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VOORWOORD
Voor u ligt het afstudeerrapport dat is geschreven in het kader van het afstuderen aan de faculteit
bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit rapport is opgesteld met als doel het
behalen van het doctoraal examen van de master Architecture, Building and Planning - mastertrack
Construction Technology. Het afstuderen is het laatste onderdeel van de Master. In dit rapport is het
volledige afstudeertraject vastgelegd. Het afstudeertraject heeft plaatsgevonden bij het gastbedrijf
Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV te Rosmalen (DVBR), onderdeel van Dura Vermeer Groep NV.
Gedurende de probleemanalyse is het proces betreffende de tenderfase van Economisch Meest
Voordelige Inschrijving (EMVI)-aanbestedingen met Design(D), Build(B) & Maintain(M)contractvormen onderzocht. Waarbij de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde
Contractvormen (UAV-gc) van toepassing was. Uit deze probleemanalyse is gebleken dat het huidige
tenderproces binnen DVBR een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces was,
dat leidt tot hoge tenderkosten, een slagingspercentage van 33% en verhoogde risico na gunning
vanwege de onwetendheid over de risico’s en verantwoordelijkheden van UAV-gc projecten. Naar
aanleiding van deze bevindingen zijn de hoofdoorzaken in kaart gebracht en nader onderzocht om tot
een gestructureerd en beheerst tenderproces te komen.
Graag wil ik Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV hartelijk danken voor de mogelijkheid om bij hen af te
studeren. De heer J. Ossendrijver - hoofd voorbereiding Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV - wil ik
hartelijk danken voor zijn begeleiding tijdens het afstudeerproces tot aan het ontwerpen van het her in
te richten tenderproces. De heer P. Luitjes – adjunct directeur Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV - wil
ik graag hartelijk danken voor zijn kritische noot tijdens het afstudeerproces. Tevens gaat mijn dank
uit naar de heer C. de Bruijn en de heer E. Vastert, verantwoordelijke docenten vanuit de TU/e, betreft
het begeleiden en in de juiste richting sturen tijdens het afstudeertraject. Naast mijn dank aan de
organisatie en bovengenoemde personen wil ik alle overige personen bedanken welke een bijdrage
hebben geleverd bij de totstandkoming van dit rapport.
Dit afstudeeronderzoek heeft mijn kennis doen verreiken op het gebied van aanbestedingstrajecten
van een EMVI-aanbesteding met een UAV-gc contractvorm. Met alle plezier heb ik aan dit
afstudeeronderzoek gewerkt. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit rapport.

Rosmalen, 24 november 2015

Maarten Spanjers
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SAMENVATTING
De wijze van aanbesteden is binnen de Burger- & Utiliteitssector de afgelopen jaren veranderd. Zo is
er sinds 1 april 2013 een nieuwe aanbestedingswet in Nederland, genaamd Economisch Meest
Voordelig Inschrijving (EMVI), waarbij de gedachte is dat niet alleen op laagste prijs maar ook op
basis van kwaliteitsbeoordeling een project wordt aanbesteed.
In de probleemanalyse van het afstuderen, uitgevoerd bij Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR),
zijn twee EMVI-aanbestedingstrajecten geobserveerd met een Design (B), Build (B) en Maintain (M)contractvorm, waarbij de Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten (UAVgc) 2005 van toepassing was. De UAV-gc is een beproefde standaard in de GWW-sector, maar uit
nader onderzoek blijkt dat de belangstelling voor UAV-gc in de B&U-sector de laatste jaren ook is
gegroeid. (ir. Veen & ir. Dijk, 2007)
De vraagstelling vanuit DVBR was op welke wijze ervoor gezorgd kon worden dat een gestructureerd
tenderproces plaatsvindt. Met als uiteindelijke doel het verhogen van het slagingspercentage van een
EMVI-aanbesteding en het verlagen van de tenderkosten. Een probleemanalyse is uitgevoerd om
inzicht te verkrijgen in de vraagstelling van het gastbedrijf. Hieruit is gebleken dat een zestal
knelpunten hebben geleid tot onderstaande probleemstelling.
“Het huidige tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen (UAV-gc) is binnen Dura
Vermeer Bouw Rosmalen BV een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces.
Dit leidt tot hoge tenderkosten, 1,06% en 1,30% van de offertesom, een slagingspercentage van 33% en is
niet duidelijk welke verantwoordelijkheden zij hebben en welke risico’s zij lopen na (eventuele) gunning.
Aan de hand van bovenstaande probleemstelling is onderstaande doelstelling geformuleerd.
“Het ontwikkelen van een gestructureerd 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 het slagingspercentage mogelijk vergroot (>33%);
..de verantwoordelijkheden en risico’s voor gunning inzichtelijk zijn binnen Dura Vermeer Bouw
Rosmalen B.V..”
Elke EMVI-aanbesteding bestaat uit een drietal aspecten: Criteria, vooraf opgestelde beoordelingsmethode en de bekendmaking van de uitslag. De vier meest voorkomende beoordelingsmethoden
zijn: Plafondbedrag, Gunnen op Waarde, Puntensysteem en Prijs/Kwaliteitverhouding. Het is van
belang om bij een EMVI-aanbesteding de wijze van het beoordelen te analyseren door middel van: het
doorrekenen van de toegepaste beoordelingsmethode, het interpreteren van de functionele eisen, het
achterhalen van de vraag achter de vraag, de manier van ontwerpen en calculeren, stakeholders- en
concurrentieanalyse.
Het samenstellen van een tenderteam kan direct gebeuren bij het ontvangen van documenten die de
type aanbesteding beschrijven. De gestelde criteria dienen als leidraad voor het samenstellen van het
tenderteam, waardoor het tenderteam uit de juiste personen bestaat voor aanvang van de tender.
Afspraken die onderling met elkaar gemaakt dienen te worden betreffen de wijze: over de integrale
aanpak, waarop besluiten worden gemaakt, van communiceren, van het inrichten
verwachtingenmanagement en op welk moment de mijlpalen plaatsvinden. Het opnemen van
gestandaardiseerde documenten dragen bij aan het gestructureerd en beheerst laten verlopen van een
tenderproces.
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De UAV-gc kent in de basis een heldere risico-verdeling: “Ieder is verantwoordelijk voor zijn geleverde
werk”. DVBR is bij een DB(M)-contract verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en het
onderhoud (afhankelijk van de contractvorm). Het aanbiedingsproduct dient te voldoen aan de
gestelde product- en proceseisen, zowel bijzondere als normale eisen. DVBR kan beloftes maken in de
aanbieding, maar dient zich wel te bedenken: “aanbieding = contracteis”. Dat wat DVBR niet mee
neemt in de aanbieding, dat wel gesteld is door de opdrachtgever, is DVBR alsnog verantwoordelijk
voor. De toetsing van de gestelde eisen en het in kaart brengen van een verzoek tot wijziging behoort
ook tot de verantwoordelijkheden van DVBR.
Een aanbesteding met een UAV-gc contractvorm bestaat standaard uit een aantal documenten:
Vraagspecificatie, annexen, basisovereenkomst, overige documenten (bindend en informatief) en Nota
van Inlichtingen. De (grote) hoeveelheden documentatie kunnen per tender verschillen. Zowel een
opdrachtgever als DVBR zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van documentatie. Voor DVBR
betreft dit de aanbiedingsproducten en de producten na gunning. Diverse analysemethode zijn
behandeld om de grote hoeveelheid documentatie vanuit de opdrachtgever te kunnen analyseren.
Naar aanleiding van een programma van eisen en een functioneel ontwerp is het tenderproces
heringericht, wat bestaat uit processchema’s, proces ondersteunende documenten en een informatie
management hulpmiddel, waarin documenten kunnen worden beheerd.
Het heringerichte tenderproces is toegelicht aan acht functionarissen die vanuit DVBR en Dura
Vermeer Vastgoed B.V. betrokken zijn bij tenders. Zij hebben het heringerichte tenderproces
individueel doorlopen en door middel van het invullen van een enquête beoordeeld in welke mate het
voldoet aan de gestelde eisen, het probleem oplost en de doelstelling behaalt.
Uit de toetsingsresultaten is gebleken dat vijf hoofdoorzaken geëlimineerd zijn en dat één
hoofdoorzaak betreffende risico’s en verantwoordelijkheden bij een UAV-gc contract gedeeltelijk is
opgelost. Het heringerichte tenderproces heeft voornamelijk op hoofdlijnen inzicht gegeven
betreffende de risico’s en verantwoordelijkheden voor DVBR bij een UAV-gc project. De eerste aanzet
tot het begrijpen van de UAV-gc is in het heringerichte tenderproces vorm gegeven, echter is door de
geënquêteerde aangegeven dat de UAV-gc te abstract is om in zijn geheel te kunnen opnemen.
Het is niet in de praktijk bewezen dat door de toepassing van het heringerichte tenderproces de
tenderkosten worden gereduceerd, maar de geënquêteerde hebben een inschatting gegeven en
volgens hen is de verwachting dat de huidige tenderkosten gemiddeld met 6,2% gereduceerd zullen
worden. Het verrekenen van dit gemiddelde met de tenderkosten uit de probleemstelling geeft de
volgende percentages van de offertesom weer: 0,99 - 1,27%. Hierdoor wordt verwacht dat, door de
toepassing van het heringericht tenderproces, de doelstelling betreft de tenderkosten (< 1% van de
offertesom) waarschijnlijk niet geheel behaalt wordt, maar dat er wel kosten bespaard zullen worden.
In de praktijk is ook niet bewezen dat, door de toepassing van het heringerichte tenderproces, de
scoringspercentage verhoogd wordt, maar de geënquêteerde hebben een inschatting gegeven en
volgens hen is de verwachting dat het slagingspercentage zal stijgen met 4,6%. Hierdoor wordt
verwacht dat de doelstelling betreffende het verhogen van het slagingspercentage mogelijk behaalt
wordt.
Het resultaat van het heringerichte tenderproces is dat een bepaalde denkwijze en structuur is
ontwikkeld die helpt bij het bepalen van de juiste focus bij een tender, die de scoringskans mogelijk
vergroot.
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SUMMARY
The way in which the procurement process is designed within the Civil- & Utilitysector has changed
over the past few years. Since April 1, 2013 a new procurement Act in the Netherlands called
“Economisch Meest Voordelig Inschrijving (EMVI)” has been installed, where projects are not only
procured based on the lowest price but also take the quality into account.
In the problem analysis of the graduation project, conducted at Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV
(DVBR), two EMVI-procurement processes were observed with a Design (B), Build (B) and Maintain
(M)- contract form where the Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten
(UAV-gc) of 2005 was applied. The UAV-gc is a proven standard in the civil engineering sector,
however, further research has shown that the interest of the C & U sector in the UAV-gc has also
grown over the past few years (ir. Veen & ir. Dijk, 2007).
DVBR was interested in knowing in which way a structured tender process could be ensured, with the
ultimate objective of increasing the success rate of an EMVI-procurement while also lowering the
tender costs. In the process, a problem analysis is conducted to gain insights in the issues of the host
company. From the problem analysis six bottlenecks were found, leading to the following problem
statement.
“The current tender process of the EMVI-Procurements with DB(M)-contract forms within Dura Vermeer
Bouw Rosmalen BV is insufficiently structured and undesirable governed.
Consequently, this leads to higher tender costs (1,06% and 1,30% of the offer, a success rate of 33%, and
uncertainty about which responsibilities they have and which risks they face after (possible) ‘awarding of
the contract’.
Based on the above mentioned problem statement the following objectives have been formulated.
“The development of a structured process for the benefit of the internal tender process of EMVI-procurements
with UAV-gc DB(M)-contract forms through which:
..a structured and governed tender process is formed;
..the tender costs are reduced (< 1% of the offer);
..a supported and complete offer arises that possibly increases the success rate (> 33%);
..the responsibilities and risks before the ‘awarding of the contract’ are transparent within Dura Vermeer
Bouw Rosmalen B.V.. "
Each EMVI-procurement exists of three aspects: Criteria, predefined assessment methods and the
announcement of the result. The four most common methods of assessment include: The upper limit
of the amount, Granting according to value, Scoring, and Price / quality ratio. At an EMVIprocurement it is important to analyze the way of assessing by means of: the calculations of the
applied assessment methodology, the interpretation of the functional requirements, to figure out the
rationale behind the question, the way of designing and calculating, stakeholder- and competition
analysis.
The composing of a tender team can be done immediately after the receiving of the documents that
describe the procurement. The established criteria serve as a guideline for the composition of the
tender team, and therefore, the tender team is composed of the right persons before the start of the
tender. Mutual agreements have to be made with each other concern the way of: the integrated
approach, in which decisions are made, of communicating, organizing expectancy management, and
at which points the milestones occur. The inclusion of standardized documents contributes to a
structured and governed tender process.
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In essence, the UAV-gc has a clear risk allocation: “everyone is responsible for their own work performed”.
At a DB(M)-contract, DVBR is responsible for the design, the execution and the maintenance
(depending on the contract form). The product offer needs to meet the imposed product- and process
requirements, as well as specific and standard requirements. DVBR can make promises in the
procurement, but should remember the following: “offer = contract requirements”. In other words,
DVBR is responsible for all requirements that are set by the client, even though they did not
incorporate it in their offer. The review of the requirements and the identification of a request for
amendment also belong to the responsibilities of DVBR.
A procurement with a UAV-gc contract form consists of a number of documents: specifications,
annexes, basic agreement, other documents (both binding and informative) and Memorandum of
Information. The (large) volume of documentation can differ per tender. Both the client as DVBR are
responsible for the providing of documentation. For DVBR specifically, this concerns the product offer
and the products after the awarding of the contract. Various methods of analysis were used to be able
to make a solid analysis of the large amount of documentation provided by the client.
The four aspects: Input, Users, Output, and Methods are used to arrive at a functional design, which is
subsequently elaborated into a redeveloped tender process. What exists of process diagrams, process
supporting documents and an information management tool in which documents can be managed.
De redeveloped tender process is elucidated with reference to eight officers from DVBR and Dura
Vermeer Vastgoed B.V. that are involved in tenders. These officers individually examined the tender
process and by filling out a survey they assessed to what extent the tender process met the imposed
requirements. Through the means above, they solved the problem and achieved the objectives.
The test results have shown that five root causes are eliminated and that one root cause regarding the
risks and responsibilities in a UAV-gc contract is partially solved. The redevelopment tender process
has mainly provided insights regarding the risks and responsibilities for DVBR in a UAV-gc project.
More specifically, the first step to understanding the UAV-gc is shaped by the redevelopment of the
tender process. However, as indicated by the respondents of the survey, the UAV-gc is too abstract to
be recognized in its entirety.
It is not proven that the tender costs are reduced by the use of the redeveloped tender process.
However, according to the estimations of the respondents, it is expected that the current tender costs
will be reduced by 6.2% on average. Offsetting this average with the tender costs mentioned in the
problem statement results in the following percentages of the offer 0,99 - 1,27%. Therefore, it can be
said that the objective regarding the tender costs (<1% of the offer) may not be entirely achieved.
These results show that real cost savings through the application of the redeveloped tender process.
In addition, practice did not prove that the success rate is increased by the application of the
redeveloped tender process. However, according to the estimations of the respondents, it is expected
that the success rate will increase by 4,6%. Consequently, it can be concluded that it’s possible that the
objectives regarding the increasing of the success rate is achieved.
The result of the redeveloped tender process is that a certain mindset and structure is developed
which helps to determine the right focus, which consequently, possible increases the chance of
success.
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1 INLEIDING
Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding van het afstudeeronderzoek en het gastbedrijf waar het
onderzoek heeft plaats gevonden. Vervolgens is nader ingegaan op de probleemanalyse,
probleemstelling, doelstelling en de relevantie van het afstudeeronderzoek. Tevens is een
onderzoeksopzet beschreven die ten uitvoer is gebracht met betrekking tot het vergaren van
informatie ten behoeve van het oplossen van het geformuleerde probleem.

1.1 Aanleiding
In het kader van de master Building Technology is voor het vak “Organisatie en cultuur van het
bouwbedrijf” onderzoek gedaan naar het onderwerp Economisch Meest Voordelige Inschrijving
(EMVI). Hieruit is gebleken dat EMVI sinds 1 april 2013 een nieuwe aanbestedingswet in Nederland
is. Door deze aanbestedingswet zijn aanbestedingsplichtige opdrachtgevers verplicht aan te besteden
op basis van EMVI, tenzij zij een grondige reden hebben om dit niet te doen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat EMVI een relatief nieuw onderwerp is bij aannemers in de Burger& Utiliteitssector (B&U-sector). De gedachte bij een EMVI-aanbesteding is dat niet alleen op laagste
prijs maar ook op basis van kwaliteitsbeoordeling een project wordt aanbesteed. Uit onderzoek van
het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de kwaliteitsaspecten gemiddeld voor 39%
mee wegen, en de prijs voor het grootste gedeelte: 61%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
prijs een belangrijker onderdeel blijft bij (EMVI)-aanbestedingen dan kwaliteit. (Hardeman, S., 2013)
De interesse ging uit naar aanbestedingstrajecten van bouwprojecten, doordat in een eerdere fases
werkervaring is opgedaan in de werkvoorbereiding en in een eerdere afstudeerperiode aan het hoger
beroepsonderwijs (HBO) Building Information Modelling (BIM) de afstudeerrichting was. Hierbij is
gefocust op de vraag hoe bouwkundige aannemers met de EMVI-aanbestedingsprocedure omgaan.
Welk proces doorloopt de aannemer om zich te kunnen onderscheiden ten aanzien van andere
inschrijvende partijen bij een EMVI-aanbesteding?
In een gesprek met hoofd voorbereiding van Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR) destijds zijn
deze interesses gedeeld. Uit dit gesprek is gebleken dat de tenderfase (aanbestedingsfase) van EMVIaanbestedingen een onvoldoende gestructureerd proces is binnen DVBR. Aan bepaalde onderdelen
die niet veel aandacht vroegen werd juist veel aandacht besteed en vice versa. Uit het gesprek bleek
dat EMVI-aanbesteden nader onderzoek vergde binnen de organisatie. De vraag die werd gesteld
was: “Op welke manier kan DVBR ervoor zorgen dat er een gestructureerd proces plaats vindt tijdens
het uitwerken van de selectiefase bij tenders van EMVI-aanbestedingen?” Met als uiteindelijke doel
het verhogen van het slagingspercentage van een EMVI-aanbesteding en het verlagen van de
tenderkosten.

1.2 Gastbedrijf
Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden bij Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR). DVBR
maakt als zelfstandig werkmaatschappij deel uit van de Divisie Bouw & Vastgoed BV van Dura
Vermeer Groep NV (rood omkaderd in Afbeelding 1). Dura Vermeer Groep NV behoort tot de grotere
aannemersbedrijven van Nederland. Zij zijn actief in zowel de B&U- als de GWW-sector en hadden in
het jaar 2013 een omzet van € 1.03 miljard en circa 2500 medewerkers in dienst. (Dura Vermeer, 2013)
De (hoofd)activiteiten van DVBR zijn bouw en vastgoedontwikkeling. Binnen deze activiteiten
worden zowel utiliteits- als woningbouwprojecten gerealiseerd. Het werkgebied in Nederland zijn de
provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Zij dragen voor ongeveer 5% bij aan de totale omzet
van Dura Vermeer Groep NV. In het jaar 2013 had DVBR een omzet van circa 50 miljoen euro behaald
met 103 werknemers in dienst zowel Uitvoerend Technisch Administratieve als bouwplaats
medewerkers (cao-personeel).
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Dura Vermeer Groep NV

Dura Vermeer Divisie
Bouw en Vastgoed BV
Nieuwbouw
Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Dura Vermeer Divisie
Infra BV

Dura Vermeer Divisie
Advies en Diensten BV

Dura Vermeer Divisie
Facilitaire Bedrijven BV

Business Unit Grote Projecten

Advin BV

Dura Vermeer Autobeheer BV

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Business Unit Concessies

Archicom BV

Dura Vermeer Materieelservice BV

Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV

Dura Vermeer
Gebiedsontwikkeling Infra BV

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV
Dura Vermeer Vastgoed BV
Onderhoud en Renovatie
Dura Vermeer Bouw Heyma BV
Dura Vermeer Onderhoud en
Renovatie Hengelo BV
Dura Vermeer Onderhoud en
Renovatie Rosmalen BV
Dura Vermeer Van Ieperen BV

Dura Vermeer Onroerend Goed BV

CentralNed BV
Dura Vermeer Infrastructuur BV
Dura Vermeer Beton en Waterbouw BV
Regio Noord West
Regio Oost
Regio Zuid West
Dura Vermeer Milieu BV
Dura Vermeer Ondergrondse Infra BV

GreenStep BV

Dura Vermeer Materieeldienst Infra BV

Business Unit Duurzame Energie
Dura Vermeer Railinfra BV

Dura Vermeer Infrastructuur
Noord West
Dura Vermeer Infrastructuur
Midden West
Dura Vermeer Infrastructuur
Zuid West
Dura Vermeer Infrastructuur
Oost
Dura Vermeer Deelnemingen BV
Dura Vermeer Reststoffen BV

Saferail BV
ASSET Rail BV

Afbeelding 1 – Organogram Dura Vermeer Groep NV situatie per 1 april 2015 (Dura Vermeer Groep NV, 2015)

1.3 Probleemanalyse
Het uitwerken van de selectiefase bij tenders van EMVI-aanbestedingen bestond binnen DVBR uit een
onvoldoende gestructureerd proces, waarbij het doel was om de te tenderkosten te verlagen en het
slagingspercentage te verhogen. Dit bleek uit de aanleiding. Door middel van participerende
observatie bij een tweetal geobserveerde projecten is het huidige proces in kaart gebracht. Daarnaast
zijn door middel van interviews en documentenonderzoek knelpunten geïnterpreteerd die dit proces
binnen DVBR verstoren. De tenderkosten en het slagingspercentage zijn tevens gekwantificeerd.

1.3.1 Geobserveerde projecten
Tijdens een participerende observatie is een project specifiek proces van tenders bij EMVIaanbestedingen met DB(M)-contractvormen geobserveerd, waarbij de UAV-gc van toepassing was.
Dit is gedaan door het vergaren van informatie uit een tweetal aanbestedingsprojecten, genaamd
“Nieuw innovatiecentrum Royal Cosun” en “Nieuwbouw huisvesting EATC”. De
aanbestedingsprojecten zijn niet met dezelfde intensiviteit geobserveerd. Dit in verband met het
samenvallen van vergaderingen en overleggen. Hierdoor is de tender met in eerste instantie het langst
durende gunningsfasetraject en die ook de selectiefase heeft doorlopen; de tender “Nieuw
Innovatiecentrum Royal Cosun” met de meeste intensiviteit geobserveerd.
De aanbestedingsprojecten zijn in Tabel 1 op een vijftal onderdelen met elkaar vergeleken, om
inzichtelijk te maken in welk opzicht de aanbestedingsprojecten onderling verschillen. Afbeelding 2
en Afbeelding 3 geven impressiebeelden weer van de, tijdens de tender, ontworpen gebouwen.






Selectiefase vooraf Ja/Nee;
Type contractvorm;
Gunningscriterium;
Sub gunningscriteria;
Beoordelingsmethoden.
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Tabel 1 – Vergelijking geobserveerde aanbestedingstrajecten (tenders)

Royal Cosun
Vergelijking geobserveerde aanbestedingstrajecten
Selectiefase
Contractvorm
Gunningscriterium
Sub gunningscriteria

Beoordelingsmethode

Ja
UAV-gc 2005
Design, Build & Maintain (DBM)
EMVI
Prijsplafond € 12.000.000, - excl. kosten
onderhoud.
Kwaliteit (bruikbaarheid, flexibiliteit,
duurzaamheid, esthetica en
schoonmaakbaarheid)
Kwaliteitsplan
voor
ontwerp-,
uitvoerings- en onderhoudsfase
Visie op partnerschap
“ter zelfstandige beoordeling door de
opdrachtgever”

EATC
Nee
UAV-gc 2005
Design & Construct
EMVI
Prijsplafond € 12.500.000, Ontwerp (onderverdeeld in
“Stedenbouwkundige kwaliteit” en
“Architectonische kwaliteit”)
Planning
GPR
Fictieve inschrijfsom = (inschrijfsom x
30%) - (fictieve korting x 70%)

Nieuw innovatiecentrum Royal Cosun
Extra onderdeel van de gunningsfase van deze tender was de dialoog, die bestond uit drie rondes
waarin de opdrachtgever met de deelnemers individueel de voortgang van de aanbieding besprak.
(Brink Groep, 2014)

Afbeelding 2 - Impressie van het ontworpen gebouw: een nieuw innovatiecentrum (Eck & Ir. Evenhuis)

Nieuwbouw huisvesting EATC
De aanbesteding van EATC heeft vooraf geen pré-selectiefase plaats gevonden. Dit houdt in dat elk
consortium (de bouwkundige partij met de daarbij behorende adviseurs) kan deelnemen aan de
aanbesteding, uitwerken en indienen. Pas bij indiening werd een selectie gemaakt en werd nagegaan
of de deelnemende consortia aan de randvoorwaarden voldeden die de aanbestedende dienst had
opgesteld op basis van “uitsluitingsgronden” en “geschiktheidseisen”.

Afbeelding 3 – Impressie van het ontworpen gebouw: Huisvesting EATC Vliegbasis Eindhoven (Ruiter)

De kwaliteitswaarde van het ontwerp werd uitgedrukt in een rapportcijfer van 0 tot en met 5. Bij een
maximale score werd een fictieve korting van € 2,5 miljoen gegeven. Voor de beoordeling van de
planning was een tabel opgesteld met een maximaal te behalen fictieve korting van € 1,25 miljoen. Dit
gold ook bij een GPR score van 8,0 of hoger met een maximale fictieve korting van € 3,13 miljoen.
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1.3.2 Geobserveerd proces
De bedrijfsprocessen van Dura Vermeer Bouw bestaan uit een zestal hoofdprocessen: Sales, Ontwerp,
Voorbereiding, Realisatie, After Sales en Beheer (Afbeelding 4).

Bedrijfsprocessen Dura Vermeer Bouw
Sales

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

After Sales

Beheer

Afbeelding 4 – Bedrijfsprocessen Dura Vermeer Bouw

Binnen de bedrijfsprocessen van Dura Vermeer Bouw is geen eenduidig tenderproces voor de
tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen beschreven. Vandaar dat niet
inhoudelijk is ingegaan op de bedrijfsprocessen van Dura Vermeer Bouw. Onderstaand beschreven
proces is tot stand gekomen naar aanleiding van de participerende observatie. De tenderfase van
EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen kan gezien worden als een samensmelting van de
bedrijfsprocessen Sales en Ontwerp, grijs omkaderd in bovenstaande afbeelding.
Het geobserveerde proces, de tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M) contractvormen,
bestond uit een drietal hoofdprocesstappen gegeven in Afbeelding 5.

Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met een DB(M)-contractvorm
Acquisitiefase

Pré-selectiefase

Selectiefase

Afbeelding 5 – Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met een DB(M)-contractvorm

Vervolgens is de selectiefase nader geobserveerd, omdat dit de meest tijdrovende processtap van de
tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen was ten opzichte van twee
voorgaande hoofd processtappen. De selectiefase bestond in de observatie uit een zevental
processtappen (Afbeelding 6), waarvan het uitwerken van de uitvraag de meest tijdrovende
processtap van de selectiefase is. Per discipline wordt dan de benodigde aanbiedingsproducten
uitgewerkt om te kunnen voldoen aan de uitvraag van de opdrachtgever en deze in te dienen.

Selectiefase
Team
samenstellen

Uitvraag
analyseren

Kick-off
houden

Uitvraag
uitwerken

Aanbesteding
inschrijven

Gunning
bekendmaken

Overeenkomst
ondertekenen

Afbeelding 6 – Processtappen uit de selectiefase.

1.3.3 Knelpuntenanalyse
Tijdens het in kaart brengen van het tenderproces van EMVI-aanbestedingen met een DB(M)contractvorm, zijn in totaal 61 knelpunten vastgesteld en geïnterpreteerd. Dit aantal is met behulp van
de KJ-methode (Kawikata, 2004) teruggebracht naar 22 knelpunten. Deze 22 zijn vervolgens met
behulp van een oorzaken-gevolg-diagram geanalyseerd. Beide methodes zijn in bijlage 1 van het
bijlagenrapport weergegeven. De knelpunten hebben geleid tot de volgende conclusie:
“onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces om tot een
(winnende) economische meest voordelige inschrijving te komen.”
Aansluitend op de oorzaak-gevolg-diagram zijn de 22 knelpunten geanalyseerd met behulp van de
Stream Analysis Methode. (Porras, 1987) De knelpunten zijn ingedeeld in een viertal aspecten:
Capaciteit, Organisatie, Omgeving en Informatie.
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Uit de Stream Analysis Methode is gebleken dat vijf knelpunten hebben geleid tot een onvoldoende
gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces, deze zijn getypeerd als hoofdoorzaken, gegeven
in Tabel 2. Deze hoofdoorzaken en het onvoldoende gestructureerde en ongewenst beheerste
tenderproces hebben vervolgens geleid tot twee symptomen (Tabel 2).
Tabel 2 – Hoofdoorzaken en symptomen

Knelpuntnr. Knelpuntbeschrijving
Hoofdoorzaken
IV. / Or2
IX. / I1
XI. / I3
XVI. / Om2
XXI. / Om4

Binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR) is geen afstemming over keuze en moment van
betrekken onderaannemers / partner.
Binnen DVBR is onvoldoende kennis vastgelegd, wat bij kan dragen aan de structuur en beheersing van
een tenderproces.
Binnen DVBR is onvoldoende kennis over de type EMVI-aanbestedingen en de beoordelingen hiervan.
Grote diversiteit opdrachtgevers ten aanzien van inhoud van de aanbestedingsleidraad.
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van externe partijen die betrokken zijn bij een tender, doordat
geen heldere afspraken worden gemaakt.

Symptomen
XVIII. / C5
XXII. / I6

Het definitief maken van de indieningsdocumenten van de tender wordt slechts vanaf 4 uur voor
indiening gedaan.
Binnen DVBR is geen duidelijkheid over de indieningsvoorwaarden en -documenten voor de aanvraag
van de omgevingsvergunning.

Door deze symptomen weet DVBR niet of, bij de laatste veranderingen en taakstellingen die ze
hebben doorgevoerd, alles is ondervangen wat in de vraagspecificatie staat. De taakstellingen die zijn
meegenomen werden niet gedocumenteerd. Bij een contractvorm met uniforme administratieve
voorwaarden bij geïntegreerde contracten (UAV-gc) is DVBR wel verantwoordelijk voor het uitvoeren
van alles wat in de vraagspecificatie staat. Een mogelijk gevolg van het meenemen van de
taakstellingen kan zijn dat tenders zijn verloren. Uit cijfers blijkt dat DVBR in het jaar 2014 negen
tenders heeft doorlopen en ingediend. Daarvan hebben zij zes tenders verloren en drie gewonnen. Dit
houdt in dat het slagingspercentage van tenders in het jaar 2014; 33,3% bedroeg.
De 22 geëxtraheerde knelpunten zijn nader geanalyseerd om te achterhalen of deze knelpunten
incidenteel of structureel voorkomen binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV. Dit is gedaan door
middel van onderstaande stappen:






Literatuurstudie in combinatie met een intern documentenonderzoek naar de tijds- en
kostenbesteding van tenders uit het jaar 2014.
Literatuurstudie naar vernieuwende geïntegreerde contractvormen.
Bestudering van afstudeerrapporten met een soortgelijk onderwerp (EMVI en DB(M)contractvormen) van afstudeerders aan de TU/e, specialisatie uitvoeringstechniek, om te
achterhalen of de geïnterpreteerde knelpunten in hun afstudeeronderzoek zijn opgelost.
Het afnemen van een enquête bij twaalf interne personen van DVBR, die betrokken worden
bij een tender, om te achterhalen of zij de knelpunten herkennen en veronderstellen of het
incidenteel voorkwam of structureel voorkomt.

Tenderuren en tenderkosten literatuur en intern
De kosten en de urenbesteding van zes tenders uit het jaar 2014 zijn inzichtelijk gemaakt. Uit dit
onderzoek is onderstaande conclusie getrokken.


De tenderkosten van vier van de zes tenderprojecten binnen DVBR liggen tussen de 1,06% en
1,36% van de offertesom (inschrijfsommen tussen de € 4.0 en € 12.0 miljoen). Dit ligt hoger dan
de gestelde 1% van de offertesom (bij projecten groter dan €1 miljoen) uit het onderzoek van
het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de transactiekosten van EMVIaanbestedingen. (Hardeman, S., 2014)
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“Geïntegreerde contracten waarbij ook onderhoud onderdeel van het werk uitmaakt brengen 2,5 keer zo
hoge inschrijvingskosten met zich mee in vergelijking met een traditioneel werk (volgens bestek).”


Een review (controle) op de avond voor de deadline heeft geen zin om de tender vervolgens
te kunnen winnen. (Kok T. , 2014) Uit een interne analyse naar de urenverantwoording van
zes tenders blijkt dat bij (vier van de zes tenders) deze tenderprojecten in de week van de
indiening een piek ontstaat qua aantal bestede uren. De urenverantwoording van één project
is als voorbeeld gegeven in Afbeelding 7. De overige tenderprojecten zijn gegeven in bijlage 2.
Minst bestede uren

Terugval qua bestede uren

Meest bestede uren

Aantal uur

150
125
100
75
Totaal aantal
50
uur per week
25
0
Weeknummer 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Totaal aantal uur per week 58
61 51 55 62 90 72 89 72 12 14 43 0 0 0 1 0 11
Indiening
Afbeelding 7 – Urenverantwoording tender Royal Cosun te Stampersgat, jaar 2014

Vernieuwende geïntegreerde contractvormen
Uit de participerende observatie is gebleken dat binnen DVBR onvoldoende kennis is betreft UAV-gc.
De UAV-gc is een beproefde standaard in de GWW-sector, maar de belangstelling voor UAV-gc groeit
ook in de B&U-sector. (ir. Veen & ir. Dijk, 2007) UAV-gc vergt zo vroeg mogelijk in het proces
duidelijke afspraken over onder andere:




risicomanagement: Welke partij draagt en beheerst welke risico’s?
Analyseren van technische en organisatorische raakvlakken;
hergebruiken van D&C projectervaring bij nieuwe D&C aanbestedingen. Het houden van
evaluaties is hierbij een pré, omdat anders die projectervaring niet gedocumenteerd is en men
niet weet wat goed en fout is gegaan.

Hybride (RAW-bestek + UAV-gc) en NEC3 zijn uit de analyse naar voren gekomen als vernieuwende
contractvormen. NEC3 is een verbeterde contractvorm ten opzichte van UAV-gc. (Koenen, 2014)
Afstudeerrapporten mastertrack Construction Technology, TU/e; mogelijke oplossingen
Ten behoeve van de verificatie of de geïnterpreteerde knelpunten uit de participerende observatie al
in een eerder onderzoek zijn opgelost zijn drie afstudeerrapporten bestudeerd.




“Onderbouwd inschrijven bij EMVI” (Bsc. Hazen, 2014);
“Vergroten van de scorekans bij EMVI-aanbestedingen door een integraal calculatieproces”
(Stams, 2014);
“Het efficiënter genereren en gebruiken van meerjarenonderhoudsplannen in het DBMFOtraject” (Bsc. Verstegen, 2014).

De oplossingen uit de afstudeerrapporten lossen niet direct het geconcludeerde probleem uit de
participerende observatie op. Informatie uit de rapporten van de heren S. Hazen en J. Stams dragen
wel bij aan het oplossen van het knelpunt betreffende kennis van EMVI.

Hoofdstuk: Inleiding

Pagina | 6

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

Enquête Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV
Een enquête is afgenomen bij twaalf interne betrokken personen van Dura Vermeer Bouw Rosmalen
BV. Een ieder heeft alle vragen beantwoord en de ingevulde enquête retour gestuurd. In Tabel 3 zijn
de knelpunten gegeven die door de geënquêteerden zijn geverifieerd en die scoren boven de 80%.
Tabel 3 – Enquêteresultaten, knelpunten die > 80% scoren.

Knelpuntnr.

Knelpuntbeschrijving

Enquêteresultaten
Interne disciplines hebben meerdere projecten (gem. 5) tegelijk lopen en hebben het
VIII. / C4
hierdoor te druk waardoor ook overgewerkt wordt (gem. 6,7 uur per week).
De invulling van het tenderteam en het moment hiervan gebeurt slechts nadat bekend
III. / Or1
wordt dat DVBR mag deelnemen aan de gunningsfase.
Tijdens de tender plaatst de opdrachtgever wijzigingen die betrekking hebben op de
XV. / Om3
aanbestedingsdocumenten, de begroting en indiening van DVBR.
Grote diversiteit tussen opdrachtgevers van verschillende tenders ten behoeve van de
XVI. / Om2
inhoud van de aanbestedingsleidraad.
Het niet tijdig tot zich kunnen nemen van de informatie uit de documentatie door de
XVII. / Om3
grote hoeveelheid documenten (80 tot 100 stuks) vanuit de opdrachtgever.
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van externe partijen die betrokken zijn bij de
XXI. / Om4
tender. Probleem is dat er geen heldere afspraken worden gemaakt.
Onvoldoende kennis binnen DVBR betreft het doorlopen van UAV-gc na gunning en
XII. / I4
welke risico’s dit soort projecten ten gevolge heeft.
Binnen DVBR geen kennis betreft een hulpmiddel voor het opstellen van PvE’s,
XIV. / I5
genaamd: Briefbuilder.

Percentage
83,3%
91,7%
91,7%
83,3%
83,3%
83,3%
83,3%
83,3%

1.3.4 Conclusie probleemanalyse
De nadere analyse heeft er toe doen leiden dat het onvoldoende gestructureerde en ongewenst
beheerste tenderproces binnen DVBR zes hoofdoorzaken, drie symptomen en drie gevolgen bevat
(Tabel 4).
Tabel 4 – Conclusie probleemanalyse.

Knelpuntnr.

Knelpuntbeschrijving

Hoofdoorzaken
De invulling van het tenderteam (zowel intern als extern) en het moment hiervan gebeurt slechts nadat
III. / Or1
bekend wordt dat DVBR mag deelnemen aan de selectiefase.
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van externe partijen die betrokken zijn bij de tender. Probleem is
XXI. / Om4
dat er geen heldere afspraken worden gemaakt.
Het niet tijdig tot zich kunnen nemen van de informatie uit de documentatie door de grote hoeveelheid
XVII. / Om3
documenten (80 tot 100 stuks) vanuit de opdrachtgever.
Binnen DVBR is onvoldoende kennis over de achterliggende informatie van de type EMVIXI. / I3
aanbestedingen en de beoordelingen hiervan.
Er is onvoldoende kennis aanwezig binnen DVBR met betrekking tot het doorlopen van tenders met
XIIa. / I4a
UAV-gc contract.
Binnen DVBR is onvoldoende kennis vastgelegd, wat bij kan dragen aan de structuur en beheersing
IX. / I1
van een tenderproces.
Symptomen
Het definitief maken van de indieningsdocumenten van de tender wordt slechts vanaf 4 uur voor
XVIII. / C5
indiening gedaan.
Binnen DVBR is niet duidelijkheid wat de risico’s zijn van het indienen van tenders met UAV-gc
XXIb. / I4b
contractvorm, hoe DVBR na gunning het traject moet doorlopen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.
Geen controle op volledigheid en verbeteren van (eventuele) fouten.
Gevolgen
Hoge tenderkosten: 1,06 - 1,30 % van de offertesom
Slagingspercentage van 33% gewonnen tenders in het jaar 2014.
Verhoogd risico tijdens voorbereiding van het project vanwege de onwetendheid over de
verantwoordelijkheden en risico’s van UAV-gc projecten na gunning.
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Het voorgaande is inzichtelijk gemaakt in onderstaande stream diagnostic chart (stroomdiagram).
Capaciteit

Organisatie

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)

Hoofdoorzaken

Omgeving

XXI. DVBR is tijdens de
tender afhankelijk van
externe partijen. (Om4)

Informatie

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

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

XV. Tijdens de tender plaatst
de opdrachtgever wijzigingen
die betrekking hebben op de
aanbestedingsdocumenten,
begroting en de indiening
van DVBR.(Om1)

Oorzaken

I. Binnen DVBR is geen
inzicht in de (verwachte)
tenderkosten.
(C1)

XIIa. Onvoldoende kennis
binnen DVBR met betrekking
tot het doorlopen van tenders
met UAV-gc contractvorm.
(I4a)

IX. Binnen DVBR is
onvoldoende kennis
vastgelegd, wat bij kan
dragen aan de structuur van
een tenderproces.(I1)

X. Intern binnen DVBR wordt
informatie onvoldoende met
elkaar gedeeld. (I2)

XVI. Grote diversiteit tussen
opdrachtgevers van
verschillende tenders ten
behoeve van de inhoud van
de aanbestedingsleidraad.
(Om2)

VI. Afspraken en
beslismomenten binnen het
tenderteam worden voor
aanvang van tender niet
voldoende vastgelegd. (Or3)

II. Directie besluit deel te
nemen aan een tender zonder
inzicht te hebben in de
interne capaciteit van het
personeel en de
tenderbudget(ten). (C2)

VIII. Interne disciplines
hebben meerdere projecten
(gem. 5) tegelijk lopen en
hebben het hierdoor te druk,
waardoor ook overgewerkt
wordt. (C4)

VII. Het plan van aanpak ten
behoeve van tenderproces
wordt niet voor aanvang van
tender en niet volledig
ingevuld binnen DVBR. (Or4)

XX. Te weinig sturing vanuit
DVBR op de uitwerking van
architect ten behoeve van de
invloed op de bouwkosten.
(Or6)

V. Interne disciplines hebben
geen gelegenheid om
documentatie van opdrachtgever
tot zich te nemen, doordat
meerdere projecten (gem. 5)
tegelijk lopen. (C3)

XIV. Binnen DVBR geen
kennis betreft een
hulpmiddel voor het
opstellen van PVE’s,
genaamd: Briefbuilder. (I5)

XIX. De controle van de
uitvraag of alles is
ondervangen gebeurt door
DVBR slechts 10
kalenderdagen voor
indiening. (C6)

Symptonen
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)

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

Hoge tenderkosten worden
veroorzaakt door een
ongestructureerd en
onbeheerst proces

Hoge tenderkosten:
1,06 – 1,30%
Van de offertesom

Geen controle op
volledigheid en
verbeteren van
(eventuele) fouten

Te lage
slagingspercentage van
33% gewonnen tenders
in het jaar 2014

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

Legenda
Knelpunten die betrekking hebben op het aspect “Capaciteit”
Knelpunten die betrekking hebben op het aspect “Organisatie”
Knelpunten die betrekking hebben op het aspect “Omgeving”
Knelpunten die betrekking hebben op het aspect “Informatie”
Uiteindelijke gevolg
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Hoofdoorzaken

De conclusie van de probleemanalyse is gegeven in Afbeelding 8 in een samenvattende stream
diagnostic chart. De zes hoofdoorzaken leiden tot een onvoldoende gestructureerd en ongewenst
beheerst tenderproces, dat leidt tot hoge tenderkosten (1,06 – 1,36% van de offertesom), een
slagingspercentage van 33% en mogelijk een verhoogd risico vanwege de onwetendheid betreft de
risico’s en verantwoordelijkheden van een UAV-gc project. DVBR scoort volgens de landelijk
vastgestelde norm vanuit Divisie Dura Vermeer Bouw & Vastgoed, echter de ambitie van het winnen
van tenders ligt hoger.
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 zIs
onvoldoende kennis
vastgelegd, wat een
bijdrage kan leveren
aan de structuur en
beheersing van een
tenderproces. (I1)

Symptonen

Oorzaken

onvoldoende gestructureerd
&
ongewenst beheerst tenderproces
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

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

Afbeelding 8 - Schematische weergave probleem binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV

1.4 Probleemstelling
Naar aanleiding van de probleemanalyse is onderstaande probleemstelling geformuleerd.
“Het huidige tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen (UAV-gc) is binnen Dura
Vermeer Bouw Rosmalen BV een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces.
Dit leidt tot hoge tenderkosten, 1,06% en 1,30% van de offertesom, een slagingspercentage van 33% en is
niet duidelijk welke verantwoordelijkheden zij hebben en welke risico’s zij lopen na (eventuele) gunning.
De probleemstelling wordt veroorzaakt door de zes hoofdoorzaken die gegeven zijn in Afbeelding 8:







de invulling van het tenderteam gebeurt te laat;
Dit gebeurt pas zodra DVBR weet dat ze aan de gunningsfase deelnemen. Hierdoor start de
gunningsfase niet op de dag dat de documenten binnen zijn gekomen, maar later.
heldere afspraken met externe betrokken partijen ontbreken;
Voorafgaand aan de tender worden geen of enkele afspraken met externen gemaakt, echter
deze worden niet gedocumenteerd. Sturing hierop is dan niet mogelijk.
opdrachtgevers verstrekken een grote hoeveelheid (80 - 100 stuks) documentatie;
De betrokkenen hebben moeite met het tot zich nemen van de grote hoeveelheid informatie.
onvoldoende kennis vastgelegd binnen DVBR;
Hierdoor worden per tender nieuwe documenten gegenereerd om informatie te kunnen
verwerken. Dit kost extra tijd en geld.
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onvoldoende inhoudelijke kennis is betreffende de nieuwe contractvormen en wijze van aanbesteden.
Door onvoldoende inhoudelijk kennis betreffende UAV-gc, Hybride, NEC3 en de
verschillende EMVI-aanbestedingen met de bijbehorende beoordelingsmethoden kan deze
kennis niet toegepast worden tijdens de tender, waardoor een verkeerde focus wordt gelegd
dat mogelijk leidt het verliezen van tenders.

Bij een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces wordt het
indieningsdocument te laat definitief gemaakt om het nog vóór indiening te kunnen controleren op
volledigheid en (eventuele) fouten. Correcties zijn vervolgens niet meer mogelijk.
Het afstudeeronderzoek is afgebakend op onderstaande delen:






Contractvorm UAV-gc
Hybride en NEC3, die uit de probleemanalyse naar voren kwamen, zijn beide buiten
beschouwing gelaten. Allereerst is het van belang kennis en ervaring van een UAV-gc
contractvorm op te doen, voordat de focus gelegd wordt op een andere contractvorm.
Design (D), Build (B) (en Maintain (M))
Betreft een tender met UAV-gc contractvormen is gericht op tenders die een D&C of DBM
contractvormen bevatten. De overige aspecten (Transfer (T), Finance (F) & Operate (O)) van
geïntegreerde contracten zijn buiten beschouwing gelaten. De focus tijdens het onderzoek is
gelegd op de aspecten D&B, omdat een afstudeerstudent binnen Dura Vermeer Bouw Midden
West B.V. een afstudeeronderzoek heeft afgerond betreft de integratie van Maintain in het
tenderproces.
Intern tenderproces van Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV
Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV is eindverantwoordelijke voor de tender, maar niet
verantwoordelijk voor het verloop van het proces binnen de organisatie van de externe
betrokken partijen. DVBR is procesverantwoordelijke voor het op tijd ontvangen van (juiste)
informatie van betrokken partijen, zoals architect, installatie- & bouwfysisch adviseur,
installateur etc. Voor het tijdig leveren van deze informatie zijn externe partijen zelf
verantwoordelijk.

1.5 Doelstelling
Naar aanleiding van de geformuleerde probleemstelling en afbakening is onderstaande doelstelling
opgesteld met betrekking tot het oplossen van het geformuleerde probleem.
“Het ontwikkelen van een gestructureerd 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 het slagingspercentage mogelijk vergroot (>33%);
..de verantwoordelijkheden en risico’s voor gunning inzichtelijk zijn binnen Dura Vermeer Bouw
Rosmalen B.V..”
DVBR scoort volgens de landelijk vastgestelde norm vanuit de Divisie Dura Vermeer Bouw &
Vastgoed, echter de ambitie van het winnen van tenders ligt hoger en is daarom opgenomen in de
doelstelling. Daarbij zijn vier zaken van essentieel belang; het tenderteam op het juiste moment samen
te stellen, alle informatie en documentatie vanuit de opdrachtgever te kunnen beheren en toepassen,
zodat de betrokken de informatie tot zich kunnen nemen. Daarnaast is het van belang om afspraken
met externe betrokken partijen te maken en te documenteren. Als laatste is het zaak de kennis
betreffende de nieuwe contractvormen en wijze van aanbesteden binnen DVBR te verrijken.
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Het definitief maken van het indieningsdocument op de “vooravond” voor indiening verlaagt
mogelijk het slagingspercentage. (Kok T. , 2014) Het tenderproces dient zo ingericht te worden dat het
indieningsdocument niet op de vooravond definitief gemaakt hoeft te worden.
Met een gedragen aanbieding wordt bedoeld dat bij indiening de aanbieding voldoet aan de eisen van
de opdrachtgever, maar ook van de betrokkenen. Het is hierbij van belang dat vanaf het begin van de
tender de tenderteamleden achter het aangaan van de tender staan.
Het doel is om de tenderkosten te reduceren tot onder de gestelde 1% van de offertesom uit het
onderzoek van het EIB. In theorie wil het gastbedrijf een slagingspercentage van 100%, echter
realistisch gezien is dit praktisch niet haalbaar. Tevens is de slaginspercentage niet wetenschappelijk
toetsbaar, vandaar dat het doel is om het slagingspercentage mogelijk te vergroten.
De risico’s en verantwoordelijkheden dienen vóór (eventuele) gunning inzichtelijk te zijn. Worden ze
pas na gunning inzichtelijk gemaakt dan is het te laat en dan is in de begroting geen rekening
gehouden met de risico’s en verantwoordelijkheden die na (eventuele) gunning optreden.

1.6 Relevantie
De relevantie van het onderzoek is in deze paragraaf beschreven, om aan te geven waarom het van
belang is dat dit onderzoek ten uitvoer is gebracht. De relevantie van het onderzoek is verdeeld in drie
categorieën: wetenschappelijke, maatschappelijke en uitvoeringstechnische relevantie.

1.6.1 Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke waarde beschrijft op welke manier het onderzoek bijdraagt aan het vergroten
van de wetenschappelijke kennis. Door onderzoek te doen naar het verbeteren van het tenderproces
van EMVI-aanbestedingen met UAV-gc contractvormen wordt de wetenschappelijke kennis vergroot.
Binnen de afstudeerrichting Construction Technology zijn tot op heden geen afstudeeronderzoeken
afgerond die zich hebben gericht op de risico’s en verantwoordelijkheden voor de aannemer bij UAVgc contractvormen en die in de tenderfase al van belang zijn voor de fasen (voorbereiding en
uitvoering) na gunning. Het is van belang dit in kaart te brengen, omdat na indiening en eventuele
gunning de opdrachtnemer contractueel vast zit aan de vraagspecificatie vanuit de opdrachtgever en
zijn eigen indieningsdocument.

1.6.2 Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek is ten uitvoer gebracht zodat binnen DVBR een gestructureerd en beheerst
tenderproces wordt verkregen dat tenderkosten reduceert. Daarnaast om te waarborgen dat bij elke
tender een complete en gedragen indiening tot stand komt, dat mogelijk kan helpen bij een positieve
uitslag van de opdrachtgever: namelijk het winnen van de tender. Dit onderzoek is tevens ten uitvoer
gebracht zodat DVBR inhoudelijke kennis verkrijgt ten behoeve van UAV-gc projecten, waardoor zij
weten welke verantwoordelijkheden zij aangaan, wat ze aan dienen te leveren qua documenten en
wat de risico’s zijn na gunning.

