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VOORWOORD
Voor u ligt de verslaglegging van het afstudeerproject dat ik heb uitgevoerd. Dit ter afsluiting van mijn studie aan de
faculteit Bouwkunde op de leerstoel Uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tot dit rapport
behoort tevens een bijlagenbundel.
In dit rapport is de problematiek omschreven die aangetroffen is gedurende de observaties van een integraal
calculatieproces bij het bedrijfsbureau van Heijmans Utiliteit Services te Eindhoven. Het onderzoek naar het
integrale calculatieproces en EMVI aanbestedingen dat daarop volgde wordt behandeld. De verbeterpunten die
daaruit voortkwamen zijn vervolgens meegenomen in het ontwerp van het hulpmiddel. Daaruit is de EMVI
aanbestedingstool voortgekomen, afgekort EAT. Hiermee is een strategie voor een EMVI aanbesteding op te
stellen, te bewaken en te evalueren. Gedurende het calculatieproces ondersteund de EAT het tenderteam bij het
implementeren van de strategie.
Graag bedank ik mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven de heer de Bruijn en de heer Vastert
en mijn bedrijfsbegeleiders de heer Groenen en de heer Noorduin voor hun sturing, ondersteuning en daarmee
voor de totstandkoming van dit rapport. Daarnaast wil ik tevens graag de personen bedanken die werkzaam zijn
geweest binnen het geobserveerde integrale calculatieproces, voor hun openheid en verleende medewerking aan
mijn onderzoek. Tot slot wil ik iedereen in mijn nabije omgeving bedanken voor de mentale steun die ze mij
gegeven hebben gedurende het afstudeertraject. In het bijzonder mijn familie, vriendin en de heer Groenen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit rapport.

