit wordt aangegeven door drie
horizontale streepjes onder elkaar in de processtappen (blauw omcirkeld). In
het voorbeeld gegeven, voordat men in kan schatten hoe lang men bezig is
met het genereren van de documenten die na gunning ter acceptatie gelegd
dienen te worden, dienen eerst de documenten benoemd te worden.

Door op het groene vlak: Ga terug naar: “….” te klikken gaat men terug naar
de desbetreffende fase of processtap.

Wanneer de processtappen omkaderd worden door een stippellijn en tussen
de processtappen een pijl staat met het woord afstemmen dan dienen deze
gezamenlijk tussen verschillende disciplines of in een groep met elkaar
afgestemd te worden.

Beide notaties, zoals hier links aangeduid komen betreffende verschillende
POD’s voor in de processchema’s. Het eerste icoontje met het cijfer betekent
dat daarvoor het lege bestand gebruikt dient te worden, het tweede icoontje
zonder cijfer betekent dat men verder dient te gaan met het reeds gevulde
bestand. Het blijft een “levend” document dat tijdens de tender steeds
aangevuld dient te worden.
In het voorbeeld hiernaast zijn een processtap en een
document icoontje gegeven met daarboven het symbool dat
de opmerking “zie aandachtspunten (2) of (5) ”aanduid,
hierdoor wordt verwezen naar de aandachtspunten die in
het desbetreffende processchema staan.
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In het bovenstaande schema is een voorbeeld gegeven betreffende de task “Sub proces”. Hieronder
volgt een beschrijving hoe om te gaan in het processchema met deze “Sub proces”-tasken. Door op het
icoontje met een + te klikken, waarbij géén gestippelde pijl (
) richting een andere processtap gaat,
gaat men naar de desbetreffende processtap, die opgesplitst is een verfijnder proces. In het voorbeeld
gegeven; men dient op de processtap “EMVI-doorgronden”, “uitvraag analyseren” te klikken om bij
de verfijnde processtappen te komen. Men dient eerst de verfijnde processtappen te doorlopen
voordat men verder kan met de volgende processtap. Wanneer er een gestippelde (
) uit de
bovenstaand icoontje komt, dan zijn de verfijnde processen in hetzelfde overzicht weergegeven, in het
voorbeeld zijn de verfijnde processtappen van “kick-off” gegeven. Men dient niet op de kick-off te
klikken, maar op de verfijnde processtappen die eronder staan (“kick-off voorbereiden” en “kick-off
houden”), gevolgd uit de processtap door middel van een gestippelde pijl (paars omcirkeld).

Wanneer men bijvoorbeeld op de processtap “Uitvraag analyseren” klikt, krijgt men bovenstaand
procesverloop in beeld. Het processchema begint bij elke verfijnde processtap met het proces dat
vooraf aan het analyseren van de uitvraag heeft plaats gevonden (aangeduid met het icoontje:
), gevolgd door de processtap die verfijnd is in meerdere stappen in hetzelfde overzicht, omdat er een
stippellijn is gegeven. Die processtap bestaat uit een x-aantal verfijnde stappen en het desbetreffende
processchema eindigt met de processtap die na het doorlopen van de verfijnde processtappen van de
“uitvraag analyseren” volgt, aangeduid met het icoontje:
.
Ontwerp
uitwerken
3.5.6
Cyclus

Prijsopgave
maken
3.5.7
Cyclus

Plan van Aanpak
maken

Houden van
wekelijkse
vergaderingen
3.5.9

Het uitwerken van de uitvraag bestaat uit een drietal
hoofdaspecten, het uitwerken van het ontwerp, het maken
van een prijsopgave en plan van aanpak. Het is niet mogelijk
om de processtappen van de hoofdaspecten los te koppelen,
omdat elke hoofdaspect in- en output levert voor een andere
hoofdaspect, dat is in de afbeelding hiernaast weergegeven
door een gestippelde pijl. De voortgang van de
hoofdaspecten dienen wekelijks besproken te worden in een
vergadering.