1.6.3 Uitvoeringstechnische relevantie
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de master Building Technology, specialisatie
Construction Technology. Construction Technology staat voor het realiseren van het gebouw. Eerst
vindt de voorbereiding plaats voordat het project gerealiseerd wordt. Echter gaat daar nog een stap
aan vooraf: het winnen van de tender van een project. Tijdens het tenderproces dienen risico’s
gestructureerd en beheerst gedocumenteerd te worden, om in de voorbereidings- en de
uitvoeringsfase niet voor onverwachte risico’s te komen staan. Hiervoor is voornamelijk kennis nodig
van processen en contractvormen in de bouw (vakcode 7T770). Daarnaast is tijdens het vak materiaal
en materieel (vakcode 7R800) fictief een project als tender op de markt gebracht waar studenten door
middel van een economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) de tender fictief konden winnen.
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1.7 Onderzoeksopzet
Naar aanleiding van de geformuleerde doelstelling is in Tabel 5 de onderzoeksopzet gegeven die voor
dit afstudeeronderzoek is gehanteerd. Daarbij zijn per onderdeel de hoofdoorzaken en de
dataverzamelingsmethoden weergegeven. De onderzoeksopzet is afgeleid van de probleemanalyse en
de doelstelling. Het onderzoek bestond uit een viertal onderzoeken die de input leverden voor het
opstellen van een programma van eisen. De doelstelling en het programma van eisen hebben
vervolgens er toe geleid tot het herinrichten van het tenderproces.
Tabel 5 – Onderzoeksopzet

Onderdeel
Onderzoeksopzet

Hoofdoorzaken

Dataverzamelingsmethoden

XI. / I3:
Binnen DVBR is onvoldoende kennis
over de achterliggende informatie van de
type EMVI-aanbestedingen en de
beoordelingen hiervan.
III. / Or1:
De invulling van het tenderteam en het
moment hiervan gebeurt slechts nadat
bekend wordt dat DVBR mag deelnemen
aan de gunningsfase.
XXI. / Om4:
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van
externe partijen. Probleem is dat er geen
heldere afspraken worden gemaakt.
IX. / I1:
Binnen DVBR is onvoldoende vastgelegd,
wat bij kan dragen aan de structuur en
beheersing van een tender.

Literatuur
Interviews
-Inkoopadviseurs (Quintense)
-Adviseur EMVI-plannen schrijven (Inter
Tender Consult)

1.

In kaart brengen van
EMVIaanbestedingen en
beoordelingsmethoden.

2.

In kaart brengen van
het ontbrekende in
het huidige
tenderproces van
EMVIaanbestedingen met
DB(M)
contractvormen.

3.

In kaart brengen van
risico’s en verantwoordelijkheden bij
een DB(M)contractvorm
(UAV-gc).

XIIa. / I4a:
Er is onvoldoende kennis aanwezig
binnen DVBR met betrekking tot het
doorlopen van tenders met UAV-gc
contract..

4.

In kaart brengen van
het informatiemanagement bij een
UAV-gc
contractvorm.

XVII. / Om3:
Het niet tijdig tot zich kunnen nemen
van de informatie uit de documentatie
door de grote hoeveelheid documenten (80
tot 100 stuks) vanuit de opdrachtgever.

5.

Opstellen Programma
van Eisen.

6.

Herinrichten van het
tenderproces

7.

Toetsen van het
heringerichte
tenderproces

Hoofdstuk: Inleiding

Documentenanalyse
-Resultaten participerende observatie
-Grip 2.0
Interviews
-Interne betrokkenen (Dura Vermeer Bouw
Rosmalen BV)
-Inkoopadviseurs (Quintense)
-Adviseur EMVI-plannen schrijven (Inter
Tender Consult)
Literatuur
Interviews
-Inkoopadviseurs (Quintense)
-Proces- en contractmanager (Divisie Dura
Vermeer Bouw & Vastgoed (DDVBV))
-Advocaat (Staal Advocaten)
Documentenanalyse
Literatuur
Interviews
-Inkoopadviseurs (Quintense)
-Proces- en contractmanager (DDVBV)
-Advocaat (Staal Advocaten)
Vergaarde informatie uit voorgaande
onderzoeken.
Interviews
-Gebruikers (Dura Vermeer Bouw
Rosmalen BV)
Bundelen van de onderzoeksresultaten
(onderdeel 1 t/m 4) en het programma
van eisen in een tenderproces om de
doelstelling te verwezenlijken.
Enquête, afname bij:
Betrokkenen vanuit Dura Vermeer
Bouw Rosmalen BV, om te toetsen of
aan de doelstelling is voldaan.
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1.8 Leeswijzer
De leeswijzer betreffende de rapportage van het gehele afstudeertraject is in Afbeelding 9 schematisch
weergegeven. Hoofdstuk één geeft een beschrijving betreffende een introductie van het
afstudeeronderzoek; over het gastbedrijf en de aanleiding van het afstuderen. Vervolgens is nader
ingegaan op de probleemanalyse, probleemstelling, doelstelling, de relevantie en de onderzoeksopzet
van het afstudeeronderzoek. Hoofdstuk twee tot en met vijf bevatten de onderzoeksresultaten uit de
onderzoeksfase:





Hoofdstuk twee
De type EMVI-aanbestedingen en beoordelingsmethoden.
Hoofdstuk drie
Het ontbrekende in het tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M) contractvormen.
Hoofdstuk vier
De risico’s en verantwoordelijkheden voor een aannemer bij een UAV-gc contractvorm.
Hoofdstuk vijf
Het informatiemanagement bij een UAV-gc contractvorm voor zowel aannemer als
opdrachtgever.

Het herontwerp van het tenderproces is beschreven in hoofdstuk zes, hierin zijn het gestelde
programma van eisen en op welke wijze van het programma van eisen tot heringericht proces is
gekomen. Het heringericht tenderproces is in hoofdstuk zeven beschreven. Hierin zijn de processen
van het heringericht tenderproces beschreven en is het informatiemanagement hulpmiddel toegelicht.
Vervolgens is in hoofdstuk acht de toetsing van het heringerichte tenderproces beschreven. De
toetsing is gedaan aan de hand van het gestelde programma van eisen en doelstelling. Tot slot is de
rapportage van het afstudeeronderzoek in hoofdstuk negen afgesloten met een conclusie en zijn
aanbevelingen geformuleerd die naar aanleiding van het afstudeeronderzoek tot stand zijn gekomen.
Introductie

Probleemanalyse

Onderzoeksresultaten

Hoofdstuk 1

Aanleiding
&
Gastbedrijf

Hoofdstuk 2 tot en met 6

Participerende
Observatie
+
Nadere analyse
geobserveerde
knelpunten

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

De type EMVIaanbestedingen en
beoordelingsmethoden

Het ontbrekende in
het tenderproces
van EMVIaanbesteding met
DB(M)
contractvorm

De risico’s en
verantwoordelijkheden DB(M)
contractvormen

Het informatiemanagement bij
een DB(M)contractvorm

▪ Probleemstelling
▪ Doelstelling

Hulpmiddel

Conclusie

Hoofdstuk 7 & 8

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Herontwerp tenderproces:
- Programma van eisen
- Functioneel ontwerp

Heringericht
tenderproces

Toetsing
heringericht
tenderproces

Conclusie
&
aanbevelingen

▪ Onderzoeksopzet

Afbeelding 9 - Leeswijzer onderzoeksrapport
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Introductie
EMVI-aanbesteding
EMVI-criteria

Type EMVI
beoordelingsmethoden

EMVI-AANBESTEDING

HET ONTBREKENDE IN
HET TENDERPROCES

Aandachtspunten bij
een EMVI-aanbesteding
Deelconclusie

RISICO’S EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
BIJ UAV-gc

INFORMATIEMANAGEMENT
BIJ UAV-gc

HERONTWERP
TENDERPROCES

HERINGERICHT
TENDERPROCES

TOETSING

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

2
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2 EMVI-AANBESTEDINGEN EN BEOORDELINGSMETHODEN
Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR) heeft intern als organisatie onvoldoende kennis
betreffende de type EMVI-aanbestedingen en beoordelingsmethoden. Vanaf het intreden van de
aanbestedingswet is geen aandacht geschonken op welke wijze als bedrijf met “EMVI” om te gaan. De
totstandkoming van deze aanbestedingswet en welke opdrachtgevers aanbestedingsplichtig zijn is in
kaart gebracht, zodat men vooraf kan bepalen of een opdrachtgever verplicht is de aanbestedingswet
te hanteren. Tevens zijn de EMVI-criteria, -beoordelingsmethoden, en aandachtspunten in kaart
gebracht en toegelicht, waarmee de juiste focus kan worden bepaald voor de te hanteren strategie
tijdens de tender.

2.1 Introductie EMVI-aanbestedingen
Totstandkoming EMVI-aanbestedingen
Volgens de Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2005 kan een aanbestedende de dienst gunnen
op grond van laagste prijs. De inschrijvende partijen kunnen op basis van bestek (beschrijving van de
opdracht inclusief de daarbij behorende tekeningen en de voor die opdracht geldende voorwaarden)
een inschrijvingsprijs indienen. De aanbestedende dienst verleent vervolgens de opdracht aan de
inschrijvende partij met de laagste prijs. Concurrentie vindt hierbij plaats op basis van prijs.
De ARW 2012 is vanaf 1 april 2013 van toepassing op aanbestedingen. Het artikel 2.144 van dit
reglement beschrijft het volgende:
1.
2.

de aanbestedende dienst gunt een overheidsopdracht op grond van de naar het oordeel van
de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).
een aanbestedende dienst kan, in afwijking van het eerste lid, gunnen op grond van de laagste
prijs. In dit geval motiveert de aanbestedende dienst de toepassing van dat criterium.

Aanbestedende dienst
Bovenstaand artikel verplicht de aanbestedende dienst opdrachtgevers EMVI toe te passen bij een
aanbesteding. Onder een aanbestedende dienst c.q. aanbestedingsplichtige opdrachtgevers behoren:



Overheid (de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap);
Publiekrechtelijke instellingen, deze voldoen aan de volgende criteria:
1. de organisatie moet zijn opgericht met het specifieke doel om in behoeften van algemeen
belang te voorzien (anders dan van commerciële of industriële aard) en;
2. de organisatie moet rechtspersoonlijkheid bezitten en;
3. a: de activiteiten van de organisatie moeten in hoofdzaak door de Staat, een provincie, een
gemeente, een waterschap of een nadere publiekrechtelijke instelling worden
gefinancierd, of;
3. b: het beheer van de organisatie is onderworpen aan het toezicht door een aanbestedende
dienst,
3. c: het bestuur of de raad van toezicht van de organisatie is voor meer dan de helft door
een aanbestedende dienst aangewezen.

Bovenstaande drie genummerde criteria moeten van toepassing zijn. De bij criterium 3 gestelde sub
voorwaarden zijn niet cumulatief. Het voldoen aan tenminste een van de sub voorwaarden 3a, 3b of
3c volstaat. (Pianoo, 2015) “Aanbestedingsplichtige opdrachtgever” is in het vervolg van dit rapport
geschreven als “opdrachtgever”. In de B&U-sector blijft een discussie of een woningbouwcorporatie
aanbestedingsplichtig is; op dit moment zijn ze dat niet. (Mundt, 2015)
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EMVI-aspecten
Opdrachtgevers beoordelen, bij gebruik van EMVI, de inschrijvingen niet
alleen op prijs, maar ook op geleverde kwaliteit door de inschrijvers.

EMVI-criteria

Elke EMVI-aanbesteding bestaat uit een drietal aspecten. De behoeftes
Beoordelingsmethode
vanuit de opdrachtgever van het aan te besteden project liggen vast in een
Berekening
programma van eisen, waarbij een x-aantal criteria vooraf zijn opgesteld.
+
De opdrachtgever heeft een onbeperkte vrijheid bij het kiezen van de
Beoordelingscommissie
gunningscriteria. Deze criteria vormen de kwaliteit van de EMVIaanbesteding (aspect 1). De inschrijvende partij werkt de aanbesteding uit,
waarna de indiening beoordeelt door middel van een vooraf opgestelde
Uitslag
beoordelingsmethode (aspect 2). Hieruit “rolt” vervolgens de winnaar en
wordt de uitslag (aspect 3) bekend gemaakt aan de deelnemende partijen. Afbeelding 10 - EMVI-aspecten
(Stams, 2014)
(Stams, 2014)

2.2 EMVI-criteria
De opdrachtgever is verplicht EMVI-criteria bekend te maken bij de officiële aankondiging van het
project. Aan de hand van deze criteria weten inschrijvers waar de “meerwaarde” voor het project kan
worden gecreëerd en met kennis en innovatiekracht men zich kan onderscheiden ten aanzien van de
andere inschrijvers. De verdeling van de EMVI-criteria is gegeven in Afbeelding 11. (Stams, 2014)
Groep

Soort

Beoordeling

………………...
Selectiecriteria
………………...
EMVI
Criteria

Prijscriteria

Gunningscriteria

Kwantitatief
(objectief)

Prijs

Prestatiecriteria

Kwaliteitscriteria

Kwalitatief
(subjectief)

Kwaliteit

Afbeelding 11 - EMVI-criteria (Stams, 2014)

Selectiecriteria
Selectiecriteria worden gehanteerd zodra de opdrachtgever gebruikt maakt van een pré-selectiefase.
De opdrachtgever hanteert een pré-selectiefase om op deze wijze de meest geschikte bedrijven te
selecteren voor deelname aan de selectiefase. De opdrachtgever beoordeelt de toegestuurde
uitwerkingen op de gegeven selectiecriteria en nodigt vervolgens de meest geschikte bedrijven uit tot
deelname aan de selectiefase. De focus in dit afstudeeronderzoek lag bij het uitwerken van de
selectiefase binnen DVBR, vandaar dat de type selectiecriteria buiten beschouwing zijn gelaten.
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Gunningscriteria
Gunningscriteria worden door de opdrachtgever gehanteerd om de inschrijving op prijs en kwaliteit
te kunnen beoordelen, gevolgd door het bepalen van de economisch meest voordelig inschrijving.
Enkele voorbeelden van gunningscriteria zijn:












prijs;
kwaliteit;
technische waarde;
esthetische & functionele kenmerken;
milieukenmerken;

gebruikskosten;
rentabiliteit;
klantenservice;
technische bijstand;
datum van oplevering.

Het aantal gunningscriteria is niet limitatief, echter kan er wel onderscheid gemaakt worden in drie
type criteria: (Chen, T.H., 2014)






kwaliteitscriteria;
Kwaliteitscriteria zijn kwalitatief van aard en worden beoordeeld door een
beoordelingscommissie (vastgesteld door de opdrachtgever). Het beoordelen van de
kwaliteitscriteria is hierdoor subjectief. Bijvoorbeeld de esthetische waarde van een gebouw,
het is persoonsafhankelijk of iemand een gebouw “mooi” of “niet mooi” vindt.
prestatiecriteria;
Prestatiecriteria zijn kwantitatief van aard en worden beoordeeld door middel van vooraf
opgestelde formules of meetlatten om de prestaties op de kwaliteitscriteria te kunnen meten.
Voorbeelden van prestatiecriteria zijn planning, GPR-score en CO2-uitstoot. Hierdoor is het
beoordelen van de prestatiecriteria objectief.
prijscriteria.
De prijscriteria is tevens kwantitatief van aard, aangezien de inschrijvingsprijs wordt
uitgedrukt in euro’s en te meten is met de inschrijvingsprijzen van andere inschrijvers. De
beoordeling van de prijscriteria is hierdoor objectief.

De gevraagde selectie- en/of gunningscriteria staan vermeld in een aanbestedingsleidraad. Dat geeft
een beschrijving van de opdracht, het relatieve gewicht van de criteria en de voor die opdracht
geldende voorwaarden. De opdrachtgever verstrekt bij de selectiefase een amendement op de
aanbestedingsleidraad (gunningsleidraad) als er een pré-selectiefase heeft plaatsgevonden. De
gunningscriteria en (eventuele) wijzigingen ten opzichte van de eerder verstreken
aanbestedingsleidraad worden hierin toegelicht.

2.3 Type EMVI beoordelingsmethoden
Beoordelingsmethoden worden toegepast om inschrijvingen op de drie type criteria te beoordelen. De
opdrachtgever dient de beoordelingsmethode vooraf, evenals de criteria, in de aanbestedingsleidraad
bekent te maken. In Tabel 6 zijn de beoordelingsmethoden die het Economische Instituut voor de
Bouw (EIB) en het Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo voorschrijven gegeven.
Tabel 6 - Beoordelingsmethoden Economisch Instituut voor de bouw (EIB) & Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
(Hardeman, 2013)
Beoordelingsmethoden

Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo
(Chen, T.H., 2014)

Gunnen op waarde
Relatief puntensysteem
Absoluut puntensysteem
Minimale vereiste kwaliteit
EMVI met plafondbedrag
Prijs/kwaliteitverhouding

Het puntenmodel of gewogen factor methode
De methode van gunnen op waarde
De formule S = P/K (Value for Money)
Rangordesystemen
Methoden als de Canadese methode.
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Afbeelding 12 geeft de toe- en afname van de beoordelingsmethoden uit het jaar 2012 & 2013 weer. De
prijs/kwaliteitverhouding kwam hierbij niet voor, dit is opvallend omdat het expertisecentrum Pianoo
juist beschreef dat dit een veel toegepaste beoordelingsmethode is in de EU. Naar aanleiding van deze
cijfers is nader onderzoek verricht naar de cijfers uit het jaar 2014. Het EIB beschikte niet over de
precieze cijfers van dat jaar, maar vermoed dat deze cijfers niet veel zullen afwijken van 2013,
daarnaast zou Gunnen op Waarde vaker en het relatief puntensysteem minder vaak voorkomen.
Tevens blijkt dat tenderen met plafondprijs in de “mode” komt. (Koenen, Ingrid, 2015)
De beoordelingsmethoden plafondbedrag, gunnen op waarde, puntensysteem en prijs/kwaliteit
verhouding zijn in de hierop volgende sub paragrafen toegelicht.
Anders
EMVI met plafondbedrijf
Minimale vereiste kwaliteit

2013

Absoluut puntensysteem

2012

Relatief puntensysteem
Gunnen op waarde
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Afbeelding 12 – Aantal toepassingen per beoordelingsmethode in percentages. (Hardeman, 2013)

Beoordelingsmethode “Ter zelfstandige beoordeling van de opdrachtgever”
Royal Cosun was geen aanbestedingsplichtige opdrachtgever, waardoor zij niet verplicht waren een
EMVI-beoordelingsmethode uit Tabel 6 toe te passen. Zij hanteerde de beoordelingsmethode; “Ter
zelfstandige beoordeling van de opdrachtgever” in combinatie met een plafondbedrag. DVBR had
zich moeten afvragen of de beoordeling op een eerlijk wijze verliep. In de nota van inlichtingen had
gevraagd kunnen worden of een andere beoordelingsmethode van kracht kon zijn. De afweging had
gemaakt kunnen worden om niet in te schrijven, als hier geen gehoor aan gegeven werd.

2.3.1 Plafondbedrag
EMVI met een plafondbedrag is een variant die op elke beoordelingsmethoden kan worden toegepast,
namelijk door het definiëren van een maximaal bedrag dat het werk mag bedragen.
“Wie alsnog boven de maximumprijs inschrijft, valt bij voorbaat buiten de boot. Het is een mooie
gedachte om een plafond in te stellen en de markt vervolgens uit te dagen daarbinnen een maximum
aan kwaliteit te leveren. Vaker lijken de motieven om met een plafondprijs te werken minder nobel en
is er te weinig budget beschikbaar voor alle ambities.” (Koenen, Ingrid, 2015)
Het risico dat een gebrek aan kwaliteit het plafondbedrag compenseert kan zich voordoen bij een “te
krap” plafondbedrag. Een juiste kostenraming door de opdrachtgever is een cruciale voorwaarde voor
het functioneren van een plafondbedrag. Daarnaast is een juiste integrale opbouw van de EMVIcriteria door de opdrachtgever een tweede voorwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met de
relaties tussen prijs en kwaliteit. (Koning, 2014)
DVBR kan hierop inspelen door aan de start van de tender een (grove) raming van het project te
maken, waardoor ze kunnen inschatten of het beoogde plafondbedrag realiseerbaar is. De overweging
om niet aan de tender deel te nemen kan gemaakt worden wanneer het plafondbedrag niet
realiseerbaar is. Een inschrijvende partij dient namelijk uitgesloten te worden bij het overschrijden van
het plafondbedrag en er mag geen voorwaardelijke inschrijving worden gedaan. (Mundt, 2015) Bij
deelname aan de tender heeft DVBR tijd en energie (tenderkosten) besteed waarbij men op voorhand
kon weten dat ze werden uitgesloten doordat het plafondbedrag niet realiseerbaar is.
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2.3.2 Gunnen op waarde
De methode “Gunnen op waarde” geeft zowel de prestatie- en kwaliteitscriterium een waardering in
euro’s. De waarden die toegekend worden, kunnen gezien worden als fictieve bonussen en worden
vervolgens in mindering gebracht op de inschrijvingsprijs, waardoor een fictieve inschrijvingsprijs
ontstaat. Het project wordt gegund aan de inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs. Deze
methode wordt gehanteerd, omdat dit meer gevoel geeft voor de extra bedragen die een
opdrachtgever over heeft voor de kwaliteit van het product. (Chen, T.H., 2014) De rekenmethode is:
Inschrijvingsprijs – de kwaliteitswaarde (totaal) uitgedrukt in euro’s = fictieve inschrijvingsprijs
De kwaliteits- en prestatiecriteria (samen de kwaliteitswaarde) worden beoordeeld door middel van
een rapportcijfer en vervolgens berekend aan de hand van een vooraf opgestelde formule. Pianoo
geeft drie voorbeelden van formules, gegeven in Tabel 7.
Tabel 7 – Berekening van de kwaliteitswaarde

Formule
Rapportcijfer
Berekening
Berekening van de kwaliteitswaarde
Formule 1
Formule 2
Formule 3

Tussen 0 en 10
Tussen 2 en 10
Tussen 0 (of 1) en 10

KW = rapportcijfer / 10 x Maximum
KW = (rapportcijfer - 6) /4 x Maximum
KW = (rapportcijfer - 6) / 4 x Maximum

Formule 2 en 3 zijn hetzelfde, echter formule 3 verklaard elke inschrijving ongeldig bij een
rapportcijfer lager dan 6. De opdrachtgever vult bij het begrip “maximum” een maximaal (zelf te
bepalen) bedrag in. Pianoo stelt een vuistregel dat de maximale totale kwaliteitswaarde tussen de 10%
en 50% van de geraamde waarde van de opdracht zou moeten liggen. Per kwaliteitscriterium wordt
een afzonderlijke kwaliteitswaarde berekent en vervolgens bij elkaar opgeteld.
In bijlage 3 is een voorbeeld berekening van deze beoordelingsmethode opgenomen.
Beoordeling door een beoordelingscommissie
Rapportcijfers worden gebruikt door een beoordelingscommissie, die over het algemeen uit meerdere
beoordelaars bestaat, om de kwaliteitswaarde te kunnen berekenen. Zodra de beoordelingscommissie
uit een groot aantal beoordelaars bestaat, treed een nivellerend effect op en worden de verschillen in
scores kleiner; “des te meer beoordelaars, des te kleiner het verschil”.
De mening en deskundigheid van de beoordelaar staat centraal bij de beoordeling en bij meerdere
beoordelaars bevat dit type beoordelingen een hogere mate van subjectiviteit. De subjectiviteit kan
worden geminimaliseerd met een beoordelingsprotocol waarin duidelijke instructies staan, zoals:





de wijze waarop rapportcijfers worden toegekend aan gunningcriteria;
het verplichten van het geven van een toelichting op de toegekende beoordelingen;
een vereiste discussie wanneer er grote verschillen bestaan tussen beoordelingen;
de beoordelaars in acht te nemen vertrouwelijk om te gaan met gegevens.

Het is van belang dat DVBR rekening houdt met een psychologisch effect als een opdrachtgever een
tienpuntenschaal (1 = zeer slecht tot 10 = uitmuntend) hanteert. Een 8 is voor de desbetreffende
beoordelaar een normaal punt zodra hij of zij “heel goed” presteerde op school, terwijl dit voor een
ander juist een “hoog” punt kan zijn.. Het gebruik van een vijfpuntenschaal (1 tot en met 5) is een
alternatief dat dat effect vermindert, echter treed er wel een nivellerende werking op dat het verschil
kleiner maakt. (Chen, T.H., 2014) Door dit te achterhalen kan er tijdens de tender op worden
ingespeeld.
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De individuele beoordelingen kunnen op twee manieren worden samengevoegd:
1.

2.

Consensusmodel:
De individuele beoordelingen worden besproken om vervolgens tot een complete beoordeling
te komen die door elke beoordelaar gedragen wordt. Het nadeel hiervan is dat bepaalde
personen hun mening sterker kunnen verdedigen dan anderen, waardoor de desbetreffende
beoordeling zwaarder mee kan tellen. Dit beïnvloedt de betrouwbaarheid van het resultaat.
Rekenkundig gemiddelde:
De vooraf vastgestelde individuele beoordelingen worden per criterium bij elkaar opgeteld en
gedeeld door het aantal beoordelingen van dat criterium. Het nadeel van het consensusmodel
wordt hierdoor geëlimineerd.

2.3.3 Puntensysteem
Deze beoordelingsmethode kent twee systemen; het “Relatief-” en “Absoluut-” puntensysteem. De
methode om de winnaar te kunnen berekenen is hetzelfde, echter het verschil is de totstandkoming
van de puntenscore betreft de prijscriteria. De kwaliteitscriteria worden ook beoordeeld met een
puntenscore. De puntenscores per criterium worden bij elkaar opgeteld waardoor een totaalscore tot
stand komt en de inschrijver met de meeste punten krijgt het project gegund. De rekenmethode is:
Aantal punten van de prijs + aantal punten van de kwaliteit = het totaal aantal punten van de inschrijving.
De opdrachtgever is verplicht het maximaal te behalen punten per criterium in de
aanbestedingsleidraad vast te stellen. Het puntenaantal geeft inzicht in het gewicht (percentage) die
de opdrachtgever hanteert per criterium. De opdrachtgever kan een van de twee methodes hanteren,
namelijk met één of met twee gewicht(en). (Stams, 2014)
Met één gewicht
De opdrachtgever geeft per vooraf opgesteld criterium een maximaal haalbaar aantal punten en stelt
het gewicht vast, gegeven in Tabel 8. Door het maximaal haalbaar aantal punten te vermenigvuldigen
met het gewicht ontstaat het maximaal haalbaar aantal punten per criterium. DVBR krijgt op deze
wijze een beeld van de wensen van de opdrachtgever en kunnen zij op basis van die gegevens een
afweging maken betreft deelname aan de aanbesteding.
Tabel 8 – Puntensysteem met één gewicht
Criteria
Te behalen punten
Puntensysteem met één gewicht
Prijs
100
Kwaliteit
100
Prestatie
100
Totaal

Gewicht

Maximum punten

50%
15%
25%
100%

50
15
25
100

Met twee gewichten
De vorige tabel gaf het gewicht een helder beeld. Tabel 9 geeft een vertekend beeld, doordat het te
behalen aantal punten van de criteria niet gelijk is. Het werkelijke gewicht kan berekend worden door
het vermenigvuldigen van de maximum punten en het opgegeven gewicht. Pianoo raadt de methode
met twee gewichten beslist af, omdat de opgegeven gewichten niet de daadwerkelijke gewichten zijn.
Tabel 9 - Puntensysteem met twee gewichten
Criteria
Te behalen punten
Puntensysteem met twee gewichten
Prijs
50
Kwaliteit
60
Prestatie
20
Totaal

Gewicht

Maximum punten

Werkelijk gewicht

60%
30%
10%
100%

30
18
2
50

60%
36%
4%
100%
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Prijscriteria
De beoordeling van de prijscriteria kan bepaald worden door een relatief en absoluut puntensysteem.
Bij het relatieve puntensysteem is de beoordeling afhankelijk van een andere inschrijvingsprijs. Bij een
absoluut puntensysteem is dit niet het geval. Het absolute puntensysteem heeft daarom de voorkeur
bij meerdere aanbestedingsexperts. (Hardeman, 2013)
Elke formule die wordt toegepast hanteert de afkortingen: “S” = Score; “L” = Prijs van de laagste
inschrijving; “P” = Prijs van de inschrijving die beoordeeld wordt.
Relatieve beoordelingen
De score betreft de prijscriteria van de winnaar hangt af van de score van de laagste inschrijving door
de toepassing van onderstaande formule. (Chen, T.H., 2014)
S = 50 x L / P & S = 50 x (2 – P / L)
Deze beoordelingsmethode van het prijscriterium kent enkele nadelen:






de rangorde van inschrijvingen worden bepaald door de laagste prijsinschrijving;
de aanbesteding wordt gemanipuleerd doordat:
 een hoge inschrijver een handlanger vraagt een extreem lage prijs in te dienen
waardoor het gewicht van het prijscriterium verlaagd wordt. Dit kan voorkomen
worden wanneer een pré-selectiefase wordt gehanteerd;
 een inschrijver zelf een lage prijs indient, waardoor alles prijsscores worden verlaagd.
de markt bepaalt het gewicht van het prijscriterium, waardoor de opdrachtgever op voorhand
geen helder beeld heeft van het gewicht van het prijscriterium;
de kans bestaat dat een rangorde paradox zich voordoet, doordat de score van de inschrijvers
aan elkaar gerelateerd zijn, kan een verandering in de uitkomst ontstaan zodra een inschrijver
wordt uitgesloten. (Stams, 2014)

DVBR kan zodra deze beoordeling voorkomt, dit bespreken met de opdrachtgever en adviseren om
een absolute beoordeling toe te passen, naar aanleiding van de nadelen. Mocht de opdrachtgever niet
op dit advies ingaan, kan DVBR zich afvragen om nog deel te nemen aan de tender.
Absolute beoordelingen
Bij een absolute beoordeling stelt Pianoo dat er drie verschillende berekenmethodes zijn, namelijk:
1.
2.
3.

S = 50 – P / 100;
S = 50 – P / 100 + L / 100;
S = 50 – 50 x Log (P / L) / Log (2), is een logaritmische formule.

De laatste twee methodes maken gebruik van de laagste inschrijving, echter zijn deze niet afhankelijk
van de laagste prijs. Bij berekenmethode 2 is dit slechts om te voorkomen dat alle scores negatief
worden. Dit is wel een relatieve formule, maar kan geen rangorde paradox veroorzaken, omdat het
verschil tussen de scores van twee inschrijvers niet afhankelijk is van de laagste prijs. (Chen, T.H.,
2014)
Uit de eerste formule kunnen echter in theorie wel negatieve scores en negatieve inschrijvingsprijzen
komen of ingevuld worden. Uitgaande dat dit niet wordt gedaan, kan afgeleid worden dat de
maximale score S = 50 is, door een prijs van € 0, - in te voeren. Echter zal een inschrijvende partij nooit
een prijs van €0, - indienen, waardoor het bereik van de prijzen elders komt te liggen, afhankelijk
waarvan gedacht wordt wat de laagste inschrijving wordt. De minimale score bij deze formule is S = 0,
met een prijs van € 5000, -. Het is wel mogelijk om op een negatieve score uit te komen, door een
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hogere prijs in te dienen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de opdrachtgever een maximale prijs
van € 5000, - in gedachte had. (Stams, 2014)
De logaritmische formule wordt gehanteerd wanneer de opdrachtgever geen enkel idee heeft bij de
inschrijvingsprijzen. Ook bij deze formule is de uitkomst 50 punten voor de laagste prijs. In de
logaritmische formule is het verschil tussen de scores van twee inschrijvingen niet afhankelijk van de
laagste prijs. Alleen de onderlinge verhouding van de twee geboden inschrijvingsprijzen is relevant
voor de rangorde en die verhouding verandert niet zodra de laagste prijs verandert. (Chen, T.H., 2014)
Prestatiecriteria
Prestatiecriteria zijn tevens te berekenen met een absolute formule, bijvoorbeeld de planning van een
project. Dit gebeurt door een vooraf vastgestelde berekening. Bijvoorbeeld: de maximale duur vanaf
gunning tot en met oplevering is 72 weken. Voor elke week dat de inschrijvende partij eerder oplevert
krijgen ze 2 punten. De berekening is dan als volgt, met S als score:
S = (72 - de duur van de inschrijvende partij) * 2
Het is van belang dat de opdrachtgever waarborgt dat de duur van de inschrijvers realistisch blijft.
Een aanbieding met een duur van 1 dag wordt in theorie de maximale score behaald, maar in praktijk
is dit niet realiseerbaar. Hierbij kan de opdrachtgever een grens stellen van bijvoorbeeld minimaal 50
weken en een boeteclausule aangeven zodra de duur van de inschrijvende partij wordt overschreden,
om te waarborgen dat met realiseerbare duren wordt ingeschreven.
Kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria worden bij het puntensysteem ook in punten uitgedrukt. Bij het puntensysteem
wordt vooraf het maximaal aantal punten te behalen bepaald, zoals in Tabel 8 en Tabel 9 is gegeven,
respectievelijk 20 en 80 punten. Deze punten worden ook gegeven door een beoordelingscommissie,
waarna zij tot een gemiddelde komen door middel van het consensus- of berekenmodel.
In bijlage 3 is een voorbeeld berekening van deze beoordelingsmethode opgenomen.
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2.3.4 Prijs/kwaliteitverhouding
Wanneer een opdrachtgever voor de beste prijs/kwaliteitverhouding gaat voor zijn gebouw hanteert
hij onderstaande formule.
S = P / K, hierin is P de prijs en K het aantal punten voor de kwaliteit.
De kwaliteits- en prestatiecriteria worden beoordeeld door een beoordelingscommissie en uitgedrukt
in rapportcijfers in een tien- of vijfpuntenschaal. De individuele beoordelingen worden samengevoegd
tot één puntenscore per criterium per inschrijver, waarna de “K” kan worden berekend. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de formule: K = Kmin + (K max - Kmin) * (K’ - K’min) / (K’max - K’min). Hierbij is
vastgelegd om 100 punten aan te houden voor de maximale kwaliteitswaarde. In de formule is van
onderstaande uitgangspunten uitgegaan, deze zijn vooraf vastgelegd. (Chen, T.H., 2014) Een
voorbeeld berekening is gegeven in Tabel 10:




een vijfpuntenschaal, waarbij 1 het minimum (Vmin) is en 5 het maximum (Vmax);
een maximumscore van 100 voor de totale kwaliteitswaarde (Kmax);
drie criteria, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gewichten, 60%, 25% en 15%.

Onderstaande formules worden gebruikt voor het berekenen van de K’min en K’max:




minimale kwaliteitswaarde: K’min = Kmax * Vmin * gewicht = 100 * 1 * gewicht;
maximale kwaliteitswaarde: K’max = Kmax * Vmax * gewicht = 100 * 5 * gewicht;
voorbeeld Score K’ = onderstaande uitkomsten bij elkaar optellen = 335.
 Criterium I: 100 * 4 * 0,60 = 240
 Criterium II: 100 * 2 * 0,25 = 50
 Criterium III: 100 * 3 * 0,15 = 45

Tabel 10 – scoreberekening K
Kwaliteitscriteria
Vmin
Scoreberekening K ‘

Vmax

Gewicht

K'min K'max Puntenscore

Score K'

Criterium I

1

5

60%

60

300

4

240

Criterium II

1

5

25%

25

125

2

50

Criterium III

1

5

3

Totaal

15%

15

75

100%

100

500

45
335

Voor elke inschrijving wordt K’ berekend zoals in Tabel 10 is gegeven. K’ dient vervolgens
omgerekend te worden naar K. Door de opdrachtgever kan een bereik zijn vastgesteld waar binnen de
K mag komen te liggen. De vuistregel is dat het bereik van K tussen 60 (goedkoopste oplossing = Kmin)
en 100 (beste oplossing = Kmax) ligt. Dit houdt in dat de opdrachtgever maximaal 67% meer wil betalen
voor de beste oplossing ten opzichte van de goedkoopste. (Stams, 2014) Theoretisch liggen de scores
in het voorbeeld tussen de 60 en 100, echter in de praktijk zullen deze waardes zelden voorkomen. Het
ligt meer voor de hand dat de waardes tussen de 70 en 95 liggen. (Chen, T.H., 2014) Onderstaande
berekening wordt gehanteerd om de K te kunnen verkrijgen:



K = Kmin + (Kmax - Kmin) * (K’ - K’min) / (K’max - K’min)
Bij het voorbeeld uit tabel 10 verkrijgt men de volgende uitslag:
 K = 60 + (100 – 60) * (335 – 100) / (500 – 100) = 83,5

In bijlage 3 is een voorbeeld berekening van deze beoordelingsmethode opgenomen.
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2.4 Aandachtspunten bij een EMVI-aanbesteding
De gunning van de EMVI-aanbestedingen vindt bij 61% plaats op basis van de laagste prijs.
(Hardeman, S., 2013) De kwaliteit maakt ook deel uit van de gunning bij een EMVI-aanbesteding. In
hoeverre de kwaliteit bepalend is, is te achterhalen uit de door de opdrachtgever opgestelde EMVIbeoordelingsmethode. In de beoordelingsmethode zijn punten toegekend aan criteria die de
opdrachtgever in een bepaalde mate belangrijk acht. Door deze op de juiste manier te analyseren, kan
de focus worden bepaald. Aandachtspunten, waarbij het van belang is dat DVBR bij een EMVIaanbesteding rekening houdt om het slagingspercentage van tenders te vergroten zijn in deze
paragraaf gegeven. Deze aandachtspunten zijn verkregen door interviews met twee inkoopadviseurs
van Quintense en een adviseur EMVI-plannen-schrijven van Inter Tender Consult.
Doorrekenen van de door de opdrachtgever toegepaste beoordelingsmethode
Het is van belang dat DVBR na gaat of een beoordelingsmethode is gegeven in de aanbestedingsleidraad, om deze te kunnen analyseren. Hier kan naar gevraagd worden, mits er geen is gegeven.
DVBR kan zich af vragen of de beoordeling op een eerlijke wijze geschied en of ze deelnemen aan de
tender, als de opdrachtgever geen beoordelingsmethode heeft gegeven.
Het doorgronden van de toegepaste EMVI-beoordelingsmethode kan helpen om deze te kunnen
begrijpen. Door diverse scenario’s te bedenken en de verschillende uitkomsten te berekenen, kan
worden bepaald op welke criteria de focus komt te liggen tijdens de tender, bijvoorbeeld:





prijscriteria;
prestatiecriteria (bijvoorbeeld planning en/of GPR score);
kwaliteitscriteria (bijvoorbeeld esthetiek van het ontwerp, functionaliteit van het gebouw);
het “slimste” uitvoeringsontwerp, etc.

Hierbij is het van belang de scoringstabellen te analyseren. De opdrachtgever kan bij een scoringstabel
van “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1” cijfers geven aan inschrijvers dat maar één punt onderling verschilt,
bijvoorbeeld een 7 aan inschrijver X en een 8 aan DVBR. Het verschil is hierbij minder groot dan
wanneer een scoringstabel van “10, 7, 4, 1” wordt gehanteerd waarbij inschrijver X een 7 scoort en
DVBR een 10. Het verschil is hierbij 3 punten. Het is van belang de nadruk tijdens de tender te leggen
op criteria waarbij een scoringstabel van “10, 7, 4, 1” wordt gehanteerd, afhankelijk van het gewicht
van het criteria. Het is daarbij van belang te analyseren of een ranking wordt gehanteerd of dat elke
inschrijver hetzelfde cijfer kan scoren voor hetzelfde onderdeel, om te achterhalen of er aan de hand
van de scoringstabellen ook daadwerkelijk verschillen met de concurrentie gemaakt kunnen worden.
Interpretatie van de functionele eisen c.q. gewicht per criteria
Het interpreteren van de functionele eisen kan een risico, maar ook een kans zijn. Het is van belang de
beoordelingscriteria van de aanbieding helder te krijgen, om te achterhalen wat de opdrachtgever
belangrijk acht en waar op te focussen tijdens de tender. Vragen kunnen gesteld worden aan de
opdrachtgever zodra dit niet duidelijk is. Een voorbeeld van de mate van belangrijkheid om de
beoordelingscriteria helder te krijgen is hieronder gegeven. (ir. Veen & ir. Dijk, 2007)
“Een grote publieke opdrachtgever zette een utiliteitsbouw project D&C in de markt. De beoordelingscriteria
waren helder geformuleerd, ook was duidelijk hoe zwaar iedere afzonderlijke factor meetelde in het eindoordeel.
Zo telde esthetische uitstraling voor 10% mee. Toch besteedde veel bouwbedrijven het ontwerp uit aan
architecten die vervolgens juist veel aandacht (tijd en geld) besteedden aan uitstraling. Een bouwbedrijf dat het
ontwerp in eigen beheer gehouden had en meer aandacht besteedde aan maakbaarheid en de overige belangrijke
criteria, had de aanbesteding gewonnen.”
Voorgaande is afhankelijk van het percentage waarmee een bepaald onderdeel beoordeeld wordt voor
de keuze van DVBR met het aantrekken van een “bekende” architect of een “om de hoek” en de
(eventuele) opdracht die zij meekrijgen. Dit geldt tevens voor andere externe betrokkenen.
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De aandacht die de architect aan het ontwerp besteedt zorgt voor hoge tenderkosten, blijkt uit intern
onderzoek; gemiddeld 35% van de tenderkosten (EATC & Royal Cosun) zijn architect kosten. De
verwachting is dat tenderkosten dalen, als het gewicht van de esthetische kwaliteitscriteria laag zijn.
De aandacht gaat tevens uit naar andere onderdelen met meer gewicht die het slagingspercentage
vergroten.
Vraag achter de vraag achterhalen
De vraag achter de vraag achterhalen is tijdens een tender van essentieel belang. Bijvoorbeeld om te
achterhalen waarom de opdrachtgever de desbetreffende aanbesteding op de markt heeft gebracht en
dat mee te kunnen nemen in de focus tijdens de tender. De vraag achter de vraag staat niet specifiek in
de uitvraag, dit komt doordat meerdere interpretatiemogelijkheden hebben plaats gevonden voordat
de vraag door het tenderteam wordt geanalyseerd (Afbeelding 13).
Interpretatie van de
eisen en wensen

Opdrachtgever

Interpretatie van de
eisen en wensen

Projectteam
opdrachtgever

Bouwmanagement
bureau

Interpretatie van de
eisen en wensen

Interpretatie van de
eisen en wensen

Aanbestedings
-leidraad

Dura Vermeer
Bouw
Rosmalen

Interpretatie van de
eisen en wensen

Tenderteam
Intern &
Externen

Uitvraag
analyseren

“Vraag achter de vraag achterhalen”
Afbeelding 13 – Hoeveelheid interpretaties van de eisen en wensen.

De vraag achter de vraag kan DVBR achterhalen door het stellen van vragen in de nota van
inlichtingen of door middel van een klantvraaganalyse. Hierbij wordt de opdrachtgever door het
tenderteam, zowel internen als externen (afhankelijk van de uitvraag), geanalyseerd. (Kok T. , 2015)
Voorbeeld vragen die men zich hierbij kan stellen zijn:





Wat is de achtergrond van de opdrachtgever?
Wat zijn de problemen van het project en waarom zijn het problemen?
Wanneer is een project een succes volgens de opdrachtgever?
Waarom is de aanbesteding door de opdrachtgever op de markt gebracht?

Door juist in de problemen van de opdrachtgever te denken in plaats van de oplossingen die de
opdrachtgever zelf heeft aangedragen in de uitvraag, wordt de vraag achter de vraag achterhaald. De
opdrachtgever wil een oplossing voor de problemen die hij heeft, anders waren de oplossingen al
voorgeschreven. De problemen en oplossingen SMART formuleren om ze in een later stadium te
kunnen toetsen. De toetsing is namelijk een onderdeel van UAV-gc. (Klaassen & Geernaert, 2015)
Manier van ontwerpen en calculeren
Het ontwerpen en calculeren kan op twee manieren worden gedaan:



“Ontwerpend calculeren” (1.): eerst ontwerpen dan calculeren.
“Calculerend ontwerpen” (2.): vanuit de calculatie ontwerpen.

Ontwerp A:
4m1
1m1

4 m²

1m1

4m1
De ideale contouren van het gebouw met betrekking tot de prijs worden
Ontwerp B:
gegeven door de kostendeskundige (2.) en de architect ontwerpt zijn
2m1
“mooiste” gebouw (1.), waarna tot een compromis gekomen kan worden,
om het “beste” ontwerp voor de juiste prijs te ontwerpen. Als voorbeeld de
gevel (Afbeelding 14): hetzelfde oppervlak (4m2), maar wel een andere
2m1
2m1
hoeveelheid strekkende meter gevel (ontwerp A: 10m1, ontwerp B: 8m1). De
architect kiest ontwerp A als “mooiste” gebouw en de kostendeskundige
2m1
ontwerp B, omdat dit ontwerp qua gevel (aantal strekkende meter)
Afbeelding 14 – Zelfde
goedkoper is. (Hartmann, 2015), (Klaassen & Geernaert, 2015)
1

4 m²

oppervlakte, andere m gevel.
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Kiezen van de juiste partners.
Bij het kiezen van de juiste partners is de aanbesteding EATC als voorbeeld genomen. Met betrekking
tot het ontwerp van het landschap is bij de tender EATC de landschapsarchitect als partner gekozen
die in een eerder stadium (het bestemmingsplan) het landschap destijds had ontworpen. Hij offreerde
een bedrag van ± € 10.000, -. Het contracteren van deze landschapsarchitect heeft mogelijk een
doorslag geven in de beoordeling van de opdrachtgever en heeft mogelijk het slagingspercentage
vergroot. Dit is nadelig voor de tenderkosten, omdat een andere landschapsarchitect misschien €2.500,
- had geoffreerd, maar waar de opdrachtgever mogelijk niet van gecharmeerd was en de tender
vervolgens niet werd gewonnen. Het kiezen van de juiste partners is een strategische afweging die
door DVBR voor aanvang van de tender gemaakt kan worden.
Concurrentieanalyse
Het analyseren van de concurrenten wordt over het
algemeen vergeten door inschrijvers tijdens een tender.
DVBR deed dit ook niet. Inter Tender Consult voert deze
stap uit bij elke tender vooraf aan het schrijven van EMVIplannen. Zij wonnen in het eerste kwartaal van 2015
80% procent van de ingediende EMVI-plannen. (Kok,
Thomas, 2015)
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“Het sterke punt in een EMVI-plan, wordt mede bepaald door de
zwakte van de concurrent.”

Concurrent X, Y
en/of Z

De toegevoegde waarde is iets dat de opdrachtgever wil,
dat hij wellicht niet in de aanbestedingsdocumenten heeft
verwoord en dat zowel de DVBR als de concurrenten Afbeelding 15 - Concurrentieanalyse
kunnen bieden. De inzet van een omgevingsmanager dat (Loeve, Sanne, 2015)
zowel DVBR als zijn concurrenten aanbieden in de EMVI-plannen is hier een voorbeeld van. Iedere
partij biedt de toegevoegde waarde, omdat niet om een omgevingsmanager werd gevraagd in de
documentatie en toch gewaardeerd door de opdrachtgever. Met deze maatregel onderscheidt DVBR
zich niet ten opzicht van haar concurrenten, het is niet voldoende om de tender te winnen. DVBR kan
door het analyseren van de concurrent iets aanbieden dat een concurrent niet kan bieden, dat is het
onderscheidende vermogen van DVBR, bijvoorbeeld; een technische oplossing of de inzet van eigen
personeel voor een bepaald onderdeel als de concurrent daarvoor onderaannemers nodig heeft, etc.
Door het analyseren van de concurrentie wordt achterhaald wat zij bieden en kan daar op worden
geanticipeerd in de eigen aanbieding van DVBR, door zich op dat betreffende onderdeel te
onderscheiden. (Loeve, Sanne, 2015) Afbeelding 15 geeft niet aan hoe concurrent, DVBR en
opdrachtgever iets voor elkaar kunnen betekenen, maar op welke wijze vraag en aanbod van
opdrachtgever, bouwer en concurrent overlappen en welke relaties hier tussen zitten. Het verticaal
gearceerde is het onderscheidende vermogen van DVBR.
Hoe is de aanpak van het project doordacht?
De opmerkelijke ervaring van opdrachtgevers met EMVI-aanbestedingen is dat de partijen met de
beste kwaliteit ook laag in de prijs zitten. In 85% van de EMVI-aanbestedingen hebben zij de hele
aanpak blijkbaar beter doordacht en is deze efficiënter ten opzichte van anderen. (Kuijper, et al., 2014)
Doordat de aanpak juist doordacht en efficiënt is, kan met een lagere prijs ingeschreven worden dan
wanneer de aanpak niet juist doordacht en inefficiënt is. De goedkoopste bouwstroom van het
bouwproject en de inzet van torenkranen zijn hier een voorbeeld van. Dura Vermeer is zelf in het bezit
van torenkranen, tijdens de bouwcrisis stond een groot gedeelte op een erf opgeslagen en werden niet
gebruikt. Bij een inschrijving werd wel gerekend met de huur van een torenkraan. De inschrijfprijs
was lager als de huur in minder mate berekend werd, waardoor mogelijk het slagingspercentage
groter werd en de torenkraan op dat moment toch gebruikt werd.
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2.5 Deelconclusie
Het probleem binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR) is dat er een slagingspercentage van
33% is ten behoeve van het winnen van de tenders en te hoge tenderkosten, 1,06 – 1,30% van de
offertesom. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende kennis betreffende EMVI. De onvoldoende
kennis komt doordat de EMVI-aanbesteding van april 2013 een andere wijze van aanbesteden is en
binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen vanaf dat moment geen aandacht aan geschonken is hoe als
bedrijf met deze aanbestedingswet om te gaan. Dit betreft de type EMVI-beoordelingsmethoden, waar
de struikelblokken per EMVI-aanbesteding liggen en op welke wijze wordt beoordeeld. Maar ook
waar de nadruk per EMVI-aanbesteding ligt en hoe ze de focus kunnen achterhalen.
Bij de tender Royal Cosun heeft DVBR de nadruk gelegd om de ideale partner te zijn voor de
opdrachtgever, door zich zo open en transparant op te stellen, terwijl de opdrachtgever het
plafondbedrag van € 12.000.000, - op dat moment het belangrijkste vond.
Binnen DVBR is geen voorgeschreven proces die structuur en beheersing in het tenderproces brengt,
een procedure waarmee het slagingspercentage wordt vergroot en de tenderkosten worden verlaagd.
Binnen de organisatie van DVBR is het van belang de kennis te vergroten van EMVIbeoordelingsmethoden, op welke wijze ze de struikelblokken per beoordelingsmethode kunnen
achterhalen en de wijze van beoordelen verbreed en geïntegreerd kunnen worden. Het opnemen in
het proces van de type EMVI-beoordelingsmethode, inclusief struikelblokken, kan DVBR helpen bij
het analyseren van de beoordelingsmethode die wordt gehanteerd, de struikelblokken van die
beoordelingsmethode te elimineren en de focus bepaald worden waardoor het slagingspercentage
vergroot.
Door onderstaande stappen op te nemen in een vast tenderproces, en deze stappen bij elke tender te
hanteren wordt de kans op het winnen van tenders vergroot.








Doorrekenen van de door de opdrachtgever toegepaste beoordelingsmethode;
Het juist interpreteren van de functionele eisen;
Vraag achter de vraag van de opdrachtgever achterhalen;
Calculerend ontwerpen en ontwerpend calculeren toepassen;
Strategisch kiezen van de juiste partners voor de desbetreffende tender;
Concurrentieanalyse;
De wijze van aanpak van het project juist bedenken.

Deze stappen dienen vooraan in het proces te worden opgenomen, omdat hierdoor de focus van de
tender kan worden bepaald.
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Gestructureerd en beheerst EMVI-tenderproces met DB(M)-contractvorm

3 TENDERPROCES VAN EMVI-AANBESTEDINGEN MET DB(M)CONTRACTVORMEN
De problemen die zich binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR) voordeden in het huidige
tenderproces hebben geleid tot het ontstaan van een onvoldoende gestructureerd en ongewenst
beheerst tenderproces met als gevolg het verliezen van tenders en hoge tenderkosten. In dit hoofdstuk
is het huidige tenderproces gedetailleerd in kaart gebracht en zijn deze problemen nader toegelicht.
Daarbij is tevens inzichtelijk gemaakt op welke wijze deze problemen opgelost kunnen worden.

3.1 Huidige
tenderproces
DB(M)contractvorm

van

EMVI-aanbestedingen

met

Het huidige tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen binnen DVBR is in
kaart gebracht door middel van de resultaten uit de participerende observatie, procesbeschrijving
“Grip 2.0” (die tot stand is gekomen om meer grip te krijgen op de werkzaamheden binnen DVBR) en
interviews met intern betrokken personen van DVBR ter verificatie of het proces juist in kaart is
gebracht. De resultaten zijn verweven in een totaal proces door middel van een standaard methode
voor procesmodellering; Business Process Model and Notation 2.0 (BPMN 2.0). Het voordeel van deze
methode is dat door middel van een visueel model een bedrijfsproces duidelijk en begrijpelijk
gemaakt wordt. (Sanders, Gürdis, 2013)
Het huidige tenderproces is gedetailleerd weergegeven in bijlage 4 van het bijlagenrapport. Hierin zijn
de processtappen gegeven en tekstueel toegelicht. In deze paragraaf wordt ingegaan op de
hoofdoorzaken uit hoofdstuk 1 in relatie tot het huidige tenderproces van EMVI-aanbestedingen met
een DB(M)-contractvorm. De zes hoofdoorzaken die leiden tot een onvoldoende gestructureerd en
ongewenst beheerst tenderproces zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De invulling van het tenderteam gebeurt te laat;
Heldere afspraken met externe betrokken partijen ontbreken;
Opdrachtgevers verstrekken een grote hoeveelheid (80 - 100 stuks) documentatie;
Onvoldoende inhoudelijke kennis betreffende de wijze van EMVI-aanbestedingen;
Onvoldoende inhoudelijke kennis betreffende de UAV-gc contractvormen;
Onvoldoende kennis vastgelegd binnen DVBR.