Jeroen Stams
Eindhoven, 07 november 2014
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SAMENVATTING
Dit afstudeerproject is uitgevoerd naar aanleiding van het vooronderzoek naar het integrale calculatieproces van
Heijmans Utiliteit Services. De knelpunten die toentertijd bij de participerende observaties zijn geconstateerd,
hebben aanleiding gevormd verder onderzoek te doen naar een deel van die problematiek. De knelpunten zijn
geanalyseerd en dat heeft tot een afstudeerplan geleid met de volgende doelstelling:
Het ontwikkelen van een proces ondersteunend model voor het opstellen, implementeren en bewaken van de
strategie voor een integraal calculatieproces, ten behoeve van een EMVI aanbesteding. Om zo tot een specifiekere
aanbieding te komen waarmee beter gescoord wordt bij een EMVI aanbesteding door Heijmans Utiliteit Services.
Om invulling te kunnen geven aan die doelstelling is onderzoek verricht op een drietal gebieden. De werking van
EMVI aanbestedingen is onderzocht, scoren op gunningcriteria en het huidige calculatieproces op gebied van
strategie, samenwerking en demarcaties. De bevindingen van die onderzoeken zijn als volgt.
EMVI aanbestedingen zijn onderzocht om inzicht te krijgen in de manier waarop aanbesteders de inschrijvingen
beoordelen op de EMVI criteria. Hieruit is voortgekomen dat er bij die aanbestedingen drie soorten gunningcriteria
gehanteerd worden, namelijk: prijs- prestatie- en kwaliteitscriteria. Afhankelijk van de wijze waarop een criterium
beoordeeld wordt kan die toegekend worden tot een soort. Prijs- en prestatiecriteria worden op een objectieve
manier beoordeeld, daar gebruik wordt gemaakt van formules of een meetlat. Kwaliteitscriteria worden beoordeeld
door een beoordelingscommissie. Deze manier van beoordelen is daardoor subjectief. Om de verschillende
inschrijvingen te kunnen vergelijken hanteert de aanbesteder een beoordelingsmodel. Van de drie meest
toegepaste beoordelingsmodellen, Gunnen op waarde, Puntensysteem en Prijs/kwaliteit verhouding, zijn
kenmerken en aandachtpunten opgesteld. Deze informatie kan door Heijmans gebruikt worden bij het opstellen
van een strategie voor een EMVI aanbesteding. Om zo tot een specifiekere aanbieding te komen die aansluit bij de
wensen van de klant.
Om te kunnen scoren op gunningcriteria is hier eveneens nader onderzoek naar verricht. Drie projecten zijn
onderzocht op de toepassing van gunningcriteria. Gebleken is dat het geen nut had voor elk gunningcriterium
oplossingen te bedenken. Bij een EMVI aanbesteding mogen aanbesteders namelijk zelf bepalen welke
gunningcriteria zij toepassen en hoe ze die beoordelen. Dit onderzoek heeft daarom geresulteerd in een plan voor
het maken van een analyse op gunningcriteria. Elk criterium dient op tien punten omschreven te worden. Zo krijgt
de inschrijver een optimaal beeld van die criteria. Met de opgedane kennis kan vervolgens een aanbieding
gemaakt worden die zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de klant.
Tot slot is het integrale calculatieproces bij Heijmans Utiliteit Services nader onderzocht. De relatie tussen dat
calculatieproces en EMVI aanbestedingen is de strategie. Er is inzicht verkregen in hoe Heijmans omgaat met
dergelijke aanbestedingen, waarin niet alleen de focus op prijs maar ook op kwaliteit moet liggen. Invulling geven
op het onderdeel kwaliteit is de zogenaamde waardecreatie gedurende het calculatieproces. Uit het onderzoek is
naar voren gekomen dat gedurende de calculatie te weinig gefocust wordt op kwaliteit. Er wordt voornamelijk op
prijs gefocust. Om tot een gewenst niveau van de kwaliteit te komen dient ook waardecreatie onderdeel uit te gaan
maken van het calculatieproces. En daarom ook van de strategie, die tevens bewaakt moet worden gedurende het
calculatieproces. Om uiteindelijk tot waardecreatie te komen is tevens de samenwerking tussen de actoren in het
tenderteam onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat projectinformatie beter gedeeld moet worden. Hoe
gedetailleerder en integraler het beeld van het project bij de actoren binnen het tenderteam, des te beter er waarde
gecreëerd kan worden voor het project. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de totstandkoming van de
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demarcatielijst. Het uitwerken van de demarcaties helpt bij het inzichtelijk maken van de grijze gebieden binnen het
project en taken te verdelen. Een belangrijk onderdeel zodra integraal gewerkt wordt.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn eisen en wensen opgesteld voor het te ontwerpen
hulpmiddel. Om tot een ontwerp te komen is eerst een variantenstudie uitgevoerd naar de verschillende
ontwerponderdelen van het hulpmiddel. Dit heeft uiteindelijke geleid tot het ontwerp van een proces ondersteunend
model waarmee de manager een strategie voor een EMVI aanbesteding kan opstellen, bewaken en evalueren.
Daarnaast biedt het model ondersteuning aan de calculatoren bij het implementeren van de strategie. Omdat het
hulpmiddel gebruikt dient te worden bij EMVI aanbestedingen heeft het de naam ‘EMVI aanbestedingstool’
gekregen, afgekort EAT.
De EAT borgt dat de strategie voor een EMVI aanbesteding afgestemd wordt op het van toepassing zijnde
beoordelingsmodel en de gunningcriteria. Daar bij een dergelijke aanbesteding het prijs- en kwaliteitsaspect
gekwantificeerd worden, wordt dit ook in de EAT gerealiseerd. De tendermanager dient hiervoor ten eerste een
plan van aanpak op te stellen in de EAT voor de betreffende gunningcriteria. Voor elk gunningcriterium worden