3.5.8
Cyclus
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Proces ondersteunende documenten
Daarnaast komt het voor dat een bepaalde processtap een proces ondersteunend document (POD)
bevat die ingevuld dient te worden. Bijvoorbeeld een tenderplanning dient gemaakt te worden. De
beschrijving van het “documenten-icoontje” geeft weer welk POD gehanteerd dient te worden. Het
document is terug te vinden in de hoofdmap van het informatiemanagement hulpmiddel. De POD’s
zijn hieronder nader toegelicht.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Documentenregistratie formulier
Alle documenten die vanuit de opdrachtgever verstrekt worden dienen geregistreerd en een
tenderteamlid aangewezen te worden die het desbetreffende document analyseert.
Standaard Kick-off
Hierin staan onderdelen die bij elke tender besproken dienen te worden. Hierdoor hoeft men
niet bij elke tender een nieuwe kick-off te maken, alleen de inhoud is bij elke tender anders.
Maar de structuur van de kick-off blijft hetzelfde.
Focussheet
De focussheet dient gebruikt te worden voor het bepalen van deelname aan een tender aan de
hand van opgestelde criteria.
Referentieprojecten Database
Een referentieprojecten database is vormgegeven waardoor tijdens de pré-selectiefase uit één
bestand de referentieprojecten gehaald kunnen worden, zonder eerst verschillende softwareprogramma’s en verschillende mensen te benaderen voor de juist referentieprojecten.
Aandachtspunten per beoordelingsmethode
Bij het doorgronden van de EMVI is een document benodigd die per beoordelingsmethode
weergeeft wat de aandachtspunten zijn en waar men op dient te letten zodra de
desbetreffende beoordelingsmethode wordt gehanteerd door de opdrachtgever.
Referentieformulier grove raming tender.
Hierbij dient een grove raming van een tender gemaakt te worden aan de hand van
referentieprojecten, zodat tijdens de tender gestuurd kan worden op deze raming.
Kansen-, risico- en aandachtspuntenlijst
Tijdens het analyseren van de documenten dient men een kansen-, risico- en
aandachtspuntenlijst bij te houden, zodat deze later besproken kunnen worden en de focus
van de tender bepaalt kan worden naar aanleiding van het analyseren van de uitvraag.
Aanbiedingsproductenformulier
Hierin dienen de aanbiedingsproducten die de opdrachtgever vraagt en de aanbiedingsproducten die vanuit het tenderteam aangedragen worden in opgenomen te worden. Per
aanbiedingsproduct dient vooraf aan de tender een type/lay-out/niveau bepaalt te worden om
gedurende de tender daar op te sturen.
Tenderbegroting
Dient voor het opstellen van de tenderkosten, om dit tijdens de tender te kunnen bewaken.
Kansen- en risicolijst
Ten behoeve van het opnemen van de gesignaleerde kansen- en risico’s gedurende de tender,
om deze vervolgens te kunnen verwerken in de begroting.
Tenderplanning
Is bedoeld om gedurende de tender het verloop en het proces te kunnen bewaken.
Actie- en besluitenlijst
De actie- en besluitenlijst is bedoeld voor wekelijkse vergaderingen of andere overleggen
waarin acties worden vastgelegd en besluiten worden genomen. Dit document dient
gehanteerd te worden om na te gaan of iedereen ook zijn acties heeft uitgevoerd en hem of
haar daar (eventueel) op te wijzen. Het vastleggen van besluiten voorkomt verwarringen in
een (eventueel) later stadium, bijvoorbeeld na gunning.
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13. Checklist verantwoordelijkheden opdrachtgever en DVBR
De checklist is bedoeld om na te gaan of rekening is gehouden met de verantwoordelijkheden
van de opdrachtgever en van DVBR.
14. Risico-checklist
De risico-checklist is bedoeld om na te gaan of voor de gestelde risico’s in de lijst een
beheersmaatregel is vastgelegd.
15. Tenderevaluatiedocument
Het tenderevaluatiedocument is een document waarin vragen gesteld zijn over het verloop en
de inhoud van de tender. Het evalueren dient vooraf aan de uitslag plaats te vinden, zodat
men hierdoor niet wordt beïnvloed. Een evaluatie dient gedaan te worden, om na te gaan wat
goed ging en wat een volgende tender beter en/of anders moet.