De zes voorgaande genummerde hoofdoorzaken hebben allen een specifieke relatie in het huidige
tenderproces. De voorgaande nummering zijn weergegeven in onderstaande afbeelding op welk
moment de hoofdoorzaak een relatie heeft tot het huidige tenderproces. Het huidige tenderproces
bestaat uit een drietal hoofdstappen en de selectiefase bestaat uit een zevental deelprocesstappen,
eveneens gegeven in onderstaande afbeelding.

Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met een DB(M)-contractvorm
Acquisitiefase

Pré-selectiefase
2. 3.

3.

Selectiefase
3. 6.

Selectiefase
Team
samenstellen

1. 2.

Uitvraag
analyseren

4. 5.

Kick-off
houden

Uitvraag
uitwerken

Aanbesteding
inschrijven

Gunning
bekendmaken

Overeenkomst
ondertekenen

4. 5.

Afbeelding 16 – Knelpunten in relatie tot het huidige tenderproces binnen DVBR.
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Doordat het huidige tenderproces gedetailleerd in kaart is gebracht is achterhaald waardoor de
hoofdoorzaken tot stand zijn gekomen. Het huidige tenderproces dient mede als input voor het her in
te richten tenderproces. Hieronder is per hoofdoorzaak aangegeven waarom deze op de
desbetreffende plek in Afbeelding 16 in relatie staat tot het huidige tenderproces. De hoofdoorzaken
komen voornamelijk voor tijdens de selectiefase van het tenderproces binnen DVBR.
1.

De invulling van het tenderteam gebeurt te laat;
Het team samenstellen gebeurt pas op het moment nadat DVBR bevestigd heeft gekregen dat
ze mogen deelnemen aan de selectiefase. Het tenderteam moet op dat moment nog
samengesteld worden, waardoor één of twee weken verloren gaan voordat daadwerkelijk met
het uitwerken van de tender gestart wordt. Dit is kostbare tijd die men aan het einde van de
tender tekort komt, waardoor er geen review c.q. controle meer plaats kan vinden. Het
vormen van het tenderteam vond plaats door middel van overleg tussen directie en hoofd
voorbereiding, waarbij werd besloten zonder enige criteria (bijvoorbeeld kennis en capaciteit)
en overleg met de betrokkenen wie deel uit maakte van het tenderteam.

2.

Heldere afspraken met externe betrokken partijen ontbreken;
Bij het samenstellen van het team en dan ook met het aantrekken van externe partijen in de
pré-selectiefase en/of in de selectiefase ontbreekt het maken van eenduidige afspraken en het
documenteren hiervan, waardoor tijdens het huidige tenderproces men niet gewezen kon
worden op eventueel gemaakte afspraken. In het huidige tenderproces is geen moment
vastgelegd waarin afspraken en welke afspraken met elkaar gemaakt moeten worden.

3.

Opdrachtgevers verstrekken een grote hoeveelheid (80 - 100 stuks) documentatie;
De opdrachtgever verstrekt in de acquisitiefase, de pré-selectiefase en de selectiefase
documentatie. De meeste documentatie wordt verstrekt tijdens de selectiefase. Uit het huidige
tenderproces blijkt dat men bij het analyseren van de uitvraag, in de selectiefase, men moeite
heeft met het tot zich nemen van de grote hoeveelheid documentatie. Dit komt doordat er
geen eenduidige methode is beschreven in het huidige tenderproces binnen DVBR betreffende
het analyseren van de documentatie. Men krijgt hierbij de documentatie over de schutting
gegooid, waarbij verwacht wordt dat men voor de start van de kick-off alle documentatie tot
zich heeft genomen.

4.
5.

Onvoldoende inhoudelijke kennis betreffende de wijze van EMVI-aanbestedingen;
Onvoldoende inhoudelijke kennis betreffende de UAV-gc contractvormen;
Tijdens het analyseren van de uitvraag krijgt men een grote hoeveelheid documentatie over de
schutting gegooid. Doordat er te weinig inhoudelijk kennis is betreffende de wijze van EMVIaanbestedingen en de kennis betreffende de UAV-gc contractvorm weet men niet op welke
wijze ze de stukken dienen te analyseren om de juiste focus, behorende bij de desbetreffende
tender, te kunnen bepalen. Tijdens het uitwerken van de uitvraag worden hierdoor niet de
juiste onderdelen uitgewerkt, maar ook weet men niet waar ze tijdens het uitwerken van de
uitvraag nog meer op dienen te letten betreffende de risico’s en verantwoordelijkheden
behorende bij een UAV-gc contractvorm.

6.

Onvoldoende kennis vastgelegd binnen DVBR.
Binnen DVBR zijn tijdens de selectiefase onvoldoende onderleggers beschikbaar, waardoor
per tender nieuwe documenten worden gegenereerd om informatie te kunnen verwerken. Dit
kost extra tijd en geld, dat niet ten goede komt aan de tenderkosten.

Daarnaast bleek uit het huidige tenderproces dat bij het uitwerken van de uitvraag men voornamelijk
per discipline zijn of haar disciplinaire taken uitwerkte (gegeven in bijlage 4), zonder enige
afstemming met andere disciplines. Hierdoor kwam het voor dat men niet van elkaar wist wie wat
uitwerkte en men niet van elkaars in- en output gebruik maakte.
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3.2 Aandachtspunten bij een tenderproces
Naar aanleiding van interviews met intern betrokkenen, externen en het uitvoeren van een literatuuronderzoek kwamen onderstaande aspecten naar voren, die van belang zijn om op te nemen in het
tenderproces die de kans op het winnen van een tender vergroten en de tenderkosten reduceren.




Planning;
Beslismomenten;
Analyse van de uitvraag;





Kick-off;
Oplossingen creëren;
Transactiekosten (tenderkosten).

Planning
Een planning is essentieel. Daarin zijn mijlpalen aangegeven (zowel van de opdrachtgever als van het
tenderteam). Hierin staan afspraken wanneer een bepaald onderdeel aangeleverd wordt. Het opzetten
van deze planning is de eerste stap, het bijhouden ervan is aan de tendermanager. Door zich tijdens de
tender aan de planning (afspraken) te houden voorkomt DVBR dat de aanbieding leidt onder een
eindsprint, waardoor geen review meer mogelijk is. (Kuijper, et al., 2014, p. 56)
Beslismoment
In interne interviews betreffende het interne tenderproces zijn beslismomenten om aan een tender
mee te doen nogmaals ter sprake gekomen. Interne betrokkenen achten het belangrijk dat een
weloverwogen beslismoment plaats vindt om aan een tender mee te doen. “De capaciteit van interne
betrokkenen”, “valt de tender binnen het bereik van DVBR” en “maakt DVBR kans om de tender te
winnen” kunnen hierbij besproken worden. Anders is het verloren tijd en ook kosten, wanneer er
wordt deelgenomen.
Deelname aan een tender heeft een economisch en strategisch aspect. Elk verworven werk (project)
vormt ook de referentie voor volgende werken. “Met werk wordt werk gecreëerd”. Onderstaande
redenen zijn gesteld om deel te nemen aan een tender. (Kuijper, et al., 2014, p. 60)








Het werk zit in het primaire marktgebied van DVBR;
Het werk sluit aan op de sterkten en ervaringen van DVBR;
DVBR ziet bijzondere kansen in deze opgave;
Het werk past in de marktfocus, c.q. primaire klantengroep van DVBR;
DVBR is onderscheidend op de benoemde EMVI-criteria ten opzichte van de concurrentie.
Trek lering uit wel/niet geslaagde selecties.
Waar kan het bedrijf in prijs en / of kwaliteit het verschil maken?

Analyse van de uitvraag
Het analyseren van de uitvraag is een grote opgave, aangezien de hoeveelheid documenten die de
opdrachtgever verstrekt over het algemeen aanzienlijk is. Toch is het van belang de uitvraag met het
hele tenderteam te analyseren. Hierdoor wordt een gezamenlijk begrip van de opgave gecreëerd en
andere aspecten, kansen en risico’s worden belicht. Daardoor ontstaat een verdieping van de gestelde
vraag. (Kuijper, et al., 2014, p. 84)
Het tenderteam bepaalt na de analyse waar de creatieve ruimte voor een onderscheidende aanbieding
zit. De opdrachtgever heeft hier over het algemeen zelf al over nagedacht en in de uitvraag
gecommuniceerd. Door het analyseren van de uitvraag komt men achter de gedachte van de uitvraag.
Kick-off
Een kick-off wordt binnen DVBR vooraf aan de start van de tender gehouden. Er zijn drie interne
kick-off’s bijgewoond en met elkaar vergeleken (allen UAV-gc projecten met een DB(M) contractvorm,
met EMVI als gunningscriterium). Hierbij is onderzocht wat de verschillen en overeenkomsten waren.
De besproken onderdelen zijn gegeven in Tabel 11. Hieruit is opgemaakt dat geen standaard kick-off
wordt gehanteerd. Een nieuwe kick-off opzetten bij elke tender kost extra tijd en geld (tenderkosten).
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Tabel 11 - Kick-off onderdelen vergelijking DVBR

Interne kick-off’s
Tender 1 – EATC
Team tenderfase
Data tender opdrachtgever
Interne planning
Concurrentie
Gunningscommissie
Opgave samenvatting
Locatie
Indieningsstukken kwalitatief deel
Indieningsstukken kwantitatief deel
Beoordeling

Tender 2 – Royal Cosun

Tender 3 – De Gaarden

Planning Opdrachtgever

Tenderteam
Tenderplanning opdrachtgever
Tenderplanning team

Opdrachtgever
Opgave samenvatting

Gunningsfase - criteria
Aandachtspunten voor de tender

Opgave samenvatting

De gunningsleidraad- beoordeling
De pré-selectiefase
Strategie

Het is van belang dat onderstaande onderdelen bij de tender besproken worden, omdat hierdoor een
gezamenlijk belang wordt gecreëerd. (Kuijper, et al., 2014, p. 86)











Kennismaking tenderteamleden;
Uitspreken van verwachtingen van elkaar (verwachtingenmanagement);
De uitvraag en “de vraag achter de vraag”;
Bespreken van de doelen van de opdrachtgever en als tenderteam;
Kansen en risico’s van het project bespreken;
Het proces en de integrale aanpak;
Planning en mijlpalen, zowel van de opdrachtgever als van de tenderteamleden;
 Hierin kunnen afspraken over de deelproducten, de informatiebehoefte van de
tenderteamleden en het verdelen van de taken van een ieder in worden opgenomen.
Het inrichten van de communicatie;
Hoe het totale eindresultaat geborgd wordt.

Vooraf aan een kick-off is een tenderteam vastgesteld. Tijdens de kick-off kan alsnog besproken
worden of de juiste leden deel uit maken van het team, om zeker te zijn of met het juiste team de
tender wordt uitgewerkt. Uit interviews met diverse disciplines blijkt dat in het huidige proces geen
verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken en dat zij het belangrijk vinden om dit op te nemen.
Een standaard kick-off kan opgesteld te worden, waarbij de onderdelen uit tabel 11 aangevuld
worden met onderdelen uit bovenstaande opsomming, om meer structuur in de kick-off van tenders
te krijgen. Waarbij een verslag van de kick-off’s gemaakt wordt om bij een volgende kick-off als input
te gebruiken ten behoeve van destijds gemaakte afspraken. Hierdoor wordt bij een volgende tender
geen extra werk verzet, waardoor de tenderkosten gereduceerd kunnen worden.
Oplossingen creëren
In een creatief proces kunnen meerdere oplossingen met elkaar vergeleken en gecombineerd worden.
Deze oplossingen kunnen in een trade-off-matrix worden weergegeven. In deze matrix worden de
verschillende oplossingen, door eigen teamleden, aan de hand van opgestelde criteria beoordeeld. De
variant die het beste scoort wordt uiteindelijk gekozen tot oplossing voor een bepaald onderdeel. Het
is van belang de keuze gezamenlijk te maken en vast te leggen, waardoor een gedragen aanbieding
ontstaat. (Kuijper, et al., 2014, p. 88) Door voorgaande toe te passen in het tenderteam en in het archief
op te slaan hoeft het uitvoeringsteam na gunning niet een andere oplossing te bedenken dat eventueel
goedkoper en/of slimmer is. Het tenderteam heeft dat namelijk al gedaan in de tenderfase, dit
bespaart tijd en geld na gunning.
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Transactiekosten (tenderkosten)
De tenderkosten binnen DVBR zijn hoger dan de gestelde tenderkosten uit onderzoek van het
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en dienen daarom gereduceerd te worden. Deze kosten
worden in belangrijke mate bepaald door de uitvraag van de opdrachtgever, maar ook door het eigen
handelen van de opdrachtnemer tijdens het tenderproces. (Kuijper, et al., 2014) De totale tenderkosten
zijn voor 60 tot 70 % (schatting) afhankelijk van de uitvraag en voor 30 tot 40% (schatting) afhankelijk
van hoe DVBR de tender aanpakt. (Klaassen & Geernaert, 2015)
Door het tenderproces te structureren en de tips uit Tabel 12 op te volgen is de verwachting dat de
tenderkosten dalen. Deze tips hebben betrekking op het handelen van DVBR doordat deze in het
huidige tenderproces niet worden uitgevoerd.
Tabel 12 – Aandachtspunten ten behoeven van het reduceren van de tenderkosten. (Kuijper, et al., 2014)

Aandachtspunt
1.

Maak het product modulair

2.

Adviseer opdrachtgever snel te
trechteren naar enkele aanbieders

3.
4.
5.

Adviseer de opdrachtgever het
aantal indieningsproducten te
beperken
Beperk de kosten van bijzondere
presentaties
Neem een procesmanager voor
een in-een-keer-juiste aanpak.

6.

Benut het leereffect

7.

Kruip samen in een hok

Tenderkosten reductietips
Toelichting
Configureer het eindproduct “onder de motorkap” zonder dat de
opdrachtgever het als een standaardproduct ervaart, dat geeft meer
kwaliteit dan wanneer dit niet wordt gedaan en bespaart kosten.
De nieuwe aanbestedingswet adviseert te trechteren naar ca. 3
inschrijvers. Dit scheelt maatschappelijke kosten ten opzichte van
wanneer er bijvoorbeeld 11 inschrijvers zijn.
Vraag de opdrachtgever om een aanbieding van enkele A4-tjes in te
kunnen leveren. De winnende aanbieding kan in een vervolgstap zijn
aanbieding nader specificeren voor contractvorming.
Video’s en maquettes geven niet de doorslaggevende informatie.
Het wiel niet opnieuw uitvinden als voor het eerst een UAV-gc project
wordt gedaan. Gebruik ervaringen van anderen.
Co-makers die op elkaar zijn ingespeeld zijn tientallen procenten
productiever, ook in de aanbiedingsfase.
Fysiek samenzijn van het tenderteam bevordert de multidisciplinaire
aanpak en versnelt optimalisaties.

Deze aandachtspunten gelden voor het gehele tenderteam, ook voor de externen die betrokken zijn bij
het team. Waarbij het van belang is dat DVBR hierin de leiding neemt, omdat DVBR ook de
uiteindelijke verantwoordelijke is voor de tender.
Het verdient aanbeveling dat DVBR een nieuwe tender start met een (extern) tenderteamlid die
ervaring en kennis heeft met UAV-gc projecten en daarbij een persoon uit de eigen organisatie “mee
laat kijken” waardoor hij of zij ook deze kennis en ervaring opdoen en niet het “wiel” opnieuw hoeft
uit te vinden. Het verlaagt ook mogelijk de tenderkosten van externen als zij hierin worden
geadviseerd door DVBR.
Het laten deelnemen van externen aan een tender die op elkaar zijn ingespeeld bespaart mogelijk
tenderkosten, doordat zij elkaars werkwijze kennen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.
“Het nadeel hiervan is gemakzuchtigheid en het idee dat het “allemaal wel goed komt”. Een tender is een kort
traject, waarin veel productie geleverd moet worden in een korte tijd. Ze moeten dan kritisch naar elkaar kunnen
zijn en wanneer men elkaar goed kent is de verwachting dat dat minder wordt gedaan. Bij langdurige
samenwerking helpt het wel als men op elkaar ingespeeld is.”1
Het is aan DVBR om hierover een afweging te maken om dit advies wel of niet over te nemen.

1

Quote: Adjunct directeur Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV, d.d. 22-09-2015.
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3.3 Vormen van een tenderteam
De invulling van het tenderteam (zowel intern als extern) en het moment hiervan gebeurt slechts
nadat bekend wordt dat DVBR mag deelnemen aan de selectiefase. Dit is een hoofdoorzaak dat lijdt
tot een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces. Daarnaast blijkt uit
verdiepende interviews dat men zich afvraagt of het team uit de juiste mensen bestaat voor de
desbetreffende tender. Binnen DVBR werd een tenderteam niet vormgegeven aan de hand van
criteria, maar op directie niveau werd bepaald wie deelneemt aan de tender, ongeacht bijvoorbeeld
beschikbaarheid, interesse en ervaring. Royal Cosun en EATC (UAV-gc projecten) werden beiden
door interne tenderteamleden gedaan zonder kennis en ervaring met UAV-gc. Het juiste moment om
een team te vormen en welke criteria kunnen helpen bij het vormen van het team is in kaart gebracht.
Het tenderproces van EMVI-aanbestedingen met UAV-gc contractvormen is een intensief
samenwerkingsproces. Het kiezen van de juiste medespelers is hierbij van belang, terwijl dat vaak
onder tijdsdruk plaats vindt. Het is van belang dat DVBR snel schakelt om de beste partijen te
contracteren, omdat deze anders door anderen inschrijvende partijen worden gecontracteerd. Het is
daarom des te belangrijker om te weten welke aanbestedingen eraan komen, waarna bepaald kan
worden uit welke competenties het aanbiedingsteam behoort te bestaan. Criteria waaraan een intern
tenderteam kan worden samengesteld zijn:











kennis aan de hand van de uitvraag, bijvoorbeeld bij een;
 utiliteitswerk geen woningbouw expert opnemen in het tenderteam
 renovatieproject geen nieuwbouw expert opnemen in het tenderteam
samenwerkingscapaciteiten c.q. profielen volgens het “Tenderteamwiel samenstelling”;
Groen: Heeft oog voor de omgeving, plezier in de samenwerking en ziet kansen.
Rood: Zorgt dat het team focus heeft en voortdurend verbeterd.
Blauw: Bewaakt sfeer en houdt rekening met de individuele gevoelens
Geel: Evalueert en implementeert, maakt systeem en proces slimmer.
netwerk / connecties met opdrachtgever;
 Kennis over de processen van de opdrachtgever
capaciteit c.q. beschikbaarheid;
enthousiasme / interesse in het uitvoeren van de tender;
creativiteit;
Afbeelding 17 – Tenderteam(UAV-gc) ervaring;
wiel samenstelling (Standaard
abstractieniveau.
tenderdocumenten, 2013)

In Tabel 13 is nader ingegaan op de competenties waarbij het van belang is dat deze in het tenderteam
terugkomen.
Tabel 13 – Selectiecriteria voor UAV-gc tenderteamleden (Kuijper, et al., 2014, pp. 65 - 66)

Selectiecriteria voor UAV-gc tenderteamleden
Competenties
UAV-gc competenties,
Beschikbare oplossingen en
ervaring met:
referenties





functioneel specificeren
aantonen ontwerpeisen
aanvoeren van bewijsmateriaal
aantonen van prestatie eisen in
de onderhoudsfase




Overige competenties op
succesbepalende vlakken:

Inbreng van relevante
referenties
Ervaring met kritische
systeemonderdelen, zoals bv.
installaties of bouwfysische
oplossingen.





Kennis van het
gebruiksproces
Presentatie en
communicatievaardigheden
Creatieve vaardigheden

Commitment t.b.v. projectdoel
Proactieve houding



Bijdrage aan het teamgedrag



Houding en gedrag



Betrouwbare teamleden
Over “muurtjes” kunnen kijken
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Het gaat in de aanbestedingsfase om “de vraag achter de vraag”. Hierbij is inlevingsvermogen in de
behoefte van de klant doorslaggevend en zijn creativiteit en communicatievaardigheden
succesbepalend. (Kuijper, et al., 2014, p. 58) Het is van belang de opgave eerst geheel te analyseren
voordat geproduceerd wordt, omdat hierdoor een gerichtere focus bepaald kan worden. Personen die
eerst analyseren voordat ze produceren hebben een bepaald abstractieniveau. Bij het abstract denken
gaat het om voorstellingen en inlevingsvermogen die men van bepaalde zaken kan maken die men
niet in de realiteit kan zien, voelen of met andere zintuigen kan waarnemen. Het vereist een groter
voorstellingsvermogen in tegenstelling tot wanneer iets concreet is. De functionarissen met een
bepaald abstractieniveau zijn hieronder gegeven, afkomstig uit het Integraal Projectmanagement
Model. (Expertgroep Projectmanagement, 2008) Rijkswaterstaat hanteert dit bij het vormen van teams.







De projectmanager stuurt het projectteam, bewaakt de onderlinge raakvlakken en zorgt voor
het samenbindend leiderschap dat de spelers tot een team bindt en het teamgevoel versterkt.
De manager projectbeheersing heeft een integrale sturing op risico’s ten aanzien van tijd, geld,
kwaliteit en bereik en is de primaire voorwaarde voor succesvolle integrale projectbeheersing.
De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van het
project en is daarmee de intermediair tussen de projectorganisatie en haar omgeving. Deze
omgeving wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project.
De technisch manager is gericht op het gewenste technisch resultaat voor de klant.
De contractmanager is verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van het vaststellen
van de inkoopbehoefte, het opstellen van het inkoopplan, de contractvoorbereiding en
contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit
en risico. Waarbij rekening wordt gehouden met de markt.

In interviews met intern betrokkenen is aangegeven dat een (voorlopig) team samengesteld kan
worden zodra DVBR de informatie heeft die het type uitvraag weergeeft, waardoor geen tijd verloren
gaat in de selectiefase. Het is afhankelijk van de planning van de opdrachtgever wanneer deze
documenten worden verstrekt en of er externe adviseurs opgegeven dienen te worden bij de
inschrijving van de pré-selectiefase. Het is van belang dat eerst het interne tenderteam (betrokkenen
vanuit DVBR) bepaald wordt, waarna in gezamenlijk overleg de juiste externe adviseurs bepaald
kunnen worden.
Uitvoeringsteam ten behoeve van ontwerp en realisatie
Tijdens het tenderproces is het van belang rekening te houden met het uitvoeringsteam na gunning,
omdat het voor kan komen dat de opdrachtgever hier naar vraagt. Zodra de opdrachtgever hier niet
naar vraagt kan DVBR tevens bepalen welk personen het uitvoeringsteam vormen, dan kunnen zij
hier van tevoren op de hoogte worden gesteld. Men hoeft het team dan niet meer samen te stellen na
gunning, waardoor men direct kan starten met ontwerp uitwerken. Hierdoor gaat geen tijd verloren
met het vormen van een uitvoeringsteam. Competenties waarbij het van belang is dat een UAV-gc
uitvoeringsteam aan voldoet zijn:






een integrale aanpak van het ontwerp- en uitvoeringsteam;
een open proactieve houding, creatief zijn in oplossingen;
positieve feedback geven op gerealiseerd werk dat verricht is;
systematisch kunnen werken;
beslisvaardig zijn. (Kuijper, et al., 2014, p. 130)

Voorgaande kan opgenomen worden in het her in te richten tenderproces om zodanig het juiste team
aan de hand van de criteria op het juiste tijdstip in de tender te kunnen bepalen en vast te leggen.
Hierdoor wordt het probleem binnen DVBR betreffende het vormen van het team en het moment
hiervan opgelost. Het team kan gevormd te worden als de informatie van het type uitvraag is
ontvangen. Het juiste tenderteam wordt vormgegeven aan de hand van de gegeven criteria en UAVgc competenties.
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3.4 Afspraken tijdens een tender met extern betrokken personen
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van externe partijen, omdat afspraken niet worden
gedocumenteerd en daardoor men de externe partijen niet kan wijzen op de gemaakt afspraken. De
afspraken die van belang zijn te maken tussen tenderteamleden onderling zijn in deze paragraaf in
kaart gebracht.
Het is van belang dat afspraken vooraf aan de tender gemaakt worden, zodat vanaf het begin van de
tender men na kan gaan of men de gemaakte afspraken nakomt. Het documenteren van de afspraken
helpt bij het op elkaar wijzen wanneer afspraken niet worden nagekomen. Daarnaast kan het ook als
referentie dienen voor een volgende tender, om na te gaan welke afspraken eerder zijn gemaakt en of
dat destijds de juiste afspraken waren. Bij een volgende tender worden tijd en kosten bespaard omdat
niet nagegaan hoeft te worden welke afspraken van belang zijn om te maken.
Het is van belang samenwerkingsafspraken te maken om tot een gestructureerd proces te komen.
Ondanks de tijdsdruk tijdens een tender is het toch zaak om helderheid (vastleggen van afspraken) te
verkrijgen over zowel het aanbiedingstraject als ook het traject bij eventuele gunning. Onderstaande
vragen dienen afgestemd worden, om te bepalen op welke wijze er wordt samengewerkt en om daar
tijdens het tenderproces op te kunnen sturen. (Kuijper, et al., 2014, p. 88 en 90)












Wie staat aan de lat voor welke onderdelen van de aanbieding?
Hoe organiseren we de integrale aanpak? Wat verwachten we van elkaars betrokkenheid?
Wat zijn de mijlpalen in ons proces? Wat zijn de beslismomenten?
Hoe leggen we onze besluiten en keuzes vast?
Hoe organiseren we de integrale toetsing van onze aanbieding?
Hoe verdelen we de investeringen in dit aanbiedingstraject?
Hoe worden de aanbiedingskosten met elkaar verdeeld?
Hoe organiseren we in de aanbiedingsfase de communicatie?
Hoe stellen we projectbelangen centraal boven individueel belangen?
Hoe worden de risico’s en verantwoordelijkheden op specifieke raakvlakken verdeeld?
Hoe wordt omgegaan met de tijdens de tender ontwikkelde informatie?

Verwachtingenmanagement is volgens intern betrokkenen een belangrijk onderdeel binnen een
tender, omdat hierbij wordt uitgesproken wat men van elkaar verwacht en op welk moment, waar
men vervolgens tijdens het tenderproces op kan sturen. Hiervoor kunnen onderstaande onderdelen
op elkaar afgestemd worden.










Wie is verantwoordelijk voor welke onderdelen binnen een tender? (demarcatielijst)
Wanneer moet wat 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 de indieningsmap?
Wie werkt aan welk aanbiedingsproduct?
Wat is het detailniveau/type van de uitwerkingen? (bijvoorbeeld van tekeningen)
Wat moet de kwaliteit van de uitwerkingen zijn? (bijvoorbeeld van tekeningen)
Hoeveel tijd besteden we aan de desbetreffende tender?
Wat zijn de verwachtingen van de opdrachtgever?

Door het uitspreken van verwachtingen van elkaar binnen een tenderteam en het gezamenlijk
uitwerken van een tenderplanning, worden de tenderkosten volgens de geïnterviewde interne
personen nauwkeuriger begroot.
Volgens de geïnterviewde interne personen is het van belang afspraken te maken met externe
betrokken partijen betreffende het project na gunning. Dit betreft bijvoorbeeld het formeel vastleggen
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van een opdracht of bijvoorbeeld een architect de opdracht krijgt om alleen het ontwerp te maken
voor de tender of ook direct de opdracht voor de uitwerking na gunning. Hierdoor kunnen er geen
onduidelijkheden ontstaan na (eventuele) gunning, waarbij de architect bijvoorbeeld dacht dat hij het
bouwtechnisch uit mocht werken en DVBR het technische wil laten uitwerken door een ander bureau.
Daarnaast is het van belang afspraken te maken over de kosten van de externe adviseurs, omdat de
externe tenderkosten gemiddeld 71,6% zijn van de totale tenderkosten. Dit blijkt uit een nadere
analyse naar de tenderkosten, die de tenderkosten 1,06 - 1,30% van de offertesom hebben gevormd.
De afspraak die gemaakt kan worden is als volgt: De tenderkosten van een architect bedragen
bijvoorbeeld € 10.000, -, doordat hij deelneemt aan de tender krijgt de architect € 5.000, - vergoed door
DVBR. Mochten ze de tender gegund krijgen, dan worden de overige €5.000, - alsnog door DVBR
vergoed. Hierdoor reduceer je de tenderkosten voordat men weet of de tender gewonnen wordt of
niet. Daarnaast daagt DVBR de architect in dit geval extra uit om het meest aansluitende ontwerp aan
de uitvraag te maken, omdat hij na gunning pas de resterende kosten vergoed krijgt die hij heeft
besteed aan de tender.
Daarnaast is het van belang dat niet met de externe partijen gestart wordt, voordat zij de
daadwerkelijk tenderkosten hebben opgegeven. Hierdoor wordt voorkomen dat achteraf (na de
tender) alsnog een X-bedrag aan kosten wordt gedeclareerd die door de externe partijen extra zijn
gemaakt.
Volgens de intern geïnterviewde personen is het van belang om afspraken met elkaar te maken om
een gestructureerd proces te verkrijgen. Door de afspraken te documenten kan men tijdens het
tenderproces bewaken of de afspraken ook nagekomen worden.

3.5 Tenderdocumenten binnen Dura Vermeer Bouw
Binnen DVBR is onvoldoende kennis vastgelegd, wat bij kan dragen aan de structuur en beheersing
van een tenderproces. De tenderdocumenten binnen DVBR die betrekking hebben op de structuur en
beheersing van het tenderproces en welke ze daarvan gebruiken zijn daarom in kaart gebracht in
bijlage 5.
De procedurebeschrijving en processchema’s van Grip 2.0 beschrijven niet inhoudelijk de stappen die
tijdens een tender gevolgd dienen te worden, maar voornamelijk de overdracht van de begroting
vanuit de aanbesteding naar de voorbereiding.
De documenten die binnen DVBR niet ter beschikking zijn en die wel voor meer structuur en
beheersing van het proces kunnen zorgen worden in onderstaande opsomming gegeven. Deze
informatie is gegenereerd aan de hand van interviews met meerdere betrokkenen binnen DVBR. Door
te standaardiseren van documenten worden tijd en kosten bespaard tijdens de tender, wat de
tenderkosten reduceert. Standaard tenderdocumenten:







die een korte beschrijving geeft over de tender, waardoor een ieder in één oogopslag kan
lezen waar de tender over gaat;
die meerdere beschrijvingen van tenders samenvat, om te hanteren als referentie;
die de onderdelen bij een kick-off bespreken;
die het proces van de tender weergeeft;
die de beschikbaarheid van de tendermanager c.q. projectmanagers weergeeft;
waarin vragen zijn vastgelegd om de tender te kunnen evalueren, ook tussentijds.

DVBR is een onderdeel van Divisie Dura Vermeer Bouw & Vastgoed. Andere vestigingen van de
Divisie doorlopen ook tenders. De in de bovenstaande opsomming zijn documenten die niet ter
beschikking zijn gesteld binnen DVBR, maar wil niet zeggen dat de andere maatschappijen deze
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documenten niet hebben. Vandaar dat is nagegaan welke documenten bij een andere
werkmaatschappijen worden gehanteerd. Dura Vermeer Bouw Midden West (DVBMW), te Cruquius
en Dura Vermeer Bouw Zuid West (DVBZW), te Rotterdam hebben in een interview aangegeven zelf
geen documenten te hebben die het proces gestructureerd en beheerst kunnen laten verlopen.
Onderstaande vestigingen hebben wel eigen documenten die tevens in bijlage 5 zijn gegeven.



Dura Vermeer Bouw & Vastgoed (DVB&V), te Houten;
Dura Vermeer Bouw Hengelo (DVBH), te Hengelo;

Met het in kaart brengen van deze documenten is nagegaan welke documenten binnen Divisie Dura
Vermeer Bouw & Vastgoed al beschikbaar zijn en van toepassing kunnen zijn voor DVBR. Dit zijn:






samenvatting tenderopgaven;
standaard tenderfase document;
major steps tenderproces / stappenplan en handleiding tenderproces;
planning tendermanagers;
tenderdashboard, voor het beheersen van de tender.

Tijdens het ontwikkelen van het her in te richten tenderproces kan rekening gehouden worden met
deze documenten, waardoor geen documenten worden ontwikkeld die binnen andere vestigingen
beschikbaar zijn.

3.6 Deelconclusie
Binnen DVBR is een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces met als gevolg:
te hoge tenderkosten (1,06 – 1,30% van de offertesom) en een slagingspercentage van 33%.
Dit probleem wordt veroorzaakt doordat het tenderteam te laat vormgegeven wordt en niet aan de
hand van bepaalde criteria. Daarnaast worden geen eenduidige afspraken gemaakt over het verloop
van het tenderproces met externe partijen. Afspraken die eventueel gemaakt werden, waren niet te
achterhalen omdat deze niet gedocumenteerd zijn. Tevens zijn er onvoldoende handleidingen binnen
DVBR beschikbaar die een tender gestructureerd en beheerst kunnen laten verlopen. Het
processchema van Grip 2.0, waarbij het niet inhoudelijk ingaat op het tenderproces, en een
stukkenregistratieformulier worden niet gehanteerd terwijl die documenten wel ter beschikking zijn.
Het tenderproces wordt meer gestructureerd, wanneer het samenstellen van het tenderteam aan de
hand van criteria op een vast moment in het tenderproces plaats vindt. Daarnaast wordt er ook meer
structuur gegeven door het maken en documenteren van afspraken. Deze kan men tijdens het
tenderproces bewaken of ze worden nagekomen. Tevens draagt het standaardiseren van documenten
ook bij aan het structuren van het tenderproces. Hierdoor worden de tenderkosten mogelijk
gereduceerd en het slagingspercentage vergroot.
Het is van belang dat het tenderproces is voorzien van onderstaande criteria waar een tenderteam aan
dient te voldoen, zodat tijdens de kick-off gecontroleerd kan worden of de juiste mensen aan tafel
zitten. Het tenderteam kan gevormd worden zodra er informatie binnenkomt over het type project.








Capaciteit c.q. beschikbaarheid;
Kennis aan de hand van de uitvraag / (UAV-gc) Ervaring;
Samenwerkingscapaciteiten c.q. profielen volgens het “Tenderteamwiel samenstelling”;
Enthousiasme / interesse in het uitvoeren van de tender;
Creativiteit;
Netwerk / connecties met opdrachtgever;
Abstractieniveau, bijvoorbeeld de tenderteamleden uit het Integraal Projectmanagement
(IPM) model.
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Het beheersen van de samenstelling van het tenderteam kan gedaan worden door de tendermanager
om te controleren of dit ook daadwerkelijk op het vastgestelde moment plaatsvindt. De controle of dat
het tenderteam voldoet aan de gestelde criteria kan gedaan worden tijdens de kick-off, om na te gaan
of er bepaalde disciplines worden gemist in het tenderteam of dat de juiste personen deel uit maken
van het team. Door afspraken aan het begin van de tender te maken en te documenteren kan de
tendermanager gedurende de tender beheersen of de afspraken worden nageleefd.
Het tenderproces krijgt meer structuur en de tenderkosten worden mogelijk gereduceerd door het
opnemen van onderstaande opgesomde aandachtspunten in het her in te richten tenderproces.







Een planning waarin afspraken en verwachtingenmanagement worden opgenomen;
Beslismomenten over het deelnemen aan een tender, een weloverwogen besluit bespaart het
verliezen van tenders en ook kosten;
Een analyse van de uitvraag, om de vraag achter de vraag achterhalen;
Een kick-off: waarin standaard onderdelen van de tender worden besproken en de
strategie/focus van het tenderteam wordt gevormd voor de desbetreffende tender;
Het bedenken van meerdere oplossingen en deze documenteren in een matrix;
De tips om de tenderkosten te reduceren.

Het is van belang in het her in te richten tenderproces een processtap aan het begin van de tender op
te nemen waarbij afspraken gemaakt worden met alle tenderteamleden, zodat tijdens de tender
bewaakt kan worden of ze ook worden nagekomen. Afspraken over het organiseren van de integrale
aanpak, mijlpalen, vastleggen van besluiten en keuzes, communicatie, projectenbelangen boven het
individueel belang, risico’s en verantwoordelijkheden van specifieke raakvlakken en de ontwikkelde
informatie tijdens de tender. Maar ook het uitspreken en vastleggen van verwachtingen van elkaar en
afspraken over hoe om te gaan met de tenderkosten van externen. De tenderkosten per adviseur
bijvoorbeeld opdelen in twee delen, dat de adviseur één deel vergoed krijgt na afloop van de tender
en het tweede deel nadat de tender gegund is.
Het is van belang om in het proces standaard documenten op te nemen waardoor het proces meer
gestructureerd en beheerst verloopt en tijd en kosten worden bespaard. Standaardiseren van
documenten:







die een korte beschrijving geeft over de tender, waardoor een ieder in één oogopslag kan
lezen waar de tender over gaat;
die meerdere beschrijvingen van tenders samenvat, om te hanteren als referentie;
die de onderdelen bij een kick-off bespreken;
die het proces van de tender weergeeft;
die de beschikbaarheid van de tendermanager c.q. projectmanagers weergeeft;
waarin vragen zijn vastgelegd om de tender te kunnen evalueren, ook tussentijds.
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Gestructureerd en beheerst EMVI-tenderproces met DB(M)-contractvorm

4 RISICO’S EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ EEN DB(M)
CONTRACTVORM (UAV-GC)
Binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR) is niet duidelijk welke verantwoordelijkheden en
risico’s zij lopen na (eventuele) gunning bij het aangaan van een project met een UAV-gc
contractvorm. DVBR als zelfstandige organisatie is niet eerder met opdrachtgevers met UAV-gc
contractvormen in aanraking geweest dan de geobserveerde tendertrajecten. Daardoor is geen kennis
opgedaan betreffende deze contractvormen. De risico’s en verantwoordelijkheden van een UAV-gc
contractvorm zijn daarom in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt.
De wijze van het waarborgen van de kwaliteit tijdens de voorbereiding en uitvoering bij een UAV-gc
project (na gunning) is tevens onvoldoende bekend binnen DVBR, door geen eerdere ervaringen met
UAV-gc projecten. De eisen en wensen die de opdrachtgever stelt in de vraagspecificatie zijn
kenmerken van het product of proces en voldoen aan de behoeften en verwachtingen. DVBR dient te
borgen dat deze eisen en wensen voldoen bij de aanbieding en na gunning. Hoe de kwaliteit hiervan
te kunnen borgen zijn door middel van handreikingen inzichtelijk gemaakt. De kwaliteitswaarborging
bepaalt tevens op welke wijze omgegaan kan worden met de risico’s en verantwoordelijkheden.

4.1 Introductie UAV-gc
Totstandkoming van de UAV-gc
Deze introductie geeft weer wat de achterliggende gedachte is bij de totstandkoming van een UAV-gc
contract en waarom een opdrachtgever een UAV-gc contract voorschrijft bij een te realiseren project.
De GWW-sector heeft nieuwe vormen van samenwerking onderzocht, door een toenemende druk van
ontwikkelen en de wens om ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten te integreren.
De UAV-gc 2000 was het eerste kader voor het geïntegreerde samenwerkingsconcept die bestond uit
een Model Basisovereenkomst (MBO) en de bijbehorende administratief juridische voorwaarden. De
UAV-gc 2005 is ontstaan door enkele juridische optimalisaties en een uitbreiding van de toelichting,
na de implementatie- en proefperiode van UAV-gc 2000. De belangstelling naar UAV-gc 2005 is in de
B&U sector gegroeid nadat de UAV-gc in werking is getreden in de GWW-sector en een standaard is
geworden. (ir. Veen & ir. Dijk, 2007)
De toepassing van de UAV-gc 2005 biedt ruimte voor innovatieve oplossingen en geeft daarmee
invulling aan het overheidsbeleid ten aanzien van innovatief aanbesteden. (Projectburo B.V., 2015)
Bouwproces in relatie tot een UAV-gc contract
Kenmerkend voor geïntegreerde contractvormen is de samenvoeging van taken en verantwoordelijkheden binnen de bouwprocesfuncties in één te contracteren partij. De opdrachtgever blijft
in de rol van initiatiefnemer van het project en de opdrachtnemer realiseert het project door middel
van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. De kaders van de UAV-gc onderscheid vier rollen:
1.
2.

Initiatief;
Ontwerp;

3.
4.

Uitvoering;
Meerjarig onderhoud

Het staat de opdrachtgever vrij om per project invulling te geven aan de verdeling van taken binnen
de rollen 2, 3 en 4. De UAV-gc biedt de mogelijkheid om de verantwoording en betrokkenheid voor
het ontwerp te verschuiven en te verdelen van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Dit geldt eveneens
voor de functie van meerjarig onderhoud.
Het kenmerk van een UAV-gc contract is dat ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd. De
opdrachtgever specificeert de vraag (vraagspecificatie) en de opdrachtnemer realiseert op basis van de
vraagspecificatie een ontwerp en voert het na gunning uit. (Projectburo B.V., 2015)
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4.2 Verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer bij een
UAV-gc contractvorm
De verantwoordelijkheden bij een UAV-gc contractvorm met betrekking tot een Programma van Eisen
(PvE), Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO), Uitvoeringstechnisch Ontwerp (UO) en
uitvoering zijn grofweg te verdelen in drie “smaken”, gegeven in Tabel 14.
Tabel 14 – Verantwoordelijkheden Vraagspecificatie, ontwerp en uitvoering.

Opdrachtgever
Dura Vermeer Bouw Rosmalen (Opdrachtnemer)
Verantwoordelijkheden Vraagspecificatie, Ontwerp & Uitvoering
1
2
3

PVE = Vraagspecificatie
PVE + VO = Vraagspecificatie
PVE + VO + DO = Vraagspecificatie

VO, DO en UO + uitvoering
DO, UO + uitvoering
UO + uitvoering

Verantwoordelijkheden voor de opdrachtgever:
De opdrachtgever is flexibel in het bepalen wat zij als vraagspecificatie verstrekt, maar is wel
verantwoordelijk voor de eigen inbreng qua inhoud en kwaliteit. Overige verantwoordelijkheden van
de opdrachtgever zijn: (Kuijper, et al., 2014, p. 110 en 111)









het tijdig ter beschikking stellen van juiste informatie ten behoeve van de vraagspecificatie,
goederen en het omschreven terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd;
de voorgeschreven zelfstandige hulppersonen;
de opgedragen wijzigingen na gunning;
de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die vermeld staan in een
annex, dienen tijdig beschikbaar te zijn;
de verontreiniging die tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de bodemgesteldheid
zijn aangetroffen en waarvan de aanwezigheid niet bekend was of voorzien in het contract;
de gevolgen van het op het werkterrein vinden van alle zaken, die van materiele, historische
of wetenschappelijke waarde zijn;
het eerder in gebruik nemen van het werk of een onderdeel daarvan, mits het de voortgang
van het werk niet in gevaar brengt;
het vergoeden van schade aan het werk dat optreedt in onderhoudstermijn, tenzij het schade
betreft die het gevolg is van de door DVBR verrichte werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden voor Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR):
DVBR is, afhankelijk van “de smaak”, verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het
project. Daarnaast heeft DVBR een waarschuwingsplicht voor (eventuele) fouten in de
vraagspecificatie en de overige documenten die verstreken zijn vanuit de opdrachtgever. DVBR is
tenslotte verantwoordelijk voor het voldoen van het aanbiedingsproduct en -proces aan de gestelde
eisen in de vraagspecificatie bij oplevering en wanneer er fouten in de documentatie staan die niet
gesignaleerd zijn, is DVBR verantwoordelijk voor de (eventuele) kosten.
DVBR heeft de leiding in het ontwerpproces (na gunning), maar dient de resultaten vanuit de UAV-gc
aan de opdrachtgever te verantwoorden. De projectleider van DVBR zal de voortgang bespreken met
de opdrachtgever. Het opnemen van overlegmomenten met de opdrachtgever in de ontwerpplanning
kan hierbij sturing geven. De transparantie om deze momenten op te nemen in de aanbiedingsproducten vergroot wellicht het slagingspercentage.
Onderaannemers kunnen (na gunning) ingeschakeld worden om werk dat DVBR niet kan verrichten
uit te voeren. Bij een UAV-gc contract is er geen bestek om de contractvorming te regelen. Een aparte
opdrachtomschrijving kan gemaakt te worden, om aan te duiden wat de onderaannemer aan moet
leveren qua producten en informatie en welke verantwoordelijkheden zij dragen. DVBR is
verantwoordelijk voor het opstellen van deze opdrachtomschrijvingen.
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Niet alleen neemt DVBR ontwerpverantwoordelijkheden op zich. In de praktijk verwacht de
opdrachtgever ook ontzorgd te worden bij de oplevering van het product en het toekomstig
onderhoud, afhankelijk van contractvorm. DVBR is verantwoordelijk voor de toetsing van de gestelde
eisen uit de aanbiedingsfase, die dienen te voldoen bij de oplevering. Dit geldt voor zowel de productals proceseisen die staan omschreven in de vraagspecificatie (bijzondere eisen), maar ook de wettelijk
technische voorschriften die niet in de vraagspecificatie staan. (Kuijper, et al., 2014, p. 109)

=



(Wettelijke)
Verantwoordelijk voor “bijzondere eisen”. Deze
Gesteld door
Technische
opdrachtgever
zijn expliciet vereist door de opdrachtgever. Dit
voorschriften
zijn de eisen die beschreven staan in de
Vraagspecificatie
vraagspecificatie en hebben niet direct een link
met de “normale eisen”.
+ Normale eisen
Verantwoordelijk voor “normale eisen”. Deze
Bijzondere eisen
eisen zijn niet vereist door de opdrachtgever. Dit
zijn de benodigde berekeningen en toetsingen op
de aspecten bouwbesluit, licht, geluid, frisse Afbeelding 18 – Verantwoordelijkheid
aannemer
aan
gestelde
eisen
vanuit
lucht, geluidwering, isolatie en materiaalgebruik.

Verantwoordelijkheid
DVBR bij oplevering



opdrachtgever en technische voorschriften.

De acceptatie van het uitvoeren van bovenstaande eisen gebeurt door de opdrachtgever op basis van
vooraf vastgestelde plannen. De verantwoordelijkheid voor DVBR is het opstellen van de plannen en
deze ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor te leggen. (Kuijper, et al., 2014, p. 11)
Als de vraagspecificatie op hoofdlijnen geformuleerd is, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de
uitwerking van de oplossing bij DVBR. (Kuijper, et al., 2014)
“Een opdrachtnemer had de opdracht gekregen om een theater te ontwerpen en te bouwen. Na oplevering bleek
dat er geen lift (geen eis die expliciet in uitvraag stond) in het gebouw zat voor verticaal transport van zware
theaterstukken en muziekinstrumenten. De klant heeft dit via de rechter als ontwerpfout neergelegd bij de
opdrachtnemer, die werd vervolgens verplicht om zijn fout te herstellen.”
Bovenstaande citaat geeft een voorbeeld van een “normale eis” die niet expliciet in de uitvraag stond,
maar wel de verantwoordelijkheid was van de desbetreffende opdrachtnemer. Het is van belang dat
DVBR nadrukkelijk rekening houdt met de normale eisen. Worden deze niet opgenomen in de
aanbieding, dan kan dat (eventueel) na gunning een verhoogde risico geven, wat leid tot extra kosten.
Verzoek tot wijzigingen
De UAV-gc laat na gunning ruimte om gaande het proces te komen tot wijzigingen op de
oorspronkelijke aanbieding en/of vraagspecificatie. Dit kan door zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer worden aangegeven. In hoofdstuk 7 van de UAV-gc 2005 staan verantwoordelijkheden beschreven die de UAV-gc voorschrijft bij een “Verzoek tot Wijziging” (VTW). De VTW zal
over het algemeen een wijziging geven in het overeengekomen budget. Het is de verantwoording van
DVBR om de consequenties van de VTW inzichtelijk te maken. (Kuijper, et al., 2014, p. 39 en 136)




Wat houdt de wijziging in en is deze acceptabel?
Wat zijn de effecten op de aspecten tijd, kwaliteit, prijs, risico’s, proces?
Wat moet er gebeuren om deze wijziging door te zetten?

Tijdens het uitwerken van de tender kan DVBR met de beschreven verantwoordelijkheden rekening
houden, om na te gaan of de opdrachtgever ze na komt en of DVBR de tijd en kosten voor die
verantwoordelijkheden heeft opgenomen in de begroting. DVBR kan de opdrachtgever hier op
wijzen, zodra ze deze niet na komen. Daarnaast is het voor DVBR van belang te weten welke
verantwoordelijkheden zij dragen bij het aangaan van een tender met UAV-gc contractvorm, om bij
een later tijdstip niet voor verrassingen (bijvoorbeeld extra werk of kosten) te komen staan.
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4.3 Risico’s opdrachtnemer bij een UAV-gc contractvorm
Een risico is een mogelijke kans op een (on)verwachte gebeurtenis die kan leiden tot een bepaald
gevolg; schade qua geld, tijd en kwaliteit (risico = kans x gevolg). Het is van belang de risico’s tijdens
de tenderfase (zo goed als mogelijk) inzichtelijk te maken en te begroten, om schade tijdens de
uitwerking van het ontwerp en realisatie van het gebouw te voorkomen.
De verschuiving van de verantwoordelijkheden zoals beschreven in de vorige paragraaf brengen
risico’s met zich mee. In deze paragraaf worden deze risico’s inzichtelijk gemaakt. De UAV-gc kent in
de basis een heldere risicoverdeling:

“Ieder is verantwoordelijk voor zijn geleverde werk.”
De UAV-gc geeft ruimte voor inbreng van de opdrachtgever, echter schuilt hierin een risico.
Opdrachtgevers dienen bij een UAV-gc contract op hoofdlijnen met het project bezig te zijn. Echter
willen ze gemakkelijk terugvallen in de rol van traditionele opdrachtgever. (Kuijper, et al., 2014, p. 12)
Het kan voorkomen dat de opdrachtgever bij de aanbestedingsstukken een contractvoorwaarde
toevoegt met afwijking op de UAV-gc. Door in te schrijven op een aanbesteding accepteert DVBR de
overdracht van de risico’s, verantwoordelijkheden en de afwijking. Eventuele onredelijke bepalingen
in het ontwerp zijn vanaf dat moment de aansprakelijkheid van DVBR. Het is van belang om voor de
inschrijving op de aanbesteding hierop te anticiperen. Het is van belang het ontwerp vanuit de
opdrachtgever te analyseren op onredelijke bepalingen, zodat DVBR er niet verantwoordelijk voor is.
DVBR kan er voor kiezen om niet in te schrijven zodra dergelijke contractbepalingen voor doen. Bij
een aanbestedingsplichtige opdrachtgever mag echter niet voorwaardelijk ingeschreven worden. De
opdrachtgever is dan verplicht om de inschrijving en ook de inschrijver uit te sluiten van de
aanbesteding. De concurrentie is vrij om het voor de rechter leggen, zodra de opdrachtgever dit niet
doet. Het is van belang dat DVBR tijdens een tender nagaat of de opdrachtgever aanbestedingsplichtig
is en anders of in de aanbestedingsleidraad staat vermeld dat men bij een voorwaardelijke aanbieding
wordt uitgesloten. (Mundt, 2015)
Onderstaande verantwoordelijkheden zijn situaties waarin DVBR door de opdrachtgever wordt
gevraagd het risico te dragen. Dit zijn verantwoordelijkheden voortvloeiend uit:









het door de opdrachtgever meegegeven ontwerp;
de door de opdrachtgever in kaart gebrachte bodemgesteldheid;
door de opdrachtgever gemaakte afspraken met stakeholders (bijvoorbeeld gebruikers);
door de opdrachtgever geregelde vergunningen;
 het regelen van vergunningen, buiten de vergunningen die de opdrachtgever regelt
uit Annex I, die van belang zijn voor het realiseren van een gebouw.
het eerder in gebruik nemen van het werk of een onderdeel daarvan, mits dat de voortgang
van het werk niet in gevaar brengt. DVBR heeft recht op een kostenvergoeding van schade die
(eventueel) ontstaat door de eerdere ingebruikname;
de gevolgen van op het terrein gevonden zaken van materiele, historische of wetenschappelijke waarde. DVBR dient, vanuit de UAV-gc, een proactieve houding aan te houden.