activiteiten opgesomd. Aan elke activiteit wordt, op basis van inschatting, een waarde toegekend in euro’s of
punten. De hoogte van die waarde hangt af van het aandeel die een activiteit vertegenwoordigt in de aanbesteding.
Ten tweede wordt een planning in de EAT opgesteld voor voornoemde activiteiten. De duur van elke taak wordt
afgestemd op de waarde van die activiteit. Als voorbeeld wordt aangenomen dat de calculatietijd evenredig
verdeeld wordt met het gewicht van de gunningcriteria. Telt prijs bijvoorbeeld voor 40% en kwaliteit voor 60% mee,
dan is dezelfde verhouding terug te vinden in de tijdsbesteding voor het calculatieproces. Bij EMVI aanbestedingen
wordt namelijk niet alleen meer op prijs, maar ook op kwaliteit beoordeeld. Het is daarom van belang dat de focus
van de calculatoren niet hoofdzakelijk meer uitgaat naar prijs, maar ook naar die kwaliteit. Het plan van aanpak en
de planning die de tendermanager opstelt dienen als ondersteunend element voor de calculatoren. De EAT biedt
de tendermanager daarnaast ook de mogelijkheid het opgestelde plan te bewaken om te borgen dat het gewenste
project resultaat gehaald wordt. Dat is een aanbieding die zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de klant.
Om die reden kan het voor het bedrijfsbureau een tool zijn om beter te gaan scoren bij dergelijke aanbestedingen.
Om te kunnen toetsen of de EAT voldoet aan de doelstelling van het afstudeerproject is een programma van eisen
en wensen opgesteld. De EAT zal aan alle eisen moeten voldoen en zou aan de wensen mogen voldoen om te
kunnen concluderen dat het project succesvol is afgerond. Het hoofd bedrijfsbureau heeft voor de toets een test
uitgevoerd met de EAT. Mede op basis van zijn feedback is omschreven of er al dan niet voldaan is aan elke eis en
wens. Uit de toets is gebleken dat de EAT aan alle eisen en wensen voldoet. Het is een uitgebreid hulpmiddel
geworden dat toe te passen is op de meeste EMVI aanbestedingen waaraan Heijmans Utiliteit Services deelneemt.
Doordat de EAT zo uitgebreid is, geeft het hoofd bedrijfsbureau aan dat de tool voornamelijk ingezet zal worden
voor de grotere EMVI aanbestedingen (>1 miljoen euro). Desalniettemin herbergt de tool ook voor de kleinere
EMVI aanbestedingen goede functionaliteiten. Het plan van aanpak en de planning kunnen namelijk gebruikt
worden om de planning van de calculatie ‘onder schot te houden’ en biedt de calculatoren handvatten om de
calculatietijd te verdelen over de gunningcriteria. Tevens geeft het hoofd bedrijfsbureau aan dat de belangrijkste
pre van deze tool is dat de bedachte strategie om zo dicht mogelijk bij de wensen van de klant aan te sluiten zo
gemakkelijk mogelijk in te plannen en te monitoren is gedurende het proces. Uit de feedback zijn enkele
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de EAT, het ICP en het uitvoeren van vervolgonderzoek.
Geconcludeerd is dat de EAT, in samenwerking met het Tenderplan, een geschikt hulpmiddel is voor het opstellen,
implementeren en bewaken van de strategie. Met de EAT is daarom ook voldaan aan de doelstelling van het
afstudeerproject.
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SUMMARY
This graduation project was carried out in response to preliminary research into the integral calculation process at
Heijmans Utiliteit Services. The bottlenecks that were identified at the time of the participatory observations, have
formed the motivation to further research some of these problems. The bottlenecks were analyzed and led to a
graduation plan with the following objective:
The development of a model to support the process to develop, implement and monitor the strategy for an integral
calculation process, for the purpose of a best value procurement. To create a more specific tender offer that
increase the chance to win the procurement for Heijmans Utiliteit Services.
To fulfill this objective, research was conducted in three fields. How best value procurements work, scoring on
award criteria and the current calculation process in terms of strategy, co-operation and demarcations were
examined. The results of these studies are as follows.
Best value procurements were examined to understand the way contracting authorities evaluate tender offers on
the award criteria. This revealed that there are three types of award criteria, namely: price, performance and quality
criteria. Depending on the way in which a criterion is judged, one can be allocated to a type of criteria. Price and
performance criteria are assessed in an objective manner, because they use formulas or a ruler to do so. Quality
criteria are assessed by an evaluation committee. Therefore this type of assessment is subjective. To compare the
various tender offers the contracting authority uses an assessment model. Of the three most commonly used
assessment models ‘Gunnen op waarde’, ‘Puntensysteem’ and ‘Value for money’, characteristics and focus points
were composed. This information can be used by Heijmans to develop a strategy for these tender to achieve a
more specific tender offer that meets the needs of the customer.
To be able to score on award criteria, further research was conducted. Three projects were investigated in the use
of award criteria. Research had shown that there is no point in inventing solutions for each found award criterion.
For a best value procurement, contracting authorities are allowed to determine themselves which award criteria
they will use and the way they will judge those criteria. This study therefore resulted in a plan for making an
analysis on award criteria. Each criterion should be defined in ten points. In this way the subscriber gets a complete