Informatie management hulpmiddel
Het informatiemanagement hulpmiddel (IMH) is een ondersteunend hulpmiddel gedurende de
uitvoering van een tenderproces, waarin de ontvangen en ontwikkelde informatie kan worden
opgeslagen, verspreid en overgedragen.
Dit hulpmiddel is tot stand gekomen doordat in het huidige tenderproces elke afdeling zijn eigen
schijf heeft, waar ze informatie opslaan en genereren. De afdeling klant en markt heeft bijvoorbeeld
een eigen projectenschijf waar de afdeling voorbereiding en/of calculatie niet bij kunnen en vice versa.
Hierdoor wordt informatie dubbel opgeslagen en kan men niet bij de door andere interne afdelingen
c.q. functionarissen gegenereerde informatie, waardoor deze per e-mail verstrekt dienen te worden.
Dit geldt tevens voor het delen met externen. De relevante ontwikkelde en verkregen informatie is
hierdoor niet altijd actueel, waardoor het tenderproces stagneert. Door één IMH te integreren in het
heringerichte tenderproces wordt getracht het informatieverkeer op een gestructureerde en beheerste
wijze te verkrijgen.
De (mappen)structuur in het IMH komt overeen met de processtappen uit het heringerichte
tenderprocesschema, waardoor men de gegenereerde documenten bij de desbetreffende
processtappen kan terugvinden. Niet elke processtap heeft een map-omgeving, omdat niet bij elke
processtap informatie wordt gegeneerd. Het processtapnummer dat in het processchema terugkomt,
is gegeven in de mapnaam, omdat anders verwarring ontstaat als enkel gebruik wordt gemaakt van
de processtapnummers uit het processchema.
Een nieuwe IMH dient geopend te worden indien de documenten vanuit de opdrachtgever ten
behoeve van de acquisitiefase zijn ontvangen, omdat op deze wijze direct vanaf het begin van het
tenderproces de verkregen en ontwikkelde informatie vanuit één informatiemanagement hulpmiddel
te verkrijgen is. Dit dient te gebeuren door de afdeling Klant en Markt. De applicatiebeheerder van
Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV moet hen hiervoor de machtigingen geven. Nadat men niet besluit
deel te nemen kan de ontvangen en gegenereerde informatie tijdelijk behouden worden en na een nog
te bepalen tijd door DVBR, verwijderd worden.
In de nieuwe IMH staan de processchema’s en de proces ondersteunende documenten (Afbeelding
10), deze staan gegeven in de map “E0000 naam tender”. Het “E0000” moet vervangen worden door
het juist E-nummer en “naam tender” moet vervangen worden door de naam van de tender.
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Afbeelding 10 – Overzicht bij een nieuw te openen IMH

Vooraf aan de start van de selectiefase dienen de tenderteamleden toegang te krijgen tot het IMH. De
juiste mensen moeten de juiste rechten krijgen tot bepaalde mappen. De applicatiebeheerder van
DVBR stelt de tendermanager hiervoor als verantwoordelijke aan om dit te kunnen inrichten. Men
klikt met de rechtermuisknop op de desbetreffende map en vervolgens op machtigingen (rood
omkaderd), dan verschijnt het beeld zoals in Afbeelding 11. De mensen c.q. functionarissen staan dan
in het oranje omkaderde beeld. Rechten kunnen verleend worden door vinkjes (blauw omkaderd) te
plaatsen betreffende de te verlenen rechten.

Afbeelding 11 – Machtigingen (rechten) verlenen op de desbetreffende map.

De informatie is door het IMH altijd “up to date”, door de toegepaste versiebeheer. Elk tenderteamlid
werkt hierdoor met de laatste toegevoegde versie. Dit komt doordat het IMH gebruik maakt van een
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versiebeheer, men kan hierdoor zien op welke datum de laatste wijzigingen hebben plaats gevonden.
Men is wel afhankelijk van de persoon die de bestanden dient up te loaden.
Door de versiebeheer te kunnen toepassen is het van belang dat men de volgende stappen doorloopt:









Klik met de rechtermuisknop op het desbetreffende bestand;
Klik vervolgens met de linkermuisknop op “Wijzigen” (blauw omkaderd);
Het bestand open zicht in het type softwareprogramma;
Wijzig in het document hetgeen wat gewijzigd dient te worden;
Sla het bestand vervolgens op onder hetzelfde bestandsnaam;
Open het informatiemanagement hulpmiddel;
Klik met de rechtermuisknop op het desbetreffende bestand wat zojuist geopend en
opgeslagen is;
Klik vervolgens met de linkermuisknop op “Publiceren” (blauw omkaderd).