De aanbestedingswet biedt enige bescherming als men te maken heeft met een aanbestedingsplichtige
opdrachtgever. DVBR kan direct na gunning het contract door de rechter of de commissie
aanbesteden laten toetsen op proportionaliteit als er écht sprake blijkt te zijn van onredelijke
voorwaarden. Voor aanbestedingsplichtige opdrachtgevers geeft de proportionaliteitsgids een
wettelijke kader waaraan moet worden voldaan. Dit gaat over selectie- en gunningscriteria en
contractvoorwaarden. Hierop kan alleen aanspraak gemaakt worden als DVBR zijn bezwaren ook in
de tenderfase bij de opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. (Kuijper, et al., 2014, p. 31 en 32)
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DVBR kan beloftes maken in de aanbieding, maar dient zich wel te bedenken: “aanbieding =
contracteis”. De aanbieding maakt onderdeel uit van de contractdocumenten. Alles wat DVBR meer
aanbied dan wordt gevraagd, is voor risico van DVBR. Alles wat DVBR niet mee neemt in zijn
aanbieding, dus ook niet begroot heeft, en dat wel geëist wordt, is DVBR alsnog verantwoordelijk om
deze eisen tijdens de uitwerking van het ontwerp en de realisatie van het gebouw te realiseren (risico).
DVBR wordt aansprakelijk gehouden voor zowel product en proceseisen vanuit de opdrachtgever als
de eigen aanbieding, zoals gegeven in Afbeelding 19. (Kuijper, et al., 2014, p. 36)
Bijlagen

Basisovereenkomst

Annexen

Vraagspecificatie
algemeen

Vraagspecificatie
product eisen

Verantwoordelijkheid
opdrachtnemer:
Te voldoen bij
oplevering

Aanbodspecificatie

Aanbodspecificatie
product

Legenda
Kader

Kwalitatief en inhoudelijke verantwoordelijkheid:
Opdrachtgever

Vraagspecificatie
proces eisen

Aanbodspecificatie
proces

Opdrachtgever
Opdrachtnemer

Afbeelding 19 - Aansprakelijkheidsdocumenten voor de opdrachtnemer na indiening. (Kuijper, et al., 2014)

Het aangeboden product
De verantwoordelijkheid begint bij het samenstellen van de aanbieding. De aanbieding vanuit DVBR
moet voldoen aan gestelde producteisen vanuit de opdrachtgever. Dit eisenpakket maakt deel uit van
het contract. Daarmee heeft de opdrachtgever zijn minimale kwaliteit zeker gesteld. Extra kwaliteiten
in de aanbieding, buiten de gevraagde minimale kwaliteit om, worden ook onderdeel van het
contract. DVBR zal zodra het project gegund is op aantoonbare wijze de beloftes moeten waarmaken.
DVBR kan bijvoorbeeld mooie sfeerimpressiebeelden van het gebouw laten maken, echter dat wat
men op de sfeerimpressiebeelden laat zien zijn ze ook verantwoordelijk voor. Het risico kan zijn dat
DVBR bepaalde onderdelen die op de sfeerimpressiebeelden staan niet heeft opgenomen in de
begroting. (Klaassen & Geernaert, 2015)
Het aangeboden proces
DVBR draagt de verantwoordelijkheid voor het verloop van het gehele bouwproces. In de aanbieding
dient ook een proces aangeboden te worden (plan van aanpak). Dit beschrijft op welk wijze DVBR de
kwaliteit gaat borgen. DVBR dient te organiseren; de ontwerpverificaties, de benodigde berekeningen
en toetsingen op het gebied van het bouwbesluit betreft, licht, frisse lucht, geluidswering, isolatie en
materiaalgebruik. Het is van belang het totale proces zodanig te organiseren om overzichtelijk te
kunnen sturen op kwaliteit, budget en tijd. (Kuijper, et al., 2014, p. 37 en 38)
Tevens dient DVBR in het plan van aanpak duidelijk te maken op welke wijze en wanneer de
opdrachtgever/ eindgebruiker betrokken zal worden, en op welke wijze dit leidt tot keuzemomenten
en beslissingen in het ontwerp.
Bij een verzoek tot wijziging (na gunning) kan het risico zijn dat de opdrachtgever te veel wijzigingen
doorvoert dat DVBR hierdoor hinder ondervindt tijdens de ontwerp en/of realisatiefase. Het verdient
aanbeveling dat DVBR hiervoor waakt en de opdrachtgever er op dat moment op attendeert. De
kosten als gevolg van wijzigingen door de opdrachtgever zijn voor de opdrachtgever.
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Het beheersen van kansen en risico’s is een succesbepalend aspect bij het realiseren van UAV-gc
projecten. Risico/kansenmanagement is een proces dat doorloopt gedurende de gehele contractduur,
dus ook na oplevering bij (eventueel) meerjarig onderhoud. Tijdens de uitwerking van de uitvraag
worden de risico’s en/of kansen gesignaleerd. Deze risico’s en kansen kunnen in de begroting worden
opgenomen, aan de hand van het in de aanbiedingsfase opgebouwde risico-dossier. Een opbouw van
alle gesignaleerde risico’s tijdens de tenderfase is van belang, aangezien de (hoofd)risico’s ter sprake
komen bij de ontwerptoetsingen en realisatie-overleggen tussen de opdrachtgever en DVBR. Hierbij
dienen de beheersmaatregelen van de risico’s te worden besproken. (Kuijper, et al., 2014, p. 64 en 95)
In Tabel 15 zijn risico’s opgenomen die tijdens interviews zijn gegeven door een advocaat van Staal
Advocaten, twee inkoopadviseurs van Quintense en een proces- en contractmanager van de Divisie
Dura Vermeer Bouw & Vastgoed.
Tabel 15 - Risico's waar rekening mee gehouden dient te worden volgens de geïnterviewde personen.

Risico's waar rekening mee gehouden dient te worden volgens de geïnterviewde personen
Inkoopadviseurs

Advocaat

Proces- en contractmanager

Het integrale proces

Beheersing van het proces

Erkenning van risico’s.

Risico's in ontwerp, omgeving en
projectmanagement

Onderschatting van de
proceskosten na gunning

Opdrachtgever
uitvoering

Contractrisico's

Inkoop van derden

Interpretatie van de prestatie eisen

Opdrachtgever (traditionele
benadering)

Het doorleggen van de risico's naar Uitwerking van de UAV-gc na
de onderaannemers
gunning: De personele bezetting

Interpretatie verschillen

Interpretatie van de eisen

Werkpakketten indeling

Verkeerde samenstelling van het
team

Complexiteit van de UAV-gc
projecten

Het te snel produceren

Het doorgronden van de EMVI

Het niet SMART formuleren van de
eisen c.q. toetsingen
Tijdens de uitvoering tijdig aantonen
van eisen c.q. toetsingen
Dura Vermeer is altijd
verantwoordelijk, ook nadat de
risico's verlegd zijn naar de
onderaannemers
De contractvorming met de
onderaannemers

De verschillen in de
aanbestedingsleidraden van
dezelfde opdrachtgever

traditioneel

in

Een risico-checklist is als bijlage 8 bijgevoegd. Hierin worden vragen betreffende de volgende
aandachtsgebieden gegeven; Juridische, Organisatorische, Technische, Ruimtelijke, Financiële,
Maatschappelijke en Politieke risico’s. (Kuijper, et al., 2014)
De risicoverdeling tussen de opdrachtgever en DVBR zijn behandeld. De UAV-gc kent ook
mogelijkheden voor DVBR om een risicoverdeling overeen te komen met adviseurs en/of
onderaannemers door het risico neer te leggen bij de partij:




die het risico het best kan beïnvloeden;
die het risico het best kan dragen;
die er het meeste nadeel of profijt van ondervindt (want een risico kan ook een kans zijn).

De risico’s die zijn gegeven en voor DVBR gelden kunnen tijdens de tender besproken worden. Per
tender kan worden aangegeven welke beheersmaatregelen worden getroffen ten behoeve van de
risico’s. Mocht het risico zich voor doen in een later stadium, is er al door een team over nagedacht en
komt het niet als een verrassing.
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4.4 Kwaliteitsborging bij een project met een UAV-gc contractvorm
Deze paragraaf heeft betrekking op de kwaliteitsborging van de risico’s en verantwoordelijkheden bij
een UAV-gc contractvorm. Het woord kwaliteitsborging kan gesplitst worden in twee woorden: 1.
Kwaliteit en 2. Borgen. Borgen staat voor het treffen van maatregelen zodat iets in orde is en in orde
blijft. Kwaliteitsmanagement vindt plaats om hiervoor te zorgen. Rijkswaterstaat hanteert
onderstaande definities betreffende kwaliteit en kwaliteitsmanagement. (Jansen, 2014)
Kwaliteit

“De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken van een product,
dienst of proces voldoet aan behoeften of verwachtingen van de gebruiker die kenbaar
gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven zijn.”

Kwaliteitsmanagement “Alle activiteiten van het management gericht op het realiseren van kwaliteit, door
het implementeren van kwaliteitsbeleid en toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem (waarin gebruik wordt gemaakt van de Deming cirkel).”
In de cirkel van Deming (Afbeelding 20) dient het contract (“aanbieding = contracteis”) dat is
aangegaan met de opdrachtgever als basis om aan het einde van het uitvoeringstraject een product
(het gebouw) op te kunnen leveren. Het gebouw dient aan de gestelde eisen te voldoen uit het
contract (vraagspecificatie en aanbieding). DVBR dient vanuit de UAV-gc aan te tonen (toetsen) dat
aan het gestelde product is voldaan vooraf aan de oplevering van het gebouw. Een bepaald proces
vindt plaats om van contract naar product te komen en het product te toetsen aan de gestelde eisen.
Plan

Contract
✓ …..
✓ …..
✓ …..

Act

Proces

Do

Product
✓ …..
✓ …..
✓ …..
Aantonen
✓ …..
✓ …..
✓ …..

Check
Afbeelding 20 – De cirkel van Deming

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle werkzaamheden in de organisatie van toepassing
kunnen zijn. Deze activiteiten zorgen voor meer kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.






Plan:

Kijk naar de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden op basis van de
gestelde eisen uit de vraagspecificatie en de aanbieding. Ontwerp vervolgens een plan
voor deze werkzaamheden, op welke wijze ze uit te voeren.
Do:
Het uitvoeren van de werkzaamheden.
Check: Het checken of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen.
Act:
(eventueel) Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij de activiteit check.

De kwaliteitsborging van het bouwproject loopt als een rode draad door het bouwproces, dit houdt in
dat de kwaliteitsborging start bij de tenderfase en eindigt bij de oplevering. In de aanbestedingsfase
vinden al een aantal belangrijke activiteiten plaats die onmisbaar zijn om de borging van de kwaliteit
van het eindproduct te kunnen garanderen. (ir. Veen & ir. Dijk, 2007) In Tabel 16 zijn handreikingen
voor de aanbestedingsfase en het gehele bouwproces gegeven die van invloed zijn op de
kwaliteitsborging van het eindproduct. Deze handreikingen zijn vervolgens toegelicht.
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Tabel 16 – Handreikingen ten behoeve van kwaliteitsborging bij een D&C contract (ir. Veen & ir. Dijk, 2007)

Handreikingen ten behoeve van kwaliteitsborging bij een D&C contract
Fase: Door het gehele proces heen
Handreikingen
1.
2.
3.

Bewustwording, ontwikkelen van een visie
Openheid & transparantie vanuit de aannemer richting opdrachtgever
Verwachtingenmanagement

Fase: Aanbestedingsfase
Handreikingen
1.
2.
3.

Inschatten van technische en organisatorische risico’s
Analyseren van technische en organisatorische raakvlakken
Hergebruiken DC projectervaring bij nieuwe DC aanbiedingen

Hulpmiddel
Risico-matrix
Raakvlakkenmatrix

De momenten van kwaliteitsborging die betrekking hebben op de tenderfase zijn: van algemene aard,
de aanbestedingsfase en na gunning. De kwaliteit die na gunning geborgd dient te worden, heeft
betrekking op het ontwerp en de aanbieding uit de aanbestedingsfase.

4.4.1 Kwaliteitsborging van algemene aard
Deze handreikingen zijn gedurende het hele proces van belang en helpen om specifieke activiteiten
later in het bouwproces makkelijker te laten verlopen. (ir. Veen & ir. Dijk, 2007)
Bewustwording, ontwikkelen van een visie
UAV-gc (DB(M)-contractvorm) is een andere manier van benadering dan een traditioneel contract,
waarbij bestek en tekeningen werden verstrekt door de opdrachtgever in de aanbestedingsfase. De
verschuiving van traditioneel naar UAV-gc brengt een aantal risico’s en verantwoordelijkheden met
zich mee. Het ontwikkelen van een visie ten behoeve van het aangaan van DB(M) contractvormen kan
DVBR helpen bij het bepalen aan welke tenders ze deelnemen en op welke wijze ze deze tenders
aanpakken. De wijze wordt mede bepaald door dit afstudeeronderzoek.
Openheid/transparantie
Het investeren in een open en transparante cultuur op het gebied van samenwerking, communicatie
en verwachtingenmanagement met de opdrachtgever, blijkt een van de belangrijkste succesfactoren
voor een succesvolle samenwerking in een D&C contract te zijn. (ir. Veen & ir. Dijk, 2007)
Verwachtingenmanagement
Verwachtingenmanagement wordt vorm gegeven door aan het begin van iedere tender open met
elkaar te spreken en vast te leggen wat de doelen en op te leveren resultaten zijn. Dit kan in een
document, dat aan het begin door iedereen wordt gevalideerd. Dit document kan aan het einde van
de tender worden geëvalueerd, om na te gaan of alle verwachtingen ook zijn nagekomen.
Verwachtingenmanagement speelt niet alleen een rol tussen opdrachtgever en DVBR, ook tussen de
overige belanghebbenden van het bouwproject. De omwonenden van het project hebben ook belang
bij het afstemmen van verwachtingen, zie hieronder het voorbeeld.
“Bij een groot bouwproject in een dicht bebouwde omgeving moest heiwerk worden uitgevoerd; heien of trillen
waren de opties. De eerste levert veel geluidoverlast op voor de omgeving, maar is binnen afzienbare tijd gereed,
de andere levert veel minder geluidoverlast op, maar duurt aanzienlijk langer. Na raadplegen van de omgeving
blijkt deze het heien van de palen te verkiezen, geluidoverlast boven langdurige rommel in de wijk door de
bouwwerkzaamheden. Zonder raadpleging van de omwonenden zouden beide oplossingen tot weerstand hebben
geleid. Door het juist en open voorstellen van alternatieven en inspraak in keuzes is dit te voorkomen.”
Het verdient aanbeveling om verwachtingenmanagement met de omwonende op te nemen in de
aanbieding. Hierdoor laat DVBR aan de opdrachtgever zien zich open en transparant op te stellen.
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4.4.2 Kwaliteitsborging tijdens de aanbestedingsfase
De kwaliteitsborging tijdens de aanbiedingsfase is opgedeeld in een aantal handreikingen die gelden
voor de gehele aanbiedingsfase, betreft de gestelde eisen en het aanbiedingsproduct.

4.4.2.1 Gehele aanbiedingsfase
Inschatten van technische en organisatorische risico’s
Het inschatten van de risico’s begint in de aanbestedingsfase. Het juist en zo volledig mogelijk
inschatten van de risico’s speelt een belangrijke rol bij de prijsbepaling van het project. Risico’s
kunnen betrekking hebben op zowel technische (product) als organisatorisch (proces) vlak. De risicoinventarisatie in de aanbiedingsfase is van belang omdat eventuele adders die onder het gras blijken
te zitten in een fase nadat het contract is getekend bij een UAV-gc contract (bijna) niet te bestrijden
zijn. DVBR heeft tot aan het tekenen van het contract de meeste invloed op de kosten.
De realisatie van de kosten vindt, voor DVBR, na het tekenen van het contract plaats. Voorheen, tot
aan het intreden van DBM-contractvormen, was dat tot aan het opleveren van het project en waren de
kosten na oplevering voor de opdrachtgever. DVBR is bij het een DBM-contract verantwoordelijk voor
de kosten na oplevering in de onderhoudsfase (Maintain). DVBR realiseert in de onderhoudsfase de in
de aanbestedingsfase begrootte kosten, maar heeft ook invloed op deze kosten. DVBR kan na drie jaar
(van een 30-jarig onderhoudscontract) er bijvoorbeeld achter komen dat zodra DVBR op dezelfde
wijze door gaat de kosten hoger oplopen dan begroot. Door een oplossing te vinden om de hogere
kosten tegen te gaan en een VTW in te dienen bij de opdrachtgever, die vervolgens wordt
geaccepteerd, heeft DVBR op dat moment invloed op de kosten voor de overige 27 jaar.
Raakvlakkenanalyse
Raakvlakken in kaart brengen maakt helder op welk moment met wie moet worden samengewerkt.
Hierdoor wordt tevens duidelijk welke afspraken van belang zijn te maken.
Hergebruiken DB(M) projectervaring bij nieuwe DB(M) aanbiedingen
De kennis die is opgedaan bij andere projecten en het terugvertalen naar de organisatie kan bij een
volgende aanbieding helpen bij het maken van een nauwkeurigere inschatting van kansen en risico’s.
Men kan leren van de opgedane ervaring en toepassen in een nieuwe DB(M)-aanbieding door:




integraal evalueren van DB(M) tenders, maar ook de gerealiseerde projecten. Het is van
belang zowel tussentijdse als eindevaluaties te houden. Na tussentijdse evaluaties kan het
proces nog bijgestuurd worden tijdens de tender of uitvoering, daar waar nodig.
projectleider uit het uitvoeringsteam van een DB(M) project betrekken bij de tender.

4.4.2.2 Kwaliteitsborging op de eisen
Het eisenpakket (vraagspecificatie en aanbieding) is de input voor de ontwerpfase, maar ook voor de
realisatiefase en de onderhoudsfase en vormt de basis voor de oplevering van bewijsmaterialen aan
het einde van het contract. De eisen dienen SMART geformuleerd te zijn om ze te kunnen toetsen
tijdens de ontwerp- en de realisatiefase. SMART bestaat uit onderstaand vijftal begrippen.






Specifiek:
Meetbaar:
Acceptabel:
Realistisch:
Tijdgebonden:

het is voor iedereen duidelijk wat er bedoeld wordt met de eis;
het is te meten of aan een eis is voldaan of niet;
er is draagvlak voor een eis;
de eis is haalbaar;
het moet duidelijk zijn wanneer aan de eis moet worden voldaan.

De eisen dienen, volgens de UAV-gc, geverifieerd te worden in de ontwerp-, realisatie- en
gebruiksfase, om de aanbiedingsfase over na te denken op welke wijze dit gebeurt, kan men dat
verwerken in de aanbieding. Het benoemen van een beslismoment, waarin staat hoe de eisen te
verifiëren zijn, kan hierbij helpen. (Kuijper, et al., 2014, p. 72 en 73)
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Toetsen van de eisen
Een matrixvorm kan DVBR helpen bij het creëren van een overzicht in eisen en wensen, dan wel het
toetsen van de volledigheid van de uitvraag van de opdrachtgever. Eisen en wensen kunnen worden
genummerd en opgenomen in de matrix. De eisen van de eindgebruiker en bijvoorbeeld de wettelijke
eisen (normale eisen) kunnen hierin ook worden opgenomen. Het overnemen van de nummering van
de eisen/wensen van de opdrachtgever voorkomt in een later stadium onduidelijkheid.
De matrix helpt om vast te stellen of alle eisen en wensen compleet in beeld zijn gebracht, waarbij ze
uitgesplitst zijn naar de diverse functionele ruimtes, ruimtelijke indeling en gebouwdelen. Het kan
zijn dat er matrixcellen leeg blijven, bijvoorbeeld omdat er geen esthetische eisen zijn gesteld aan
bijvoorbeeld opbergruimtes. (Kuijper, et al., 2014)

4.4.2.3 Kwaliteitsborging op het aanbiedingsproduct
Het toetsen van de product- en proceseisen kunnen in de aanbieding aantoonbaar gemaakt worden,
bijvoorbeeld op welke wijze aan een bepaalde eis is voldaan. De opdrachtgever kan hierdoor zien op
welke wijze invulling is gegeven aan zijn eisen. (Kuijper, et al., 2014)
Review op eigen aanbieding
Het bespreken van de aanbieding met verschillende directieleden, kan helpen om onvoorziene
onderdelen tijdig te signaleren. Zij bekijken de aanbieding met een frisse blik en weten dan ook waar
ze voor tekenen. In de review bijeenkomst zijn onderstaande punten voorbeelden die aan de orde
kunnen komen, om na te gaan of alles in de aanbieding is opgenomen. (Kuijper, et al., 2014)







Wat is de aangeboden oplossing (product, proces, condities, integraliteit)?
Welke kansen en risico’s ziet het team en hoe zijn deze risico’s beperkt c.q. verdeeld?
Hoe komen we / zijn we gekomen tot een concurrerende prijsstelling?
Hoe is onze integrale onderhoudsvisie (afhankelijk van contractvorm)?
Hoe verdelen we risico’s en verantwoordelijkheden?
Hoe voldoet de aanbieding aan de eisen en de scope van de uitvraag (aanbestedingsleidraad)?

4.4.3 Kwaliteitsborging na gunning
Kwaliteitsborging is niet alleen van belang gedurende de tenderfase, maar ook voor het proces na
gunning, dit wordt beaamd door twee inkoopadviseurs van Quitense, een Advocaat van Staal
Advocaten en een proces- en contractmanager binnen Dura Vermeer Bouw & Vastgoed. In de UAV-gc
2005 en onderstaande plannen is de wijze van het borgen van de kwaliteit na gunning beschreven.







Toetsingsplan, artikel 11 Basisovereenkomst;
Toetsen is het controleren om na te gaan of de (onder)aannemer de werkzaamheden heeft
verricht conform de bepalingen van de overeenkomst. Resultaat hoeft niet medegedeeld te
worden.
Acceptatieplan, artikel 12 Basisovereenkomst;
Acceptatie doet zich voor op essentiële momenten waarbij de (onder)aannemer
werkzaamheden ter acceptatie voorlegt aan de opdrachtgever die vervolgens aan dient te
geven of hij tot acceptatie overgaat.
Kwaliteitsplan / deelkwaliteitsplan, paragraaf 19 UAV-gc;
Keuringsplan uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden, paragraaf 21 UAV-gc.
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Projectmanagement proces
Het is van belang dat DVBR zich na gunning in eerste instantie niet richt op het produceren van
tekeningen en het realiseren van het gebouw, maar juist de documenten die bij een UAV-gc
contractvorm behoren die al vrij snel na gunning (afhankelijk van de opgegeven data vanuit de
opdrachtgever) ter acceptatie voorgelegd moeten worden. (Klaassen & Geernaert, 2015)
De handreikingen die zijn behandeld kunnen worden opgenomen in het her in te richten
tenderproces, om zo de kwaliteit van de aanbieding te kunnen borgen. De handreikingen die gelden
voor de aanbiedingsfase spreken voor zich, maar ook met de handreikingen na gunning is het van
belang dat DVBR tijdens de tender hier rekening mee houdt. Het schrijven en maken van plannen en
documenten vergt namelijk extra tijd en geld.

4.5 Deelconclusie
Binnen DVBR is onvoldoende kennis wat betreft de risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking
tot UAV-gc contractvormen, waardoor de kans is dat een tender werd verloren of juist bij een
gewonnen tender mogelijk een verhoogd risico optreedt dat resulteert in extra tijd en kosten na
gunning. Binnen DVBR zijn vooraf aan de observatietenders (EATC en Royal Cosun) geen UAV-gc
tenders met een DB(M)-contractvorm doorlopen, waardoor deze kennis en ervaring niet is opgedaan.
Daarnaast wordt kennis en ervaring binnen DVBR niet gedeeld, evaluaties worden niet gehouden en
zodra dit wel gebeurt, worden ze bij een volgende tender niet gebruikt als input. Door het houden van
evaluaties en het verspreiden van deze ervaringen onder collega’s kunnen anderen leren van de
ervaringen betreft het werken met UAV-gc projecten.
Door onvoldoende kennis mist DVBR inzicht in de risico’s en verantwoordelijkheden bij een UAV-gc
contractvorm en hoe met deze risico’s en verantwoordelijkheden om te gaan (kwaliteitsborging).
De verantwoordelijkheden kunnen als lijst worden opgenomen in het tenderproces, waardoor DVBR
op een vastgesteld moment kan checken of zij en/of de opdrachtgever de verantwoordelijkheden zijn
nagekomen. Tevens kan DVBR de verantwoordelijkheden die na gunning plaats vinden in tijd en geld
uitdrukken in de aanbiedingsfase. Het maken van bijvoorbeeld diverse plannen kost extra tijd en geld
ten opzichte van een traditioneel bouwproject (bestek en tekeningen). Door ook een lijst met risico’s
op te nemen in het tenderproces kan op een vastgesteld moment gecheckt worden of de risico’s van
toepassing zijn op het desbetreffende project. Hiervoor moet ook een beheersmaatregel bedacht
worden, zodat deze niet als verrassing komen na eventuele gunning. Het opnemen van de risico’s in
het budget is een strategische keuze die DVBR op het moment zelf bepaald.
De handreikingen ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van het aanbiedingsproduct die
kunnen worden opgenomen in het tenderproces zijn:








bewustwording, ontwikkelen van een visie ten behoeve van UAV-gc projecten;
openheid / transparantie;
verwachtingenmanagement met belanghebbenden en betrokken disciplines;
inschatten van technische en organisatorische risico’s;
raakvlakkenanalyse tussen verschillende disciplines onderling;
hergebruiken van DB(M) projectervaringen bij nieuwe tenders door middel van evaluaties;
toetsen van de eisen in de tenderfase (review op eigen aanbieding), maar ook na gunning.

Tijdens de tender kan rekening gehouden worden met het realiseren van diverse plannen en
documenten. Dit vergt extra tijd en geld ten opzichte van het traditionele proces, waarbij de plannen
niet gemaakt hoefde te worden. Het is een strategische afweging of DVBR de tijd en kosten opneemt
in de planning en de budgettering. Risico- en verantwoordelijkhedenlijsten en handreikingen bieden
oplossingen voor de onvoldoende kennis betreffende de risico’s en verantwoordelijkheden en op
welke wijze daar mee om te gaan.
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5 INFORMATIEMANAGEMENT BIJ EEN UAV-GC CONTRACTVORM
Binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR) hebben de interne betrokken disciplines moeite
met het tot zich nemen van de grote hoeveelheid documentatie vanuit de opdrachtgever en dit
vervolgens te verwerken in de aanbieding. Dit leidt tot een onvoldoende gestructureerd en ongewenst
beheerst tenderproces en het te laat definitief maken van de aanbieding, waardoor aan het einde van
de tender geen controle meer op volledigheid van indiening kan plaats vinden. Hierdoor is het
voorgekomen dat bij één tender, uit de observatie periode, een document te laat werd aangeleverd.
De informatieverstrekking is inzichtelijk gemaakt vanuit de opdrachtgever en de opdrachtnemer, om
deze problemen op te kunnen lossen. Vervolgens zijn analysemethoden in kaart gebracht, waarbij de
vraag; “Hoe kunnen betrokkenen de informatie snel tot zich nemen?” centraal stond.

5.1 Informatieverstrekking vanuit de opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht alle informatie die zij beschikken over het project dan wel omgeving
aan te leveren tijdens de aanbesteding. DVBR kan echter niet controleren of de opdrachtgever ook
daadwerkelijk alle informatie levert. Een UAV-gc aanbesteding bestaat uit een aantal documenten:





Vraagspecificatie (PvE) & annexen;
Basisovereenkomst;
Overige documenten (bindend en informatief);
Nota van inlichtingen.

Vraagspecificatie (PvE) & Annexen
De vraagspecificatie bestaat uit twee typen eisen, die doorgaans in twee deeldocumenten zijn
beschreven: “Vraagspecificatie deel 1” omvat de eisen aan het te leveren product en “Vraagspecificatie
deel 2” omvat de eisen aan het te leveren proces. De Annexen, die toegevoegd worden aan de
vraagspecificatie, bevatten nadere uitwerkingen van de artikelen uit de Basisovereenkomst en alle
aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-gc 2005. De annexen beschrijven bepaalde project
specifieke aspecten. DVBR ontvangt de annexen, gegeven in Tabel 17, vanuit de opdrachtgever. Elf
annexen behoren tot de standaard kader. Daarnaast staat het de opdrachtgever vrij zelf annexen toe te
voegen, deze worden facultatief genoemd. Bijlage 6 geeft een beschrijving per annex weer.
Tabel 17 – Overzicht annexen.

Annexen
Standaard kader
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Vergunningen
Planning
Acceptatieplan
Toetsingsplan
Vrijkomende materialen
Nevenwerkzaamheden
Verrekenbaarheid
Stelposten
Bankgarantie
Verzekeringen
Geschillenregeling

Facultatief
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Afwijkingen & aanvullingen
Bonus malus regeling
Garanties
Risico allocatie

De opdrachtgever is vrij in het van toepassing verklaren van annexen op de basisovereenkomst. Dit
kunnen er meer, maar ook minder dan uit bovenstaande tabel zijn. De opdrachtgever kan aangeven
dat een annex niet van toepassing is. Is een annex niet bijgevoegd, dan kan worden aangenomen dat
deze niet van toepassing is of er kan tijdens de Nota van Inlichtingen naar gevraagd te worden. (Van
der Sar, 2015), (Mundt, 2015), (Klaassen & Geernaert, 2015)
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Basisovereenkomst
De standaard basisovereenkomst is een modelovereenkomst tussen opdrachtgever en DVBR waarin
algemene, administratieve en juridische bepalingen zijn vastgelegd. De opdrachtgever kan per project
afwijken van de standaard. In de basisovereenkomst wordt verwezen naar paragrafen die in de UAVgc staan omschreven.
Overige documenten
Overige documenten bevatten bijlagen welke bepaalde eisen verduidelijken, er wordt onderscheid
gemaakt tussen bindende documenten en informatieve documenten. De opdrachtgever beschrijft over
het algemeen in de vraagspecificatie of een document bindend of informatief is. (Mundt, 2015)




Bindende documenten:
DVBR mag van deze documenten niet afwijken bij het opstellen van plannen en tijdens de
uitvoering van zijn werkzaamheden. Het rapport waarin staat waar de installatie minimaal
aan dient te voldoen, is een voorbeeld van een bindend document. (Van der Sar, 2015)
Informatieve documenten:
Deze zijn verzameld door de opdrachtgever en DVBR mag hier gebruik van maken en er zijn
voordeel mee doen. Het sonderingsrapport waarin informatie wordt gegeven over de
bodemgesteldheid van het terrein waar het project gerealiseerd dient te worden is een
voorbeeld van een informatief document. (Van der Sar, 2015)

Onderstaande gegevens met betrekking tot de locatie zouden bij de opdrachtgever bekend moeten
zijn. (Kuijper, et al., 2014)







Vooronderzoek bodemkwaliteit;
Vooronderzoek asbest;
Constructietekeningen te slopen gebouwen;
Vooronderzoek draagkracht bodem;
Te rooien bomen;
Ondergrondse infra (zoals kabels en leidingen).

Nota van inlichtingen
In de documentatie vanuit de opdrachtgever kunnen onduidelijkheden staan. Tijdens het
tenderproces wordt door de opdrachtgever de mogelijkheid gegeven tot het stellen van vragen vanuit
de deelnemende partijen. Deze vragen dienen op een vooraf bepaalde datum (bepaald door de
opdrachtgever) ingediend te worden door de deelnemende partijen. De vragen worden beantwoord
door de opdrachtgever, zij zijn hiertoe verplicht. Vervolgens verstrekt de opdrachtgever de Nota van
Inlichtingen met antwoord op de originele vragen aan de deelnemende partijen. De vragen zijn echter
wel geanonimiseerd. De vragen en antwoorden in de Nota van Inlichtingen hebben betrekking op de
vraagspecificatie, basisovereenkomst en de overige documenten (Afbeelding 21). Daarnaast kan de
Nota van Inlichtingen ook bijlagen bevatten die een antwoord verduidelijken. Per tender kan het
aantal Nota’s van Inlichtingen verschillen, afhankelijk van het aantal momenten dat de opdrachtgever
beschikbaar stelt, daar zijn zij vrij in. (Mundt, 2015)

Vraagspecificatie
Documentatie
vanuit
opdrachtgever

Nota van
Inlichtingen
(Incl. bijlagen)

Basisovereenkomst
Overige
documenten

UAV-gc 2005
Wordt verwezen naar

Afbeelding 21 – Documentatie vanuit de opdrachtgever (Klaassen & Geernaert, 2015) (Mundt, 2015)
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De nota van inlichtingen wordt door de deelnemende partijen voornamelijk gebruikt om antwoord te
krijgen op onduidelijkheden over producteisen. Door de documenten aan het begin van de tender
door te nemen en dat wat DVBR niet weet op te schrijven kan er tijdens de eerste Nota van
Inlichtingen naar gevraagd worden. 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 er 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. (Klaassen & Geernaert, 2015)
Rechtsgeldig
In de aanbieding, de vraagspecificatie en overige documenten vanuit de opdrachtgever kunnen
tegenstrijdigheden voorkomen. In geval van tegenstrijdigheden is onderstaande rangorde opgesteld
in de basisovereenkomst dat onderdeel is van het contract wat DVBR met de opdrachtgever aangaat.
De basisovereenkomst wordt door de opdrachtgever bij elke aanbesteding (betreft UAV-gc) verstrekt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Basisovereenkomst;
Vraagspecificatie;
Bij de vraagspecificatie bijgevoegde annexen;
UAV-gc 2005;
Aanbieding vanuit de opdrachtnemer;
Documenten, welke alle informatie bevatten die door of namens de opdrachtgever in het
kader van de werkzaamheden zijn vastgelegd.

Uit bovenstaande opsomming kan worden opgemaakt dat de eisen van de vraagspecificatie vanuit de
opdrachtgever meer gewicht hebben dan de aanbieding vanuit de opdrachtnemer. In de uiteindelijke
realisatie dient het product dan ook te hebben voldaan aan alle gestelde eisen. (Kuijper, et al., 2014)
Mocht in de basisovereenkomst een andere volgorde aangehouden worden dan voorgaande
opsomming dient die volgorde aangehouden te worden. (Mundt, 2015)
Hoeveelheid verstrekte informatie vanuit de opdrachtgever
De hoeveelheden documentatie kunnen per tender verschillen. Dit blijkt uit een analyse naar drie
EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen waar DVBR aan heeft deelgenomen:




Royal Cosun:
EATC:
De Gaarden:

121 documenten (incl. bijlagen), waarvan 94 bijlagen.
63 documenten (incl. bijlagen), waarvan 20 bijlagen.
56 documenten (incl. bijlagen), waarvan 22 bijlagen.

De documenten die verstrekt zijn door de opdrachtgever zijn inzichtelijk gemaakt om aan te duiden
dat per opdrachtgever de hoeveelheid verschillend is en dat niet bij elke tender gebruik wordt
gemaakt van de annexen uit Tabel 17. Tevens is de opdrachtgever vrij in het bijvoegen van de diverse
bijlagen blijkt uit deze overzichten en een interview met twee inkoopadviseurs van Quintense.
In de overzichten is te zien dat bij elke aanbesteding een aanbestedingsleidraad, de vraagspecificatie
en het contract zijn verstrekt. De tenders EATC en De Gaarden bevatten ook annexen. Bij Royal Cosun
is geen gebruik gemaakt van annexen, omdat naar verwachting de opdrachtgever niet aanbestedingsplichtig was. Daarnaast zijn bij elke tender meerdere Nota’s van Inlichtingen inclusief bijlagen
verstrekt. Het aantal is tenderafhankelijk. De documenten in Tabel 18 dienen als eerste te worden
geanalyseerd, omdat dit ook de eerste drie documenten zijn in de rangorde van rechtsgeldigheid.
Hierbij is aangegeven uit het aantal pagina’s deze documentatie bestond per geanalyseerde tender.
Hieruit kan worden opgemaakt dat de vraagspecificatie inclusief de annexen de meeste inhoud bevat.
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Tabel 18 - In eerste instantie te analyseren documentatie inclusief de hoeveelheid van drie verschillende tenders.

Document
Royal Cosun
EATC
Inhoud documentatie drie verschillende tenders
Aanbestedingsleidraad
inclusief contract
Vraagspecificatie
inclusief annexen
Nota van inlichtingen

De Gaarden

± 72 pagina’s

± 60 pagina’s

± 39 pagina’s

± 535 pagina’s

± 257 pagina’s

± 266 pagina’s

± 5 stuks, in totaal 84
pagina’s

± 7 stuks, in totaal 152
pagina’s

± 3 stuks, in totaal 9
pagina’s

Bijlagen die een opdrachtgever bijvoegt kunnen worden geanalyseerd nadat bovenstaande
documenten zijn geanalyseerd. De bijlagen zijn over het algemeen ter verduidelijking bijgevoegd.

5.2 Informatieverstrekking vanuit de opdrachtnemer
Bij een project met een UAV-gc contractvorm dient zowel de opdrachtgever als DVBR informatie te
verstrekken qua documentatie. Het betreft de aanbiedingsproducten bij indiening en documenten die
na gunning aangeleverd dienen te worden.

5.2.1 Aanbiedingsproducten
Aanbiedingsproducten zijn divers van aard, het kunnen tekeningen, omschrijvingen of certificaten
zijn, maar ook plannen van aanpak of risico-dossiers. Tijdens de tender is het van belang zorg te
dragen dat de aanbieding aansluit bij de gestelde uitvraag vanuit de opdrachtgever. De vraag die
hierbij gesteld kan worden is: “Wat zijn de aanbiedingsproducten bij elke EMVI-aanbesteding met
DB(M) contractvorm?” Van de afgelopen drie EMVI-aanbestedingen met DB(M) contractvormen zijn
de aan te leveren producten (Tabel 19) in kaart gebracht, om antwoord te kunnen geven op die vraag.
Tabel 19 – Aanbiedingsproducten ten behoeve van gelopen tenders.

Aanbiedingsdocumentatie welke aangeleverd diende te worden vanuit DVBR
Tender 1 – EATC
Tender 2 – Royal Cosun
Tender 3 – De Gaarden
een volledig ingevuld en
rechtsgeldig ondertekend
inschrijvingsbiljet
een specificatie van de inschrijfsom
conform normenkader NEN 2699
op niveau 4
een Model K-verklaring
ingevuld en ondertekend
Aangeven aan welke
onderaannemers de opdrachtnemer
voornemens is om een opdracht te
verstrekken.
Voorlopig ontwerp, gespecificeerd
in bijlage H
Eigen Verklaring conform Bijlage A
de verplichte referenties conform
Bijlage B
de Planning conform Bijlage J

Het inschrijfbiljet

Een ondertekend exemplaar van
de offerteaanvraag

Het voorontwerp

Het inschrijfbiljet (als bijlage
bijgevoegd)

De ontwerptoelichting

Een recent afschrift van een
uitgebreid uittreksel uit het
handelsregister KvK

De open begroting

Verklaring bestuurder betreffende
de rechtmatigheid inschrijving (als
bijlage bijgevoegd)

De CV’s van de sleutelfiguren

Een bankverklaring

Het kwaliteitsplan voor de
ontwerp-, uitvoering- en
onderhoudsfase

Een gespecificeerde inschrijfsom
die aansluit op het inschrijfbiljet
(als bijlage bijgevoegd)
De invulling van de
kwaliteitscriteria

De visie op partnerschap
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De aanbieding dient aan te sluiten op de uitvraag, om dit te kunnen verwezenlijken kunnen twee
processtappen doorlopen worden om hiertoe te komen; benoem de aanbiedingsproducten en bepaal
het niveau/type van het desbetreffende aanbiedingsproduct. (Kuijper, et al., 2014, p. 89 en 90)
Benoem de aanbiedingsproducten
De aanbiedingsproducten kunnen in een planmatig proces met elkaar uitgewerkt worden tot een
gedefinieerd detailniveau. Aanbiedingsproducten kunnen zijn:






artist impression;
plattegrond;
beeldbepalende aspecten;
installatieconcept;
onderhoudsaanpak;







begroting;
planning;
risico dossier;
ontwerpnotitie;
plan van aanpak / processpecificatie.

Het weergeven op welk wijze DVBR het proces na gunning doorloopt, bijvoorbeeld op welke wijze de
kwaliteitsborging zal verlopen en de stakeholders in het proces worden betrokken, voorkomt in een
later stadium discussie met de belanghebbenden van het project.
De oplossingen vanuit het consortium dienen vanuit de UAV-gc getoetst te worden aan de gestelde
eisen, behoeften en verwachtingen. De aanbeveling is om als team te toetsen. Het formuleren en
aantoonbaar voldoen aan eisen is een voorwaarde in de UAV-gc werkwijze. Wanneer de eisen en de
toetsing SMART geformuleerd zijn kunnen ze ook toetsbaar en relevant gemaakt worden. Het is
wenselijk om een toelichting te geven op het aangeboden product, zodat de opdrachtgever de waarde
van de oplossing kan inschatten. Bijvoorbeeld een toelichting:




op welke wijze de oplossing aansluit op de EMVI uitvraag-criteria;
waarom de oplossing juist geschikt is voor de opdrachtgever;
op welke wijze zeker is gesteld dat de aangeboden oplossing voldoet aan alle gestelde eisen.

Het aangeboden proces, bijvoorbeeld een Plan van Aanpak, kan onderdeel uitmaken van EMVIcriteria voor de EMVI-aanbieding. Het aangeboden proces moet ook voldoen aan de door de
opdrachtgever gestelde proceseisen. Een bevestiging dat aan de gestelde proceseisen wordt voldaan is
in principe voldoende. De procesomschrijving geeft ook aan welke werkwijze ten grondslag ligt aan
de aangeboden prijs en kwaliteit. Relevante onderdelen zijn:






het proces van kwaliteitsborging;
de uitgangspunten ten aanzien van beslispunten door de klant;
het proces met de verschillende stakeholders;
het proces van de integrale samenwerking;
het risicomanagement proces.

Bepaal het niveau van de aanbiedingsproducten
Het detailniveau van de aanbieding is bepalend voor de werkinhoud van de aanbieding, maar ook
voor de mate van duidelijkheid die van belang zijn voor de opdrachtgever en voor DVBR.
Een aanbeveling is om over de wijze van indienen c.q. presenteren van de aanbieding na te denken.
Het mag officieel niet meetellen in de beoordeling, maar doet het wel “iets” bij de opdrachtgever.
Bijvoorbeeld bij een “mooie” indieningsvorm wordt de inschrijving mogelijk positiever beoordeeld.
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5.2.2 Informatieverstrekking na gunning
Na gunning vindt allereerst een gesprek plaats tussen opdrachtgever en DVBR, ook wel een Projectstartup. De doelstelling van het overleg is om in gezamenlijkheid het projectdoel te formuleren,
waarbij beiden een visie op het project zullen inbrengen. De opdrachtgever zal het Programma van
Eisen (PvE) nader toelichten, waarbij ook de achterliggende gedachten ter sprake komt. DVBR licht in
dit gesprek zijn aanbieding nader toe. (Projectbureau B.V., 2015)
Informatieverstrekking vanuit de opdrachtgever
De opdrachtgever blijft te allen tijde bevoegd om te toetsen en accepteren. De toetsing zal in beginsel
betrekking hebben op de beheersing van het door de opdrachtgever toegepaste kwaliteitssysteem.
Vervolgens ook toetsingen op het voorbereidings- en uitvoeringsproces, die betrekking hebben op de
proceseisen. De gerealiseerde producteisen zullen als laatste worden getoetst. DVBR dient te allen
tijde haar medewerking te verlenen. (Projectbureau B.V., 2015)
De documenten die de opdrachtgever wenst te accepteren c.q. toetsen staan in het acceptatieplan
(Annex III) en in het toetsingsplan (Annex IV), waarbij de acceptatie- en toetsingstermijn is gegeven.
De informatie die door de opdrachtgever na gunning wordt verstrekt zijn de toets rapporten en de
prestatieverklaringen. De opdrachtgever kan ook een VTW indienen.
Informatieverstrekking dat vanuit DVBR dient te komen
In het contract wordt niet alleen een oplossing maar ook een proces overeengekomen. Het is van
belang om kaders te scheppen over het samenspel tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Van
te voren dient vastgelegd te worden wie informeert, adviseert, beslist en toetst. Dit gebeurt in het
Project Management Plan (PMP), dat al “vrij snel” (afhankelijk van de door de opdrachtgever
opgegeven datum in Annex III) na het ondertekenen van het contract ter acceptatie bij de
opdrachtgever aangeboden dient te worden. (Kuijper, et al., 2014, pp. 133, 134)
Het PMP dient bij elk UAV-gc project aangeleverd te worden. De overige documenten zijn afhankelijk
van de uitvraag, project specifiek en dienen ook ter acceptatie voorgelegd te worden aan de
opdrachtgever. DVBR dient zelf een planning op te stellen over wanneer de documenten aan te
leveren inclusief de acceptatietermijnen vanuit de opdrachtgever. De documenten die gebruikelijker
wijs ter acceptatie worden voorgelegd zijn: (Kuijper, et al., 2014, pp. 133, 134)





verzekeringspolis;
project Management Plan (PMP);
termijnstaat;
uitvoeringsplanning;





keuringsplan uitvoering;
MJOP;
opleverdossier.

Een PMP dat ter acceptatie is voorgelegd bij het project EATC bestaat uit een aantal werkpakketten en
zijn hieronder opgesomd en toegelicht. EATC is als voorbeeld genomen, omdat dit het eerste UAV-gc
project is van DVBR.






Projectomschrijving
Geeft een beschrijving over de inhoud van het project. Daarnaast zijn algemene gegevens
zoals project, opdrachtgever, architect, opdrachtnemer, datum van aannemingsovereenkomst
etc. en de contactgegevens van het consortium beschreven.
Projectmanagement
Binnen het projectmanagement is een organogram gegeven, zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven en is een opzet gemaakt betreffende de overleggen in een overlegstructuur.
Projectbeheersing
Hierin is beschreven hoe om te gaan met de risico’s van het project, een design-, build-,
toetsing- & acceptatieplanning waarin stop- en bijwoonmomenten zijn opgenomen en het
financieel management is beschreven, betreffende hoe om te gaan met betalingen.
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Projectondersteuning
De wijze van omgang met de veiligheid en gezondheid (V&G management), kwaliteit
(kwaliteitsmanagement) en het milieu tijdens het project staan hierbij beschreven.
Documentmanagement
Hierin staat beschreven hoe om wordt gegaan met informatiestromen.
Omgevingsmanagement
Het omgevingsmanagement geeft een beschrijving hoe wordt omgegaan met vergunningen,
bodemvreemde objecten en de communicatie met stakeholders.
Technisch management
Dit geeft een beschrijving over hoe om te gaan met de designfase, buildfase, het opleverproces
en de toetsing & acceptatiemomenten.
Inkoop management
Het inkoopmanagement geeft een beschrijving over hoe onderaannemers c.q. partners bij het
werk betrokken worden. Daarnaast geeft het ook een beschrijving hoe om te gaan met
kwaliteitsborging van uitbestede werkzaamheden.