picture of the award criteria. With that knowledge, a subscriber can create a tender offer that meets the needs of
the customer best.
Finally, research was conducted on the integral calculation process at Heijmans Utility Services. The relationship
between a calculation process and best value procurements was found in the strategy. Research shows the way
Heijmans deals with such tenders, where during the calculation process there has to be focused not only on price,
but also on quality. Creating value for the quality part of the tender is the so-called ‘value creation’ during the
calculation process. The research showed that during the calculation there was too little focus on quality. Currently
the focus is mainly on price. In order to achieve the desired level of quality, value creation needs to be part of the
calculation process. Consequently, it also needs to be part of the strategy, which should be monitored as well
during the calculation process.
To create value during the calculation process the co-operation between players in the tender team was
investigated. This research showed that project information needs to be shared more extensively. Value creation
can be conducted better when tender team players have a more detailed and more integrated picture of the project.
In addition, research was conducted on the creation of the demarcation list. Working out the demarcations helps to
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provide insight into the gray areas within the project and to distribute tasks within the tender team. An important
aspect of a integral calculation process.
Based on the results, a program of requirements and wishes was drawn up for the tool that had to be designed. To
create a design a variation study was done to the different design components of the tool. This led ultimately to the
design of a process model to support the manager in developing a strategy for best value procurements, to monitor
and evaluate it. In addition, the model supports the tender team players in implementing the strategy. As the tool is
designed to be used with best value procurements, the tool is named 'EMVI aanbestedingstool’, abbreviated EAT.
The EAT ensures that the strategy for a best value procurement is customized, based on to the assessment model
and award criteria. Since with such a tender the price and quality aspect is quantified, it will be realized in the EAT
too. Therefore the tender manager needs to create a plan for the award criteria in the EAT. First, activities are listed
for each award criterion. On each activity a value is assigned in euro’s or points, based on estimation. The level of
this value depends on the proportion that an activity represents in the tender. Secondly, a calculation planning is
prepared in the EAT for the aforementioned activities. The duration of each task has to be adjusted to the value of
that activity. The following example assumes that the calculation time is divided in proportion to the weighting of the
award criteria. For example price counts for 40% and quality for 60%. The same ratio is used in the time devoted to
the calculation process activities. With best value procurements, the offers are not only assessed on price but also
on quality. It is therefore important calculators not only primarily focus on price but also on quality. The plan for
award criteria and the calculation planning which are created by the tender manager, serve as supporting elements
for the calculators. The EAT also offers the tender manager the ability to monitor the plan to ensure that the desired
project results are achieved. Which is an offer that matches the needs of the customer as closely as possible. It is
for this reason the EAT is a tool for Heijmans to improve the chances to win these tenders.
To test whether or not the EAT meets the objective of this graduation project, the tool was evaluated with the
program of requirements and wishes. The EAT must meet all requirements to conclude that the project has been
successfully completed. The wishes can be met, but that’s not an obligation. The manager of the business office
therefore conducted a test with the EAT. The evaluation was written, mainly based on his feedback. The results of
the test showed that the EAT meets all requirements and wishes. It has become a comprehensive tool that apply to
most best value procurements in Holland, in which Heijmans Utility Services participates.
Because the EAT is so extensive, the manager of the business office indicated that the tool will mainly be used for
tenders above 1 million euro’s. Nevertheless the tool contains good functionality for the smaller tenders as well.
The plan for award criteria and the calculation planning can be used to monitor the progression and provides
calculators handles to distribute the calculation time over the award criteria. The manager of the business office
also indicated the main advantage of the EAT is to be able to plan and monitor the developed strategy during the
calculation process. So that the wishes of the customer are met as closely as possible. Partly based on the
feedback of the manager a number of recommendations were made, regarding EAT, the ICP and the execution of
follow-up research.
Conclusion, the EAT is, in collaboration with the ‘Tenderplan’, an appropriate tool to develop, implement and
monitor the strategy for a best value procurement. Therefore, the objective of this graduation project were met with
the EAT.
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1 INLEIDING
1.1