Men behoud door bovenstaande stappen te volgen hetzelfde document alleen een andere versie.
(Afbeelding 12) Hierbij is het van belang dat men de bestandsnaam niet wijzigt. In het rood
omkaderde gedeelte kan men de verschillende versies terugvinden, de datum en het tijdstip van
“Publiceren” staat tevens gegeven. Het groen omkaderde laat het laatste gepubliceerde document
zien.

“Wijzigen“
&
“Publiceren”

Afbeelding 12 – Versiebeheer, documenten Wijzigen en Publiceren

Mochten documenten verkeerd geplaatst zijn dan kunnen deze verplaatst worden, door op de functie
“knippen” via de rechtermuisknop te klikken in de oude bestandslocatie en in de nieuwe
bestandslocatie op de functie “plakken” via de rechtermuisknop te klikken.
Mocht de tender afgelopen en het project gegund zijn, dan dient de informatie overgedragen te
worden aan de afdeling voorbereiding. De informatie is op een vaste bestandslocatie opgeslagen en
gegeneerd. Hierdoor kan men na het winnen van de tender in één handeling alle informatie
overdragen aan de afdeling voorbereiding.
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Legenda

BIJLAGE 11: ENQUÊTERESULTATEN

Beoordeling Betekenis

Vanaf deze pagina zijn de enquêteresultaten per functionaris betreffen de toetsing van het
heringerichte tenderproces gegeven. De enquête bestond uit:






6 hoofdeisen (gele balk, nummer 1 tot en met 6). Deze zijn afgeleid van de hoofdoorzaken
Sub eisen die onder elke hoofdeis zijn weergegeven. (1.1, 2.1, 3.1, 3.2 etc.)
Overige eisen die niet zijn afgeleid van hoofdoozaken uit de probleemanalyse
Een tweetal gestelde wensen (nr. 8.1 en 8.2.)
Algemene vragen die betrekking hebben op de probleem- en doelstelling. (nr 9. )

1

Men herkent de eis of vraag zeer slecht of is het er zeer mee oneens.

2

Men herkent de eis of vraag slecht of is het er mee oneens.

3

Neutraal = Men herkent de eis of vraag slecht noch goed en is het er mee oneens noch eens.

4

Men herkent de eis of vraag goed of is het er mee eens.

5

Men herkent de eis of vraag zeer goed of is het er zeer meer eens.
In afwachting van resultaat, voor alsnog gemiddelde van subeisen aangenomen.

0,0

In de enquêteresultaten is een verdeling gemaakt in de functionarissen vanuit DVBR en Dura Vermeer
Vastgoed B.V., omdat de functionarissen vanuit DVBR gevraagd zijn de enquête in te vullen met als
doel het bedrijfsspecifieke probleem op te lossen. De functionarissen vanuit Dura Vermeer vastgoed
B.V. zijn geënquêteerd met als doel te achterhalen in welke mate zij het toepasbaar vinden voor het
tenderproces binnen hen organisatie.

Score

Kleur

Symbool

3,66-5
2,33-3,66
1-2,33

Functionaris:

Nr. Eis
Het heringerichte tenderproces dient de kennis over de achterliggende
informatie van de type EMVI-aanbestedingen en de beoordelingen hiervan te
verrijken binnen DVBR.
Het proces moet handleidingen bevatten betreffende de EMVI1.1 beoordelingsmethoden om vanuit de EMVI gerichter te kunnen focussen op de
uitvraag van de opdrachtgever.
1

Nr. Eis
2

2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Adjunct
directeur

Kostendeskundige

Coördinator
bedrijfsbureau

Projectmanager
Klant &
Markt

Projectmanager

Projectmanager

Tendermanager
DVV

Trainee
tendermanager
DVV

DVBR

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

3

2

3

4

5

5

3,67

3

4

4

4

3

4

5

5

4,17

3

4

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

Het heringerichte tenderproces dient vooraf aan de start van de selectiefase
weer te geven dat het tenderteam gevormd dient te worden en aan bepaalde
selectiecriteria

5

5

5

5

4

5

4,83

4

4

Het proces moet een vast moment bevatten waarin het tenderteam wordt
samengesteld en op welke criteria het team samengesteld dient te worden.