In Annex III met betrekking tot de uitvraag van de aanbesteding EATC stond welke documenten
DVBR na gunning aan dient te leveren. Daarbij was tevens aangegeven in welk tijdsbestek dit diende
te gebeuren. In bijlage 7 is de weergave van deze Annex vanuit de opdrachtgever gegeven.
DVBR kan over de acceptatieplanning uit de Annex communiceren met de opdrachtgever. In de
acceptatieplanning van het project EATC stond namelijk “20 dagen voor aanvang van de
ontwerpwerkzaamheden”. De proces- en contractmanager van Dura Vermeer van het project EATC
gaf aan dat in principe al gestart is met de ontwerp-werkzaamheden in de aanbestedingsfase. De
vraag hierbij is: “Wat bedoeld de opdrachtgever met 20 dagen voor aanvang van de
ontwerpwerkzaamheden”? Het is van belang dat DVBR dit voor zichzelf verduidelijkt.
In een eerder onderzoek binnen de vestiging Dura Vermeer Bouw Hengelo zijn onderleggers, de
UAV-gc kit, tot stand gekomen die hulp bieden bij het ontwikkelen van de plannen die (eventueel)
gevraagd worden door de opdrachtgever. (Hennepe, 2015)

5.3 Analysemethoden ten behoeve van analyseren documentatie
DVBR had moeite met het analyseren van de grote hoeveelheid verstrekte informatie vanuit de
opdrachtgever (inzichtelijk gemaakt in paragraaf 5.1). De vraag die hierbij gesteld is; “Op welke wijze
kan DVBR deze grote hoeveelheid documentatie analyseren om de informatie vanuit de
opdrachtgever toe te passen in een juiste aanbieding?”. Vandaar dat diverse analysemethoden in kaart
zijn gebracht.
Diverse analysemethoden worden in deze paragraaf toegelicht naar aanleiding van interviews met
twee inkoopadviseurs van Quintense en tendermanagers van Dura Vermeer Bouw.
Analysemethode Quintense
De inkoopadviseurs van Quintense analyseren voornamelijk de vraagspecificatie op basis van het
kwantificeren van de product- en proceseisen. Deze eisen staan in de vraagspecificatie vermeld en de
kwantitatieve gegevens worden bepaald door het bij elkaar optellen van deze eisen. De analyse van de
tender EATC is hieronder als voorbeeld gegeven, omdat Quintense enkel van dit project binnen DVBR
een analyse heeft gemaakt.
Proceseisen tender EATC
De opdrachtgever had de proceseisen in de aanbestedingsstukken opgenomen. De werkpakketten, de
verwachte resultaten, de eisen waaraan de resultaten dienden te voldoen en de bijbehorende
activiteiten waren gedefinieerd. In Tabel 20 is een getalsmatige samenvatting gegeven.
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Tabel 20 - Proceseisen gekwantificeerd. (Klaassen & Geernaert, 2015)

Werkproces
Proceseisen analyse

Activiteiten

Eisen

Resultaten

Acceptatie

W1 Ontwerp
W1.1 Bestaande Situatie
W1.2 Definitief ontwerp
W1.3 Vergunningen
W1.4 Uitvoeringsontwerp

19
4
5
4
6

35
6
12
9
8

8
4
1
2
1

4
0
1
1
2

W2 Uitvoering
W2.1 Voorbereiding
W2.2 Bouwrijp maken
W2.3 Uitvoering
W2.4 Oplevering
W2.5 Overdracht

23
10
2
4
5
2

84
27
10
17
18
12

17
8
1
1
4
3

4
2
0
0
1
1

W3 Projectbeheersing
W3.1 Projectmanagement
W3.2 Projectondersteuning
W3.3 Risicomanagement
W3.4 Communicatiemanagement
W3.5 Inkoopmanagement

28
7
11
3
4
3

66
16
19
4
13
14

25
7
9
1
4
4

9
3
4
0
1
1

Totaal

70

185

50

17

Uit het aantal eisen in combinatie met de resultaten en acceptatiemomenten is af te leiden dat de
opdrachtgever meer waarde hecht aan projectbeheersing in vergelijking tot de andere werkpakketten.
Producteisen tender EATC
In het document waar de producteisen staan omschreven zijn een functieboom en een objectenboom
weergegeven. De functieboom beschrijft de functionaliteit van het systeem, zonder daarbij een object
te noemen. De functieboom is dusdanig opgebouwd, dat functies lager in de boom samen invulling
geven aan de functies hoger in de boom. De objectenboom is een structuur waarin alle te ontwerpen,
te bouwen, te onderhouden en te slopen onderdelen in een hiërarchische opdeling worden
weergegeven. De objectenboom loopt in detaillering vaak gelijk met het detailniveau van het ontwerp.
(ir. Keijts, drs. Klerk, mr. Van Tuinen, & ir. Coppes, 2007)
Afbeelding 22 geeft een kwantitatieve analyse weer die de hoeveelheid eisen en voor welk deel welke
eisen gelden weergeeft.
Hoofdsysteem EATC
325

Functionele eisen
78

Constructief 3
Architect
18
BIM
1
Duurzaam 3
Elektro
11
Werktuig 36
Bouwkunde 6

Raakvlak eisen
10

Aspect eisen
237

Veiligheid
7

Duurzaamheid
10

Vormgeving
1

Informatie
214

Producten
5

Constructief
3

Bouwkunde
86

Electro
41

Werktuigbouw.
84

Gevel
16
Daken
8
Vloeren
6
Binnenwanden 22
Plafonds
5
Sanitair
17
Geluid
10
Overig
2

Klimaat
Regelinstal.
Verwarming
Lucht

6
41
5
33

Afbeelding 22 – Producteisen gekwantificeerd (Klaassen & Geernaert, 2015)
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De aanbestedingsleidraad wordt als eerste geanalyseerd om er achter te komen wat de opdrachtgever
wil en welke criteria zijn opgesteld. Vervolgens analyseren zij de vraagspecificatie, inclusief het
kwantificeren van de proces- en producteisen. De aanbestedingsleidraad en de vraagspecificatie
worden vervolgens met elkaar in verband gebracht om de juiste strategie en focus te kunnen bepalen.
Analysemethoden werkmaatschappijen van Dura Vermeer Bouw
Door middel van interviews met tendermanagers van ander werkmaatschappijen van Dura Vermeer
Bouw is geïnventariseerd op welke wijze zij de stukken tot zich nemen.
 Tendermanager Dura Vermeer Bouw Hengelo BV (DVBH):
De twee tendermanagers, de “tandem” (tendermanager techniek & klant & markt), lezen alle
ontvangen stukken. Zij filteren de kansen en de risico’s uit de ontvangen stukken en plaatsen deze in
een overzicht. De overige tenderteamleden hebben tevens de verantwoordelijkheid alle stukken te
kennen. “Er zullen best stukken zijn die voor een bepaalde discipline niet interessant zijn, die hij of zij
over slaat, dat gaat op basis van ervaring”.
Het analyseren van de ontvangen aanbestedingsstukken gebeurt door te “lezen, lezen en nog eens
lezen”. Alles waar aan getwijfeld of waarvan gedacht wordt dat het een kans of risico is, wordt als
aandachtspunt opgeschreven. Blijkt in een later stadium dat het geen kans is, is er in ieder geval
aandacht aan geschonken en is er rekening mee gehouden. Lijkt het risico in eerste instantie een
bedreiging te zijn en geen bedreiging meer dan is deze geëlimineerd.
 Tendermanager Dura Vermeer Bouw Midden West BV (DVBMW):
Het doornemen van de ontvangen stukken wordt gezien als een assessment, waarbij vanuit een stapel
papieren naar eigen inzicht bepaald wordt welke stukken van belang zijn. De tendermanager neemt
niet alle stukken in zijn geheel door. De aanbestedingsleidraad en het contract worden uitvoerig
gelezen. Bestaat het document uit een rapport, dan is over het algemeen ook een conclusie geschreven.
De conclusie wordt als eerste gelezen. Mocht iets niet duidelijk zijn in de conclusie dan staat dat in het
desbetreffende rapport. Daarnaast worden conclusies enkel gelezen van de documenten die van
belang zijn voor een andere discipline. Hij heeft vertrouwen in de extern tenderteamleden met
betrekking tot het verwerken van de informatie die van belang is voor de desbetreffende discipline.
 Tendermanager Dura Vermeer Bouw Zuid West BV (DVBZW):
Alle ontvangen documenten worden in één overzicht geplaatst en toebedeeld aan één of meerdere
disciplines uit het tenderteam. Iedere specialist heeft zijn eigen verantwoordelijkheid over het juist
verwerken van de gegevens uit het desbetreffende document. De tendermanager van DVBZW houd
in het overzicht bij welke documenten wijzigen en welke documenten vanuit de opdrachtgever extra
worden verstrekt. Het analyseren van de documenten gaat dus per discipline.
Analysemethode Leidraad UAV-gc – Bouwend Nederland
Kansen en risico´s/onzekerheden in beeld brengen
Het doorgronden van de doelen en behoeften van de opdrachtgever en op de juiste wijze omgaan met
bijbehorende kansen en risico’s in de uitvraag, vormt de kern van een UAV-gc EMVI-aanbesteding.
Het is belangrijk om inzichten over kansen en risico´s in het tenderteam met elkaar te delen en ze vast
te leggen. De partij die het beste ten opzichte van andere zicht heeft op kansen en risico’s, zal in staat
zijn om een competitieve en beheerste aanbieding te doen, waardoor het slagingspercentage vergroot.
(Kuijper, et al., 2014, p. 64)
Het analyseren van de uitvraag is een belangrijke eerste stap in het tenderproces. Allereerst worden
een aantal feiten op een rijtje gezet door middel van het stellen van de op de volgende pagina
opgesomde vragen. (Kuijper, et al., 2014, p. 62)
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Beschikt het tenderteam over alle relevante informatie?
Is het probleem van de opdrachtgever duidelijk?
Is de ‘scope’ van het project scherp?
Is duidelijk wat er wel/niet in de aanbieding meegenomen moet worden?
Is duidelijk welke verantwoordelijkheden en taken bij de opdrachtnemer worden gelegd?
Is een helder onderscheid gemaakt naar EMVI criteria?
Zijn de randvoorwaarden voor dit project helder?
Is bekend wat de opdrachtgever aan zijn product wil/kan besteden (budgettaire kaders)?
Zijn de eisen aan de aanbieding helder?
Is duidelijk welke aanbiedingsproducten de opdrachtgever vraagt en de eisen die zijn gesteld?
Tot welk detailniveau dienen de aanbiedingsproducten (bv. ontwerp) te worden uitgewerkt?
Is duidelijk welke stakeholders een rol spelen bij de te kiezen oplossing?
 Wie gaat exploiteren?
 Wie zijn de eindgebruikers?
 Welke factoren zijn belanghebbend/bepalend voor de keuze van de beste aanbieding?

Welk probleem moet worden opgelost?
Het is van belang dat DVBR niet alleen de vraag ontleedt, maar ook onderstaande vragen helder krijgt
voor zichzelf om het probleem vanuit de opdrachtgever op te kunnen lossen.




Waar moet de oplossing van het consortium van DVBR aan voldoen?
Wat bepaalt de keuze van de opdrachtgever?
Hoe zit de puntenscore in elkaar / Welke EMVI-criteria worden (het meest) beloond?

Daarnaast tijdens het analyseren van de uitvraag kunnen onderstaande vragen gesteld te worden ten
behoeve van het beantwoorden van de vraag achter de vraag.





Wat wil de opdrachtgever met het project bereiken? Wanneer is het project geslaagd?
Is de opdrachtgever alleen geïnteresseerd in de laagste prijs, of is er zeker ook ruimte voor
andere vormen van toegevoegde waarde?
Naar welke toegevoegde waarde uit de markt is de opdrachtgever op zoek?
Welke actoren achter de opdrachtgever spelen een rol, en wat zijn hun behoeften?

Daarnaast is het van belang in de uitvraag te achterhalen wat wordt voorgeschreven en waar ruimte
wordt gelaten voor extra invulling.
Waar laat de opdrachtgever ruimte, en wat schrijft hij voor?
De opdrachtgever heeft doorgaans de verwachtingen en behoeften van de stakeholders in de uitvraag
opgenomen. De opdrachtgever heeft over het algemeen al ideeën welke creatieve ruimte zij voor de
marktpartijen open wil laten, kortom het is van belang dat DVBR in de uitvraag ontdekt waar ruimte
wordt gelaten. (Kuijper, et al., 2014, p. 64)
Creatief proces, oplossingen genereren
Zodra geanalyseerd is waar kansen, risico’s, aandachtspunten en ruimte liggen, kunnen oplossingen
gegenereerd te worden door middel van een creatief proces. Dit proces bestaat uit een viertal stappen
om tot oplossingen te kunnen komen, gegeven in Afbeelding 23 en in de opsomming op de volgende
pagina. (Creatief Denken, 2015)
Divergeren

Probleemanalyse

Probleem

Convergeren
Meerdere
ideeën

Idee

Realiseren

Afbeelding 23 - Creatief proces (Creatief Denken, 2015)
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1.

2.
3.

4.

Probleemanalyse;
De probleemanalyse is bedoeld voor het achterhalen van de problemen vanuit de
opdrachtgever. Dit kan door middel van het stellen van de eerder benoemde vragen om
achter het probleem te komen.
Divergeren: “ideeëngeneratiefase”;
Het vinden van zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem staat bij divergeren centraal.
Convergeren: “ideeën-evaluatiefase”;
De ideeën worden geëvalueerd en er kan een keuze gemaakt worden welk(e) idee(ën) ook
daadwerkelijk uitgewerkt wordt.
Realiseren.
Na een besluit gemaakt te hebben in de voorgaande fase, kan het idee uitgewerkt en
gerealiseerd worden.

Brainstormen is een methodiek om meerdere creatieve ideeën te ontwikkelen voor tijdens de
“ideeëngeneratiefase”. (Vos, 2013) Brainstormen kent onderstaande spelregels.







Stel een oordeel uit;
Hierbij is van belang dat men geen kritiek geeft op eigen ideeën en die van anderen, alle
ideeën dienen aanvaard en genoteerd te worden.
Streef naar kwaliteit en variatie;
Bedenk zoveel mogelijk ideeën dat de kans vergroot op een geschikte oplossing.
Freewheel;
Wilde ideeën zijn toegestaan tijdens de brainstormsessie. Een creatief proces verloopt vaak
chaotisch, dus het van “hak op de tak” springen is toegestaan.
Hitchhike.
Blijf niet alleen bij de eigen ontwikkelde ideeën maar borduur ook verder op andere ideeën.

Mindmappen kan als tool gehanteerd worden om alle ideeën te noteren en de gedachte van allen
inzichtelijk te maken. Met mindmappen is minder tekst nodig en geeft sneller overzicht en inzicht in
de ideeën dan wanneer alles uitgeschreven wordt, hierdoor wordt tijdswinst behaald bij het
doorgronden, onthouden en opnemen van informatie. (Balanced Mind Trainingen, 2015)
Negatief brainstormen is het tegenovergestelde van brainstormen en kan gehanteerd worden voor de
“ideeën-evaluatiefase”. Bij deze methode wordt kritisch gekeken naar de oplossingen die gegenereerd
zijn in de voorgaande fase.
DVBR hanteert op dit moment geen analysemethode voor het analyseren van de documentatie van de
opdrachtgever. Er zijn meerdere methodes die door DVBR toegepast kunnen worden. Het analyseren
van de aanbestedingsleidraad kan worden opgenomen in het proces, daarnaast kunnen de product en
proceseisen gekwantificeerd worden om in één à twee dagen een indicatie te krijgen waar de focus
komt te liggen tijdens de tender. Vervolgens kunnen de ontvangen documentatie gedocumenteerd
worden en toebedeeld aan de desbetreffende discipline, waardoor tijd overblijft om andere
werkzaamheden uit te voeren in vergelijking met wanneer alle documentatie door iedereen gelezen
wordt. De vragen die in de Leidraad UAV-gc zijn gesteld, kunnen voor DVBR als handvat gebruikt
worden om te checken waar nog naar te vragen of te zoeken in de uitvraag. Oplossingen kunnen
gegenereerd worden door middel van het creatieve proces en de methoden brainstormen en
mindmappen, zodra de problemen zijn geformuleerd.
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5.4 Deelconclusie
Bij elke tender wordt een grote hoeveelheid documentatie verstrekt door de opdrachtgever. Deze
grote hoeveelheid documentatie verstoort het proces om alle informatie tot zich te kunnen nemen en
te verwerken in de aanbieding. Daarnaast wordt er geen vaste analysemethode gehanteerd. De
documenten worden als het ware over de spreekwoordelijke schutting gegooid en er wordt verwacht
dat de betrokkenen de documentatie voor een bepaald moment tot zich hebben genomen. Dit
resulteert tot het te laat definitief maken van de aanbiedingen, dat daarmee de kans om de tender te
winnen verlaagt. Daarnaast is het voorgekomen dat een bepaald document (bankgarantieverklaring)
te laat werd aangeleverd.
Een verkeerde strategie is gehanteerd bij de tender Royal Cosun doordat de documentatie van de
tender over de spreekwoordelijke schutting werd gegooid en geen vaste analysemethode werd
gehanteerd. Bij de tender Royal Cosun werd de strategie; “Beste partner voor de opdrachtgever”
aangehouden door DVBR, terwijl de opdrachtgever het plafondbedrag, het belangrijkste vond. De
verwachting is dat mede hierdoor de tender is verloren.
Men wist niet welke documentatie na gunning aangeleverd moest worden bij de tender EATC,
doordat er onvoldoende kennis is betreffende UAV-gc. Hiervoor werd niet de benodigde tijd en
kosten berekend wat leidt na gunning tot een verhoogd risico.
DVBR mist structuur in het analyseren van de documentatie en kennis betreffende de documentatie
die na gunning aangeleverd dienen te worden, welke documentatie ze kunnen verwachten te
ontvangen vanuit de opdrachtgever en welke daarvan in eerste instantie de belangrijkste zijn om te
analyseren.
De structuur die aangebracht kan worden is als volgt: in het tenderproces kan als processtap
opgenomen worden welke aanbiedingsdocumenten dienen te worden aangeleverd. Vervolgens het
niveau bepalen om te voorkomen dat te veel werk wordt verzet. Het verzetten van onnodig werk
heeft een negatieve invloed op de tenderkosten. Door deze stappen toe te voegen, is de verwachting
meer structuur te krijgen in de tenderfase en worden documenten niet vergeten aan te bieden.
Daarnaast wordt geen onnodig werk verzet, dat ten goede komt aan de tenderkosten.
De analyse van de documenten kan geschieden door in eerste instantie de aanbestedingsleidraad, de
vraagspecificatie inclusief de annexen en de nota van inlichtingen die later in de aanbesteding volgen
te analyseren. Door de documentatie onderling te verdelen wordt meer structuur gegeven aan de
analyse en wordt een ieder verantwoordelijk gesteld voor zijn onderdeel. Door de gegeven
proceseisen en producteisen te kwantificeren kan de focus bepaald worden. In een korte tijd (één à
twee dagen) kan gevonden worden over welke onderdelen de opdrachtgever niet heeft nagedacht.
Deze onderdelen scoren laag in de kwantitatieve gegevens. In combinatie met het gegeven in de
aanbestedingsleidraad kan mede hierdoor de focus worden bepaald.
Daarnaast is het belang te analyseren wat de problemen van de opdrachtgever zijn, waar vervolgens
oplossingen voor gegenereerd kunnen worden. Oplossingen kunnen gegenereerd te worden door
middel van het creatieve proces en de methoden brainstormen en mindmappen, zodra de problemen
zijn geformuleerd. Dit kan worden opgenomen in het her in te richten tenderproces.
Dit helpt mogelijk om in een korte tijd grote hoeveelheid informatie tot zich te nemen. Voorgaande
kunnen als processtappen worden opgenomen in het her in te richten tenderproces om meer structuur
te geven aan dit proces.
Door meer structuur aan te brengen in de analyse, wordt gerichter gezocht naar waar de focus van de
tender komt te liggen dat ten goede komt aan het winnen van de tender. Tevens is de verwachting dat
door meer structuur de tenderkosten dalen.
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Gestructureerd en beheerst EMVI-tenderproces met DB(M)-contractvorm

6 HERONTWERP VAN HET TENDERPROCES BINNEN DVBR
In de voorgaande hoofdstukken is het probleem binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV (DVBR)
beschreven en zijn de onderzoeksresultaten die bijdrage aan het oplossen van het gestelde probleem
gegeven. Hierbij is geconstateerd welke hoofdoorzaken leiden tot een onvoldoende gestructureerd en
ongewenst beheerst tenderproces met hoge tenderkosten en een laag slagingspercentage als gevolg. In
dit hoofdstuk is ingegaan op het herontwerp van het tenderproces die de hoofdoorzaken ondervangt
en de doelstelling mogelijk behaald. Het programma van eisen is opgesteld aan de hand van de
doelstelling en de verkregen onderzoeksresultaten en dient als basis waar het her in te richten
tenderproces aan dient te voldoen.

6.1 Programma van eisen
6.1.1 Initiatie programma van eisen
Het programma van eisen is tot stand gekomen door middel van het geformuleerde probleem, de
doelstelling en de onderzoeksresultaten, deze zijn hieronder nogmaals toegelicht.
Probleemstelling
“Het huidige tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen (UAV-gc) is binnen Dura
Vermeer Bouw Rosmalen BV een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces.
Dit leidt tot hoge tenderkosten, 1,06% en 1,30% van de offertesom, een slagingspercentage van 33% en is
niet duidelijk welke verantwoordelijkheden zij hebben en risico’s zij lopen na (eventuele) gunning.”
De probleemstelling wordt veroorzaakt door een zestal hoofdoorzaken.












De invulling van het tenderteam gebeurt te laat;
Het vormen van een tenderteam gebeurde in het huidige tenderproces pas zodra DVBR wist
dat ze aan de gunningsfase deelname. Daarnaast werden geen criteria aangehouden waaraan
een tenderteam dient te voldoen, waardoor niet de juiste mensen in het tenderteam zaten.
Heldere afspraken met externe betrokken partijen ontbreken;
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van externe partijen, omdat afspraken niet werden
gedocumenteerd. Hierdoor kon men de externe partijen niet wijzen op de gemaakte
afspraken.
Opdrachtgevers verstrekken een grote hoeveelheid documentatie;
De betrokkenen hadden moeite met het tot zich nemen van de grote hoeveelheid informatie.
De documenten werden over de schutting gegooid en verwacht dat ieder de documenten had
geanalyseerd voor een bepaalde tijd. Hiervoor werd geen analysemethode gehanteerd.
Onvoldoende kennis vastgelegd binnen DVBR;
Binnen DVBR waren onvoldoende proces ondersteunende documenten beschikbaar,
waardoor een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst tenderproces plaats vond.
Hierdoor werden per tender nieuwe documenten gegenereerd om informatie te kunnen
verwerken. Dit kostte extra tijd en geld.
Onvoldoende kennis EMVI-aanbestedingen
Binnen DVBR is geen aandacht geschonken aan hoe als bedrijf om te gaan met de EMVIaanbestedingen. Dit betreft de type EMVI-beoordelingsmethoden, de struikelblokken, waar
de nadruk per EMVI-aanbesteding ligt en op welke wijze ze de focus kunnen bepalen.
Onvoldoende kennis UAV-gc
Binnen DVBR zijn vooraf aan de observatieprojecten geen EMVI-aanbestedingen met een
DB(M)-contractvorm (UAV-gc) doorlopen, waardoor geen kennis is opgedaan. Tevens wordt
kennis niet gedeeld, omdat geen tussen- en eindtenderevaluaties worden gehouden.
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Doelstelling
Het programma van eisen (PvE) dient als leidraad voor het ontwerpen van het her in te richten
tenderproces. Tevens staat onderstaande doelstelling daarbij centraal.
“Het ontwikkelen van een gestructureerd 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 het slagingspercentage mogelijk vergroot (>33%);
..de verantwoordelijkheden en risico’s voor gunning inzichtelijk zijn binnen Dura Vermeer Bouw
Rosmalen B.V..”
De hoofdoorzaken die centraal hebben gestaan in het onderzoek om op te lossen zijn:







binnen DVBR onvoldoende kennis over de achterliggende informatie van de type EMVI-aanbestedingen
en de beoordelingen hiervan;
de invulling van het tenderteam (zowel intern als extern) en het moment hiervan gebeurt slechts nadat
bekend wordt dat DVBR mag deelnemen aan de selectiefase;
DVBR is tijdens de tender afhankelijk van externe partijen, omdat geen heldere afspraken worden
gemaakt;
binnen DVBR is onvoldoende kennis vastgelegd, wat bij kan dragen aan de structuur en beheersing van
een tenderproces;
onvoldoende kennis binnen DVBR met betrekking tot UAV-gc contractvormen;
het niet tot zich kunnen nemen van de informatie uit de documentatie door de grote hoeveelheid
documenten (80 tot 100 stuks) vanuit de opdrachtgever.

DVBR heeft geen procesbeschrijving waarin met stappen beschreven wordt welke stappen ze dienen
te doorlopen tijdens een tender, waardoor geen structuur en beheersing van het tenderproces kan
plaatsvinden met het winnen van tenders en het verlagen van tenderkosten als gevolg. Het her in te
richten tenderproces dient zodanig vormgegeven te worden met oplossingen uit de gegenereerde
informatie van het onderzoek; waardoor de hoofdoorzaken worden geëlimineerd.
Dit betreft stappen over de EMVI-beoordelingsmethode en de struikelblokken bij een EMVI,
waardoor aan de hand van de te doorlopen stappen de focus bepaald kan worden aan de hand van de
EMVI en de kennis binnen DVBR verrijkt wordt.
Het her in te richten tenderproces dient stappen te bevatten betreffende het op het juiste moment
vormen van een tenderteam met behulp van gestelde criteria, zodat op het juiste moment het team
gevormd wordt en voldoet aan de juiste criteria voor de desbetreffende tender. Tevens dienen bij het
samenstellen van het tenderteam de te maken afspraken opgenomen te worden in het her in te richten
tenderproces, waardoor men de tenderteamleden tijdens het tenderproces kan wijzen op de gemaakte
afspraken en in mindere mate afhankelijk is van externe partijen.
Het her in te richten tenderproces dient documentatie te bevatten die het tenderproces ondersteunen,
waardoor meer structuur en beheersing van het tenderproces kan plaatsvinden. Hierdoor wordt de
kennis die is ontstaan tijdens het onderzoek vastgelegd in het heringericht tenderproces, waarna het
toegepast kan worden bij tenders.
Informatie betreffende de risico’s en verantwoordelijkheden bij een UAV-gc project en hoe de
kwaliteit hiervan te waarborgen (handreikingen) dienen als processtappen terug te komen in het
heringerichte tenderproces. De bevindingen betreffende het schrijven van de plannen na gunning
moeten ook opgenomen worden in het her in te richten tenderproces, om rekening te houden met de
kosten en de tijd die hiervoor benodigd is.
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Door meer structuur aan te brengen in de analyse van de uitvraag, wordt gerichter gezocht naar waar
de focus van de tender komt te liggen dat ten goede komt aan het winnen van de tender. Met het
kwantificeren van de product- en proceseisen en het uitvoeren van diverse analyses zoals het
achterhalen van de vraag achter de vraag en de concurrentieanalyse wordt de focus gerichter bepaald.
Daarnaast door het toepassen van een informatie management hulpmiddel wordt gegenereerde en
ontvangen informatie beheert.
Met dit heringerichte tenderproces worden het proces en de documenten gestandaardiseerd. Door het
standaardiseren van processen en documenten worden kosten en tijd bespaard, doordat niet telkens
het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

6.1.2 Programma van eisen betreft het her in te richten tenderproces
Het doel van het her in te richten tenderproces is om de hoofdoorzaken op te lossen en de gestelde
doelstelling te behalen. Het programma van eisen is tot stand gekomen door middel van het in
Afbeelding 24 gevisualiseerde proces. Het programma van eisen bestaat uit een eisenpakket en een
aantal wensen. De eisen beschrijven waar het hulpmiddel aan moet voldoen en de wensen beschrijven
wat gewenst is waar het hulpmiddel aan dient te voldoen. De eisen zijn zo geformuleerd met de
gedachte dat deze het geformuleerde probleem oplossen en de gestelde doelstelling behalen en
waarbij de mogelijkheid is tot eigen interpretatie op welke wijze de eisen zijn in te vullen.

Probleemanalyse

Probleemstelling

+

Doelstelling

Onderzoeksresultaten
Type EMVIaanbestedingen
en beoordelingsmethoden

Tenderproces
van EMVIaanbesteding
met DB(M)
contractvorm

Risico’s en
verantwoordelijkheden DB(M)
contractvormen

Opstellen
programma van
eisen (PvE)

Hulpmiddel
Informatieverstrekking bij
een DB(M)contractvorm

Heringericht
tenderproces

Afbeelding 24 – Visuele weergave totstandkoming PvE.

Eisen
De hoofdoorzaken zijn in een eerdere fase verdeeld in een viertal onderzoeken, waarbij oplossingen
zijn gegenereerd. De hoofdoorzaken zijn vertaald in hoofdeisen, waarbij de deeleisen naar aanleiding
van de onderzoeksresultaten tot stand zijn gekomen. De eisen die zijn opgesteld zijn criteria waar het
heringerichte tenderproces aan dient te voldoen. De hoofdeisen zijn de eisen die de hoofdoorzaken
elimineren. Het heringerichte tenderproces dient:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de kennis over de achterliggende informatie van de type EMVI-aanbestedingen en de beoordelingen
hiervan te verrijken binnen DVBR;
vooraf aan de start van de selectiefase weer te geven dat het tenderteam gevormd dient te worden en aan
bepaalde selectiecriteria dient te voldoen;
weer te geven welke afspraken op welk moment gemaakt dienen te worden.
voldoende proces ondersteunende documenten bevatten, waardoor een gestructureerd en beheerst
tenderproces plaats kan vinden;
de risico’s en verantwoordelijkheden betreffende het aangaan van een UAV-gc contract weer te geven;
zodra men dit doorloopt, de grote hoeveelheid informatie te kunnen beheren en toe te passen in het
tenderproces.
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Per hoofdeis worden de deeleisen benoemd en weergegeven. De hoofdeisen zijn hieronder cursief en
onderstreept weergegeven, de deeleisen zijn weergegeven met een getal.
Het heringerichte tenderproces dient de kennis over de achterliggende informatie van de type EMVIaanbestedingen en de beoordelingen hiervan te verrijken binnen DVBR.
1. Het proces moet handleidingen bevatten betreffende de EMVI-beoordelingsmethoden om
vanuit de EMVI gerichter te kunnen focussen op de uitvraag van de opdrachtgever.
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 dient te voldoen.
2. Het proces moet een vast moment bevatten waarin het tenderteam wordt samengesteld en op
welke criteria het team samengesteld dient te worden.
Het heringerichte tenderproces dient weer te geven welke afspraken op welk moment gemaakt dienen te worden.
3. Het proces dient een moment te bevatten om vast te leggen welke afspraken met elkaar
worden gemaakt.
4. Het proces moet een Go / No Go moment en criteria bevatten om een weloverwogen besluit te
nemen betreft de doorgang van de tender.
Het heringerichte tenderproces dient voldoende proces ondersteunende documenten bevatten, waardoor een
gestructureerd en beheerst tenderproces plaats kan vinden.
5. In het proces dienen standaard tenderdocumenten geïntegreerd te worden.
6. Het proces moet een universele kick-off van een tender bevatten, waarin vaste stappen
worden opgenomen.
Het heringerichte tenderproces dient de risico’s en verantwoordelijkheden betreffende het aangaan van een UAVgc contract weer te geven.
7. Het heringerichte tenderproces moet rechtsgeldige volgorde van documentatie weergeven.
8. Het heringerichte tenderproces moet weergeven wanneer op welke risico’s, en
verantwoordelijkheden gecheckt moet worden.
9. Handreikingen ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van het aanbiedingsproduct
en contract (Plan, Do, Check, Act) moeten worden opgenomen in het proces.
10. De documenten te verstrekken na gunning moeten in het tenderproces benoemd worden.
11. Betrokkenen moeten zonder kennis van UAV-gc te hebben het heringerichte tenderproces
doorlopen en geen facetten van UAV-gc vergeten.
12. De start van het proces moet een grove raming van de opdracht bevatten.
Het heringerichte tenderproces dient, zodra men dit doorloopt, de grote hoeveelheid informatie kan beheren en
toepassen in een complete aanbieding.
13. De ontvangen documentatie dient inzichtelijk gemaakt te worden en gedocumenteerd.
14. De analyse van de uitvraag moet volgens een vaste structuur doorlopen worden.
15. Het proces moet analyses (klantvraag, concurrentie, stakeholder en raakvlakkenanalyse)
bevatten, om een complete aanbieding te kunnen doen.
16. In het proces dient het benoemen van de aanbiedingsproducten opgenomen te worden, het
type product en op welke wijze de aanbieding te formuleren.
17. Het proces moet, om gedragen overdracht te garanderen, archivering bevatten van de
ontwikkelde informatie voor zowel na gunning als een volgende tender.
Eisen vanuit de doelstelling
18. Tenderkosten moeten onder 1% van de offertesom uitkomen.
19. Het heringerichte tenderproces dient mogelijk het slagingspercentage te vergroten.
20. Evaluaties dienen te worden opgenomen in het proces en gedocumenteerd, om het proces te
kunnen beheersen.
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Naar aanleiding van interviews met intern betrokkenen van DVBR is tot onderstaande eisen gekomen:
21. Het heringerichte tenderproces dient tenderspecifiek doorlopen kunnen worden.
22. Het heringerichte tenderproces dient op één manier te volgen zijn.
23. Het proces en hulpmiddel moeten digitaal bereikbaar en te volgen zijn op een
softwareprogramma die binnen DVBR beschikbaar is.
24. Het analyseren van kansen dienen opgenomen te worden in het proces.
Wensen
Naar aanleiding van interviews met intern betrokkenen van DVBR is tot onderstaande wensen
gekomen, waarvan zij het wenselijk vinden dat het heringerichte tenderproces aan deze wens voldoet;
“Keep it simple”



Met zo min mogelijk pagina’s een beeld geven over hoe het heringerichte tenderproces
doorlopen dient te worden.
Men zo min mogelijk tijd kwijt is om het heringerichte tenderproces te doorlopen tijdens het
tenderproces.

6.2 Van programma van eisen naar heringericht tenderproces
De probleemanalyse en de onderzoeksresultaten hebben de basis gevormd betreft het formuleren van
het programma van eisen. Vanuit het programma van eisen is het tenderproces heringericht, maar om
tot dit heringericht tenderproces te kunnen komen zijn eerst oplossingen per eis geformuleerd,
gegeven in Tabel 21.
Tabel 21 – Oplossingen ten behoeve van de gestelde eisen aan het heringerichte tenderproces deel 1 van 2.

Nr. Eis
Het heringerichte tenderproces moet:
1.

handleidingen bevatten betreffende de EMVIbeoordelingsmethoden om vanuit de EMVI gerichter te
kunnen focussen op de uitvraag van de opdrachtgever.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

standaardisatie van tenderdocumenten bevatten.

6.

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

7.

rechtsgeldige volgorde van documentatie weergeven.

Oplossing(en)
Aandachtspunten: betreft de beoordelingsmethoden, het doorrekenen van scenario’s,
analyseren van scoringstabellen en beoordelingscommissie en het maken van een grove raming.
Aan de start van de tender, zodra de type tender
bepalende informatie beschikbaar is, met als
aandachtspunten de criteria.
Verwachtingenmanagement opnemen en een lijst
met afspraken op het moment van contracteren
van de externen.
Door middel van kansen overleg en lijst met
vragen die beantwoord dienen te worden in de
acquisitiefase en na bekendmaking deelname aan
tender.
Standaard tenderdocumenten genereren en
koppelen aan een processtap.
Een standaard kick-off document uitwerken,
waarin aspecten zijn opgenomen die de doelen
van de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens
de tender beantwoorden.
Bij het analyseren van de documenten opnemen
welke documenten in welke volgorde
rechtsgeldig zijn, zodat men fouten en
tegenstrijdigheden kan signaleren en weet welke
documenten het belangrijkste zijn om te
analyseren.
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Nr. Eis
Het heringerichte tenderproces moet:
8.

weergeven wanneer op welke risico’s, en
verantwoordelijkheden gecheckt moet worden

9.

handreikingen weergeven ten behoeve van het waarborgen
van de kwaliteit van het aanbiedingsproduct en contract.

10.

het benoemen van documenten na gunning bevatten.

11.

zonder kennis van UAV-gc kunnen doorlopen worden.

12.

een grove raming van de opdracht bevatten.

13.

de ontvangen documentatie inzichtelijk maken en de
mogelijkheid tot documenteren.

14.

een vaste structuur betreft het doorlopen van de analyse
van de uitvraag bevatten.

15.

analyses bevatten, om een complete aanbieding te kunnen
doen.

16.

het benoemen van de aanbiedingsproducten, het type
product en op welke wijze de aanbieding te formuleren
bevatten.

17.

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

18.

de tenderkosten onder 1% van de offertesom uit laten
komen.

19.

mogelijk het slagingspercentage kunnen vergroten.

20.

om het proces te kunnen beheersen, evaluaties bevatten.

21.

tenderspecifiek doorlopen kunnen worden.

22.

op één manier te volgen zijn.

23.

digitaal bereikbaar en te volgen zijn op een
softwareprogramma dat binnen DVBR beschikbaar is.

24.

het analyseren van kansen bevatten.

Oplossing(en)
Risico- en verantwoordelijkheidschecklisten
opnemen bij het uitwerken van de uitvraag.
Aan het begin van de selectiefase met een juiste
analyse de juiste focus te bepalen, vervolgens
uitvoeren, checken en zo nodig aanpassen.
Het realiseren van de documenten na gunning
kosten tijd en geld, deze dienen opgenomen te
worden in het uitwerken van de ABK &
voorbereiding- en uitvoeringsplanning.
De risico’s, verantwoordelijkheden en informatiemanagement bij een UAV-gc en hoe deze te
kunnen waarborgen opnemen in het proces.
Start selectiefase, zodat tijdens het vervolg van
het proces men hier op kan sturen.
Een ontvangen stukkenregistratie formulier
opnemen in het proces.
Het verdelen van documenten onder de
verschillende disciplines toebedelen, kansen,
risico’s en aandachtspunten benoemen en
vervolgens bundelen.
Klantvraag- (probleem- & oplossing analyse),
concurrentie-, stakeholder- en raakvlakkenanalyse, waardoor gerichte gefocust kan worden.
Processtappen en standaard aanbiedingsproducten formulier opnemen in het
heringerichte tenderproces.
Alle zelf ontwikkelde documenten/informatie en
ontvangen documentatie vanuit de
opdrachtgever opslaan in een standaard
informatiemanagementhulpmiddel.
Het mogelijke gevolg van het doorlopen van het
heringerichte tenderproces en door te
standaardiseren van het heringerichte
tenderproces.
Het mogelijke gevolg van het doorlopen van het
heringerichte tenderproces.
Standaard tussen- en eindevaluaties opnemen in
het tenderproces.
Algemene stappen beschrijven die per tender
doorlopen kunnen worden.
Processtappen op elkaar aan laten sluiten zonder
stappen over te slaan.
Digitaal uitwerken en integreren in een
beschikbaar en gebruikt softwareprogramma.
In plaats van alleen in risico’s te denken bij een
UAV-gc contract ook de kansen opnemen in het
proces.
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6.3 Opzet herontwerp van het tenderproces
Naar aanleiding van de oplossingen uit de vorige paragraaf is in deze paragraaf een eerste opzet
betreft het functioneel ontwerp beschreven dat mede als het programma van eisen de basis vormt bij
het her in te richten tenderproces binnen DVBR. De vier aspecten uit de “black-box” methode zijn
gebruikt om tot een functioneel ontwerp te komen, dit zijn de aspecten; Input, Gebruikers, Output en
de Werkwijze.
Input
De input die tijdens het EMVI-aanbestedingsproces met een DB(M)-contractvorm verwerkt worden,
zijn de aanbestedingsdocumenten vanuit de opdrachtgever om tot een complete en gedragen
aanbieding te komen.
Gebruikers
Het her in te richten tenderproces is ontworpen voor de interne functionarissen die betrokken zijn bij
een tender en die actief deelnemen. 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.

De functie “Hoofd Voorbereiding”, die in het in kaart gebrachte tenderproces uit hoofdstuk 3 wel aan
het tenderproces deelnam, is komen te vervallen en wordt vanaf heden ingevuld door de adjunct
directeur van Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV.
Output
De output die tijdens de EMVI-aanbestedingsfase met DB(M)-contractvorm gegenereerd dient te
worden, is een aanbieding vanuit Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV. Zowel het her in te richten
tenderproces en de ontwikkelde informatie tijdens een aanbesteding als de evaluaties tijdens en na de
tender dienen als input en referentie voor een volgende tender. De output dient tevens gehanteerd te
worden als archief ná (eventuele) gunning voor een volgende fase c.q. afdeling.
Werkwijze
Het her in te richten tenderproces is naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, de probleem- en
doelstelling ontworpen zodat deze in de tenderfase binnen DVBR gehanteerd kan worden. Het her in
te richten proces bestaat uit een drietal hoofdprocesstappen, zoals het huidige proces, gegeven in
onderstaande afbeelding.
Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Hoofdfasen tenderproces Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV
Wanneer de opdrachtgever geen
pré-selectie hanteert dan kan de
selectiefase direct aanvangen.
Tenderteamleden

Nee
Acquisitiefase

Pré-selectiefase

Selectiefase

Proces 1

Proces 2

Proces 3

Start tender

Einde
project
Gunning
Ja / Nee

Ja

Einde Start voortender bereiding

Afbeelding 25 - Hoofdprocesstappen tenderproces Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV.
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De focus bij het her in richten van het tenderproces heeft gelegen bij het elimineren van de
hoofdoorzaken, welke voornamelijk betrekking hadden op de hoofdprocesstap “selectiefase” en het
voldoen aan het programma van eisen.
De hoofdprocesstappen zijn opgedeeld in meerdere verfijndere processtappen. De grijze
processtappen zijn de huidige processtappen. De processtappen gegeven in het oranje zijn gewijzigd
en/of verplaatst ten opzichte van het huidige tenderproces en de lichtrode/roze processtappen worden
toegevoegd aan het huidige proces. Welke processtappen waar in het proces een plek hebben
gekregen is mede bepaald door de onderzoeksresultaten en het programma van eisen die met een
eigen interpretatie zijn ingevuld met de gedachte om de doelstelling mogelijk te kunnen
verwezenlijken. De notatiemethode die hiervoor gehanteerd is, is dezelfde als uit hoofdstuk 3, BPMN
2.0. De BPMN schema’s geven, door een zogeheten “zwembaan”, weer welke functionaris welke
processen dient te doorlopen, als voorbeeld in Afbeelding 26.
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.3

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.7

Extern
document

Afbeelding 26 – 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 worden
eventueel een x-aantal stappen toegevoegd die de bovenliggende stap verduidelijken. Tevens worden
bij de processtap aandachtspunten beschreven, afhankelijk van welke processtappen dat benodigd
hebben. De onderzoeksresultaten worden hierin verwerkt, een voorbeeld is gegeven in Afbeelding 27.
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
3.A.3

Toegevoegde
processtap
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 27 – Voorbeeld nadere toelichting desbetreffende stap

Daarnaast komt het voor dat een bepaalde processtap een proces ondersteunend document (POD)
bevat die van belang is bij de desbetreffende processtap, bijvoorbeeld een tenderplanning. De
beschrijving van het “documenten-icoontje” geeft weer welk POD hiervoor gebruikt kan worden. Het
document kan men terug vinden in de hoofdmap van het informatie management hulpmiddel, die
wordt ontworpen voor het beheren van verkregen en gegenereerde informatie.

Hoofdstuk: Herontwerp van het tenderproces binnen DVBR

Pagina | 72

INLEIDING

Procesverloop tender van
EMVI-aanbesteding met
DB(M)-contractvormen
Informatiemanagement
hulpmiddel

EMVI-AANBESTEDING

HET ONTBREKENDE IN
HET TENDERPROCES

RISICO’S EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
BIJ UAV-gc

INFORMATIEMANAGEMENT
BIJ UAV-gc

HERONTWERP
TENDERPROCES

7

HERINGERICHT
TENDERPROCES
TOETSING

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

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

7 HET HERINGERICHTE TENDERPROCES
Uit de probleemanalyse is gebleken dat het huidige tenderproces onvoldoende gestructureerd en
ongewenst beheerst verloopt, te hoge tenderkosten als gevolg heeft en een slagingspercentage van
33%. Het voorgaande hoofdstuk heeft de basis gevormd hoe het proces in te richten, om het probleem
op te kunnen lossen.
Het heringerichte tenderproces bestaat uit twee delen; (1.) het huidige tenderproces waarin stappen
toegevoegd, verplaatst of verwijderd zijn inclusief proces ondersteunende documenten en (2.) een
informatiemanagement hulpmiddel die de ontvangen en gegenereerde documentatie tijdens de
tenderfase kan opslaan, verspreiden en overdragen. Deze delen zijn in elkaar geïntegreerd, maar apart
toegelicht. Door de twee delen toe te passen in het tenderproces wordt getracht een gestructureerd en
beheerst proces te verkrijgen, de tenderkosten te reduceren en het slagingspercentage te vergroten.

7.1 Procesverloop tender van EMVI-aanbestedingen met DB(M)contractvormen
Het heringerichte tenderproces van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen is verdeeld in
een drietal hoofdprocesstappen, zoals gegeven in paragraaf 6.3, evenals het huidige tenderproces
binnen DVBR. Allereerst de acquisitiefase, gevolgd door (eventueel) de pré-selectiefase en als laatste
de meest tijdrovende hoofdprocesstap; de selectiefase. De legenda behorende bij de processtappen is
gegeven in bijlage 8 in het bijlagenrapport.
De hoofdprocesstappen zijn vervolgens opgedeeld in meerdere verfijndere processtappen en worden
ondersteund door een vijftiental proces ondersteunende documenten (POD’s), deze zijn hieronder
opgesomd. Tevens is aangegeven of het nieuwe, aangepaste, of bestaande documenten zijn. De
nieuwe en aangepaste documenten zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de hoofdoorzaken en
de onderzoeksresultaten, om een bijdrage te leveren aan het op te lossen probleem. De POD’s zijn
toegelicht in bijlage 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Documentenregistratie formulier (aangepast);
Standaard Kick-off (nieuw);
Focussheet (nieuw);
Referentieprojecten database (nieuw);
Aandachtspunten per beoordelingsmethode (nieuw);
Referentieformulier grove raming tender (nieuw);
Kansen-, risico- en aandachtspuntenlijst (nieuw);
Aanbiedingsproductenformulier (nieuw);
Tenderbegroting (bestaand);
Kansen- en risicolijst (bestaand);
Tenderplanning (aangepast);
Actie- en besluitenlijst (bestaand);
Checklist verantwoordelijkheden opdrachtgever en DVBR (nieuw);
Risico-checklist (nieuw);
Tenderevaluatiedocument (aangepast).

Vanaf de volgende pagina vindt de verantwoording van het heringerichte tenderproces betreffende
het procesverloop plaats.
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7.1.1 Verantwoording heringerichte acquisitiefase
Het doel is om een gestructureerd en beheerst tenderproces te verkrijgen, om de tenderkosten te
reduceren en het slagingspercentage te vergroten. Het is hierbij van belang de hoofdoorzaken te
elimineren. De hoofdoorzaken uit het huidige proces die betrekking hebben op de acquisitiefase in het
heringerichte tenderproces zijn hieronder toegelicht.










Het tenderteam werd in het huidige proces pas gevormd op het moment dat bekend werd dat
aan de selectiefase deelgenomen mocht worden, daarom is na de bepaling van deelname aan
een tender (aan het einde van de acquisitiefase) een processtap opgenomen dat men het
voorlopig tenderteam dient te vormen aan de hand van opgestelde criteria.
Men is in het huidige tenderproces afhankelijk van externe partijen, omdat afspraken niet
werden gemaakt en gedocumenteerd. Tijdens het proces van het vormen van het tenderteam
worden ook externe betrokken partijen benaderd, waarbij voor het ondertekenen van het
contract afspraken met partijen gemaakt en vastgelegd dienen te worden in het contract.
De grote hoeveelheid verstrekte documenten dienen vanaf de acquisitiefase tot en met de
uitslag van de (eventuele) gunning gedocumenteerd en samen met de vergaarde informatie
gearchiveerd te worden.
Het doorgronden van de EMVI is vanaf het begin van de tender opgenomen in het proces,
omdat er binnen DVBR onvoldoende kennis is betreffende EMVI-aanbestedingen en
beoordelingsmethoden.
Kennis was binnen DVBR onvoldoende vastgelegd, daarom is vanaf de acquisitiefase gestart
met een standaardisatie van documenten die het heringerichte tender proces ondersteunen.

Het verschil tussen het huidige en heringerichte acquisitiefase is daarnaast dat men de opdrachtgever
probeert te adviseren om een pré-selectiefase toe te passen en in de aanbestedingsleidraad een
dialoogronde op te nemen. Dit advies uitbrengen kan alleen zodra er nog geen aanbestedingsdocumenten zijn verstrekt, omdat de opdrachtgever anders de aanbesteding terug moet trekken en
weer opnieuw moet verstrekken waarin het advies van DVBR is verwerkt.
Tevens dient DVBR tijdens de acquisitiefase een weloverwogen besluit te maken door tijdens het
kansenoverleg de criteria uit de focussheet door te nemen en aan hand daarvan te bepalen of men
deelneemt aan de tender. Nadat besloten is deel te nemen aan de tender kan gestart worden met het
vormen van het tenderteam, alvorens de start van de pré-selectiefase of selectiefase.
De proces ondersteunende documenten die zijn opgenomen in de acquisitiefase zijn:






de focussheet, waarin een x-aantal criteria staan geformuleerd, om een wel overwogen besluit
te maken betreft deelname aan de tender;
het documentenregistratieformulier, ten behoeve van het registreren en aan de
tenderteamleden toebedelen van de ontvangen informatie;
de standaard kick-off om de samenvatting te kunnen maken, aspecten die nog niet bekend
zijn naar aanleiding van de ontvangen gegevens kunnen worden overgeslagen. Hieruit volgt
een samenvatting van de tender. Daarnaast dient deze samenvatting gebruikt te worden bij
het voorbereiden van de kick-off;
het concept kansen en risico-lijst, tijdens de acquisitie wordt gestart met de risicolijst, die
gedurende de gehele tender gehanteerd kan worden en nader aangevuld dient te worden.
Hierdoor hoeft men niet telkens een nieuwe kansen en risicolijst op te stellen tijdens het
verdere verloop, maar kan voortgeborduurd worden op deze lijst.

Het processchema is gegeven op de volgende pagina, Afbeelding 28. Het schema geeft ook de
aandachtspunten weer waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens het uitvoeren van de
desbetreffende processtap.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Opdrachtgever

Acquisitiefase, Proces 1
Ga terug naar:
“Hoofdprocesschema”

Of
Vraag- Aanbestedingsleidraad
specificatie

(adjunct) Directie

Zie aandachtspunten (5)

Klanten
benaderen of
benaderd
worden

Zie aandachtspunten (6)

&

Deelname
Ja / Nee

Samenvatting 03. Focussheet
tender

Kansen overleg

1.1
1.6

Tendermanager

Afstemmen
Klanten
benaderen of
benaderd
worden

Tendernet
benaderen
1.2

Projectmanager Klant en Markt

1.6

Start
acquisitie

Bepalen of het
een D&C uitvraag is

Zie aandachtspunten (1)
Opdrachtgever
indien mogelijk voor
ontvangst stukken
adviseren
1.3

Klanten
benaderen of
benaderd
worden

Zie aandachtspunten (4)

01.
Documentenregistratieformulier

Zie aandachtspunten (2)

(voorlopig)
tenderteam bepalen

Criteria
doornemen voor een
wel overwogen
besluit
1.7

1.8

1.6

Opdrachtgever
informeren dat DVBR
niet deelneemt aan
tender

Criteria
doornemen voor een
wel overwogen
besluit
1.7

Einde tender

Zie aandachtspunten (3)
Ja
Onderhands

Uitvraag analyseren

Samenvatting
tender maken

02. Standaard
Kick-off

Deelname
Ja / Nee

Samenvatting
tender

Concept kansen
en risicolijst

Aandachtspunten Toelichting 1
Advies: Vraag de opdrachtgever naar de beweegredenen voor het toelaten
van een grote hoeveelheid inschrijvende partijen.
Adviseer de opdrachtgever het aantal inschrijvende partijen terug te
brengen tot bijvoorbeeld 3 deelnemers.
Dit bespaart maatschappelijk kosten.
Bijvoorbeeld bij een tender van €12.0 mln. bedragen de tenderkosten ± 1%
van de offertesom. Mochten er 10 inschrijvers deelnemen dan zijn de totale
maatschappelijke investeringskosten dus 10 x €120.000 = €1.2 mln. Terwijl
het project maar aan één partij gegund kan worden. Bij de tender EATC
schreven 11 deelnemers in!!

Aandachtspunten (1) Vervolg
Advies: Adviseer de opdrachtgever om dialoogronde(s) op te nemen in het
tenderproces. Een dialoog kan er voor zorgen dat de uitwerking van het
programma van eisen van het consortium van DVBR overeenkomt met de
verwachting van de opdrachtgever.
Door open en transparant te zijn kan meer vertrouwen worden verkregen bij de
opdrachtgever.

De kans dat DVBR een tender wint is groter wanneer het aantal inschrijvers
lager is. Door het aantal inschrijvers terug te brengen naar bijvoorbeeld 3 en
pré-selectiefase toe te passen krijgt de opdrachtgever gerichtere
inschrijvingen van consortia die vooraf geselecteerd zijn.

Aandachtspunten (2)
Start aan het begin van de tender met het documenteren en registreren van de
ontvangen documentatie vanuit de opdrachtgever. Hiervoor dient het informatie
management hulpmiddel (IMH) geopend te worden. Hiermee kan ten alle tijden de
informatie op één locatie worden geüpload en gedownload.

Het voordeel voor de opdrachtgever is dat men tijdens de tender opmerkingen kan
plaatsen op de aanbiedingen, waardoor de vraag (de uitvraag) beter beantwoord
wordt door de inschrijvende partijen bij indiening en het beter aan de eisen en
wensen voldoet.
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start
selectiefase

Bepalen
onderhandse of
openbare
aanbesteding

Préselectiefase
benodigd?
Openbaar

Deelname
Ja / Nee

1.5.5

Afbeelding 28 - Heringericht processchema “Acquisitiefase”

Nee
Ja

1.5.4
Risico’s
en kansen tender
bepalen
1.5.3

Aandachtspunten

1.9

Nee

1.5.2

1.5
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Afstemmen

Afstemmen

Kansen overleg

EMVIdoorgronden

(voorlopig)
tenderteam

1.8

1.5.1

IMH openen en
ontvangen
documentatie
registreren
1.4

1.1

Afstemmen

(voorlopig)
tenderteam bepalen
Type project
bepalende
informatie

Afstemmen

Kansen overleg

1.1

Criteria
doornemen voor een
wel overwogen
besluit
1.7

Aandachtspunten (3)
Samenvatting maken
Voor het maken van een samenvatting van de tender dient het
“standaard Kick-off document” gebruikt te worden. De
aspecten die in het document staan dienen zo goed als
mogelijk te worden voorzien van de desbetreffende tender.
Op het moment dat er van een desbetreffend aspect geen
informatie beschikbaar is het aspect niet verwijderen, maar
aangeven dat er geen informatie bekend is. De samenvatting
kan gehanteerd worden bij het voorbereiden van de kick-off,
mocht worden deelgenomen aan de tender, waardoor er dan
geen aspecten vergeten worden te behandelen of extra
informatie voor uit te zoeken.
Op deze manier gaat er geen informatie verloren.

Ja
Start Préselectiefase

Nee
Einde tender

Aandachtspunten (4)
Wat is er bekend m.b.t. EMVI beoordelingen?
- EMVI-criteria + percentages?
- Wijze van beoordelen
- Beoordelingscommissie
Doorloop de stappen van 3.4.2 zoveel als
mogelijk om kennis over de EMVI uit de
uitvraag te achterhalen. Deze kennis kan
vervolgens meegenomen worden in het
kansenoverleg om een weloverwogen besluit
te maken.
Aandachtspunten (5)
Vul tijdens het kansenoverleg de focussheet in
om een weloverwogen besluit te maken.

Aandachtspunten (6)
Tenderteam samenstellen
Doorloop de stappen van 3.1 zoveel als mogelijk
Begin zo vroeg mogelijk met het samenstellen van het
tenderteam, zodat er zo snel mogelijk met de tender
gestart kan worden.
Er staat aangegeven “(Voorlopig)” tenderteam
samenstellen om dat pas nadat de kick-off is geweest
het tenderteam definitief is. Tijdens de kick-off dienen
de deelnemende partijen zich namelijk af te vragen of
de juiste mensen aan in het team zitten.