Aanleiding afstudeeronderwerp

1.1.1 Economische ontwikkelingen
Door de economische crisis gaat het slecht in de bouwsector. Voorlopende indicatoren zoals het aantal afgegeven
bouwvergunningen en de orderportefeuilles bij bouwbedrijven lopen al jaren terug. Het Economisch Bureau
Nederland van ABN AMRO(2013) verwacht dat de dalende trend in de loop van 2014 de bodem zal bereiken. Dit in
combinatie met het door opdrachtgevers op prijs aanbesteden van werken heeft geleid tot een heuse vechtcultuur
waarbij in veel gevallen tegen kostprijs of zelfs eronder wordt ingeschreven. In 2012 waren de scherpste
inschrijvingen tot 35% lager dan de directiebegroting (EIB, 2013).

1.1.2 EMVI aanbestedingen
De crisis heeft de markt veranderd in de bouwsector. Voorheen werden veel projecten 1 op 1 uitgevoerd, momenteel
wordt het gros aanbesteed. Het aanbesteden van werken gebeurde voornamelijk op prijs. Aan de laagste inschrijver
werd het project gegund. Sinds het inwerking treden van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 is het voor publieke
opdrachtgevers echter verplicht aan te besteden op waarde (Aanbestedingswet 2012; Art. 2.114, sd). Hierbij vindt
gunning plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de inschrijvingen
niet alleen op prijs, maar tevens op kwaliteit worden beoordeeld.

1.1.3

Heijmans gaat integraal werken

Voornoemde ontwikkelingen worden door Heijmans onderkend. Marges op werken staan onder druk en een
verplaatsing van projecten van nieuwbouw naar renovatie en herontwikkeling. Daarnaast worden projecten steeds
complexer en moet voldaan worden aan steeds strengere eisen. Het vraagt veel kennis en kunde die een
bouwbedrijf in huis moet hebben om mee te kunnen gaan met deze ontwikkelingen.
Om die reden heeft Heijmans wijzigingen in haar organisatie aangebracht. Door in te zetten op integrale
dienstverlening, bestaande uit bouw, elektrotechniek en werktuigbouw, kan Heijmans Utiliteit (opgericht op 1 januari
2013) inspelen op die markt. De combinatie van kennis en kunde was ten tijde de oprichting uniek in de markt.
Daarnaast is het nodig om de wensen en eisen van de klant voorop te stellen en te werken aan hechte klantrelaties.
Complexe vraagstukken moeten door die integrale aanpak beter aangepakt kunnen worden. Dit moet resulteren in
een hogere kwaliteit in zowel de uitvoering als de aansturing van projecten (Heijmans Utiliteit, 2012).
Kwaliteit staat bij Heijmans dus hoog in het vaandel. Logischerwijs ligt de focus voor de verwerving van projecten
dus ook bij aanbestedingen op basis van EMVI. Het verplicht stellen van aanbesteden op waarde is daarom een
gunstige ontwikkeling voor Heijmans.
Maar voordat er een project gescoord kan worden moet er een aanbieding voor gemaakt worden. Voor de
serviceprojecten is hiervoor op de vestiging Heijmans Utiliteit in Eindhoven het bedrijfsbureau Services opgestart.
Hier worden de aanbiedingen gemaakt voor met name de kleinere projecten, zoals verbouwingen, renovaties,
uitbreidingen, onderhoud en kleinschalige nieuwbouw. Die projecten vallen in de marktsegmenten commercieel
vastgoed, gezondheidszorg, hightech clean industry en (semi) overheid.
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Bij het bedrijfsbureau werken calculatoren van bouw, elektrotechniek en werktuigbouwkunde aan de prijsvorming
van projecten. Wanneer er een aanvraag binnenkomt waarbij die drie disciplines moeten inschrijven op één perceel,
dan wordt hiervoor een integraal calculatieproces opgestart.