5

3

5

5

4

5

4,50

2

3

Nr. Eis

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

3

Het heringerichte tenderproces dient weer te geven welke afspraken op welk
moment gemaakt dienen te worden.

3

2

5

4

4

4

3,67

3

4

3.1

Het proces dient een moment te bevatten om vast te leggen welke afspraken met
elkaar worden gemaakt.

5

2

5

4

4

3

3,83

2

5

3.2

Het proces moet een Go / No Go moment en criteria bevatten om een
weloverwogen besluit te nemen betreft de doorgang van de tender.

2

5

5

5

5

3

4,17

4

5
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Functionaris:

Nr. Eis
4

Het heringerichte tenderproces dient voldoende proces ondersteunende
documenten bevatten, waardoor een gestructureerd en beheerst tenderproces
plaats kan vinden.

4.1 In het proces dienen standaard tenderdocumenten geïntegreerd te worden.
4.2

Het proces moet een universele kick-off van een tender bevatten, waarin vaste
stappen worden opgenomen.

Nr. Eis

1

2

3

4

5

6

7

8

Adjunct
directeur

Kostendeskundige

Coördinator
bedrijfsbureau

Projectmanager
Klant &
Markt

Projectmanager

Projectmanager

Tendermanager
DVV

Trainee
tendermanager
DVV

DVBR

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

5

4

4

3

4

5

4,17

2

4

5

4

4

3

5

5

4,33

4

4

5

4

4

5

5

5

4,67

1

3

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

Het heringerichte tenderproces dient de risico’s en verantwoordelijkheden
betreft het aangaan van een UAV-gc contract weer te geven.

3

3

3

5

4

4

3,67

4

3

5.1

Het heringerichte tenderproces moet rechtsgeldige volgorde van documentatie
weergeven.

5

1

1

3

3

3

2,67

2

4

5.2

Het heringerichte tenderproces moet weergeven wanneer op welke risico’s, en
verantwoordelijkheden gecheckt moet worden.

3

3

4

4

3

3

3,33

3

3

2

4

4

3

3

5

3,50

4

3

5

Handreikingen ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van het
5.3 aanbiedings-product en contract (Plan, Do, Check, Act) moeten worden
opgenomen in het proces.
5.4

De documenten te verstrekken na gunning moeten in het tenderproces benoemd
worden.

5

4

5

4

5

5

4,67

5

4

5.5

Betrokken moeten zonder kennis van UAV-gc te hebben het heringerichte
tenderproces doorlopen en geen facetten van UAV-gc vergeten.

2

2

3

2

5

3

2,83

1

4

5.6 De start van het proces moet een grove raming van de opdracht bevatten.

5

4

5

5

4

5

4,67

1

4

Nr. Eis

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

Het heringerichte tenderproces, dient zodra men dit doorloopt, de grote
hoeveelheid informatie te kunnen beheren en toepassen in een complete
aanbieding.

4

5

4

4

4

5

4,33

3

4

De ontvangen documentatie dient inzichtelijk gemaakt te worden en
gedocumenteerd.

5

5

5

4

5

5

4,83

3

4

6.2 De analyse van de uitvraag moet volgens een vaste structuur doorlopen worden.

5

4

4

4

3

5

4,17

3

5

6.3

Het proces moet analyses (klantvraag, concurrentie, stakeholder en
raakvlakkenanalyse) bevatten, om een complete aanbieding te kunnen doen.

5

4

5

4

5

5

4,67

4

4

6.4

In het proces dient het benoemen van de aanbiedingsproducten opgenomen te
worden, het type product en op welke wijze de aanbieding te formuleren.

5

3

5

4

5

5

4,50

4

4

6.5

Het proces moet, om gedragen overdracht te garanderen, archivering bevatten
van de ontwikkelde informatie voor zowel na gunning als een volgende tender.