7.1.1.1 Verantwoording heringericht proces “tenderteam samenstellen”
De subprocesstap “tenderteam samenstellen” is ten opzichte van het huidige proces naar voren
geplaatst in het tenderproces (Afbeelding 29). Het samenstellen van het tenderteam vond in het
huidige proces plaats nadat bekend werd dat DVBR mocht deelnemen aan de selectiefase. Hierdoor
werd kostbare tijd in het tenderproces verloren, omdat de teamleden niet van de ene op de andere dag
beschikbaar waren. Daarnaast werd binnen DVBR een tenderteam niet vormgegeven aan de hand van
criteria, maar op directie niveau werd bepaald wie deelneemt aan de tender, ongeacht bijvoorbeeld
beschikbaarheid, interesse en ervaring.
Door het tenderteam eerder in het proces samen te stellen gaat er geen kostbare tijd verloren,
waardoor in de selectiefase na het ontvangen van de selectiedocumenten direct gestart kan worden
met die hoofdprocesstap.
Het tenderteam dient in het heringerichte tenderproces samengesteld te worden aan de hand van de
uitvraag en criteria die beschreven staan bij de aandachtspunten in het processchema. De input die
hiervoor gebruikt dient te worden is de samenvatting van de tender die gemaakt is door de afdeling
klant en markt eerder in het tenderproces.
Het bepalen van het tenderteam aan de hand van de uitvraag en de criteria wordt gevolgd door het
bepalen van de interne teamleden, het betrekken van een tendermanager vanuit Divisie Bouw &
Vastgoed bij een Utilitair bouwwerk met ongeveer een tendergrootte van tenminste € 10 miljoen en
een stakeholdersanalyse. De directie bepaald wanneer een tendermanager van Divisie wordt
aangetrokken. Een tendermanager vanuit Divisie Bouw & Vastgoed wordt bij de tender betrokken,
omdat de interne tenderteamleden niet de ervaring en kennis hebben om een tender met dusdanige
omvang uit te werken. Is de omvang van de tender kleiner dan de eerder genoemde grootte dan
wordt een projectmanager vanuit de eigen organisatie van DVBR aangesteld die fungeert als
tendermanager.
Een stakeholdersanalyse wordt uitgevoerd nadat de interne teamleden zijn bepaald en de
tendermanager is aangesteld. De externe tenderteamleden (adviseurs) worden ook bepaald aan de
hand van de uitvraag en de vastgestelde criteria uit de aandachtspunten (2). De externe adviseurs
dienen benaderd te worden nadat deze voldoen aan de criteria en zij in de ogen van de interne
tenderteamleden het beste passen bij de uitvraag. Als laatste van de stakeholdersanalyse dienen
afspraken gemaakt te worden met de externe adviseurs en in een contract vastgelegd te worden.
Tevens dienen de externe adviseurs een tenderbudgettering af te geven voorafgaand aan de start van
de tender, om zo een schatting te kunnen maken van de totale tenderkosten, waar later in het
tenderproces op gestuurd kan worden.
Nadat de externe tenderteamleden bij het team zijn betrokken is een voorlopig tenderteam gevormd.
Daarna volgt de volgende fase: de pré-selectiefase of de selectiefase. Het is een voorlopig tenderteam,
omdat bij de kick-off nogmaals wordt nagegaan of de juiste mensen c.q. functionarissen aan tafel
zitten.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
(Concept) Tenderteam bepalen & Stakeholder analyse, processtap 1.8

(adjunct) Directie

Tendermanager
Divisie als
adviseur erbij
betrekken
Tendergrote?

Samenvatting
tender
Acquisitifase

(Voorlopig)
Tenderteam
samenstellen

Tenderteam bepalen
a.h.v. uitvraag &
criteria

interne
teamleden
bepalen

1.8

1.8.1

1.8.2

Préselectiefase

Ga terug naar:
“Acquisitifase”

1.8.3

Préselectiefase
(voorlopig)
tenderteam

Zie aandachtspunten (1)
Selectiefase

Tendermanager

Deze stap alleen doorlopen zodra er in een
eerdere fase(n) nog geen tenderteam is gevormd.

Afstemmen

Nee
Zie aandachtspunten (2)

interne
teamleden
bepalen

Stakeholder-analyse
uitvoeren

1.8.2

1.8.4

Selecteer
externen
tenderteamleden
a.h.v. uitvraag &
criteria
1.8.4.1

Selecteer
externen a.h.v.
tenderteamcriteria
1.8.4.2

Zie aandachtspunten (2)

Ja

Benaderen
externe
tenderteamleden
(adviseurs)

Afspraken
maken met externe
adviseurs

1.8.4.4

1.8.4.5

Geschikte
externe
teamleden?

Overige interne
afdelingen

Afstemmen

Aandachtspunten

Ga terug naar:
“Pré-selectiefase”

Tender
Budgettering
per discipline

Zie aandachtspunten (3)
Contract

Nagaan welke
partijen geschikt zijn
voor de tender
1.8.4.3

Aandachtspunten (1)
Tenderteamcriteria:
- Capaciteit c.q. beschikbaarheid;
- Kennis aan de hand van de uitvraag
- Samenwerkingscapaciteiten c.q. profielen volgens het “Tenderteamwiel samenstelling”
van Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed (zie onderstaande afbeelding);
- Rood:
Zorgt dat het team focus heeft en voortdurend verbeterd
- Groen:
Heeft plezier in de samenwerking, ziet kansen en heeft oog voor de omgeving
- Blauw:
Bewaakt de sfeer en houdt rekening met de individuele gevoelens
- Geel:
Evalueert en implementeert tot het af is, maakt systeem en proces steeds slimmer.
- Enthousiasme / interesse in het uitvoeren van de tender;
- Creativiteit;
- Netwerk / connecties met opdrachtgever;
- Kennis over de processen van de opdrachtgever
- (UAV-gc) Ervaring;
Kies een procesmanager die ervaring heeft met de projecten. Probeer niet het wiel
opnieuw uit te vinden als voor het eerst met aan UAV-gc tender wordt gewerkt. “Loop
mee en gebruik de ervaring van anderen”
- Abstractieniveau.

Aandachtspunten (2)
Criteria externe tenderteamleden:
- Externen die in een eerder stadium een rol hebben vervult (Toelichting 1)
- Externen die op elkaar zijn ingespeeld (Toelichting 2)
- Externen die voldoen aan de uitvraag
- Externen afhankelijk van het percentage per EVMI-criteria (Toelichting 3)
Toelichting 1:
Bij het kiezen van de juiste partners is de aanbesteding EATC als voorbeeld
genomen. Bij EATC is met betrekking tot het ontwerp van het landschap de
landschapsarchitect als partner gekozen die in een eerder stadium (betreffende het
bestemmingsplan) het landschap destijds heeft ontworpen. Voor deze
landschapsarchitect was op dat moment ± € 10.000,- voor betaald. Het
contracteren van deze landschapsarchitect kan een doorslag geven in de
beoordeling van de opdrachtgever. Het kan de scoringskans vergroten. Voor de
tenderkosten is dit nadelig, omdat een landschapsarchitect “om de hoek” misschien
€2.500,- kost. Maar waar de opdrachtgever niet gecharmeerd van is en tender
vervolgens niet wordt gewonnen. Het kiezen van de juiste partners is een afweging
die DVBR voor aanvang van de tender dient te maken.
Toelichting 2:
Externe partijen die meerdere tenders met elkaar hebben doorlopen zijn beter op
elkaar ingespeeld dan wanneer externe partijen voor de eerste keer met elkaar
werken. Men weet wat ze van elkaar kunnen verwachten en waar de sterktes en
zwakheden van elkaar liggen.
Dit kent echter wel een nadeel, namelijk dat de tenderteamleden gemakzucht wat
resulteert in onderschatting. Een tender is een kort traject, daarin moet veel
productie geleverd worden in een korte tijd. Ze moeten kritisch naar elkaar kunnen
zijn en wanneer men elkaar goed kent wordt dat minder gedaan.
Bij langdurige samenwerking helpt het wel wanneer men op elkaar ingespeeld is.
DVBR dient hier een afweging in te maken om dit advies wel of niet over te nemen.

Het “Tenderteamwiel samenstelling” is afgeleid van het Insights Discovery Wiel

Afbeelding 29 - Heringericht processchema “Tenderteam bepalen & Stakeholdersanalyse”
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Toelichting 3:
“Een grote publieke opdrachtgever zette een utiliteitsbouw project D&C in
de markt. De beoordelingscriteria waren helder geformuleerd, ook was
duidelijk hoe zwaar iedere afzonderlijke factor meetelde in het
eindoordeel. Zo telde esthetische uitstraling voor 10% mee. Toch
besteedde veel bouwbedrijven het ontwerp uit aan architecten die
vervolgens juist veel aandacht (en tijd en geld) besteden aan uitstraling.
Een bouwbedrijf die het ontwerp in eigen beheer gehouden had en meer
aandacht aan maakbaarheid en de overige belangrijke criteria had
besteed, had de aanbesteding gewonnen.”
Hierbij speelt de analyse van het gewicht (percentage) van de
gunningscriteria een rol om na te gaan in welke mate de criteria meetellen
in de beoordeling.
Daarnaast is het van belang welke architect er wordt aangetrokken. Dit
kan een “grote” bekende architect zijn die bekend staat om zijn
ontwerpen, maar ook een architect “om de hoek”. Een “grote” architect
kan niet gestuurd worden, die gaat zijn eigen gang, terwijl aan de architect
“om de hoek” een bepaalde opdracht meegegeven kan worden.
De architect is als voorbeeld genoemd echter kan dit voorbeeld ook bij het
aantrekken van andere externe partijen worden gehanteerd.

Aandachtspunten (3)
Afspraken over onderstaande vragen:
- Wie staat aan de lat voor welke onderdelen van de aanbieding?
- Hoe organiseren we de integrale aanpak? Wat verwachten we van
elkaars betrokkenheid?
- Wat zijn de mijlpalen in ons proces? Wat zijn de beslismomenten?
- Hoe leggen we onze besluiten en keuzes vast?
- Hoe organiseren we de integrale toetsing van onze aanbieding?
- Hoe verdelen we de investeringen in dit aanbiedingstraject?
- Hoe worden de aanbiedingskosten met elkaar verdeeld?
- Hoe organiseren we in de aanbiedingsfase de communicatie?
- Hoe stellen we projectbelangen centraal boven individueel belangen?
- Hoe worden de risico’s en verantwoordelijkheden op specifieke
raakvlakken verdeeld?
- Hoe wordt omgegaan met de tijdens de tender ontwikkelde
informatie?
Afspraken over tenderkosten:
De tenderkosten van een architect bedragen bijvoorbeeld € 10.000,-,
doordat hij deelneemt aan de tender krijgt de architect € 5.000,vergoed door DVBR. Mochten ze de tender gegund krijgen, dan worden
de overige €5.000,- alsnog door DVBR vergoed. Hierdoor reduceer je
de tenderkosten voordat men weet of de tender gewonnen wordt of
niet. Daarnaast daagt DVBR de architect in dit geval extra uit om het
beste ontwerp te maken, omdat hij na gunning pas de resterende
kosten vergoed krijgt die hij heeft besteed aan de tender.
Vast moment inplannen voor vergaderingen, zodat iedereen tot aan de
indiening op hetzelfde moment kan.

7.1.2 Verantwoording heringerichte pré-selectiefase
Het uitvoeren van de hoofdprocesstap: de pré-selectiefase, komt alleen voor op het moment dat een
opdrachtgever een pré-selectiefase toepast, waarbij de opdrachtgever vooraf aan de selectiefase een
selectie maakt op welke partijen mogen deelnemen aan de selectiefase.
De hoofdoorzaken uit het huidige proces die in de pré-selectiefase in het heringerichte tenderproces
geëlimineerd zijn, zijn hieronder toegelicht. Door deze te elimineren wordt getracht om ook de préselectiefase te structureren en te streven naar het verlagen van de tenderkosten en het vergroten van
het slagingspercentage.






De kennis was in het huidige tenderproces onvoldoende vastgelegd. Daarom zijn in het
heringerichte proces betreffende de pré-selectiefase een drietal proces ondersteunende
documenten opgenomen, die bijdragen aan de structuur en beheersing van het tenderproces
(bijlage 8). Dit betreft:
 een referentieprojectendatabase, om vanuit één database Dura Vermeer Bouw
overstijgend de referentieprojecten te vinden die voldoen aan de gestelde
selectiecriteria. Dit in plaats van meerdere collega’s te bellen vanuit verschillende
vestigingen en meerdere softwareprogramma’s te hanteren om de juiste referentieprojecten bijeen te krijgen.
 het documentenregistratieformulier is ontwikkeld met als doel om vanaf het begin
van een tender alle documenten die men ontvangt vanuit de opdrachtgever te
documenteren en te controleren of men wel de juiste documenten heeft ontvangen en
welke er bijvoorbeeld gemist worden. In een later stadium, de selectiefase, kunnen
voor het analyseren de documenten worden toebedeeld aan de desbetreffende
discipline.
 een focussheet, waarin een x-aantal criteria staan geformuleerd waarmee een wel
overwogen besluit gemaakt dient te worden betreffende deelname aan de tender.
In de acquisitiefase is een processtap opgenomen om een voorlopig tenderteam te vormen,
zodat het probleem van het te laat vormen van een tenderteam opgelost wordt. Een
stakeholdersanalyse is een onderdeel van het vormen van het tenderteam en dient in de préselectiefase nogmaals uitgevoerd te worden om de juiste externe partijen te selecteren die
voldoen aan de gestelde selectiecriteria vanuit de opdrachtgever.
Naast het registreren van de ontvangen documentatie vanuit de opdrachtgever is het
archiveren van de ontwikkelde informatie ook een belangrijke stap in een gestructureerd en
beheerst tenderproces. Men kan door het op de juiste wijze archiveren van de ontwikkelde
informatie, documenten sneller terugvinden dan wanneer ze ergens worden opgeslagen waar
een ander die dat document nodig heeft geen rechten tot toegang heeft.

De opdrachtgever beoordeelt de ingestuurde selectiecriteria en deelt de uitslag met de ingeschreven
partijen. DVBR dient bij deelname een analyse uit te voeren naar de verschillen tussen het
“amendement aanbestedingsleidraad” en de “aanbestedingsleidraad” uit de acquisitiefase, om na te
gaan of er onredelijke verschillen tussen zitten. DVBR dient in het kansenoverleg nogmaals een
weloverwogen besluit te nemen om wel of niet deel te nemen aan de tender.
Het maken van een weloverwogen keuze en het selecteren van de juiste partijen door een
stakeholdersanalyse verhoogd het creëren van de juiste focus tijdens de selectiefase.
Deelt de opdrachtgever dat DVBR is uitgesloten van deelname aan de selectiefase, dan dient de brief
gearchiveerd te worden en na te gaan waarom ze zijn uitgesloten, om de opmerkingen bij een
volgende tender te kunnen opnemen in het pré-selectiefase document en waarna de kans mogelijk
groter wordt om wel geselecteerd te worden door de opdrachtgever voor deelname aan de tender.
Het processchema inclusief de aandachtspunten is gegeven op de volgende pagina, Afbeelding 30.

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Pré-selectiefase, Proces 2

Opdrachtgever

Beoordelen
ingestuurde
selectiecriteria

Ga terug naar:
“Hoofdprocesschema”

Nee
Ja
Deelname
Ja / Nee

Selectieleidraad

Amendement
Aanbestedingsleidraad

Ontvangen
uitsluitingsbrief

(adjunct) Directie

Zie aandachtspunten (1)
Voorlopig
tenderteam
samenstellen

Archiveren voor
een volgende
tender
2.13

2.12
Stakeholderanalyse uitvoeren

2.3

Alleen wanneer deze stappen nog niet
doorlopen zijn in een voorgaande fase.

Einde tender

Deelname
Ja/Nee
Kansen overleg

1.8.4

Ja
2.10

Afstemmen

03. Focussheet

Afstemmen

Nee

Afstemmen

Tendermanager

Zie aandachtspunten (4)

(Voorlopig)
tenderteam

Voorlopig
tenderteam
samenstellen

Stakeholderanalyse uitvoeren

2.3

Kansen overleg
Voorlopig
tenderteam

1.8.4

2.10

Start
selectiefase

Aandachtspunten

Projectmanager klant en markt

Zie aandachtspunten (2)

EMVIselectiecriteria
analyseren
Start Préselectiefase

04. Referentieprojecten
database

2.1
Wat is er bekend m.b.t.
EMVI beoordelen?
- EMVI-criteria
- Wijze van beoordelen
- Beoordelingscommissie

Aandachtspunten (1)
Doorloop de stappen van 1.8 nogmaals, mits dit
nog niet gedaan is.
Begin zo vroeg mogelijk met het samenstellen van
het tenderteam, zodat er direct begonnen kan
worden wanneer blijkt dat DVBR aan de tender
mag deelnemen.

Selectiecriteria
preselectiefase
document indienen
bij opdrachtgever

Selectiecriteria
uitwerken

Documentenregistratieformulier

2.8

2.6

Selectiecriteria
verzamelen

Samenstellen
Pré-selectiefase
document

Archiveren

Nagaan
waarom DVBR
uitgesloten is

Afstemmen
Zie aandachtspunten (3)
Grove analyse
amendement
aanbestedingsleidraad

2.14
Zie aandachtspunten (5)

Kansen overleg

2.9
Einde tender

2.2

2.4

Aandachtspunten (2)
Referentieprojecten database
De referentieprojecten database dient opgesteld en
gecontroleerd te worden door afdeling klant en markt
en wellicht over meerdere vestigingen verspreid.
Na het opbouwen van deze database kan deze gebruikt
worden om een referentieproject te selecteren.

2.5

Pré-selectiefase
document

Aandachtspunten (3)
Bij het uitvoeren van deze stap dient een
grove analyse gemaakt te worden
betreffende de verschillen tussen het
amendement aanbestedingsleidraad ten
opzichte van de aanbestedingsleidraad die
in de acquisitiefase is verstreken.

(Wellicht dient de referentieprojecten database
aangevuld worden met meerdere criteria waaruit
geselecteerd kan worden.)

Afbeelding 30 - Heringericht processchema “Pré-selectiefase”
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Opnemen in
documentenregistratie
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2.10

2.11

2.7

Aandachtspunten (4)
Vul ook tijdens het kansenoverleg in de
pré-selectiefase, na het analyseren van
het amendement
aanbestedingsleidraad, de focussheet in
om een weloverwegen besluit te maken.

Opdrachtgever
informeren dat
DVBR niet deel
neemt aan tender

Aandachtspunten (5):
Nagaan waarom DVBR uitgesloten is kan
gebruikt worden bij een volgende tender met
dezelfde opdrachtgever om op dat moment na
te gaan of je ook daadwerkelijk voldoet aan alle
gestelde criteria of aan hetgeen waarom DVBR
op dit moment is uitgesloten.

7.1.3 Verantwoording heringerichte selectiefase
De hoofdprocesstap “selectiefase” dient doorlopen te worden nadat eventueel de pré-selectiefase heeft
plaats gevonden en de opdrachtgever DVBR heeft geselecteerd voor de selectiefase en DVBR in de
acquisitiefase en de pré-selectiefase heeft besloten om deel te nemen aan de tender.
Het “overall” processchema van de selectiefase is gegeven op de volgende pagina, Afbeelding 31. De
subprocesstap “EMVI-doorgronden” is als enige extra toegevoegd en de processtap “vormen van een
tenderteam” is verplaatst naar de acquisitiefase ten opzichte van het huidige proces. Daarentegen
hebben de overige subprocesstappen een andere invulling ten opzichte van het huidige proces
gekregen om het proces zo in te richten dat een gestructureerd en beheerst proces plaats vindt, dat de
tenderkosten reduceert en het slagingspercentage vergroot.
Onderstaande geeft een verantwoording betreffende de wijze waarop getracht is de hoofdoorzaken
uit het huidige proces te elimineren en die betrekking hebben op de selectiefase in het heringerichte
tenderproces.










Het vormen van een voorlopig tenderteam aan de hand van vastgestelde criteria is al gedaan
aan het einde van de acquisitiefase, waarbij ook afspraken met de externe partijen
contractueel vastliggen. Dit vindt dus plaats vooraf aan de selectiefase.
Doordat er onvoldoende kennis is betreffende EMVI-aanbestedingen en de beoordelingsmethoden is het doorgronden van de EMVI en de aandachtspunten hiervan opgenomen in het
tenderproces. Daardoor kan, na het doorlopen van dit proces, de focus bepaald worden aan
de hand van de EMVI vanuit de opdrachtgever.
Doordat er een grote hoeveelheid documentatie vanuit de opdrachtgever wordt verstrekt aan
de inschrijvende partijen en DVBR moeite heeft met het verwerken hiervan, is de analyse van
de uitvraag anders vormgegeven. In het huidige tenderproces werden alle documenten vanuit
de opdrachtgever “over de schutting gegooid” en werd verwacht dat iedereen alle
documentatie voor de kick-off kende. In het heringerichte tenderproces zijn meerdere
deelprocesstappen opgenomen en wordt de grote hoeveelheid informatie toebedeeld aan de
desbetreffende discipline. Elke discipline analyseert in eerste instantie het toebedeelde
document, waarna in een later stadium de overige stukken geanalyseerd kunnen worden. De
tendermanager is er verantwoordelijk voor alle stukken te lezen.
De onvoldoende kennis van UAV-gc, waarbij men onvoldoende inzicht in de risico’s en
verantwoordelijkheden had en op welke wijze hier mee om te gaan, zijn opgenomen in
meerdere processtappen van de selectiefase.
Het doorlopen van de selectiefase wordt ondersteund door de gegenereerde standaard
tenderdocumenten. Dit lost het probleem op dat er in het huidige tenderproces onvoldoende
kennis was vastgelegd, dat bij kon dragen aan de structuur en beheersing van een tender.

Onderstaande subprocesstappen zijn na het (overall) processchema “selectiefase” weergegeven en
nader toegelicht. Het bestand is als PDF digitaal beschikbaar en door op de processtappen te klikken,
wordt men direct verwezen naar de desbetreffende processtap.








EMVI doorgronden;
Uitvraag analyseren;
Kick-off;
Uitvraag uitwerken;
 Ontwerp uitwerken;
 Prijs uitwerken;
 PVA uitwerken.
Indieningsdocument definitief maken;
Evaluatie uitwerken.

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Beoordelen
indieningen
&

Indieningen
ontvangen

Vraag(Amendement)
specificatie Aanbestedingsleidraad

Financiële
Administratie

Opdrachtgever

Selectiefase, Proces 3

Controle
tenderbegroting
met jaarbegroting
tenders
Jaarbegroting
tenders

3.4.5

Ga terug naar:
“Hoofdprocesschema”

Gunning
Ja / Nee

Maandelijkse
prognose
tenderbudget

Eindvergelijking
jaarbegroting
tenders met
prognose

3.6.1

3.7.12

Cyclus
Zie aandachtspunten (4)

(adjunct) Directie

Archiveren voor
een volgende
tender
Schriftelijke
uitslag

Nee
Einde project

Tender
gegund?

EMVI
doorgronden

Zie aandachtspunten (1)

Ja

Tendermanager

Zie aandachtspunten (2)
3.2

Informatie
management
hulpmiddel
inrichten
Start
selectiefase

Kick-off

3.1

Uitvraag uitwerken

3.5

3.4

Indieningsdocument definitief
maken

Tender evalueren

3.6

3.7
Einde tender

Uitvraag
analyseren

3.3

Kick-off
voorbereiden

Kick-off
houden

3.4.1

3.4.2

Aandachtspunten

Zie aandachtspunten (3)

Aandachtspunten (1)
De tendermanager is verantwoordelijke voor
het tenderproces tot aan de uitslag. Daarbij
wordt de tendermanager wel door zijn
tenderteamleden ondersteund.

Aandachtspunten (2)
De tendermanager dient met steun van de
applicatiebeheerder van Docstream binnen
DVBR alle rechten te krijgen voor het beheren
en rechten toe kennen van de desbetreffende
Docstream map.
De afdeling Klant en Markt heeft in de
Acquisitiefase al een nieuwe Docstream
mappenstructuur geopend. Dit hoeft de
tendermanager niet meer te doen.

Aandachtspunten (3)
Vragen stellen nota van inlichtingen:
Afhankelijk van wanneer de nota van inlichtingen plaats vindt:
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 doorgenomen te
worden en dat wat DVBR niet weet op te schrijven zodat dat 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.

Afbeelding 31 - Heringericht processchema “Selectiefase”
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Aandachtspunten (4)
Zodra DVBR de uitsluitingsbrief en/of een (negatieve) schriftelijke
uitslag ontvangt dienen deze geëvalueerd en gearchiveerd te worden,
wat bij een volgende tender als input kan worden gehanteerd om te
bepalen wat een volgende keer anders moet gebeuren.

Start
voorbereiding

7.1.3.1 Verantwoording heringericht proces “EMVI doorgronden”
De subprocesstap “EMVI doorgronden” is aan het heringerichte tenderproces toegevoegd, omdat
door deze processtappen te doorlopen DVBR de focus vanuit de vastgestelde EMVIbeoordelingsmethode kan vaststellen (Afbeelding 32). De opdrachtgever heeft namelijk een bepaalde
gedachte bij wat zij belangrijk achten in de aanbesteding. Door de “EMVI” te doorgronden komt
DVBR achter deze gedachte van de opdrachtgever. De processen “EMVI doorgronden” en “Uitvraag
analyseren” kunnen parallel aan elkaar doorlopen worden.
Het doorgronden van de EMVI start met het bepalen welk criteria door de opdrachtgever wordt
gehanteerd, mits dit duidelijk is, anders dient hier naar gevraagd te worden. De criteria zijn in drie
categorieën in te delen, namelijk:


Kwaliteitscriteria



Prestatiecriteria



Prijscriteria

In het proces staat bij de aandachtspunten beschreven of de criteria kwalitatief of kwantitatief en
subjectief of objectief van aard zijn en op welke wijze de score wordt uitgedrukt.
Nadat de criteria zijn bepaald is het van belang de EMVI-beoordelingsmethode van het
desbetreffende project te bepalen, mits deze in de aanbestedingsleidraad vermeld staat. Staat de
beoordelingsmethode niet in de uitvraag beschreven dient DVBR hier naar te vragen. Mocht de
opdrachtgever alsnog geen beoordelingsmethode opgeven, dient DVBR de afweging te maken om
zich terug te trekken uit de tender, omdat de kans aanwezig is dat beoordeling van de uitvraag niet op
een eerlijk wijze verloopt.
Indien de beoordelingsmethode wel in de uitvraag staat gegeven, dient geanalyseerd te worden wat
de aandachtspunten zijn. De aandachtspunten van de vier meest voorkomende beoordelingsmethoden zijn verwerkt in een proces ondersteunend document.
Na het bepalen van de beoordelingsmethoden is het van belang een grove raming van het project te
maken, om een gevoel te krijgen bij de prijs van het project. Daardoor kan er gedurende de tender
gestuurd worden op de prijs.
Blijkt uit de grove raming van het project dat het (eventuele) plafondbedrag niet haalbaar is, treedt er
een verhoogd risico op (aandachtspunten (5) in het processchema). DVBR dient zich dan af te vragen
of het beoogde doel van de opdrachtgever haalbaar is voor DVBR en vervolgens de afweging te
maken betreffende de doorgang van de tender.
Daarnaast dienen ook verschillende scenario’s berekend te worden, om te kijken wat de verschillende
uitslagen zijn bij het behalen van x-aantal punten voor een bepaald criterium. Hiervoor dienen eerst
het gewicht (percentage) van de criteria achterhaald te worden, in het algemeen staat dit aangegeven
bij de beoordelingsmethode. Bij de toepassing van een puntensysteem kan het voorkomen dat de
opdrachtgever twee gewichten heeft gehanteerd, waardoor de werkelijke gewichten afwijken van de
opgegeven gewichten vanuit de opdrachtgever. Dit is te achterhalen door de aandachtspunten van
deze beoordelingsmethode te doorlopen.
Het analyseren van de beoordelingscommissie is ook van belang, om te achterhalen welke
functionarissen de aanbieding beoordelen, zodat hier tijdens het uitwerken van de tender rekening
mee gehouden kan worden. Is een functionaris bijvoorbeeld een technicus of een kostendeskundige,
dan zal deze persoon respectievelijk op de inhoud van de techniek of op prijs gaan beoordelen.
Na het doorlopen van de voorgaande beschreven processtappen kan een focus aan de hand van de
verkregen gegevens uit het doorgronden van de EMVI bepaald worden. Deze kan in combinatie met
de bepaalde focus vanuit de geanalyseerde uitvraag als input gehanteerd worden voor het formuleren
van de strategie.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen

(adjunct)
Directie

EMVI doorgronden, processtap 3.2

Onderdeel van
Focus bepalen

Of
Aanbestedings- Amendement
leidraad
Aanbestedingsleidraad

Focus n.a.v.
EMVI bepalen

Afvragen
of DVBR moet
deelnemen
3.2.11

Beoordelingscommissie
achterhalen
3.2.4

3.2.12

Afstemmen
Ja
Opdrachtgever
benaderen

Nee
Nee

Tendermanager

IMH Inrichten
3.1

EMVI
doorgronden

Bepalen welke
criteria worden
gehanteerd

3.2

3.2.1

Projectmanager
Klant en Markt
Afdeling calculatie

Beoordelingsmethode
& criteria bekend?
EMVIbeoordelingsmethode bepalen

Criteria
duidelijk?

Welke gunningscriteria worden gehanteerd?
- Wat zijn de kwaliteitscriteria
- Wat zijn de prestatiecriteria
- Wat zijn de prijscriteria
Zie aandachtspunten (1)

3.2.2

Ja
Beoordelingsmethode
duidelijk?

Hanteer het document t.b.v. de
aandachtspunten betreffende de
verschillende beoordelingsmethoden:
- Gunnen op waarde
- Puntensysteem
- Prijs/kwaliteitverhouding
- Plafonbedrag

06.
Referentieblad

Ga terug naar:
“Pré-selectiefase”

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Aandachtspunten

Prestatiecriteria:
- Prestatiecriteria zijn kwantitatief van aard.
- Score worden uitgedrukt in euro’s, dagen, maanden, niveau op de CO2-ladder, GPR-score etc.
- Beoordelen van de prestatiecriteria objectief
Prijscriteria:
- De prijscriteria is kwantitatief van aard.
- De inschrijvingsprijs wordt uitgedrukt in euro’s en is te meten met andere inschrijvingsprijzen.
- De beoordeling van de prijscriteria is objectief.

Verhoogd
risico!
Ja

Focus n.a.v.
EMVI bepalen

3.2.12

Verhoogd
risico!

Ja

Beoordelingscommissie
achterhalen
3.2.5

Het gewicht
(percentage) per
criteria achterhalen

Grove raming
maken v.h. project
a.h.v. referenties
3.2.9

Afstemmen

Nee
Ja
Raming boven plafondbedrag?

Focus n.a.v.
EMVI bepalen

Nee
Doorrekenen
van scenario’s
3.2.10

Plafondbedrag?

Referentieblad
Tenderspecifiek

Zie aandachtspunten (2)

Aandachtspunten (2)
Scoringstabelanalyse
De scoringstabellen die van toepassing zijn op de EMVI-beoordelingsmethode dienen
geanalyseerd te worden. Een opdrachtgever kan bij een scoringstabel van “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1” cijfers geven aan inschrijvers dat maar 1 punt onderling verschilt, bijvoorbeeld een 7 aan
aannemer X en een 8 aan DVBR. Het verschil is hierbij minder groot dan wanneer een
scoringstabel van “10, 7, 4, 1” wordt gehanteerd waarbij aannemer X een 7 scoort en DVBR een
10. Het verschil is hierbij 3 punten. De nadruk tijdens de tender dient te liggen op criteria
waarbij een scoringstabel van “10, 7, 4, 1” wordt gehanteerd, omdat bij deze criteria sneller het
verschil gemaakt kan worden met de concurrent.
Echter hangt dit wel samen met het gewicht (percentage) wat bij de desbetreffende criteria
behoort. Heeft een bepaald criterium een scoringstabel van “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1” maar wel
met een gewicht van 80% en een andere criterium hanteert de scoringstabel van “10, 7, 4, 1”
met een gewicht van 20% dan dient de nadruk gelegd te worden op de criteria met het gewicht
van 80%. Een en ander wordt benadrukt nadat meerdere scenario’s worden doorgerekend.
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Ja

Zie aandachtspunten (4)

Aandachtspunten (2) Vervolg
Tevens hangt het samen of een ranking wordt gehanteerd of dat het mogelijk is dat
inschrijvende partijen dezelfde beoordeling krijgen voor een bepaald criterium.
- Voorbeeld zelfde beoordeling: Inschrijver X: 8, Inschrijver Y: 8, Inschrijver Z: 8, DVBR 8.
- Voorbeeld ranking: Inschrijver X: 7, Inschrijver Y: 8, Inschrijver Z: 9, DVBR 10.

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces

Afstemmen

Nee

Doorgang?

Afstemmen

Bepalen welke
scoringstabellen
worden gehanteerd

Afbeelding 32 - Heringericht processchema “EMVI doorgronden”

Mits nog niet doorlopen:
Probeer de stappen 3.2.2
t/m 3.2.10 te doorlopen.

Doel opdrachtgever haalbaar?

3.2.7
Aandachtspunten (1)
Kwaliteitscriteria:
- Kwaliteitscriteria zijn kwalitatief van aard. Bijvoorbeeld de esthetische waarde van een gebouw, het is
persoonsafhankelijk of een iemand een gebouw “mooi” of “niet mooi” vindt.
- Score wordt uitgedrukt in een puntenscore of rapportcijfer en door een beoordelingscommissie bepaald.
- Het beoordelen van de kwaliteitscriteria is daarom subjectief.

Einde tender

Nee

Beoordelingscommissie
achterhalen
3.2.5

3.2.6
Ga terug naar:
“Acquisitifase”

Nee

3.2.3

Afstemmen
05.
Aandachtspunten
EMVI
beoordelingsmethoden
Ja

Afvragen
of DVBR moet
deelnemen
3.2.11

Aandachtspunten (3)
Voorafgaand aan een tender dient een grove raming van het project gemaakt te worden. Dit dient
gedaan te worden om een gevoel te krijgen bij de prijs van het project en dan kan er gedurende de
tender ergens op gestuurd worden.
Deze raming kan verkregen worden door met kengetallen van een bepaald type gebouw te werken.
Bijvoorbeeld er moet een nieuw ziekenhuis gemaakt worden. Door middel van referenties en
kengetallen van eerder gerealiseerde ziekenhuis kan een raming gemaakt worden.
Aandachtspunten (4)
Verhoogd risico wanneer raming boven plafondbedrag uitkomt
Alle gestelde product- en proceseisen moeten voor het vastgestelde plafondbedrag gemaakt
worden.
Wanneer de opdrachtgever aanbestedingsplichtig is mag DVBR géén voorwaardelijke inschrijving
doen, mits de gebudgetteerde kosten aan het einde van de tender boven het plafondbedrag komen.
DVBR wordt op dat moment namelijk uitgesloten en inschrijving wordt niet beoordeeld door de
aanbestedingsplichtige opdrachtgever. Als de opdrachtgever niet aanbestedingsplichtig is dient te
worden nagegaan of in de aanbestedingsleidraad iets over uitsluiting vermeld staat.
Bij deelname en uitsluiting zijn het verloren tenderkosten

3.2.12

Kick-off
voorbereiden
3.4

7.1.3.2 Verantwoording heringericht proces “Uitvraag analyseren”
Het analyseren van de uitvraag werd in het huidige proces gedaan door de ontvangen documentatie
vanuit de opdrachtgever aan alle tenderteamleden te verstrekken, waarbij verwacht werd dat
iedereen de stukken heeft doorgenomen vooraf aan de kick-off. Daarnaast verstrekt de opdrachtgever
een dermate grote hoeveelheid documenten, dat men moeite had om alle informatie en documentatie
tot zich te nemen en te verwerken in de uitvraag.
Het analyseren van de uitvraag is in het heringerichte tenderproces op een andere wijze vorm
gegeven en bevat meerdere processtappen dan het huidige tenderproces, om meer structuur te
kunnen geven aan het analyseren van de documentatie vanuit de opdrachtgever. Daardoor wordt
getracht om vanuit de gegeven informatie de juiste focus te bepalen en, in een later stadium, die
informatie te verwerken in de aanbieding. De processen “Uitvraag analyseren” en “EMVI
doorgronden” kunnen parallel aan elkaar lopen. Het processchema inclusief de aandachtspunten is
gegeven in Afbeelding 33.
De tendermanager start met het registreren van de documenten met behulp van het
documentenregistratieformulier. In dit formulier staan de documenten die een opdrachtgever bij een
UAV-gc contract kan verstrekken. De opdrachtgever is vrij in het van toepassing verklaren van de
annexen. De tendermanager dient achter het desbetreffende document aan te geven welke annexen
van toepassing zijn bij de desbetreffende tender. Mede door dit formulier kan gecontroleerd worden
of alle documentatie is ontvangen. Denkt de tendermanager documenten te missen, dan kan hier naar
gevraagd worden in de nota van inlichtingen.
De tendermanager stelt vervolgens ook een verantwoordelijke aan per document. De desbetreffende
discipline die verantwoordelijk is gesteld voor bepaalde documenten dient deze vervolgens te
analyseren. De afdeling Juridische zaken leest tevens de stukken die voor hen van belang zijn om ze te
toetsen op juridische aspecten. Tijdens het analyseren van de documentatie is het van belang dat men
de kansen, risico’s en aandachtspunten van het desbetreffende document benoemt en documenteert,
om dit lijstje vervolgens door te kunnen sturen naar de tendermanager die ze vervolgens bundeld.
Daarnaast dienen ze ook na te gaan of er eventuele fouten in de documentatie vanuit de
opdrachtgever staan. DVBR heeft namelijk een waarschuwingsplicht betreffende (eventuele) fouten in
de documentatie.
De projectmanager Klant & Markt formuleert de aanbiedingsproducten, hiervoor kan het
aanbiedingsproductenformulier worden gehanteerd. De tendermanager kwantificeert de product en
proceseisen, om in een korte tijd (1 à 2 dagen) te kunnen bepalen wat de opdrachtgever heeft
voorgeschreven in de eisen en waar de ruimte ligt. Dat wat de opdrachtgever heeft voorgeschreven,
daar heeft de opdrachtgever over nagedacht, wil hij dan ook terug zien in de aanbieding. De ruimte
ligt in dat wat de opdrachtgever minder of niet heeft voorgeschreven en daar kan men zich op
onderscheiden ten opzichte van wat hoog scoort bij de kwantificatie van de product- en proceseisen.
Na het doorlopen van de voorgaande beschreven stappen verzamelt de tendermanager vervolgens de
gegevens van de kansen, risico’s en aandachtspunten en bundelt deze, om in combinatie met de
kwantificatie van de product- en proceseisen een bepaalde focus op te stellen vanuit de uitvraag. Deze
focus kan in combinatie met de bepaalde focus vanuit het doorgronden van de EMVI als input
gehanteerd worden voor het formuleren van de strategie.

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Uitvraag analyseren, processtap 3.3

Of

Projectmanager
Klant en Markt

Kansen,
risico’s en
aandachtspunten
benoemen

Onderdeel van
Focus bepalen
07. Kansen-,
Risicoaandachtspuntenlijst

Vraag(Amendement)
specificatie Aanbestedingsleidraad

3.3.6

Analyseren
van de
documentatie per
discipline

Nagaan of er
fouten in de
documenten staan
(waarschuwingsplicht)
3.3.7

3.3.5

Zie aandachtspunten (3)

Product- en
proceseisen
kwantificeren

Tendermanager

Rechtsgeldige
volgorde van
documentatie
vaststellen
Documentenregistratieformulier

IMH
Inrichten
3.1

3.3.2
Zie aandachtspunten (1)
Documenten
registreren

Verantwoordelijke
per document
aanstellen

Analyseren
van de
documentatie per
discipline

3.3

3.3.1

3.3.3

3.3.5

Overige interne afdelingen
Externe adviseurs
Aandachtspunten

3.3.6
Nagaan of er
fouten in de
documenten staan
(waarschuwingsplicht)
3.3.7

3.3.5

Analyseren
van de
documentatie per
discipline

Kansen,
risico’s en
aandachtspunten
benoemen

3.3.5

3.3.6
Nagaan of er
fouten in de
documenten staan
(waarschuwingsplicht)
3.3.7

Aandachtspunten (3)
Rechtsgeldige volgorde documentatie opdrachtgever
In de aanbieding en de documenten vanuit de opdrachtgever kunnen
tegenstrijdigheden voorkomen. In geval van tegenstrijdigheden is
onderstaande rangorde opgesteld in de basisovereenkomst.
a. Basisovereenkomst;
b. Vraagspecificatie;
c. Bij de vraagspecificatie bijgevoegde annexen;
d. UAV-gc 2005;
e. Aanbieding vanuit de opdrachtnemer;
f. Documenten, welke alle informatie bevatten die door of namens de
opdrachtgever in het kader van de werkzaamheden zijn vastgelegd.
Wanneer een andere volgorde in de verstrekte basisovereenkomst
vanuit de opdrachtgever staat, dan moet die aangehouden worden.

(Amendement)
Aanbestedingsleidraad

3.3.9
Kansen,
risico’s en
aandachtspunten
verzamelen

Documenteren
van de ontvangen
kansen, risico’s en
aandachtspunten

3.3.11

3.3.12

(eventuele)
Fouten verzamelen
en documenteren
3.3.10

Focus bepalen
a.h.v.
geanalyseerde
stukken
Kansen-, risicoen aandachtpuntenlijst

3.3.13

Kick-off
voorbereiden
3.4.1

Zie aandachtspunten (8)

Fouten in
documentatie

Versturen
naar OG

Kansen-, Risicoaandachtspuntenlijst

Uploaden
IMH

Kansen-, Risicoaandachtspuntenlijst

Uploaden
IMH

Aandachtspunten (4)
Risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden:
- Risico's in ontwerp, omgeving en projectmanagement en de erkenning ervan.
- Opdrachtgever (traditionele benadering na gunning)
- Het te snel produceren van producten na gunning, eerst het management proces
- De verschillen in de aanbestedingsleidraden van dezelfde opdrachtgever
- Interpretatie van de prestatie eisen (Interpretatie verschillen onderling in het team)
- Uitwerking van de UAV-gc na gunning: De personele bezetting
- Het niet SMART formuleren van de eisen c.q. toetsingen
- Tijdens de uitvoering tijdig aantonen van eisen c.q. toetsingen
- Dura Vermeer is altijd verantwoordelijk, ook nadat de risico's verlegd zijn naar de o.a.
- Contractrisico's: doorleggen naar Juridische zaken
- Beheersing van het integrale proces
- Onderschatting van de proceskosten na gunning
- Complexiteit van de UAV-gc projecten
- De contractvorming met de onderaannemers

Afbeelding 33 - Heringericht processchema “Uitvraag analyseren”
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Kwantatieve
analysegegevens

Uitzoeken wat is
voorgeschreven en
waar de ruimte in
de VS ligt

Kansen,
risico’s en
aandachtspunten
benoemen

Analyseren
van de
documentatie per
discipline

Aandachtspunten (2)
Analyseren van de documentatie per discipline.
Per discipline wordt de toebedeelde documentatie gelezen
en geanalyseerd. Hieruit dienen kansen, risico’s en
aandachtspunten te worden gesignaleerd, waardoor in een
later stadium de focus n.a.v. de geanalyseerde stukken kan
worden bepaald. Daarnaast analyseert men dat wat in zijn
aanbiedingsproduct moet terugkomen.

Zie aandachtspunten (5)

Kansen-, RisicoZie aandachtspunten (6) aandachtspuntenlijst
Nagaan of er
fouten in de
documenten staan
(waarschuwingsUploaden
plicht)
3.3.7
IMH

3.3.4

Kick-off
voorbereiden
3.4.1

Tenderspecifiek aanbiedingsproducten formulier

Zie aandachtspunten (7)

3.3.6

Basisovereenkomst
doorsturen naar
Juridische zaken

Benoemen
aanbiedingsproducten en
niveau

Uploaden
IMH

Zie aandachtspunten (4)
Kansen,
risico’s en
aandachtspunten
benoemen

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

3.3.8

3.3.8
Zie
aandachtspunten (2)

Uitvraag
analyseren

Aandachtspunten (1)
Verantwoordelijke per document aanstellen
Door een verantwoordelijke discipline per document aan te
stellen wordt het document gericht gelezen. Hierdoor wordt
mede voorkomen dat men onnodige tijd kwijt is met het
analyseren van meerdere documenten die voor hem/haar op
dat moment niet van toepassing zijn.

Kansen-, Risicoaandachtspuntenlijst

08.
Aanbiedingsproducten
formulier
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Aandachtspunten (5)
Product- en proceseisen kwantificeren
Deze eisen staan letterlijk in de uitvraag bij een UAV-gc
tender van een aanbestedingsplichtige opdrachtgever.
Doordat deze er letterlijk in staan kunnen ze worden
gekwantificeerd door ze bij elkaar op te tellen en in een
functieboom weer te geven. Hierdoor kan in een
relatief korte tijd (1 à 2 dagen) bepaald worden wat de
opdrachtgever specifiek heeft voorgeschreven en waar
de opdrachtgever ruimte heeft gelaten.

Aandachtspunten (7)
Benoemen aanbiedingsproducten en niveau
Door de aanbiedingsproducten in een vroeg
stadium te benoemen worden aan het einde van
de tender geen documenten vergeten mits een
controle wordt uitgevoerd. Daarnaast kan men in
een vroegtijdig stadium bepalen met welke
producten men het beste voldoet aan de
uitvraag. Door het niveau vooraf te bepalen en
daar aan te houden wordt voorkomen dat te veel
of te weinig werk wordt geleverd.
Beperk de kosten van bijzondere prestaties.
Video’s en maquettes geven niet de
doorslaggevende informatie.

Aandachtspunten (6)
Nagaan of er fouten in de documenten staan
Tijdens het analyseren c.q. lezen van de documenten
dient te worden nagegaan of er fouten in staan.

Adviseer opdrachtgever heet aantal indieningsproducten te beperken, dit bespaart tijd en geld
in de tenderfase.

DVBR heeft een waarschuwingsplicht. Worden er geen
fouten gesignaleerd en niet gemeld bij de
opdrachtgever, dan is DVBR in een later stadium (na
gunning) verantwoordelijk voor fouten die op dat
moment nog worden gesignaleerd, ook al zijn het
documenten vanuit de opdrachtgever. DVBR draait dan
voor de kosten op.

Aandachtspunten (8)
Focus bepalen n.a.v. geanalyseerde stukken
Door de kansen, risico’s en aandachtspunten te
bundelen en te analyseren kan een bepaalde
“focus” worden bepaald. Deze “focus” helpt mee
bij het bepalen van de strategie van de tender.
De strategie wordt tijdens de kick-off bepaald.

7.1.3.3 Verantwoording heringericht proces “Kick-off”
De kick-off was in het huidige proces ook een onderdeel van het tenderproces. Het voorbereiden van
de kick-off bestond uit:



tenderbudgettering maken;
kansen & risico’s inventariseren;




tenderplanning maken;
agenda kick-off versturen.

Bij het voorbereiden van de kick-off in het heringerichte tenderproces is de tenderbudgettering van
externe partijen extra toegevoegd aan bovenstaande processtappen. Daarnaast is bij het inventariseren
van de kansen en risico’s ook de kansen-, risico-, en aandachtspuntenlijst uit de subprocesstap
“uitvraag analyseren” opgenomen.
Nadat de tenderplanning, kansen en risico-lijst en tenderbudgettering zijn gegenereerd wordt de
standaard kick-off die als samenvatting is gehanteerd in de acquisitiefase gebruikt om de kick-off voor
te bereiden. De tendermanager vult de overige aspecten aan en wijzigt waar nodige de aspecten uit de
samenvatting. Tijdens het voorbereiden van de kick-off kan de agenda al verstuurd worden, omdat de
onderwerpen van de kick-off altijd hetzelfde zijn, maar de invulling tenderspecifiek. Door de agenda
tijdig te versturen naar de tenderteamleden, is men op de hoogte van de inhoud van de kick-off. Het
processchema van het voorbereiden van de kick-off is als bijlage 9 opgenomen.
Daarnaast is het van belang dat men evaluaties uit andere DB(M) gerealiseerde projectervaringen en
tenderervaringen in het tenderspecifieke kick-off document opneemt in de agenda ter bespreking bij
de kick-off.
Nadat de kick-off is voorbereid kan de kick-off op de geplande datum worden gehouden. Het houden
van de kick-off bestond in het huidige tenderproces uit:




uitvraag bespreken;
opdrachtgever analyseren;
tenderbudget bespreken;





tenderplanning bespreken;
winnende strategie bepalen;
randvoorwaarden bespreken.

Het tenderteam wordt tijdens het heringerichte proces van de kick-off besproken, daarbij wordt
nagegaan of de juiste mensen c.q. functionarissen aan tafel zitten en of er disciplines worden gemist.
Dit wordt gevolgd door het bespreken van de samenvatting van de uitvraag en een
concurrentieanalyse, om te achterhalen welke concurrenten mee doen en waar de sterktes en zwaktes
van hen liggen.
De sterktes en zwaktes van de concurrentie dienen mede als input voor het bepalen van de winnende
strategie. Het bepalen van de strategie bestaat uit een drietal stappen voordat de strategie
geformuleerd wordt:




het vaststellen van feiten om na te gaan of de uitvraag van de opdrachtgever duidelijk is;
het analyseren van de opdrachtgever, om hetgeen te achterhalen dat niet specifiek in de
uitvraag vermeld staat;
de focus vanuit het doorgronden van de EMVI en de geanalyseerde stukken bespreken.

Nadat de strategie bepaald is wordt de planning vanuit de opdrachtgever en de planning van het
tenderteam besproken. Gevolgd door verwachtingenmanagement, waarin de verwachtingen naar
elkaar uit worden gesproken en op welke wijze de integrale aanpak in te richten is.
Het processchema inclusief de aandachtspunten die bij de desbetreffende stappen behoren zijn
opgenomen in Afbeelding 34, op de volgende pagina.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – subproces “Kick-off houden” 3.4.2

+

Tendermanager

Tenderspecifieke
kick-off

Interne tenderteam leden bij
de 1e en tweede kick-off

12. Actie en
besluitenlijst

(voorlopig)
tenderteam

Tenderteam
bespreken

Samenvatting
van de opgave
bespreken
3.4.2.2

3.4.2.1
Kick off
Houden
1e: internen
2e incl. externen
Kick-off
voorbereiden
3.4.1

Onderhoud en beheer enkel
bij een uitvraag met Maintain
erbij.

(Zie aandachtspunten (2)

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Concurrentieanalyse uitvoeren
3.4.2.3
(Zie aandachtspunten (7)

(Zie aandachtspunten (1)
Winnende strategie
bepalen

Planning
Opdrachtgever
bespreken
3.4.2.5

+

3.4.2
Focus n.a.v.
EMVIanalyse
3.2.13

3.4.2.4

Focus n.a.v.
documenten
analyse
3.3.12

Planning
tenderteam
bespreken
3.4.2.6

(Zie aandachtspunten (3)
Feiten
vaststellen
3.4.2.4.1

Overige intern
betrokken
Externen

Opdrachtgever
analyseren

Kansen-, risicoen aandachtpuntenlijst

3.4.2.4.2

Doel van de
opdrachtgever
bespreken

Documenteren

Aandachtspunten (1)
Tenderteam bespreken
- Nagaan of de juiste mensen c.q. functionarissen in het team zitten.
- Nagaan of er partijen niet zijn opgenomen in het team, die wel van belang zijn bij het op de juiste wijze
kunnen voldoen van de klantvraag.

Concurrent X, Y
en/of Z

Voldoen aan de klantvraag

Aandachtspunten (2)
Concurrentie analyse
In de afbeelding hiernaast is een schematische weergave gegeven van de concurrentie analyse.

Onderscheidend vermogen

Aandachtspunten (3)
Feiten vaststellen
Voor het vaststellen van feiten dienen onderstaande vragen beantwoord en gedocumenteerd te worden.
- Beschikt het tenderteam over alle relevante informatie?
- Is de ‘scope’ van het project scherp?
- Is duidelijk wat er wel/niet in de aanbieding meegenomen moet worden?
- Is duidelijk welke verantwoordelijkheden en taken bij de opdrachtnemer worden gelegd?
- Is een helder onderscheid gemaakt naar EMVI criteria?
- Zijn de randvoorwaarden voor dit project helder?
- Is bekend wat de opdrachtgever (maximaal) aan zijn product wil/kan besteden (budgettaire kaders)?
- Zijn de eisen aan de aanbieding helder?
- Is duidelijk welke aanbiedingsproducten de opdrachtgever vraagt, en de eisen die hieraan zijn gesteld?
- Tot welk detailniveau dienen de aanbiedingsproducten (bv. ontwerp) te worden uitgewerkt?
- Is duidelijk welke stakeholders een rol spelen bij de te kiezen oplossing?
- Wie zijn de eindgebruikers?
- Wie gaat exploiteren?
- Welke factoren zijn belanghebbend/bepalend voor de keuze van de beste aanbieding?
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Aandachtspunten

Het oranje gearceerde zijn de overlappen van DVBR, de concurrenten en de opdrachtgever. Dit komt
doordat met de kennis en de middelen vanuit DVBR en de concurrent aan de klantvraag wordt voldaan.