3

3

5

4

5

5

4,17

4

3

6

6.1
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Functionaris:

Nr. Eis
7

1

2

3

4

5

6

7

8

Adjunct
directeur

Kostendeskundige

Coördinator
bedrijfsbureau

Projectmanager
Klant &
Markt

Projectmanager

Projectmanager

Tendermanager
DVV

Trainee
tendermanager
DVV

DVBR

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

Overige eisen

7.1 Het heringerichte tenderproces dient tenderspecifiek doorlopen kunnen worden.

3

4

5

5

5

5

4,50

3

5

7.2 Het heringerichte tenderproces dient op één manier te volgen zijn.

5

3

3

4

3

3

3,50

2

5

5

4

3

5

5

5

4,50

1

5

5

3

5

5

5

5

4,67

4

4

7.3

Het proces en hulpmiddel moet digitaal bereikbaar en te volgen zijn op een
softwareprogramma die binnen DVBR beschikbaar is.

7.4 Het analyseren van kansen dienen opgenomen te worden in het proces.

Nr. Wens
8

"Keep it simple", in welke mate is deze wens volgens u behaald?

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Beoordeling Beoordeling

2

2

3

3

3

3

2,67

2,5

3,5

De wens vanuit DVBR was dat het heringerichte tenderproces met zo min
mogelijk pagina's een beeld dient te geven over hoe het proces doorlopen dient te
8.1
worden.
- In welke mate is deze wens volgens u behaald?

2

2

3

3

3

3

2,67

2

3

De wens vanuit DVBR was dat men zo min mogelijk tijd kwijt is om het
8.2 heringerichte tenderproces te doorlopen tijdens het tenderproces.
- In welke mate is deze wens volgens u behaald?

3

2

4

3

3

3

3,00

3

4

Hoofdstuk: Bijlage 11: Enquêteresultaten

Pagina | 73

Hoofdstuk: Bijlage 11: Enquêteresultaten

Pagina | 74

Gestructureerd en beheerst EMVI-tenderproces met DB(M)-contractvorm

Functionaris:

Nr. Vragen
9

1

2

3

4

5

6

7

8

Adjunct
directeur

Kostendeskundige

Coördinator
bedrijfsbureau

Projectmanager
Klant &
Markt

Projectmanager

Projectmanager

Tendermanager
DVV

Trainee
tendermanager
DVV

DVBR

Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gemiddeld Symbool

Algemene vragen

Vragen
Algemene vragen

Vragen over probleemstelling
9.1

In welke mate lost het heringerichte tenderproces volgens u de probleemstelling op?

4

4

3

4

4

4

3,83

2

4

4

3

4

4

4

4

3,83

3

4

Maak een inschatting in percentages wat het heringerichte tenderproces volgens u
bijdraagt aan het reduceren van de tenderkosten?
9.3
Bijvoorbeeld: huidige tenderkosten 1,06-1,36% van de offertesom neemt met 20% af.
Blijft over: 0,848-1,088%. Uw antwoord is dan 20%

10%

0%

5%

10%

-3%

15%

6,2%

5%

10%

Verhoogd het heringerichte tenderproces het slagingspercentage?
9.4 - Zo ja, druk dit uit in een nieuwe slagingspercentage en motiveer uw antwoord.
- Zo nee, waarom niet?

36%

40%

40%

Ja: 35-37%

35-40%

35-40%

38,0%

35-37%

35-40%

In welke mate ontstaat er volgens u door het heringerichte tenderproces een
gedragen en complete aanbieding?

4

4

4

4

5

5

4,33

3

4

9.6 In welke mate vindt u het heringerichte tenderproces een gestructureerd proces?

3

4

3

5

5

5

4,17

4

5

9.7 In welke mate vindt u het heringerichte tenderproces een beheerst proces?

3

3

3

3

4

3

3,17

3

5

2

3

3

4

4

4

3,33

2

5

Vragen over Doelstelling
9.2 In welke mate wordt de doelstelling volgens u behaald wanneer het heringerichte
tenderproces wordt doorlopen?

9.5

9.8

In welke mate heeft u na het doorlopen van dit tenderproces inzicht verkregen in de
risico's en verantwoordelijkheden bij een UAV-gc projecten?
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