Het is daarom van belang om de concurrenten die deelnemen aan de tender te analyseren op hun
sterkten en zwakten, om mede daar op in te kunnen spelen. Bijvoorbeeld:
- welke onderdelen bieden zij bij andere tenders over het algemeen aan?

Aandachtspunten (7)
Verwachtingenmanagement
- Wie verantwoordelijk is voor welke onderdelen binnen een tender?
- Wanneer wat aangeleverd moet 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 alles aangeleverd dient te worden voor het definitief maken van het indieningsdocument?
- 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?
Aandachtspunten (8)
Proces en integrale aanpak bespreken
- Indieningsdocumenten (eindresultaat – borging)
- Takenverdeling
- Inrichting communicatie
- Randvoorwaarden opstellen

Afbeelding 34 – Heringericht processchema “Kick-off houden”
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Actie en Tenderplanning Kansen en
besluitenlijst
risicolijst

(Zie aandachtspunten (6)
Focus vanuit
EMVI en uitvraag
bespreken
3.4.2.4.3

Het probleem van
de opdrachtgever
analyseren

Uitvraag
uitwerken 3.5

Strategie
formuleren
3.4.2.4.5

Vraag achter de
vraag achterhalen
(klantvraaganalyse)

(Zie aandachtspunten (4)

Externen
Enkel bij de 2e kick-off

Om een tender te winnen dient tevens het onderscheidend vermogen (groen gearceerde deel) worden
aangeboden te worden. Hierbij wordt voldaan aan de eisen en wensen van de opdrachtgever, door
datgene aan te bieden wat de concurrentie niet kan bieden.
Dit vergroot wellicht de scoringskans van een tender.

Verwachtingenmanagement
bespreken
3.4.2.7

(Zie aandachtspunten (8)

(Zie aandachtspunten (5)

Aandachtspunten (4)
Probleem analyseren:
- Is het probleem van de opdrachtgever duidelijk?
- Wat zijn de problemen van het project?
- Waarom is het een probleem?
- Waar moet de oplossing van het consortium van DVBR
aan voldoen?
- Wat bepaalt de keuze van de opdrachtgever?

Aandachtspunten (6)
De kansen, risico’s en aandachtspunten en de EMVI-focus die
vooraf bepaald zijn, (bij het analyseren van de documenten en
het doorgronden van de EMVI) bespreken en meenemen in het
bepalen van de focus.
Het signaleren van risico’s dient gedurende de gehele tender te
blijven gebeuren.

Aandachtspunten (5)
Vraag achter de vraag achterhalen (klantvraaganalyse)
- Wat is de achtergrond van de opdrachtgever?
- Waarom is de aanbesteding door de opdrachtgever op de markt gebracht?
- Wat wil de opdrachtgever met het project bereiken? / Wat is het doel van de opdrachtgever?
- Wanneer is het project geslaagd?
- Welke actoren achter de opdrachtgever spelen een rol, en wat zijn hun behoeften?
-Is de opdrachtgever alleen geïnteresseerd in de laagste prijs, of is er ruimte voor andere vormen van toegevoegde waarde?
-Naar welke toegevoegde waarde uit de markt is de opdrachtgever op zoek?
De vraag achter de vraag staat niet specifiek in de uitvraag, dit komt doordat meerdere communicatiestappen en
interpretatiemogelijkheden plaats hebben gevonden voordat de vraag door het tenderteam wordt geanalyseerd, zie de
afbeelding hieronder.
Interpretatie van de
eisen en wensen

Opdrachtgever

Interpretatie van de
eisen en wensen

Interpretatie van de
eisen en wensen

Projectteam
opdrachtgever

Bouwmanagement
bureau

Interpretatie van de
eisen en wensen

Aanbestedingsleidraad

Dura Vermeer
Bouw Rosmalen

Interpretatie van de
eisen en wensen

“Vraag achter vraag achterhalen”

Tenderteam
Intern & Externen

Uitvraag
analyseren

7.1.3.4 Verantwoording heringericht proces “Uitvraag uitwerken”
De “uitvraag uitwerken” start nadat de kick-off gehouden is. De tendermanager start met het nagaan
van de verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever en de opdrachtnemer, hiervoor is een
standaard tenderdocument opgesteld. Deze verantwoordelijkheden kunnen worden opgenomen in de
aanbieding. Daarnaast kunnen de product- en proceseisen in een matrixvorm geplaatst worden, zodat
deze op een later moment gecheckt kunnen worden op de vraag of voldaan is aan alle eisen en zo ja
op welk wijze.
In een brainstormsessie met alle tenderteamleden is het van belang een raakvlakkenanalyse uit te
voeren, waarbij helder wordt op welk moment met wie moet worden samengewerkt. Vervolgens
dient nogmaals een klantvraag & probleemanalyse uitgevoerd te worden, het probleem van de
opdrachtgever is namelijk ook geanalyseerd tijdens de kick-off. De klantvraag & probleemanalyse
tijdens de brainstormsessie bedoeld om gezamenlijk oplossingen te genereren door middel van een
creatief proces. Dit proces bestaat uit een onderstaande stappen, gegeven in Afbeelding 35.






Probleemanalyse
Divergeren
Divergeren

Probleemanalyse

Probleem

Convergeren
Realiseren

Convergeren
Meerdere
ideeën

Idee

Realiseren

Afbeelding 35 - Creatief proces

De probleemanalyse is de eerste stap van het creatieve proces, gevolgd door het divergeren waarbij
meerdere oplossingen voor de problemen worden bedacht. De oplossingen worden vervolgens
geconvergeerd naar één oplossing voor het desbetreffende probleem en uiteindelijk bij het uitwerken
van het ontwerp, de prijsopgave en/of het plan van aanpak gerealiseerd. Tijdens dit proces kan
nagedacht worden over welke oplossing de concurrent zou kunnen bedenken, de concurrentieanalyse
kan hierbij opnieuw uitgevoerd te worden, waar vervolgens op kan worden geanticipeerd.
De realisatie van de oplossingen vindt plaats door drie onderstaande samenhangende proces-stappen.
Deze zijn nader toegelicht na het processchema (Afbeelding 36) op de volgende pagina.




Ontwerp uitwerken
Prijs uitwerken
PVA uitwerken

De drie hoofdaspecten uit een DB(M)-aanbieding2 zijn hierbij aangehouden. In het processchema is
ook te zien dat de drie hoofdaspecten elkaar voorzien van input. In het huidige proces had iedere
discipline zijn “eigen product” dat uitgewerkt moest worden. Het heringerichte tenderproces richt
zich meer op afstemmingsmomenten, zodat vooraf wordt afgestemd wie wat uitwerkt en men van
elkaars in- en output gebruik maakt.
Wekelijks wordt gewerkt aan het uitwerken van bovenstaande processtappen, gevolgd door een
wekelijkse vergadering, waar de kansen, risico’s en een actie- besluitenlijst en vragen ten behoeve de
Nota van Inlichten worden besproken en gegenereerd. Die vervolgens weer als input dienen voor het
uitwerken van de uitvraag. Dit is een cyclus gedurende het tenderproces. In deze cyclus dient ook een
vooraf ingeplande tussentijdse tenderevaluatie terug te komen, zodat na de tussentijdse
tenderevaluatie waar nodig het tenderproces bijgestuurd kan worden.

2

Quote: Adjunct directeur Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV.
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Selectiefase – subproces “Uitvraag uitwerken”, processtap 3.5

(adjunct)
Directie

Echter de rode processtappen dienen vroegtijdig in het proces van
3.5 plaats te vinden, om tijdens het uitwerken van de vraagstukken
met deze stappen rekening te kunnen houden
Ontwerp, prijsopgave en Plan van Aanpak uitwerken dient direct te starten

Tendermanager

Checken op
verantwoordelijkheden

Uitvraag uitwerken

Kick-off
houden
3.4.2

13. Verantwoordelijkheden

Matrix

Verantwoordelijkheden nagaan

Eisen in een
matrixvorm
plaatsen

Raakvlakkenanalyse
uitvoeren

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5

3.5.12

Gezamenlijk uitvoeren in een
brainstromsessie
Cyclus- Acties, besluiten, risico’s en
nota van inlichtingen verwerken in
aanbiedingsproducten.

(Zie aandachtspunten (1) (Zie aandachtspunten (2)

Verwerken
Verwerken in
in
aanbiedingsproducten,
aanbiedingsproducten,
wanneer
wanneer niet
niet alle
alle eisen
eisen
isis voldaan
voldaan

Matrix

Zie aandachtspunten (4)
Cyclus

12. Actie en
besluitenlijst

Klantvraag- &
probleemanalyse
3.5.4

Nota van
Inlichtingen

3.5.7
Cyclus

Zie aandachtspunten (2)

Houden van
wekelijkse
vergaderingen

Prijsopgave
maken

Zie aandachtspunten (5)

Indieningsdocument
definitief
3.6

3.5.11

3.5.6

Kruip zoveel als mogelijk bij elkaar in één ruimte, zodat
de communicatielijnen korter worden en er meer
afstemmingsmogelijkheden plaats kunnen vinden.

3.5.9

Kansen en
risico’s

Cyclus

Coördinator
bedrijfsbureau

Concurrentieanalyse uitvoeren
Actie en
besluitenlijst

Plan van Aanpak
maken

3.5.5

3.5.8

Zie aandachtspunten (6)

Cyclus

+

Onderhoud en
beheer

Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Aandachtspunten (1)
Checken op verantwoordelijkheden voor en na gunning:
Bij de tender, maar ook na gunning, dient nagegaan worden
of de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden nakomt.
Anders kan DVBR hen hier op wijzen. Daarnaast is het voor
DVBR van belang te weten welke verantwoordelijkheden zij
dragen bij het aangaan van een tender met UAV-gc
contractvorm, om bij een later tijdstip niet voor verassingen
(bijvoorbeeld extra werk of kosten) te komen staan.

Basisovereenkomst
Annexen

Vraagspecificatie
product eisen

Door dit voor aanvang van het uitwerken per discipline te
doen, kan hier tijdens het uitwerken rekening mee gehouden
worden.
- Is de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden nagekomen
- Nagaan van de verantwoordelijkheden van het consortium
van DVBR.

Vraagspecificatie
(Product- en proceseisen)

Vraagspecificatie
algemeen

Vraagspecificatie
proces eisen

+

Aanbodspecificatie

+

Normale eisen

Bijzondere eisen
Aanbodspecificatie
product
Aanbodspecificatie
proces

= Kwalitatief en inhoudelijke verantwoordelijkheid opdrachtgever

= Kwalitatief en inhoudelijke verantwoordelijkheid opdrachtnemer

Afbeelding 36 - Heringericht processchema “Uitvraag uitwerken”

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces

(Wettelijke)
Technische
voorschriften

Gesteld door
opdrachtgever

Bijlagen

=

Externen
Aandachtspunten

Toetsen van de
eisen: “bijzondere”
en “normale” eisen

Ontwerp
uitwerken

Zie aandachtspunten (3)

Kostendeskundige

Projectmanager
Klant & Markt

Gezamenlijk uitvoeren, creëer meer
samenhang en afstemming onderling
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Verantwoordelijkheid
DVBR:
Te voldoen bij
oplevering

Aandachtspunten (2)
Toetsen van de eisen
Door de eisen vooraf in een matrix vorm te plaatsen (mocht
dit nog niet gedaan zijn door de opdrachtgever) kunnen
deze na het uitwerken van de uitvraag per discipline
getoetst worden of voldaan is aan de gestelde eisen.
Verantwoordelijk voor “normale eisen”. Deze eisen zijn niet
voorgeschreven. Normale eisen zijn de benodigde
berekeningen en toetsingen op de aspecten bouwbesluit,
licht, geluid, frisse lucht, geluidwering, isolatie en
materiaalgebruik.
Verantwoordelijk voor “bijzondere eisen”. Deze dienen
expliciet voorgeschreven te zijn. Hiermee worden de eisen
bedoeld die gesteld zijn vanuit de opdrachtgever in de
vraagspecificatie, die niet direct een link hebben met de
“normale eisen”.

Aandachtspunten (3)
Raakvlakkenanalyse
Het in kaart brengen van raakvlakken maakt helder
waar met wie moet worden samengewerkt, wanneer en
op welk tijdstip. Op deze manier wordt duidelijk welke
afspraken gemaakt moeten worden tussen de
verschillende partijen.

Aandachtspunten (6)
Tussentijdse evaluatie
Houden van een tussentijdse
evaluatie, om na te gaan hoe
het proces verloopt en wat er
eventueel anders moet.
Daarnaast ook het verloop van
de samenwerking bespreken.
Aandachtspunten (4)
Na het houden van een
Meerdere oplossingen creëren
tussentijdse evaluatie kan
Tijdens de klantvraag- & probleemanalyse dienen
eventueel het proces
meerdere oplossingen gecreëerd te worden.
bijgestuurd worden op de
Door meerdere oplossingen te creëren tijdens de tender punten die anders dienen te
en in het archief op te slaan hoeft het uitvoeringsteam
lopen.
na gunning niet een andere oplossing te gaan bedenken
die eventueel goedkoper en/of slimmer is. Het
Het aantal tussentijds
tenderteam heeft dat namelijk al gedaan in de
evaluaties is afhankelijk van
tenderfase, dit bespaart tijd en geld na gunning.
de duur van de tender.

Ontwerp uitwerken
Het ontwerp werd in het huidige proces voornamelijk door de externe adviseurs uitgewerkt, en door
de tendermanager werd het bouwsysteem bepaald. In het heringerichte tenderproces is het van
belang het ontwerp gezamenlijk uit te werken, dus niet alleen door de externe adviseurs, maar ook
door DVBR.
Vanuit de processtap “EMVI doorgronden” is een referentieblad tenderspecifiek gemaakt en een
grove raming van het project berekend vanuit referentieprojecten. Dit dient als input voor het
“calculatief ontwerpen” van het gebouw. Bij de aandachtspunten in het processchema op de volgende
pagina, Afbeelding 37, is toegelicht wat wordt bedoeld met het “calculatief ontwerpen”.
Parallel aan het calculatief ontwerpen kan de coördinator bedrijfsbureau het terrein en de omgeving
waar het gebouw komt, analyseren. Een adviseur kan benaderd worden voor het grondonderzoek. Dit
dient, evenals de documentatie vanuit de opdrachtgever, als input voor het betreffende type
fundering bij het constructief ontwerp.
Het “referentieblad tenderspecifiek” dient ook als input voor het bouwkundig uitwerken van het
ontwerp. Dit wordt door de architect uitgewerkt en vormt vervolgens weer input voor het installatie
technisch en constructief ontwerp, om het uiteindelijk gezamenlijk op elkaar af te kunnen stemmen.
Het bouwkundig ontwerp dient ook als input voor het gezamenlijk analyseren van het ontwerp,
waarbij gezamenlijk het bouwsysteem wordt bepaald. In het huidige proces vond dit alleen plaats
door de tendermanager. Het is juist van belang om dit samen te doen en onderling af te stemmen wat
voor de desbetreffende discipline het “beste” bouwsysteem is, om uiteindelijk tot een compromis te
kunnen komen. Het bouwsysteem wordt verwerkt in een constructief ontwerp, de prijsopgave, de
planning en de ABK, maar ook het MJOP en MJOB mits “Maintain” onderdeel uit maakt van de
uitvraag. Deze processen behoren tot de processtap “prijsopgave maken”.
Het is van belang het ontwerp gezamenlijk te toetsen op de bijzondere eisen zoals deze gesteld zijn in
de uitvraag (product- en proceseisen), maar ook de normale eisen, zoals de wettelijke technische
voorschriften. Het gezamenlijk toetsen tussen de tendermanager en de adviseurs zorgt er voor dat
men alle eisen verwerkt in het ontwerp, maar ook in de overige aanbiedingsproducten.
Het uitwerken van het bouwkundig (B), installatie technisch (I) en constructief (C) ontwerp betreft een
cyclus, omdat gedurende de tender verdiepingsslagen worden gemaakt betreffende de verschillende
ontwerpen. De ontwerpen worden verwerkt in de prijsopgave. Vanuit de prijsopgave worden
opmerkingen op het ontwerp geplaatst om het aan te passen totdat het voldoet aan de eisen en
wensen van de opdrachtgever met interpretatie van de tenderteamleden van DVBR en vice versa.
Bij het uitwerken van het B, I en C ontwerp bepalen de adviseurs de kansen en risico’s en ook de
onduidelijkheden vanuit de uitvraag die als vraag worden beschreven betreffende de nota van
inlichtingen. De processtappen betreffende de kansen en risico’s en de nota van inlichtingen zijn als
bijlage 9 bijgevoegd. Hierbij worden de kansen en risico’s en de vragen separaat per teamlid
gesignaleerd en geformuleerd, maar ook in dit proces wordt uiteindelijk gezamenlijk afgestemd wat
de daadwerkelijke kansen en risico’s zijn en welke vragen er worden gesteld aan de opdrachtgever.
Gedurende het uitwerken van het ontwerp bewaakt de tendermanager de eerder geformuleerde
strategie en de tenderplanning. Daarnaast wordt gecontroleerd of de stukken voldoen aan de uitvraag
en de strategie. De tendermanager bespreekt de voortgang met de Adjunct directeur, die fungeert als
klankbord tijdens het gehele tenderproces waarna eventuele wijzigingen naar aanleiding van het
klankborden met de Adjunct directeur besproken worden met de adviseurs.
De proces ondersteunende documenten die bij deze processtap worden gehanteerd zijn het
tenderspecifieke aanbiedingsproducten formulier en het referentieblad tenderspecifiek.

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces
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Kostendeskundige

Tendermanager

(adjunct)
Directie

Selectiefase – subproces “Ontwerp uitwerken”, processtap 3.5.6
Tenderspecifiek aanbiedingsproducten formulier

Voortgang
bespreken

+

Afstemmen
In een gezamenlijke sessie het
ontwerp analyseren

Uitvraag
opdrachtgever
Ontwerp
uitwerken
Uitvraag
uitwerken
Cyclus
3.5

Strategie
bewaken

Tenderplanning
bewaken

Controle stukken
a.h.v. de uitvraag &
strategie

3.5.6
Zie aandachtspunten (1)

Gebouw
calculatief
ontwerpen

Coördinator bedrijfsbureau

Matrix

Toetsen van de
eisen: “bijzondere”
en “normale” eisen

Afstemmen
Ontwerp
analyseren

Bouwsysteem
bepalen en/of
aanpassen

Referentieblad
Tenderspecifiek
Verwerken
in prijs

Afstemmen

3.5.8
PvA

Afstemmen

Terrein en
omgeving
analyseren

Bouwsysteem
bepalen en/of
aanpassen

Zie aandachtspunten (1)
Adviseur
inschakelen tbv
grondonderzoek

Verwerken Verwerken
planning
ABK

Ontwerp
analyseren

Documentatie
bodemonderzoeken

Afstemmen

Afstemmen
Afstemmen
Grondonderzoek

Onderhoud en
beheer
Externe adviseurs

Opmerkingen
bespreken met
Adviseurs

Bouwsysteem
bepalen en/of
aanpassen
Opmerkingen

Calculatietechnisch
ontwerp

Ontwerp
analyseren

Bouwkundig
ontwerp uitwerken

+

Aandachtspunten (1)
Calculatief ontwerpen
Het gebouw wordt ontworpen door een architect,
hij/zij ontwerp volgens hem/haar het mooiste
gebouw, maar misschien wel het duurste. De
kostendeskundige ontwerpt tevens het gebouw
alleen dan op de goedkoopste wijze. Zie het
voorbeeld van de gevel hiernaast; de oppervlakte
is bij beide ontwerpen (A & B) hetzelfde, echter
het aantal strekkende meter gevel is verschillend.

Installatie
concept ontwerp
uitwerken

Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

Door deze ontwerpen samen te bundelen wordt
de beste kwaliteit/prijsverhouding verkregen.

2m1

1

4m
1m1

4 m²

1m1

4m1
Ontwerp A:
Oppervlakte:
4m²
Aantal m1 gevel: 4 + 4 + 1 + 1 = 10 m1

2m1

4 m²

2m1

Installatie (I)
concept

+
Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

Ontwerp B:
Oppervlakte:
4m²
Aantal m1 gevel: 2 + 2 + 2 + 2 = 8 m1
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Toetsen van de
eisen: “bijzondere”
en “normale” eisen

+

Cyclus

Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

3.6.10

MJOB + MJOP
uitwerken

Cyclus – bouwkundig, constructief en installatie ontwerp op elkaar afstemmen in combinatie met de kosten en aanpassen waar nodig
Aandachtspunten (2)
Grondonderzoek
Grondonderzoek laten uitvoeren, mits er geen
grondonderzoekrapportage door de
opdrachtgever is verstrekt.
Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

2m1

Afbeelding 37 - Heringericht processchema “Ontwerp uitwerken”

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces

Afstemmen

Constructie (I)
ontwerp

+

Nota van
Taak-/
inlichtingen doelstellingen

MJOB + MJOP
uitwerken

Constructief
ontwerp uitwerken

Bouwkundig (B)
ontwerp

Cyclus

Ontwerp
onderhoudtechnisch
toetsen

Bouwsysteem
bepalen en/of
aanpassen

Constructief
advies

Cyclus

Aandachtspunten

Voortgang
bespreken

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”

Ga naar:
“Prijs uitwerken”

Ga naar:
“PVA uitwerken”

Prijsopgave maken
Het uitwerken van de prijsopgave bestaat uit taken voor verschillende disciplines, die op elkaar
afgestemd worden (Afbeelding 38 & Afbeelding 39). Gezamenlijk dient bepaalt te worden wie wat
begroot, daaruit volgt een demarcatielijst, als input voor de taken in elke discipline. Die taken bestaan
uit het opstellen van een:






budgettering (afdeling calculatie);
planning in combinatie met een ABK (afdeling bedrijfsbureau);
MJOP + MJOB (afdeling onderhoud en beheer);
installatie budgettering (externe installateur);
installatietechnische MJOP + MJOB (externe installatieadviseur).

Voor het opstellen van de budgettering is het van belang het begrotingsniveau te bepalen, waarbij het
voor kan komen dat de opdrachtgever het begrotingsniveau heeft vastgelegd in de uitvraag. Dit kan
vooraf aan het bepalen wie wat begroot gebeuren.
De documenten die na gunning aangeleverd dienen te worden moeten worden bepaald voor het
opstellen van de planning en de ABK. Het ontwikkelen van de documenten uit annex III & IV is een
vereiste bij een UAV-gc contract. Aan de hand van referentie DB(M)projecten kan ingeschat worden
hoe lang een functionaris bezig is met het genereren van deze documenten.
Gedurende het opstellen van de stukken door de disciplines dienen de kansen en risico’s bijgehouden
en eventuele vragen die opkomen genoteerd te worden om ze eventueel te kunnen stellen ten behoeve
van de nota van inlichtingen.
Gezamenlijk dienen deze stukken getoetst te worden of alles uit de uitvraag is opgenomen in de
begroting en of deze voldoet aan de vooraf geformuleerde strategie. Naar aanleiding van deze
controle kunnen taak- / doelstellingen bepaald worden, voorheen werd dat enkel gedaan door de
afdeling calculatie. De nota van inlichtingen dient ook als input voor het bepalen van de taak-/
doelstellingen. Het is van belang dat de taak-/doelstellingen gezamenlijk bepaald worden, zodat
iedereen direct op de hoogte is wat hij of zij behoren aan te passen in het desbetreffende onderdeel. De
taak-/ doelstellingen kunnen voor kansen en voor risico’s zorgen en moeten daarom worden
opgenomen in een kansen- en risicolijst, om ze vervolgens te kunnen verwerken in de begroting. De
taak-/ doelstellingen kunnen ook aanpassingen in het ontwerp betekenen en moeten daarom worden
verwerkt.
Het opvragen van offertes bij partners en benaderen van onderaannemers betreft het inwinnen van
adviezen is van belang om de taak- / doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het gezamenlijk
afstemmen betreft wie welke offertes c.q. adviezen opvraagt / inwint bij welke externe partij is van
belang dat er geen dubbelingen voorkomen of offertes worden vergeten. In het huidige tenderproces
werd dat enkel door de afdeling calculatie gedaan. De offertes c.q. adviezen dienen verwerkt te
worden door de desbetreffende discipline.
De stukken per discipline worden besproken met de Adjunct directeur, die fungeert als klankbord
tijdens het gehele tenderproces waarna eventuele wijzigingen naar aanleiding van het klankborden
met de Adjunct directeur gewijzigd worden in de gegenereerde stukken.
De MJOP & MJOB vanuit de installateur en DVBR dienen in elkaar te worden geïntegreerd, zodat in
één overzicht duidelijk is op welk moment welk onderdeel onderhouden / vervangen moet worden.
Het tenderspecifieke aanbiedingsproductenformulier is het enige proces ondersteunende document
die bij deze processtap wordt gehanteerd. De demarcatielijst dient zelf ontwikkeld te worden, maar
wanneer deze eenmaal is opgezet kan het document als input gehanteerd worden voor een volgende
tender ten behoeve van het maken van afspraken over wie wat begroot.

Hoofdstuk: Het heringerichte tenderproces
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Voortgang
bewaken

Prijsopgave
maken
Uitvraag
uitwerken
Cyclus
3.5

Strategie
bewaken

Voortgang
disciplinaire taken
bespreken/
afstemmen en
bepalen

Tenderplanning
bewaken

3.5.7

Begrotingsniveau bepalen

Interne calculatie

Tendermanager

(adjunct)
Directie

Selectiefase – subproces “Prijs uitwerken”, processtap 3.5.7 deel 2/2
Tenderspecifiek aanbiedingsproducten formulier

Staartkosten
bepalen

Bepalen wie wat
begroot

Afstemmen

Ontwerp
uitwerken
3.5.6

Demarcatielijst

Bedrijfsbureau

+

Cyclus

B-C
Ontwerpen

Afstemmen

Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen
Gezamenlijk
toetsen of alles
opgenomen is in
begroting

ABK opstellen

Benoemen
documenten na
gunning

Concept ABK

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

Afstemmen
Referentie
DB(M)projecten

Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

Planning
opstellen
Planning

Concept voorbereiding- en
uitvoeringsplanning

Afstemmen

Onderhoud en beheer

+
Bepalen wie wat
begroot

Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

Plan van aanpak
opstellen
Demarcatielijst

MJOP

Gezamenlijk
toetsen of alles
opgenomen is in
begroting

MJOB
opstellen

Afstemmen
Afstemmen

Externen

MJOB
Afstemmen

MJOB + MJOP
opstellen

Bepalen wie wat
begroot

Gezamenlijk
toetsen of alles
opgenomen is in
begroting

Demarcatielijst
Afstemmen
Installatie
ontwerp

Bepalen wie wat
begroot (installatie)

Installatiekosten
opstellen

Aandachtspunten (2)
Benoemen documenten na gunning:
Waneer het een UAV-gc project betreft dan dienen na gunning documenten ter acceptatie te worden
voorgelegd bij de opdrachtgever.
Deze documenten staan beschreven in de uitvraag. Over het algemeen staan deze in annexen III en IV:
Acceptatie- en toetsingsplan. De documenten kunnen per project verschillen.
Een projectmanagementplan dient bij elk UAV-gc project al vrij snel na gunning te worden aangeleverd.
Het moment van indienen staan over het algemeen ook in eerdergenoemde plannen. Mocht dit niet zo
zijn, dien DVBR zelf een planning op te stellen wanneer welke documenten aangeleverd worden.

Aandachtspunten (2) vervolg 1/3
Onderstaande documenten worden gebruikelijker wijs
ter acceptatie aan de opdrachtgever voorgelegd:
- Verzekeringspolis;
- Project Management Plan (PMP);
- Termijnstaat;
- Uitvoeringsplanning;
- Keuringsplan uitvoering;
- MJOP;
- Opleverdossier.

Afbeelding 38 - Heringericht processchema “Prijsopgave maken deel 1/2”
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+
Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

Demarcatielijst

Aandachtspunten

Bouwkosten

(Zie aandachtspunten (2)
Demarcatielijst

Ga naar:
“Prijs uitwerken
deel 2/2”

Gezamenlijk
toetsen of alles
opgenomen is in
begroting

Budgettering
opstellen

Afstemmen

Controle stukken
a.h.v. uitvraag &
strategie

Disciplinaire taken:
- Budgettering
- ABK
- Planning
- MJOB + MJOP

Bijkomende
kosten bepalen

Bepalen wie wat
begroot

Nota van
inlichtingen

Voortgang
bespreken
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Aandachtspunten (2) vervolg 2/3
Houd rekening in de planning en ABK
dat het maken van de documenten
die ter acceptatie gelegd moeten
worden extra tijd en geld kosten

Aandachtspunten (2) vervolg 2/2
Een Project Management Plan (PMP) bestaat over het algemeen
uit een beschrijving van onderstaande onderdelen:
- Projectomschrijving
- Projectmanagement
- Projectbeheersing
- Projectondersteuning
- Documentmanagement
- Omgevingsmanagement
- Technisch management
- Inkoop management

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”

Ga naar:
“Ontwerp
uitwerken”

Ga naar:
“PVA uitwerken”
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Tendermanager

(adjunct)
Directie

Selectiefase – subproces “Prijs uitwerken”, processtap 3.5.7 deel 2/2
Begroting, ABK &
MJOB doornemen

Taak-/
doelstellingen
bepalen
Afstemmen
Ga naar:
“Prijs uitwerken
deel 1/2”

Afstemmen

+

Taak-/
doelstellingen
bepalen

Kansen en Nota van
Risico’s Inlichtingen

Kansen en
risicolijst
Verwerken in ontwerp 3.5.6

Begroting, ABK &
MJOB doornemen

Bepalen welke
offertes c.q. adviezen
worden verwerkt

Afstemmen

Afstemmen
Recap opstellen
Afstemmen

Interne calculatie

Taak-/
doelstellingen
bepalen

Begroting
doornemen

Verwerken in
begroting
Offertes
van partners / o.a.
benaderen

Afstemmen

Bepalen welke
offertes c.q. adviezen
worden verwerkt

Recap
Begroting
definitief maken

Bouwkosten

Indieningsdocument
definitief
3.6

Definitieve
begroting

Offertes/advies
Afstemmen
Afstemmen

Taak-/
doelstellingen
bepalen

Bedrijfsbureau

Offertes
van partners / o.a.
benaderen

Bepalen welke
offertes c.q. adviezen
worden verwerkt

ABK doornemen

Verwerken in
ABK

Offertes/advies

Definitief
maken ABK &
planning

ABK
Indieningsdocument
definitief
3.6

Concept ABK

Afstemmen

Onderhoud en beheer

Afstemmen

Taak-/
doelstellingen
bepalen

Offertes
van partners / o.a.
benaderen

Bepalen welke
offertes c.q. adviezen
worden verwerkt

MJOB doornemen

Verwerken in
MJOB

Offertes/advies

MJOB

MJOB & MJOP
installatie en
bouwkundig
integreren
Integrale
MJOP & MJOB

Afstemmen

Afstemmen

Externen

Taak-/
doelstellingen
bepalen

Bepalen welke
offertes c.q. adviezen
worden verwerkt

Offertes
van partners / o.a.
benaderen
Offertes/advies

Aandachtspunten

Voorbereiding
en uitvoeringsplanning

Afstemmen

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”

Ga naar:
“Ontwerp
uitwerken”

Ga naar:
“PVA uitwerken”

Afbeelding 39 - Heringericht processchema “Prijsopgave maken deel 2/2”
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Verwerken in
MJOB
MJOP & MJOB
Installatie

Indieningsdocument
definitief
3.6

PVA uitwerken
Het proces “uitwerken van het Plan van Aanpak (PVA)” is het grafisch vormgeven van het in te
dienen indieningsdocument en zorg te dragen dat de aanbiedingsproducten en het niveau c.q. type
dat vooraf is bepaald, ook op dat niveau c.q. type worden uitgewerkt. Daarnaast is het van belang om
gezamenlijk de lay-out van het indieningsdocument te bepalen. Het processchema is weergegeven op
de volgende pagina, Afbeelding 40.
Het grafisch ontwerp van het indieningsdocument wordt uitgewerkt door een vormgever. De
gegenereerde aanbiedingsproducten uit processtappen: “Ontwerp uitwerken” en “Prijsopgave
maken”, en ook de overige aanbiedingsproducten die vooraf benoemd zijn, zijn input voor de
processtap: “het uitwerken van het PVA”, maar ook vice versa.
Het is van belang dat de lay-out van het indieningsdocument gezamenlijk bepaald wordt, waarbij
rekening wordt gehouden met de aandachtspunten die gegeven staan in het processchema en er
afspraken over worden gemaakt.
Na het bepalen van de lay-out vindt er gezamenlijk afstemming plaats over wie welke stukken
schrijft, maar ook over wie welke afbeeldingen, tabellen etc. aanlevert die benodigd zijn om de
aanbieding te verduidelijken in het indieningsdocument. De aanbieding dient SMART geformuleerd
te worden, om ze in een later stadium (na gunning) te kunnen toetsen.
Tijdens de kick-off is verwachtingenmanagent uitgesproken binnen het tenderteam. In de aanbieding
is het van belang verwachtingenmanagement op te nemen tussen de opdrachtgever en de overige
belanghebbenden van het project, omdat bij een UAV-gc traject belangrijk is om vanuit DVBR open en
transparant op te stellen. Door dit op te nemen in de aanbieding is het mogelijk dat hierdoor het
slagingspercentage wordt vergroot.
Gedurende het uitwerken van het ontwerp en het maken van de prijsopgave dient gecontroleerd te
worden of de aanbiedingsproducten en het niveau c.q. type ervan voldoen aan het vooraf opgestelde
in het aanbiedingsproductenformulier. Daarnaast moet gecontroleerd worden of het voldoet aan de
geformuleerde strategie tijdens de “kick-off”. De voortgang van het tot stand komen van het
indieningsdocument wordt besproken met de Adjunct directeur.
In het heringerichte tenderproces betreft het uitwerken van het PVA dient ook bepaald te worden of
een dialoogronde is opgenomen in het aanbestedingstraject. De stappen in bijlage 9 dienen doorlopen
te worden mits een dialoogronde plaatsvindt. Er zijn geen vervolgstappen als er geen dialoogronde is
opgenomen in het aanbestedingstraject van de opdrachtgever.
Afhankelijk van de uitvraag kan het voorkomen dat aan het einde van de tender, na het indienen van
het indieningsdocument, een presentatie gehouden moet worden om het een en ander uit het
indieningsdocument te verduidelijken. In het processchema zijn stappen opgenomen die helpen bij
het vervaardigen van een presentatie. Deze stappen zijn soortgelijk aan de processtappen om het
indieningsdocument te kunnen vervaardigen.
Het proces ondersteunende document die bij deze processtap wordt gehanteerd is het
tenderspecifieke aanbiedingsproductenformulier.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – subproces “PVA uitwerken”, processtap 3.5.8

Tendermanager

Tenderspecifiek aanbiedingsproducten formulier

Lay-out
indieningsdocument bepalen

+

Nee

Controleren of
aanbiedingsproducten voldoen
aan strategie

Tenderspecifiek aanbiedingsproducten formulier

Geen vervolg
processen

Uitvraag
opdrachtgever

Voortgang
bespreken met
(adjunct) directeur

Tenderspecifiek aanbiedingsproducten formulier
Afstemmen

Zie aandachtspunten (2)

Ja
Zie aandachtspunten (1)
Dialoogronde
Strategie
bewaken

Plan van Aanpak
maken
Uitvraag
uitwerken
Cyclus
3.5

Kwaliteit van de
uitwerkingen
bewaken

Controleren
aanbiedingsproducten en het
niveau

Afstemmen

3.5.8
Eindpresentatie
benodigd?

Ja

Vormgever
benaderen voor
indieningsdocument
(ID) en/of presentatie

+

Coördinator
bedrijfsbureau

+

Onderhoud en
beheer

Lay-out
ID en/of
presentatie bepalen

Opgeven wie
welke stukken
aanlevert voor in het
ID en/of presentatie

Afstemmen

Afstemmen

Lay-out
ID en/of
presentatie bepalen

Opgeven wie
welke stukken
aanlevert voor in het
ID en/of presentatie

3.5.7

3.5.6

+

Afstemmen

Afstemmen

Lay-out
ID en/of
presentatie bepalen

Opgeven wie
welke stukken
aanlevert voor in het
ID en/of presentatie

Afstemmen

Afstemmen

Lay-out
ID en/of
presentatie bepalen

Opgeven wie
welke stukken
aanlevert voor in het
ID en/of presentatie

Externen

Ga naar:
“Ontwerp
uitwerken”

Ga naar:
“Prijs uitwerken”

3.5.7

Afstemmen

Afstemmen

Lay-out
ID en/of
presentatie bepalen

Opgeven wie
welke stukken
aanlevert voor in het
ID en/of presentatie

Uitwerken
ontwerp indieningsdocument en/of
presentatie

Aandachtspunten

Dummy indieningsdocument en/of presentatie

Aandachtspunten (1) Deel 1/2
Verwachtingenmanagement aanbieden
Verwachtingenmanagement speelt niet alleen een rol tussen opdrachtgever en DVBR, ook tussen de overige
partijen die betrekking hebben op het bouwproject. Ook voor de omgeving van het bouwproject, bijvoorbeeld
omwonenden, is het van belang om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Hiernaast is een voorbeeld
gegeven over verwachtingenmanagement tussen opdrachtnemer en omwonenden van een bouwproject.
Door verwachtingenmanagement met de omwonende op te nemen in de aanbieding, laat DVBR aan de
opdrachtgever zien zich open en transparant op te stellen.

Aandachtspunten (1) Deel 1/2
Verwachtingenmanagement aanbieden
“Bij een groot bouwproject in een dicht bebouwde omgeving moet heiwerk worden uitgevoerd. Er zijn voor dit
heiwerk twee opties, namelijk heien of trillen. De eerste levert veel geluidoverlast op voor de omgeving, maar is
binnen afzienbare tijd gereed, de andere levert veel minder geluidoverlast op, maar duurt aanzienlijk langer. Na
raadplegen van de omgeving blijkt deze het heien van de palen te verkiezen, geluidoverlast boven langdurige
rommel in de wijk door de bouwwerkzaamheden. Zonder raadpleging van de omwonenden zouden beide
oplossingen tot weerstand hebben geleid. Door het juist en open voorstellen van de alternatieven en inspraak in de
keuze is dit voorkomen.”

Afbeelding 40 - Heringericht processchema “PVA uitwerken”
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3.5.7

+
3.5.7

+
3.5.6

3.5.7

Indieningsdocument
definitief
3.6

+

3.5.6

+
3.5.6

Dit betreft de tekst en plaatjes of dergelijke, afhankelijk van de layout die bepaald wordt door het tenderteam.

3.5.6

3.5.7

3.5.6

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”

Controleren of
aanbiedingsproducten voldoen
aan niveau en
strategie

Geen vervolg
processen

3.5.6

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Verwachtingenmanagement
opnemen

Bespreken welke
leden deelnemen
aan de presentatie

De gehele
Nee
tender

Kostendeskundige

Projectmanager Klant & Markt

Dialoogronde?

3.5.7

+
3.5.6

3.5.7

Input lay-out in
ID en/of presentatie
verwerken

Dummy indieningsdocument en/of
presentatie

Aandachtspunten (2)
Lay-out indieningsdocument bepalen
- Opbouw bepalen. Bijvoorbeeld: Dienen we de planning als balkenplanning in of als tijdlijn?
- Looks & Feels van het indieningsdocument
- Taalgebruik / schrijfstijl bepalen, in welke vorm wordt er geschreven en wie schrijft welk onderdeel.
- SMART formuleren van de aanbieding, om ze in een later stadium (na gunning) te kunnen toetsen.
- Op welke wijze onderscheiden we als DVBR met het indienen en laten we een goede indruk achter?
- Staat hetgeen wat we willen laten zien ook op de impressies en centraal? Bijvoorbeeld wordt de auto
of de woning op de impressie benadrukt?
- Hebben we onderscheidende onderdelen opgenomen in ons plan van aanpak? Bijvoorbeeld website
om de bewoners of dergelijke te informeren.

7.1.3.5 Verantwoording heringericht proces “Indieningsdocument definitief
maken”
De drie hoofdaspecten uit een DB(M)-aanbieding zijn in het voorgaande proces uitgewerkt en de
aanbiedingsproducten dienen aan het einde van de tender definitief gemaakt te worden. Vooraf aan
het definitief maken van het indieningsdocument is door de heringerichte processtappen een
gestructureerd en beheerst proces doorlopen.
In het huidige tenderproces vond een onvoldoende gestructureerd en ongewenst beheerst
tenderproces plaats, waardoor het definitief maken van het indieningsdocument vier uur voor
indiening plaats vond en geen review meer plaats kon vinden.
Het verzamelen van de indieningstukken en het verzamelen van de teksten ten behoeve van het
indieningsdocument vinden in het heringerichte tenderproces evenals in het huidige tenderproces
plaats. Ook het controleren van de indieningsstukken aan de hand van de uitvraag vindt plaats.
Daarnaast zijn als extra processtappen betreffen het controleren of aan de uitvraag is voldaan
toegevoegd. Dit betreft:




het controleren van indieningstukken aan de hand van het opgestelde aanbiedingsproductenformulier aan het begin van de tender;
het toetsen van de product- en proceseisen die opgesteld zijn in een matrix;
het houden van een review op de eigen aanbieding, waarbij het van belang is te letten op:
 aanbieding = contracteis. DVBR dient zich aan hetgeen dat meer aangeboden wordt
dan gevraagd ook te houden;
 het nagaan of de juiste aanpak is doordacht;
 het beantwoorden van vastgestelde vragen die gesteld zijn bij de aandachtspunten in
het processchema in Afbeelding 41.

Het indieningsdocument wordt vervolgens beoordeelt door de directie, nadat eventuele aanpassingen
zijn doorgevoerd, naar aanleiding van het controleren, toetsen en/of de review.
In het heringerichte tenderproces wordt er meer getoetst, gecheckt, gecontroleerd en gereviewd ten
opzichte van het huidige tenderproces. Naar verwachting is dit ook mogelijk omdat vooraf een
gestructureerder en beheerst tenderproces plaats vindt dan het huidige tenderproces. Daarnaast
wordt er tijdens het uitwerken van de uitvraag (het ontwerp uitwerken, de prijsopgave uitwerken en
het PVA uitwerken) ook getoetst, gecheckt, gecontroleerd en zodanig aangepast.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen

Directie

Selectiefase – subproces “Indieningsdocument definitief maken”, processtap 3.6

Prijs& voortgang
bespreking

Directie
Indieningsdocument laten
beoordelen
3.6.8

3.6a
2 weken
voor
indiening

Afstemmen

Laatste
prijsbespreking &
ondertekenen
document

Goedkeuring op
Recap

Recap

3.6.11

3.6.9
Laatste week
van tender

Divisie laten
ondertekenen voor
indiening

Zie aandachtspunten (6)
3.6.10

Prijs& voortgang
bespreking

Tendermanager

3.6a

Uitvraag
uitwerken
3.5

Zie aandachtspunten (2)

Matrixvorm

Indieningsdocument definitief
maken
3.6b

Verzamelen
indieningsstukken
per discipline

Controle
indieningsstukken
a.h.v. uitvraag

3.6.1

Laatste toets of
aan alle gestelde
eisen is voldaan

Aan alle
eisen
voldaan?

3.6.5

Projectmanager
Klant & Markt

Zie aandachtspunten (1)

Tender
evaluatie
3.7

3.6.12

Afstemmen
Afstemmen

Controle stukken
a.h.v. aanbiedingsdocumentenformulier
3.6.3

Aanbiedingsdocumentenformulier

Dummy
Presentatie

Aandachtspunten (2)
Let op: bij inschrijving gaat DVBR akkoord met de gestelde eisen
vanuit de opdrachtgever en dient deze ook te realiseren. Mocht dit
niet begroot zijn, dan draait DVBR voor deze kosten op, niet de
opdrachtgever.

Door dit lijstje na te gaan kan eenvoudig
controleert worden of alle documenten c.q.
producten compleet zijn. Mocht dit niet zo
zijn, dan kan hier direct op worden
geanticipeerd.

Aandachtspunten (3)
Let op: Wanneer er door DVBR meer wordt aangeboden dan
gevraagd, dan dient DVBR Zich hier ook aan te houden. “Aanbieding
= contracteis”.
Bijvoorbeeld een wandkast op een sfeerimpressiebeeld die niet
begroot is maar waar DVBR wel verantwoordelijk voor is om deze te
maken. Dit is dus risico.
Daarnaast dient nagegaan te worden of de aanbieding SMART
geformuleerd is. Dit om de aanbieding na (eventuele) gunning te
kunnen toetsen.

Afhankelijk wanneer
presentatie plaats vindt.

Ja
Review op eigen
aanbieding

Verwerken in
presentatie

Presentatie
voorbereiden

Presentatie
houden

3.6.7

3.6.13

3.6.14

3.6.14

Dummy
indieningsdocument

Externen
Aandachtspunten (1)
Aan het begin van de tender is een
aanbiedingsdocumentenformulier opgesteld,
hierin zijn de aan te bieden producten en het
niveau daarvan benoemd.

Afstemmen

Presentatie
voorbereiden
(Concept)
indieningsdocument

Aandachtspunten (4)
Ga tevens na of de juiste aanpak is doordacht.
De opmerkelijke ervaring van opdrachtgevers met EMVIaanbestedingen is dat de partijen met de beste kwaliteit
ook laag in de prijs zitten. In 85% van de EMVIaanbestedingen hebben zij de hele aanpak blijkbaar beter
doordacht en is deze efficiënter. (Kuijper, et al., 2014)
Doordat de aanpak beter doordacht en efficiënter is, kan
ook met een lagere prijs ingeschreven worden dan
wanneer de aanpak niet goed doordacht en inefficiënt is.
Aandachtspunten (6)
Laat de directie van DVBR het indieningsdocument
beoordelen. Beoordeel het document kritisch; zijn de
risico’s voldoende ondervangen c.q. begroot, is de
aanbieding SMART geformuleerd, is naar eigen inzicht de
aanbieding het winnende plan?

Afbeelding 41 - Heringericht processchema “Indieningsdocument definitief maken”
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3.6.14

Uitvraag
uitwerken
3.5

Verwerken
stukken in
indieningsdocument

Tevens door het controleren van het vooraf
bepaalde niveau, kan worden beoordeeld of
dit niveau is behaald. Hierbij moet rekening
gehouden worden met een zekere mate van
interpretatie.

Zie aandachtspunten (3), (4) & (5)

3.6.7

Verzamelen
teksten voor in
indieningsdocument
3.6.2

Aandachtspunten

Review op eigen
aanbieding
Nee

Afstemmen

3.6.1

Aanbesteding
indienen op het
door de OG
aangegeven tijdstip

Presentatie
voorbereiden

3.6.6

Afstemmen
Verzamelen
stukken voor in
indieningsdocument

Definitieve
indieningsdocument
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3.6.14

Aandachtspunten (5)
Review de eigen aanbieding door middel van het beantwoorden van onderstaande vragen:
- Wat is de aangeboden oplossing (product, proces, condities, integraliteit)?
- Welke kansen en risico’s ziet het team en hoe zijn deze risico’s beperkt c.q. verdeeld?
- Hoe verdelen we (/ zijn de) risico’s en verantwoordelijkheden (verdeeld)?
- Hoe komen we / zijn we gekomen tot een concurrerende prijsstelling?
- Hoe is onze integrale onderhoudsvisie (afhankelijk van contractvorm)?
- Hoe voldoet de aanbieding aan de eisen en de scope van de uitvraag (aanbestedingsleidraad)?

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”

Ga terug naar:
Overall “uitvraag
uitwerken”

Ga naar:
“Ontwerp
uitwerken”

Ga naar:
“Prijs uitwerken”

Ga naar:
“PVA uitwerken”

7.1.3.6 Verantwoording heringericht proces “Tenderevaluatie houden”
De laatste stap uit het heringerichte tenderproces is het houden van een tenderevaluatie, evenals bij
het huidige tenderproces. Bij het huidige tenderproces werd een tenderevaluatie over het algemeen
niet gehouden en als een tenderevaluatie gehouden werd, werd dit over het algemeen pas gedaan
wanneer de uitslag bekend was.
Door het houden van een tenderevaluatie nadat de uitslag bekend is gemaakt, kan men tijdens de
tenderevaluatie beïnvloedbaar zijn door de uitslag. Bij een negatieve uitslag, kan de tenderevaluatie
ook een negatieve wending krijgen en bij een positieve uitslag een positieve wending.
Het is van belang de tenderevaluatie voor de uitslag te houden, zoals te zien is op Afbeelding 42 op de
volgende pagina, zodat men niet wordt beïnvloed door de uitslag. Het inplannen van de afspraak
betreft het houden van de tenderevaluatie dient aan het begin van de tender te gebeuren, omdat
wanneer de tenderevaluatie niet ingepland staat en dit nog na het indienen van het tenderdocument
moet gebeuren er enkele weken overheen kunnen gaan voordat alle tenderteamleden bij elkaar
kunnen komen.
Het houden van de tenderevaluatie start met een standaard evaluatieformulier te verzenden naar alle
tenderteamleden. Zij dienen het formulier afzonderlijk van elkaar in te vullen, omdat hierdoor men
niet wordt beïnvloed door een ander en meegaat in zijn of haar antwoord.
Alle betrokkenen retourneren de tenderformulieren aan de tendermanager, waarna ze gebundeld
worden en samengevat, gevolgd door het houden van de tenderevaluatie. Van deze evaluatie dient
een verslag c.q. notulen geschreven en (samen met de gebundelde tenderformulieren) gearchiveerd te
worden, om bij de start van een volgende tender na te kunnen gaan wat bij een voorgaande tender
positieve punten of verbeterpunten waren. De positieve punten kan men toepassen in een nieuwe
tender. Men dient aan de verbeterpunten aandacht te schenken, om een positievere tenderfase te
verkrijgen die wellicht kan bijdragen aan het vergroten van het slagingspercentage.
In de tussentijd dat de tenderevaluatie plaats vindt beoordeelt de opdrachtgever de
aanbiedingsdocumenten van de verschillende inschrijvende partijen. De uitslag wordt vervolgens
schriftelijk medegedeeld, waarna bij een negatieve uitslag het van belang is dat DVBR nagaat waarom
ze de tender hebben verloren om dit in een volgende tender te kunnen verwerken.
Het verdient aanbeveling om de negatieve uitslag ook te bespreken met de opdrachtgever, omdat
hetgeen wat op papier staat niet altijd duidelijk maakt waarom de tender is verloren. Men kan het op
een bepaalde manier interpreteren, waarop de opdrachtgever het niet bedoeld.
Aan het einde van de tender, ongeacht of de tender gewonnen of verloren is, is het van belang de
eindprognose van het tenderbudget op te maken, zodat bij een volgende tender deze informatie als
input gehanteerd kan worden.
De voorbereiding van het project kan starten zodra de tender is gegund. De ontwikkelde informatie is
door het informatie management hulpmiddel opgeslagen en beheerd en kan zonder informatieverlies
worden overgedragen aan de afdeling voorbereiding.
Het informatiemanagement hulpmiddel is in paragraaf 7.2 toegelicht.
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Tenderfase van EMVI-aanbestedingen met DB(M)-contractvormen
Selectiefase – subproces “Tenderevaluatie houden”, processtap 3.7

Opdrachtgever

Ontvangen
aanbiedingsdocument

Beoordelen
aanbieding a.h.v.
criteria
Gunning
Ja / Nee

Vooraf
bepaalde tijd

(eventuele)
nabespreking n.a.v.
uitslag tender
3.7.8

Schriftelijke
uitslag

Nee

Nagaan waarop
tender verloren
3.7.8

Directie

Tender
gegund?

(Eventueel)
Nabespreken met
opdrachtgever
3.7.9

Einde project

Eindprognose
tenderbudget
opmaken

Ja

3.7.12
Na afloop
tender Afstemmen

15. Standaard
tenderformulier
Zie aandachtspunten (1)
Tender evalueren

Indieningsdocument
definitief
3.6

3.7

Tenderformulier
versturen naar alle
tenderteamleden
3.7.2

Tenderformulier
individueel invullen

Tenderformulier
retourneren

3.7.3

3.7.4

Zie aandachtspunten (4)

Tenderformulieren
bundelen
3.7.5

Externen
Aandachtspunten

De tenderevaluatie formulieren dienen individueel
ingevuld te worden en tevens geretourneerd te
worden aan de tendermanager. De
tendermanager bundeld deze vervolgens om de
antwoorden bij de tenderevaluatie gezamenlijk te
kunnen bespreken.

3.7.6

Tenderformulier
retourneren

Tenderevaluatie
houden

3.7.3

3.7.4

3.7.6

Tenderformulier
individueel invullen

Tenderformulier
retourneren

Tenderevaluatie
houden

3.7.3

3.7.4

3.7.6

Aandachtspunten (2)
Uitslag archiveren
Na bekendmaking van de uitslag dient de
uitslag gearchiveerd te worden.
Door de uitslag te archiveren kan deze bij een
volgende tender worden gehanteerd. Met de
onderdelen die bij de desbetreffende tender
(van de uitslag) niet goed werden beoordeeld,
kan bij een volgende tender rekening mee
gehouden worden, zodat bij een volgende
tender op dat onderdeel wel goed word
gescoord.

Aandachtspunten (3)
Archiveren van tenderevaluatie.
Dat wat bij de desbetreffende tender niet
goed ging, dient bij een volgende tender
rekening mee gehouden te worden.
Aandachtspunten (4)
Invullen in referentiedatabase
Referentieprojecten database aanvullen door
Klant en Markt.
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Referentieprojecten
database

Tenderevaluatie
houden

Tenderformulier
individueel invullen

Afbeelding 42 - Heringericht processchema “tenderevaluatie houden”
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3.7.12

Zie aandachtspunten (2)

Einde van
tender

Aandachtspunten (1)
Tenderevaluatie formulieren
Standaard tenderformulieren zijn bedoeld om tijd
te besparen t.b.v. het voorbereiden van de tender.
Ze zijn tevens bedoeld om van alle betrokkenen op
dezelfde vragen antwoord te verkrijgen.

Eindprognose
tenderbudget
opmaken

Einde
tender

3.7.7

Overige
interne team
leden

Tendermanager

Uitslag
archiveren

Zie aandachtspunten (3)

Start voorbereiding

Uitslag
bespreken met
tenderteamleden
3.7.10

Na afloop
tender

Einde project

Tender
evaluatie
archiveren
Uitslag
bespreken met
tenderteamleden
3.7.10

Referentieprojecten
database

Uitslag
bespreken met
tenderteamleden
3.7.10

Ga terug naar:
Overall
“Selectiefase”
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7.2 Informatiemanagement hulpmiddel
Het tweede deel van het heringerichte tenderproces is het informatiemanagement hulpmiddel (in het
vervolg geschreven als: IMH). Het IMH is tot stand gekomen naar aanleiding van de gestelde eisen
dat de ontvangen en gegenereerde documentatie gedocumenteerd moest kunnen worden en na
(eventuele) gunning ook overgedragen. Daarnaast moest het IMH digitaal bereikbaar en te volgen zijn
via een softwareprogramma die beschikbaar is binnen DVBR.
De huidige informatiemanagement hulpmiddelen die, op het moment van het ontwerpen van het
heringerichte tenderproces, binnen DVBR beschikbaar zijn, zijn hieronder weergegeven.





Windows verkenner: De vertrouwde mappenstructuur, enkel toepasbaar voor intern gebruik.
SAM: Online intern platform om informatie op te slaan en uit te wisselen.
Organice: Online platform intern om informatie intern op te slaan en uit te wisselen.
Docstream: Online platform waarbij internen en externen informatie met elkaar kunnen delen.

Docstream is gekozen om het IMH in vorm te geven, omdat Docstream binnen DVBR voor elk nieuw
op te starten project in de uitvoering wordt gehanteerd en men informatie zowel intern als extern kan
delen. Een bestaand softwareprogramma is gekozen, omdat het ontwikkelen van een nieuwe
programma niet tot de afstudeerrichting behoort. Daarnaast bestaat de wens binnen DVBR niet om
een nieuw softwareprogramma te integreren, omdat Docstream volstaat.
Het 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 in opslaan en genereren. De
afdeling klant en markt heeft bijvoorbeeld een eigen
projectenschijf waar de afdeling voorbereiding en/of
calculatie niet bij kan en vice versa. Hierdoor wordt
informatie dubbel opgeslagen en doordat men niet bij
de door andere interne afdelingen gegenereerde
informatie kan wordt het per e-mail verstrekt. Dit geldt
ook 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 structuur (Afbeelding 43) in het IMH komt overeen
met de processtappen uit de heringerichte tenderprocesschema’s, waardoor men de gegenereerde
documenten bij de desbetreffende processtappen kan
terugvinden. Niet elke processtap heeft een eigen map,
omdat niet bij elke processtap informatie wordt
gegeneerd. Het processtapnummer uit het processchema is gegeven in de mapnaam, omdat anders
verwarring ontstaat als enkel gebruik wordt gemaakt
van de processtapnummers uit het processchema. Men
kan (eventueel) denken dat er mappen missen.
Afbeelding 43 – Mappenstructuur IMH
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In de nieuwe IMH staan de processchema’s en de proces ondersteunende documenten (Afbeelding 44,
volgende pagina), deze staan gegeven in de map “E0000 naam tender” (rood omkaderd). Het “E0000”
moet vervangen worden door het juist E-nummer en “naam tender” moet vervangen worden door de
naam van de tender.
Het moment van openen van een nieuwe IMH door de afdeling Klant en Markt is wanneer 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. Nadat men besluit niet deel te nemen kan de
ontvangen en gegenereerde informatie tijdelijk behouden worden en na een nog te bepalen tijd door
DVBR verwijderd worden. Dit geldt tevens als de opdrachtgever mededeelt dat DVBR niet mag
deelnemen, nadat DVBR de pré-selectiefase heeft doorlopen.
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Afbeelding 44 – Overzicht bij een nieuw te openen IMH
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Het IMH dient ingericht te worden vooraf aan de start van de selectiefase, waardoor alle
tenderteamleden toegang krijgen tot het IMH. De juiste mensen behoren de juiste rechten te krijgen tot
de juiste mappen. De applicatiebeheerder van DVBR stelt de tendermanager hiervoor als
verantwoordelijke aan om dit te kunnen inrichten. Hij krijgt de bevoegdheden om de betrokken
bepaalde rechten te verlenen op een bepaalde map. Men klikt met de rechtermuisknop op de
desbetreffende map en vervolgens op machtigingen (rood omkaderd, Afbeelding 45), dan verschijnt
het beeld op de volgende pagina. Normaal gesproken staan de mensen c.q. functionarissen in het
oranje omkaderde beeld, waaraan bepaalde rechten verleend kan worden door vinkjes (blauw
omkaderd) te plaatsen betreffende de te verlenen rechten.
Door dit in te richten wordt informatie niet dubbel en op verschillende plekken opgeslagen. Elk
tenderteamlid, zowel internen als externen, kunnen bij alle gegenereerde informatie, mits hij daar
toegang (rechten) toe heeft.
De standaard tenderdocumenten staan in het IMH. Het is ook mogelijk om informatie te uploaden. De
ontvangen informatie wordt hierdoor opgeslagen in het IMH. Doordat elk tenderteamlid bepaalde
rechten heeft tot de toegang van de informatie wordt op deze manier de informatie verspreid onder
de tenderteamleden.
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
versiebeheer, men kan hierdoor zien op welke datum de laatste wijzigingen hebben plaats gevonden.
Men is wel afhankelijk van de persoon die de bestanden uploadt.
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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 moet 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 46, op de volgende pagina) 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.
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 kan de informatie overgedragen worden
aan de afdeling voorbereiding. Alle 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. Echter de vraag die hierbij gesteld kan worden is of het
voorbereidingsteam alle ontvangen en gegenereerde informatie nodig heeft om de werkzaamheden
uit te kunnen voeren.
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8 TOETSEN VAN HET HERINGERICHTE TENDERPROCES
Het heringerichte tenderproces is getoetst om te achterhalen of de hoofdoorzaken zijn geëlimineerd en
aan de gestelde eisen en doelstelling is voldaan. De wijze van toetsen is in de eerste paragraaf
toegelicht gevolgd door de toetsingsresultaten in de tweede paragraaf.

8.1 Toetsingsmethoden
Het toetsen van het heringerichte tenderproces is gedaan om te kunnen concluderen of het
heringerichte tenderproces aan de gestelde eisen en aan de doelstelling voldoet. Mede kan door
middel van de toetsing worden geconcludeerd of de geïnterpreteerde knelpunten geëlimineerd zijn.
Het is niet mogelijk geweest het heringerichte tenderproces in de praktijk te toetsen door de duur van
een aanbesteding (variërend van 4 tot 12 weken, met extreme uitzonderingen van een jaar) en op het
moment van toetsing was geen tender die gestart werd beschikbaar. Het toetsen heeft om die reden
plaatsgevonden door een alternatieve toetsingsmethode toe te passen. De toetsingsmethode die ten
uitvoer is gebracht is hieronder toegelicht.
Het heringerichte tenderproces is toegelicht aan acht onderstaande functionarissen (betrokkenen van
DVBR en DVV) en door middel van een begeleidend schrijven (bijlage 10) en het heringerichte
tenderproces voorgelegd. Zij hebben het heringerichte tenderproces individueel doorlopen en door
middel van het invullen van een enquête beoordeeld in welke mate het voldoet aan de gestelde eisen,
het probleem oplost en de doelstelling behaald. De invulling van de enquête hebben zij benaderd met
hen eigen kennis en expertise op het gebied van tenders.





Adjunct directeur;
Twee projectmanagers techniek;
Projectmanager klant en markt;
Kostendeskundige;




Coördinator bedrijfsbureau;
Tendermanager en trainee
tendermanager Dura Vermeer
Vastgoed B.V. (DVV)

Enquête
Allen hebben de enquête (bijlage 11) ingevuld en geretourneerd. De enquête bestond uit:






een zestal hoofdeisen die zijn afgeleid van de hoofdoorzaken;
sub eisen die onder elke hoofdeis zijn weergegeven;
overige eisen die niet zijn afgeleid van de knelpunten uit de probleemanalyse;
een tweetal gestelde wensen;
twaalf algemene vragen die betrekking hadden op de probleem- en doelstelling.

Achter de eisen was een keuzelijst gegenereerd, waarbij gekozen kon worden uit de cijfers 1 tot en met
5. Hierdoor kon men aangegeven in welke mate het heringerichte tenderproces voldoet aan de
gestelde eisen en/of vragen. In Tabel 22 zijn de betekenissen van de cijfers 1 tot en met 5 gegeven.
Tabel 22 – Beoordeling cijfer toekening.

Cijfer
Betekenis
Beoordeling
1
2
3
4
5

Men herkent de stelling of vraag zeer slecht of is het er zeer mee oneens.
Men herkent de eis of vraag slecht of is het er mee oneens.
Men herkent de eis of vraag slecht noch goed en is het er mee oneens noch eens.
Men herkent de eis of vraag goed of is het er mee eens.
Men herkent de stelling of vraag zeer goed of is het er zeer meer eens.

De enquête is individueel afgenomen, om op deze wijze een onafhankelijke beoordeling te verkrijgen
en waardoor de geënquêteerde niet konden worden beïnvloed door antwoorden van anderen.
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In plaats van een interview is gekozen voor een enquête, omdat hierdoor dezelfde vragen beantwoord
konden worden door middel van een vooraf bepaald bereik (cijfers 1 tot en met 5). Daarnaast hebben
zij elke beoordeling moeten motiveren.

8.2 Toetsingsresultaten
Door middel van de enquête is in kaart gebracht in welke mate de groep deskundigen de eisen
herkennen in het heringerichte tenderproces, het als een oplossing zien voor de gestelde
probleemstelling en tevens in welke mate de doelstelling behaald is. De toetsingsresultaten van de
enquête ten behoeve van de eisen en wensen zijn gegeven in Tabel 24 tot en met Tabel 31 en
vervolgens nader toegelicht. Tabel 23 verantwoord de symbolen die zijn gehanteerd. De resultaten per
functionaris zijn gegeven in bijlage 11.
De zes hoofdeisen zijn bij de toetsing aangegeven met behulp van de cijfers 1 tot en met 6 en zijn
hieronder weergegeven. De sub eisen staan in de tabellen vervolgens onder de hoofdeis gegeven (1.1,
2.1, 3.1, 3.2, etc.). Het heringerichte tenderproces dient:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de kennis over de achterliggende informatie van de type EMVI-aanbestedingen en de beoordelingen
hiervan te verrijken binnen DVBR;
vooraf aan de start van de selectiefase weer te geven dat het tenderteam gevormd dient te worden en aan
bepaalde selectiecriteria dient te voldoen;
weer te geven welke afspraken op welk moment gemaakt dienen te worden;
voldoende proces ondersteunende documenten bevatten, waardoor een gestructureerd en beheerst
tenderproces plaats kan vinden;
de risico’s en verantwoordelijkheden betreft het aangaan van een UAV-gc contract weer te geven;
zodra men dit doorloopt, de grote hoeveelheid informatie te kunnen beheren en toe te passen in het
tenderproces.

Tabel 23 - Symboolverantwoording

Beoordeling & Symbool

Betekenis

Symboolverantwoording
3,67 – 5
=
voldoet wel aan het gestelde programma van eisen.
2,33 – 3,66
=
voldoet gedeeltelijk aan het gestelde programma van eisen.
1 – 2,33
=
voldoet niet aan het gestelde programma van eisen.

De symbolen zijn tot stand gekomen door rekenkundig het gemiddelde te berekenen vanuit de
opgegeven beoordelingen (1, 2, 3, 4 of 5) vanuit de groep deskundigen vanuit DVBR. In de
enquêteresultaten is een verdeling gemaakt in de functionarissen vanuit DVBR en Dura Vermeer
Vastgoed B.V. (DVV), omdat de functionarissen vanuit DVBR gevraagd zijn de enquête in te vullen
met als doel het bedrijfsspecifieke probleem op te lossen. De functionarissen vanuit DVV zijn
geënquêteerd met als doel te achterhalen in welke mate zij het toepasbaar vinden voor het
tenderproces binnen hen organisatie.
Tabel 24 - Toetsingsresultaten hoofd- en sub eis ten behoeve van hoofdeis 1.

Nr. Eis
1
1.1

Symbool

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 EMVI-beoordelingsmethoden om
vanuit de EMVI gerichter te kunnen focussen op de uitvraag van de opdrachtgever.

Het heringerichte tenderproces betreffende de te doorlopen EMVI-processtappen draagt volgens de
intern betrokkenen bij over de wijze om een tender aan te pakken en na te denken over de uitvraag
van de opdrachtgever. De aandachtspunten zullen een positieve bijdragen leveren aan het gerichter
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opstellen van de focus behorende bij de desbetreffende tender, zo werd ook opgemerkt door de
trainee tendermanager van DVV. Over het algemeen is de beoordeling betreffende deze eis positief,
echter de kostendeskundige vroeg zich af op welke wijze het bijdraagt aan het verrijken van de kennis
binnen DVBR. Dit is getracht weer te geven door processtappen en proces ondersteunende
documenten (POD’s).
Tabel 25 - Toetsingsresultaten hoofd- en sub eis ten behoeve van hoofdeis 2.

Nr. Eis
2

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

2.1

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

Symbool

De stappen en criteria die zijn opgenomen zorgen er voor dat bewust wordt nagedacht over het
vormen van een voorlopig en/of definitief tenderteam, zo is opgemerkt door de projectmanager klant
en markt en trainee tendermanager DVV. Waardoor het tenderteam direct capaciteit heeft om aan de
slag te gaan op het moment dat de documenten binnenkomen, wat volgens intern betrokkenen
bepalend is voor een juiste start van de tender. Hierdoor gaat geen tijd verloren in de selectiefase.
Daarnaast werd door de coördinator bedrijfsbureau opgemerkt dat het tenderteam dynamisch blijft;
de tendermanager bewaakt de voortgang gedurende de tender en de benodigde deskundigen en
stuurt bij waar nodig, ook betreffende de samenstelling van het tenderteam. De kostendeskundige gaf
aan niet direct te zien wanneer het vaste moment plaats vindt, dit is getracht weer te geven door
middel van een processtap direct na het besluit om deel te nemen aan een tender. Hierbij wordt een
voorlopig tenderteam samengesteld aan de hand van de verstrekte informatie door de opdrachtgever
en de gestelde criteria uit de processchema’s.
Tabel 26 - Toetsingsresultaten hoofd- en sub eis ten behoeve van hoofdeis 3.

Nr. Eis

Symbool

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

3
3.1

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

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.

Uit de enquête is gebleken dat men over het algemeen het moment van het vastleggen van afspraken
met extern betrokken niet duidelijk uit het heringerichte tenderproces kan halen en op welke wijze de
afspraken worden gemaakt, telefonisch of in overleg. Het moment vindt plaats bij het contracteren
van de partijen, waarbij een opsomming is gemaakt van de te maken afspraken. Een projectmanager
en tendermanager DVV vroegen zich af of dit daadwerkelijk dé afspraken zijn of dat er meerdere
en/of andere afspraken gemaakt moeten worden. Het is niet duidelijk of de gegeven afspraken
allesomvattend zijn. Hiervoor is verwachtingenmanagement opgenomen om de afspraken die niet
zijn opgenomen in het heringerichte tenderproces met elkaar te kunnen bespreken.
De coördinator bedrijfsbureau merkte op dat er in het processchema niet één moment, maar meerdere
momenten zijn opgenomen om afspraken vast te leggen, gedoeld op de afspraken die gemaakt
moeten worden volgens het heringerichte tenderproces bij het uitwerken van de uitvraag:




wie begroot wat;
wie vraagt welke offertes op en/of wie vraagt adviezen op bij welke adviseurs;
wie levert welke stukken aan volgens welke lay-out voor het indieningsdocument.
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welke vragen worden ingediend ten behoeve van de nota van inlichtingen;
welke kansen en risico’s worden ook daadwerkelijk als kans en risico gekenmerkt.

Het opnemen van een Go / No Go moment is volgens de geënquêteerde duidelijk weergegeven in het
heringerichte tenderproces. Door middel van de focussheet wordt bewust stil gestaan bij kansen,
risico’s, strategische belangen, capaciteit van het tenderteam etc. waardoor duidelijkheid wordt
gecreëerd en een weloverwogen besluit wordt genomen ten behoeve van het deelnemen aan een
tender. De adjunct directeur gaf aan onvoldoende Go / No Go momenten te zien in her heringericht
tenderproces. Meerdere momenten moeten opgenomen worden, om meer draagkracht te creëren
betreffende deelname aan en de doorgang van een tender.
Tabel 27 - Toetsingsresultaten hoofd- en sub eis ten behoeve van hoofdeis 4.

Nr. Eis
4

Symbool

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.

De geënquêteerde personen zijn positief over de gegenereerde proces ondersteunende documenten en
geven aan dat deze voldoende kunnen bijdragen om het tenderproces te structureren en beheersen.
De tendermanager DVV merkt op dat niet naar alle divisiedocumenten is verwezen, deze kunnen in
een later stadium alsnog toegevoegd worden.
De universele kick-off is voldoende helder opgenomen in het heringerichte tenderproces volgens de
geënquêteerde personen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een eerste kick-off met kennismaking en
toelichting over het project en een tweede kick-off waarbij de strategie wordt bepaald. Een universele
kick-off is niet mogelijk, werd opgemerkt door de tendermanager DVV, elke tender is specifiek. Het
doel van de vormgegeven kick-off, om vanuit de universele standaard dezelfde punten te kunnen
bespreken met project- / tenderspecifieke informatie.
Tabel 28 - Toetsingsresultaten hoofd- en sub eis ten behoeve van hoofdeis 5.

Nr. Eis
5

Symbool

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

5.1 Het heringerichte tenderproces moet rechtsgeldige volgorde van documentatie weergeven.
5.2

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

5.3

Handreikingen ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van het aanbiedingsproduct 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.
5.5

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

5.6 De start van het proces moet een grove raming van de opdracht bevatten.
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De sub eis 5.1 was in eerste instantie niet te herkennen in het heringerichte tenderproces, maar is door
het toevoegen van een processtap waarbij de rechtsvolgorde vastgesteld wordt wel terug te vinden in
het heringerichte tenderproces. De processtap is naar aanleiding van de enquêteresultaten toegevoegd
bij het analyseren van de uitvraag, waarin is opgenomen dat de verstrekte basisovereenkomst van de
opdrachtgever de rechtsvolgorde van de documentatie weergeeft, volgens de UAV-gc. De
verwachting is dat de betrokkenen deze eis na deze toevoeging wel zullen herkennen.
In het heringerichte tenderproces zijn volgens alle geënquêteerde personen niet alle risico’s en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken, gezien de project specifieke en variatie in de uitvragen vanuit
verschillende opdrachtgevers. Het heringerichte tenderproces heeft voornamelijk op hoofdlijnen
inzicht gegeven betreft de risico’s en verantwoordelijkheden voor DVBR bij een UAV-gc project.
De meningen verschillen over de eis betreft de Plan, Do, Check, Act activiteiten in het heringerichte
tenderproces. Vier personen (kostendeskundige, coördinator bedrijfsbureau, projectmanager en
tendermanager DVV) gaven aan dat deze eis goed is weergegeven en de overige vier personen dat het
onvoldoende is opgenomen.
De te verstrekken documenten na gunning zijn opgenomen in het heringerichte tenderproces en
worden door de geënquêteerde personen gekenmerkt als zeer nuttige aandachtspunten, waardoor
tijdens de tender rekening kan worden gehouden qua tijd en geld voor hetgeen na gunning.
De eerste aanzet tot het begrijpen van de UAV-gc (sub eis 5.5) is in het heringerichte tenderproces
vorm gegeven, echter is er door zes geënquêteerde aangegeven dat in een beschrijving zoals het
heringerichte tenderproces de gehele UAV-gc te abstract is om in zijn geheel op te nemen.
Het heringerichte tenderproces belicht het uitvoeren van een grove raming en wordt positief
beoordeeld door de geënquêteerde personen. De tendermanager van DVV merkte op dat dit niet
mogelijk was, omdat men op dat moment nog niet weet welke specialisaties wanneer binnengehaald
moeten worden. De grove raming is opgezet met het doel om inzicht in de kansen en risico’s te
verkrijgen, waardoor (financiële) doelen gesteld kunnen worden en tijdens de tender hierop kan
worden gestuurd.
Tabel 29 - Toetsingsresultaten hoofd- en sub eis ten behoeve van hoofdeis 6.

Nr. Eis
6

Symbool

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

6.1 De ontvangen documentatie dient inzichtelijk gemaakt te worden en gedocumenteerd.
6.2 De analyse van de uitvraag moet volgens een vaste structuur doorlopen worden.
6.3

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

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.

6.5

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

Het informatie management hulpmiddel dat is vormgegeven in Docstream wordt gekenmerkt als een
(traditioneel opgezet) hulpmiddel om het proces gestructureerd en beheerst te laten verlopen, waarin
de ontvangen documentatie en gegenereerde informatie kan worden beheerd. Tevens wordt door het
toepassen van documentenregistratieformulier overzicht gecreëerd in de ontvangen documentatie
vanuit de opdrachtgever en inzicht gegeven in de mate van belangrijkheid om te analyseren.
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Volgens de geënquêteerde is de vaste structuur duidelijk weergegeven in het heringerichte
tenderproces. Wel werd opgemerkt dat ook deze structuur afhankelijk is van de desbetreffende
tender, omdat de uitvraag tenderspecifiek is. De afstudeerder deelt deze opmerking niet. De
documentatie en de inhoud daarvan kan inderdaad per tender verschillen, echter kunnen de
documenten wel op dezelfde wijze worden geanalyseerd. Van elke documentatie (afhankelijk van de
inhoud) kunnen de kansen, risico’s en aandachtspunten benoemd worden, kan nagegaan worden of
er fouten in de documentatie staan. Daarnaast komen bij elke UAV-gc tender product- en proceseisen
voor die gekwantificeerd kunnen worden en elke opdrachtgever vraagt om aanbiedingsproducten die
ook benoemd kunnen worden.
Het heringerichte tenderproces geeft inzicht in de aan te bieden producten, echter zijn de
aanbiedingsproducten tenderspecifiek. De projectmanager klant en markt typeerd dat het van belang
is om te weten wat het einddoel is waar als team naar toe gewerkt moet worden. Dit wordt bereikt
wordt door het volgen van de gegeven processtappen van het heringerichte tenderproces.
Tabel 30 - Toetsingsresultaten overige eisen.

Nr. Eis
7

Symbool

Overige eisen

7.1 Het heringerichte tenderproces dient tenderspecifiek doorlopen te kunnen worden.
7.2 Het heringerichte tenderproces dient op één manier te volgen te zijn.
7.3

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

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

Het heringerichte tenderproces kan volgens de adjunct directeur en de tendermanager van DVV niet
tenderspecifiek doorlopen worden, door de diversiteit van de tenders. De overige geënquêteerde
personen beamen dat het heringerichte tenderproces tenderspecifiek doorlopen kan worden, doordat
er voldoende handvatten en aandachtspunten benoemd zijn, die als leidraad gehanteerd en doorlopen
kunnen worden tijdens een tenderproces.
Het op één manier doorlopen van het heringerichte tenderproces (voornamelijk de processchema’s)
wordt niet voldoende herkend, omdat het een uitgebreid en gedetailleerd proces is. Echter door de
adjunct directeur en de trainee tendermanager DVV is het op één manier te volgen van het
heringerichte tenderproces wel aanwezig.
Het heringerichte tenderproces is toegankelijk per Docstream, alle gegenereerde documentatie zijn
daarin opgenomen, waardoor het digitaal beschikbaar is.
Het analyseren van kansen is op meerdere plekken opgenomen, waardoor niet alleen vanuit de
risico’s gedacht wordt, dit biedt DVBR de mogelijkheid om zich te kunnen onderscheiden.
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Tabel 31 - Toetsingsresultaten wensen.

Nr. Wens
8

Symbool

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

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

De proces ondersteunende documenten zijn als vrij simpel getypeerd, echter de processchema’s zijn
complex en uitgebreid weergegeven. Het vergt in eerste instantie veel tijd om het heringerichte
tenderproces in zijn geheel te doorgronden gezien de complexiteit en hoeveelheid aan informatie.
Daarnaast is in het heringerichte tenderproces niet mogelijk om bij te houden welke stappen men
heeft doorlopen, waardoor men blijft zoeken welke stappen nog te doorlopen en dat kost tijd. Het
doorlopen van het heringerichte tenderproces zal sneller gaan naar mate het meer toegepast wordt
waardoor de verwachting is dat de doorlooptijd minder wordt en het tenderproces beheersbaarder.
Tevens is er aangegeven dat wanneer in de praktijk de tijd wordt genomen om het proces te
doorgronden het nuttige aandachtspunten biedt betreffende het tenderproces.
Algemeen
Naast het toetsen van de eisen en wensen zijn de probleem- en doelstelling ook getoetst door middel
van het stellen van vragen. Onderstaande eisen vanuit de doelstelling, zijn hieronder behandeld.
1.
2.

Tenderkosten moeten onder 1% van de offertesom uitkomen.
Het heringerichte tenderproces dient mogelijk het slagingspercentage te vergroten.

In welke mate draagt het heringerichte tenderproces in percentages bij aan het reduceren van de tenderkosten?
Diverse inschattingen, variërend van -3 tot 15%, zijn door de geënquêteerde van DVBR en DVV
gedaan. Hierbij is door een projectmanager aangegeven dat er wellicht meerdere kosten worden
gemaakt door de hoeveelheid extra stappen die uitgevoerd dienen te worden en meerdere adviseurs
benodigd zijn om meer te kunnen onderscheiden ten opzichte van het huidige tenderproces. Het
tegenovergestelde van het voorgaande is door de coördinator bedrijfsbureau aangegeven, namelijk
dat mensen door dit heringerichte tenderproces efficiënter gaan werken (minder dubbel werk) en dat
duidelijker wordt, ten opzichte van het huidige tenderproces, welke werkzaamheden er nog volgen.
Rekenkundig gemiddeld gezien draagt het heringerichte tenderproces 6,5% bij aan het reduceren van
de tenderkosten. Het verrekenen van dit gemiddelde met de tenderkosten uit de probleemstelling
(1,06 – 1,36% van de offertesom), geeft de volgende percentages van de offertesom weer: 0,99 - 1,27%.
In welke mate verhoogt het heringerichte tenderproces het slagingspercentage?
Volgens de geënquêteerde personen is de verwachting dat het heringerichte tenderproces leidt tot het
verhogen van het slagingspercentage. De redenen die werden aangegeven zijn als volgt:






er wordt bewuster met bepaalde onderdelen omgegaan, zoals het vormen van een tenderteam
en het analyseren van verkregen gegevens;
er wordt meer gestructureerd en focusgericht gewerkt;
doordat de vraag achter de vraag in het heringerichte tenderproces is opgenomen en op een
andere wijze wordt geanalyseerd, waardoor een gericht antwoord wordt verkregen ten
opzichte van het huidige tenderproces;
vanwege de kwaliteit die vooraf wordt bepaald en de volledigheid van de aanbieding.
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Diverse inschattingen werden gedaan door de geënquêteerde van DVBR en DVV en hebben deze
inschattingen uitgedrukt in een nieuwe slagingspercentage, variërend van 35 tot 40%. Rekenkundig
gemiddeld gezien kwam dit uit op een nieuw slagingspercentage van 37,6% volgens de
geënquêteerde. Door het heringerichte tenderproces is de verwachting dat het slagingspercentage
mogelijk met 4,6% toeneemt.
In welke mate ontstaat volgens u door het heringerichte tenderproces een gedragen en complete aanbieding?
Dit zou volgens de geënquêteerde personen verbeteren, omdat er meer en eerder aandacht besteed
wordt aan de samenstelling en keuze van de juiste mensen ten opzichte van het huidige tenderproces.
Door de toepassing van het heringerichte tenderproces wordt het team op elkaar afgestemd en is de
verwachting dat het proces leuker wordt ten opzichte van het huidige proces. Dat vergroot de
betrokkenheid van de tenderteamleden en zorgt voor een positiever resultaat.
Daarnaast ontstaat een completere aanbieding omdat niks kan worden vergeten. Dit komt doordat
gezamenlijk met het tenderteam de aanbiedingsproducten en de lay-out daarvan worden besproken.
In welke mate vindt u het heringerichte tenderproces een gestructureerd proces?
Gezien de hoeveelheid informatie en de gedetailleerdheid zal het in eerste instantie lastig zijn om het
heringerichte tenderproces gestructureerd te kunnen volgen. De te nemen stappen in het tenderproces
zijn daarentegen wel duidelijk en volledig weergegeven in het heringerichte tenderproces volgens de
geënquêteerde personen.
In welke mate vindt u het heringerichte tenderproces een beheerst proces?
De beheersing van het proces zal, volgens de geënquêteerde personen, moeten blijken uit de
toepassing in de praktijk. De beheersing zit in de toepassing van het proces, dat staat los van de
inhoud van het heringerichte tenderproces. Volgens de geënquêteerde is het van belang de
leesbaarheid en aantrekkelijkheid qua hoeveelheid informatie aan te passen om het heringerichte
tenderproces in de praktijk beheersbaar te kunnen maken.
In welke mate heeft u na het doorlopen van het heringerichte tenderproces inzicht verkregen in de risico’s en
verantwoordelijkheden bij een UAV-gc project?
Nog niet voldoende, het is volgens de geënquêteerde personen van belang om kennis te hebben van
UAV-gc om de contractvorm in zijn geheel te kunnen begrijpen. Het heringerichte tenderproces geeft
door middel van de aandachtspunten wel inzicht in de complexiteit van de UAV-gc projecten en
tevens zijn er onderdelen benoemd die in een eerder stadium niet als risico werden gezien door de
geënquêteerde personen. De risico’s en verantwoordelijkheden zijn ook afhankelijk van de uitvraag
van de opdrachtgever. De meerderheid van de geënquêteerde geeft aan dat een extra inhoudelijk
verdieping van de contractvorm benodigd is om de gehele contractvorm te kunnen begrijpen.
Toepassingsvragen
In de enquête zijn vragen aan bod gekomen of de geënquêteerde het heringerichte tenderproces
zouden hanteren bij een tender. Binnen DVBR is deze vraag unaniem beantwoord met “Ja”.
“Het zou een standaard manier van werken worden die we binnen DVBR hanteren” 3
Het heringerichte tenderproces kent wel een kanttekening. Op dit moment wordt het heringerichte
tenderproces voornamelijk gezien als startdocument, het is te uitgebreid en te gedetailleerd en zou
gebruiksvriendelijk gemaakt moeten worden voordat het daadwerkelijk wordt toegepast.
In het voorgaande komt naar voren dat her heringerichte tenderproces aan de meerderheid van de
eisen voldoet. Het volgende hoofdstuk geeft weer in welke mate het heringerichte tenderproces
voldoet aan de doelstelling en daarmee de probleemstelling oplost.
3

Quote: Adjunct directeur Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV, d.d. 04-11-2015.
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9 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Dit hoofdstuk beschrijft de conclusie en aanbevelingen naar aanleiding van de ondervonden
resultaten die verkregen zijn uit de onderzoeksfase, ontwerpfase en het toetsen van het heringerichte
tenderproces. De conclusie beschrijft in welke mate de doelstelling behaald is. De aanbevelingen
geven advies over mogelijke vervolg onderzoeken naar aanleiding van dit afstudeeronderzoek en op
welke wijze omgegaan kan worden met het eindresultaat.

9.1 Conclusie
Het doel van het afstudeeronderzoek was het verkrijgen van een gestructureerd en beheerst
tenderproces, waarbij het reduceren van de tenderkosten en het verhogen van het slagingspercentage
centraal stonden. Hierbij werd gericht op het herinrichten van het tenderproces binnen Dura Vermeer
Bouw Rosmalen BV (DVBR), waarbij de hoofdoorzaken uit het huidige proces worden geëlimineerd.
Onderstaande doelstelling is geformuleerd om het voorgaande te kunnen verwezenlijken.
“Het ontwikkelen van een gestructureerd 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 het slagingspercentage mogelijk vergroot (>33%) en
..de verantwoordelijkheden en risico’s voor gunning inzichtelijk zijn binnen Dura Vermeer Bouw
Rosmalen B.V..”
DVBR scoort volgens de landelijk vastgestelde norm (1 op 3 tenders) vanuit de Divisie Dura Vermeer
Bouw & Vastgoed, echter de ambitie van het winnen van tenders ligt hoger en is daarom opgenomen
in de doelstelling. De hoofdoorzaken die het probleem binnen DVBR vormden zijn:












De invulling van het tenderteam gebeurt te laat;
Het vormen van een tenderteam gebeurde in het huidige tenderproces pas zodra DVBR wist
dat ze aan de gunningsfase deelname. Daarnaast werden geen criteria aangehouden waaraan
een tenderteam dient te voldoen, waardoor het tenderteam niet uit de juiste mensen bestond.
Heldere afspraken met externe betrokken partijen ontbreken;
DVBR was tijdens de tender afhankelijk van externe partijen, omdat afspraken niet werden
gedocumenteerd, waardoor men de hen niet kon wijzen op de gemaakte afspraken.
Opdrachtgevers verstrekken een grote hoeveelheid documentatie;
De betrokkenen hadden moeite met het tot zich nemen van de grote hoeveelheid informatie.
De documenten werden over de schutting gegooid en verwacht dat ieder de documenten had
geanalyseerd voor een bepaalde tijd, waar geen analysemethode voor werd gehanteerd.
Onvoldoende kennis vastgelegd binnen DVBR;
Binnen DVBR waren onvoldoende proces ondersteunende documenten beschikbaar, om het
tenderproces gestructureerd en beheerst te kunnen laten verlopen. Hierdoor werden nieuwe
documenten gegenereerd om informatie te kunnen verwerken, wat extra tijd en geld kost.
Onvoldoende kennis EMVI-aanbestedingen
Binnen DVBR is geen aandacht geschonken aan hoe als bedrijf om te gaan met de EMVIaanbestedingen. Dit betreft de type EMVI-beoordelingsmethoden, de struikelblokken, waar
de nadruk per EMVI-aanbesteding ligt en op welke wijze ze vanuit toegepaste EMVIbeoordelingsmethode de focus kunnen achterhalen.
Onvoldoende kennis UAV-gc
Binnen DVBR zijn vooraf aan de observatieprojecten geen EMVI-aanbestedingen met een
DB(M)-contractvorm (UAV-gc) doorlopen, waardoor geen kennis is opgedaan. Tevens wordt
kennis niet gedeeld, omdat geen tussen- en eindtenderevaluaties worden gehouden.
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Het programma van eisen die in het voorgaande hoofdstuk is getoetst zijn tot stand gekomen naar
aanleiding van de geformuleerde problemen en de doelstelling. Indien aan deze eisen is voldaan zijn
de geformuleerde problemen opgelost en is de doelstelling behaald.
In het heringerichte tenderproces wordt bewust stil gestaan bij de kansen, risico’s, strategische
belangen en capaciteit van het tenderteam om een weloverwogen besluit te kunnen maken betreft
deelname aan een tender.
Het vormen van een tenderteam vindt plaats direct na het besluit om deel te nemen aan een tender (in
de acquisitiefase). Hierbij wordt een voorlopig tenderteam samengesteld aan de hand van de
verstrekte informatie door de opdrachtgever en de in het processchema gegeven criteria. De
processtappen die zijn opgenomen zorgen er voor dat bewust wordt nagedacht betreft het vormen
van een (voorlopig en/of definitief) tenderteam. Door het tenderteam direct na het besluit samen te
stellen is men op de hoogte van de komst van de selectiefase en kan men direct starten met de tender
bij ontvangst van de documenten, hierdoor gaat geen tijd verloren. Het tenderteam blijft dynamisch
volgens de geënquêteerde. De tendermanager bewaakt de voortgang gedurende de tender en stuurt
bij waar nodig, ook betreffende de samenstelling van het tenderteam.
Het moment betreft het maken van afspraken met externen vindt plaats bij het contracteren van de
partijen, waarbij een opsomming in het processchema is gemaakt van de te maken afspraken. Uit het
processchema is niet duidelijk op te maken of de opgesomde afspraken ook daadwerkelijk dé
afspraken zijn of dat er meerdere en/of andere afspraken en op welke wijze de afspraken gemaakt
moeten worden, telefonisch of in overleg. Het is niet duidelijk of de gegeven afspraken
allesomvattend zijn. Hiervoor is verwachtingenmanagement opgenomen om de afspraken die niet
zijn opgenomen in het heringerichte tenderproces met elkaar te kunnen bespreken. Daarnaast zijn
meerdere momenten opgenomen om afspraken vast te leggen, gedoeld op de afspraken die gemaakt
moeten worden bij het uitwerken van de uitvraag:






wie begroot wat;
wie vraagt welke offertes op en/of wie vraagt adviezen op bij welke adviseurs;
wie levert welke stukken aan volgens welke lay-out voor het indieningsdocument.
welke vragen worden ingediend ten behoeve van de nota van inlichtingen;
welke kansen en risico’s worden ook daadwerkelijk als kans en risico gekenmerkt.

De proces ondersteunende documenten die deel uit maken van het heringerichte tenderproces dragen
volgens de geënquêteerde voldoende bij om het tenderproces te structureren en te kunnen beheersen.
Het informatie management hulpmiddel dat is vormgegeven in Docstream is een hulpmiddel om het
proces gestructureerd en beheerst te laten verlopen, waarin de grote hoeveelheid ontvangen
documentatie en de gegenereerde informatie zowel intern als extern kan worden beheerd. Hierdoor
wordt op elk moment met actuele informatie gewerkt. Tevens wordt door het toepassen van een
documentenregistratieformulier overzicht gecreëerd in de ontvangen documentatie vanuit de
opdrachtgever en inzicht gegeven in de mate van belangrijkheid van de te analyseren documentatie.
Door de structuur in het analyseren wordt een gerichtere focus bepaald ten behoeve van de uitvraag.
Het heringerichte tenderproces geeft inzicht in de aan te bieden producten, maar zijn over het
algemeen tender afhankelijk, waardoor het einddoel (de aanbiedingsproducten) waar naar toe
gewerkt moet worden wordt vastgelegd.
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Het heringerichte tenderproces betreffende de te doorlopen EMVI-processtappen draagt volgens de
geënquêteerde personen bij over de wijze waarop een tender aangepakt kan worden en het gerichter
opstellen van de focus behorende bij de desbetreffende tender. De kennis betreffende EMVI is getracht
te verrijken door de gegeven processtappen en proces ondersteunende documenten, over het
algemeen wordt dit erkent.
In het heringerichte tenderproces zijn checklisten en verantwoordelijkheden opgenomen. Volgens de
geënquêteerde personen zijn dit niet alle risico’s en verantwoordelijkheden, gezien de project
specifieke risico’s & verantwoordelijkheden en variatie in de uitvragen vanuit verschillende
opdrachtgevers. Het heringerichte tenderproces heeft de eerste aanzet gegeven tot het inzichtelijk
maken van de risico’s en verantwoordelijkheden voor DVBR bij een UAV-gc project, maar
voornamelijk op hoofdlijnen. De verantwoordelijkheden betreffende de te verstrekken documenten na
gunning zijn opgenomen in het heringerichte tenderproces en worden gekenmerkt als zeer nuttige
aandachtspunten en toevoegingen aan het tenderproces, waardoor tijdens de tender rekening kan
worden gehouden qua tijd en geld voor hetgeen na gunning.
In de doelstelling is gesteld dat een gestructureerd en beheerst tenderproces tot stand moest komen.
Gezien de grote hoeveelheid informatie en de gedetailleerdheid van het heringerichte tenderproces
zal het lastig zijn de tender in eerste instantie gestructureerd te kunnen volgen. De te nemen stappen
zijn daarentegen wel duidelijk en volledig weergegeven in het heringerichte tenderproces. Door het te
kunnen toepassen zal de hoeveelheid informatie en gedetailleerdheid volgens de geënquêteerde
moeten reduceren. De beheersing in het proces is weergegeven door een uniform proces dat is
gecreëerd, als handboek bij een tender gehanteerd kan worden en tevens dient om te kunnen
controleren en evalueren of alle stappen zijn doorlopen. De beheersing zal moeten blijken uit de
toepassing in de praktijk.
Het is niet in de praktijk bewezen dat door de toepassing van het heringerichte tenderproces de
tenderkosten worden gereduceerd, maar de geënquêteerde hebben een inschatting gegeven en
volgens hen is de verwachting dat de huidige tenderkosten gemiddeld met 6,2% gereduceerd zullen
worden. Het verrekenen van dit gemiddelde met de tenderkosten uit de probleemstelling geeft de
volgende percentages van de offertesom weer: 0,99 - 1,27%. Hierdoor wordt verwacht dat, door de
toepassing van het heringericht tenderproces, de doelstelling betreft de tenderkosten (< 1% van de
offertesom) waarschijnlijk niet geheel behaalt wordt, maar dat er wel kosten bespaard zullen worden.
In de praktijk is ook niet bewezen dat, door de toepassing van het heringerichte tenderproces, de
scoringspercentage verhoogd wordt, maar de geënquêteerde hebben een inschatting gegeven en
volgens hen is de verwachting dat het slagingspercentage zal stijgen met 4,6%. Hierdoor wordt
verwacht dat het nieuwe slagingspercentage na toepassing van het heringerichte tenderproces 38% is
in tegenstelling tot de 33% uit het huidige proces. Hierdoor wordt verwacht dat de doelstelling
betreffende het verhogen van het slagingspercentage (>33%) mogelijk behaalt wordt. Dit komt met
name doordat een meer gerichtere focus bepaald kan worden door het toepassen van het
heringerichte tenderproces en door de onderlinge afstemmingen van het tenderteam betreft de
kwaliteit en de invulling van de aanbiedingsproducten waardoor een meer gedragen en complete
aanbieding ontstaat.
Het heringerichte tenderproces zou door alle geënquêteerde worden gehanteerd. Het proces moet wel
gebruiksvriendelijk gemaakt worden voordat het daadwerkelijk wordt toegepast, omdat op dit
moment het heringerichte tenderproces te uitgebreid en te gedetailleerd wordt weergegeven.
Het resultaat van het heringerichte tenderproces is dat een bepaalde denkwijze en structuur is
ontwikkeld die helpt bij het bepalen van de juiste focus bij een tender die het slagingspercentage
mogelijk vergroot.
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9.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, bevindingen en de conclusie van het
afstudeeronderzoek, zijn aanbevelingen beschreven betreffende nadere integratie van het
heringerichte tenderproces binnen Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV. De aanbevelingen zijn
gebaseerd op het kunnen toepassen van het heringerichte tenderproces en zijn ondergebracht onder
twee hoofdaspecten: toepassingen en vervolgonderzoeken.
Toepassingen
De toepassingen zijn nader te verdelen in de volgende sub aspecten:





Integratie van informatie uit de uitvoeringsfase in de tenderfase
De opbouw van een landelijke referentieprojecten database
Rechtenverlening betreffende het informatiemanagementhulpmiddel.
Toetsing in de praktijk.

Het integreren van informatie uit de uitvoeringsfase in de tenderfase, waarbij het evalueren van
gerealiseerde UAV-gc projecten in de praktijk als input dient voor het uitwerken van de tender.
Bijvoorbeeld hoe lang een functionaris bezig is met het uitwerken van de diverse plannen die de
opdrachtgever vraagt, om dit specifieker te kunnen plannen en calculeren in de tenderfase. De
plannen zijn project specifiek, echter kan er wel een nauwkeurigere inschatting gemaakt worden
vanuit referentieprojecten dan wanneer deze niet gebruikt worden. De informatie betreffende de
onderdelen die positief en minder positief worden gezien verdienen ook aanbeveling om als
informatie te integreren in de tenderfase, waardoor kansen en risico’s nauwkeuriger ingeschat kunnen
worden. Hierbij dient afstemming tussen het tenderteam en het uitvoeringsteam gecreëerd te worden.
De afstemming tussen de tenderteamleden onderling is reeds in het heringerichte tenderproces
vormgegeven.
Het verdient aanbeveling om gezamenlijk met alle vestigingen van Dura Vermeer bouw een landelijke
referentieprojecten database op te bouwen. Alle vestigingen van Dura Vermeer bouw kunnen de
gerealiseerde projecten in de database verwerken. Hierdoor ontstaat een overzicht waarin door het
selecteren van criteria de passende referentieprojecten kunnen worden opgezocht. Men kan hierdoor
tevens referentieprojecten van verschillende vestigingen gebruiken als referentieproject in het
indieningsdocument ten behoeve van de pré-selectiefase. Hierdoor hoeft men niet meer meerdere
mensen te contacteren om tot de juiste informatie te komen.
In het heringerichte tenderproces is een opzet gemaakt betreffende het informatie management
hulpmiddel. Voor een juiste toepassing van dit hulpmiddel is het noodzakelijk om uit te zoeken wie
welke rechten dient te krijgen op welke mappen in Docstream. Door dit vooraf te beschrijven, hoeft op
het moment zelf niet meer uitgezocht te worden wie welke rechten dient te krijgen op welke mappen.
Het is niet mogelijk geweest om het heringerichte tenderproces te toetsen in de praktijk, omdat er op
het moment van toetsen geen tender beschikbaar was waarmee gestart werd. De aanbeveling betreft
het toetsen van het heringerichte tenderproces in de praktijk, door dit toe te passen tijdens een tender.
Door deze toepassing in de praktijk kan men ondervinden welke invloed het heringerichte
tenderproces heeft op het tenderproces en kan bepaald worden op welke wijze het tenderproces
eventueel aangepast moet worden naar aanleiding van de uit de praktijktoets voortvloeiende
aanpassingen. Daarnaast kan naar aanleiding van de toetsing in de praktijk bepaald worden op welke
wijze het heringerichte tenderproces vorm gegeven kan worden om met minder uitgebreide
informatie ook structuur te kunnen geven aan het tenderproces en het processchema zo vorm te geven
dat er ook bijgehouden kan worden welke processtappen zijn doorlopen en welke nog doorlopen
behoren te worden.
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Vervolgonderzoeken
De vervolgonderzoek zijn nader te verdelen in de volgende sub aspecten:



Calculatief ontwerpen;
Bewustwording en het ontwikkelen van een visie ten behoeve van UAV-gc projecten.

In het heringerichte tenderproces is aangegeven het ontwerp op twee manieren te ontworpen;
“Calculatief ontwerpen” en “ontwerpend calculeren”. Ontwerpend calculeren is het ontwerp vanuit
de architect te benaderen. Het calculatief ontwerpen is het benaderen van het ontwerp vanuit de
afdeling calculatie. In het afstudeerrapport is enkel het voorbeeld van de gevel gegeven. Het verdient
aanbeveling om nader onderzoek te verrichten naar op welke wijze de kosten van het gebouw wijzigt
als de vorm van het gebouw ook wijzigt, maar om als tenderteam meer gevoel te krijgen bij de kosten
en de vormen van een gebouw, qua lengte, hoogte, breedte etc. maar ook qua materialisatie.
De laatste aanbeveling betreft de bewustwording en het ontwikkelen van een visie ten behoeve van op
welke wijze om te gaan met UAV-gc projecten. Het ontwikkelen van een visie ten behoeve van het
aangaan van DB(M) contractvormen kan DVBR helpen bij het bepalen aan welke tenders ze
deelnemen. De eerste aanzet tot het begrijpen van de UAV-gc en welke risico’s en
verantwoordelijkheden daarbij van toepassing zijn is in het heringerichte tenderproces vorm gegeven,
echter is er door de geënquêteerde aangegeven dat in een beschrijving zoals het heringerichte
tenderproces de gehele UAV-gc te abstract is om in zijn geheel op te nemen. De aanbeveling is dan
ook om na te gaan op welke wijze de UAV-gc geïntegreerd wordt binnen de organisatie van Dura
Vermeer Bouw Rosmalen BV.
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AFKORTINGEN EN DEFINITIES
Afkortingen
In onderstaande tabel zijn de afkortingen gegeven die zijn gehanteerd in het afstudeerrapport.
Tabel 32 - Betekenissen gehanteerde afkortingen

Afkorting

Betekenis

ARW
BIM
BPMN 2.0
B&U-sector
DBM
D&C
DVBR
EATC
EMVI
GWW-sector
IMH
KAM
MJOB
MJOP
PvE
SMART
UAV-gc

Aanbestedingsreglement Werken 2012
Building Information Modelling
Business Process Model And Notation 2.0
Burgerlijk- en Utiliteitsbouw sector
Design Build & Maintain (contractvorm)
Design & Construct (contractvorm)
Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV
European Air Transport Command (tender)
Economisch Meest Voordelige Inschrijving
Grond- Weg- en Waterbouw sector
Informatiemanagementhulpmiddel
Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu
Meerjarige onderhoudsbegroting
Meerjarige onderhoudsplanning
Programma van eisen, ook wel vraagspecificatie
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van geïntegreerde
contracten.

Definities
In onderstaande tabel zijn de definities gegeven voor de bepaalde woorden die zijn gehanteerd in het
afstudeerrapport.
Tabel 33 – Definities

Woord
Definities

Definitie

Beheerst
Coördineren

Controle uitvoeren op het tenderproces.
Mensen en taken zo organiseren dat het tenderproces gestructureerd en beheerst
verloopt.
Een tijdelijke samenwerking tussen een aantal ondernemingen om een bepaald
project te realiseren. (Encyclo, 2014)
Afbakening / scheidingslijn (Encyclo, 2014) betreft afspraken welke partij wat
behoort uit te voeren / te calculeren.
Overzichtelijk en samengesteld tenderproces.
Een bepaald criterium (bijvoorbeeld de prijs of kwaliteit van het werk of
tijd/planning) dat tijdens de aanbesteding kan worden gebruikt om te bepalen aan
welke partij een opdracht verleend moet worden. (Encyclo, 2014)
Is de mate waarin een product of dienst beantwoordt aan de behoeftes of
verwachtingen die kenbaar gemaakt zijn. (Encyclo, 2014)
Een tender is een procedure (aanbesteding) waarbij door middel van inschrijving
getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die op basis van
factorenafweging wordt verleend of verstrekt. Factoren zijn vaak prijs en/of
kwaliteit. (Encyclo, 2014)

Consortium
Demarcatie
Gestructureerd
Gunningscriterium

Kwaliteit
Tender
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