Een integraal calculatieproces kenmerkt zich door de samenwerking tussen de calculatoren van bouw,
elektrotechniek en werktuigbouwkunde bij het bepalen van de kostprijs van hetzelfde project, waarbij zij vanuit
hetzelfde bedrijf op die drie onderdelen een gezamenlijke aanbieding doen aan de opdrachtgever.

Om inzicht te verkrijgen in dat proces en hoe dat verloopt, is er een vooronderzoek uitgevoerd bij Heijmans Utiliteit
Services.

1.2

Het geobserveerde integrale calculatieproces

Bij het bedrijfsbureau Services is een integraal calculatieproces geobserveerd. Alvorens het calculatieproces toe te
lichten, wordt er eerst een beeld gevormd van het calculatieteam dat werkzaam was op voornoemde afdeling ten
tijde van het vooronderzoek.

1.2.1 Team van het bedrijfsbureau Services
Ten tijde van het geobserveerde calculatieproces werkten er op het bedrijfsbureau onder leiding van één manager
twee adviseurs en vijf calculatoren van de disciplines bouw, elektrotechniek en werktuigbouw. Regelmatig zijn er ook
afstudeerders/stagiairs werkzaam die ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. In Figuur 1 is het organogram
weergegeven van het team.

Figuur 1: Organogram bedrijfsbureau Services Eindhoven ten tijde van het geobserveerde calculatieproces.

Op basis van het type aanvraag dat binnenkomt wordt er een traditioneel of integraal calculatieproces opgestart.
Betreft het project enkel werkzaamheden voor één discipline, of dient de aanbieding ingediend te worden in
afzonderlijke percelen, dan wordt er een traditioneel calculatieproces opgestart. Is het een integrale aanvraag waar
bouw, elektrotechniek en werktuigbouw gezamenlijk moeten inschrijven op één perceel, dan wordt er een integraal
calculatieproces opgestart.
Het team van calculatoren dat gaat calculeren wordt samengesteld op basis van de grootte van het project. Samen
met de tendermanager (de rol die veelal vervuld wordt door het hoofd bedrijfsbureau) vormen de calculatoren het
tenderteam. Het komt echter voor dat er te weinig capaciteit aanwezig is op het bedrijfsbureau. In die gevallen wordt
de hulp ingeroepen van een projectleider en/of werkvoorbereider. Zij behoren in dat geval ook tot het tenderteam.
In de volgende subparagraaf wordt het integrale calculatieproces nader toegelicht.
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1.2.2 Actoren en samenwerking binnen het integrale calculatieproces
Binnen een integraal calculatieproces zijn van elke discipline (bouw, elektrotechniek en werktuigbouw) calculatoren
werkzaam. Zij werken samen aan de totstandkoming van een integrale aanbieding voor een project. De relaties
tussen die actoren zijn met een pijl in onderstaand figuur weergegeven.

Figuur 2: De relaties tussen actoren binnen een integraal calculatieproces schematisch weergegeven. Tot het tenderteam behoren
de tendermanager en calculatoren van zowel bouw, als elektrotechniek en werktuigbouw.

Te zien is dat de tendermanager met alle calculatoren in contact staat, maar ook de calculatoren staan onderling
direct in contact met elkaar. Zij vormen het tenderteam.
Daarnaast staan de tenderteamleden individueel in contact met externe adviserende partijen. Daar de relaties
binnen het tenderteam nieuw zijn, is er verder onderzoek naar uitgevoerd.

1.2.3 Het geobserveerde integrale calculatieproces
Om inzicht te krijgen in het integrale calculatieproces dat uitgevoerd wordt op het bedrijfsbureau is dat proces
geobserveerd. Aan de hand van SADT-schema’s is het integrale calculatieproces vervolgens inzichtelijk gemaakt,
zoals weergegeven in Figuur 3. Het speciale aan een integraal calculatieproces is de samenwerking tussen de
calculatoren van bouw, elektrotechniek en werktuigbouw. Onder processtap 3 is daarom ook te zien dat de
calculatieprocessen die de calculatoren van de verschillende disciplines doorlopen parallel aan elkaar lopen. De
discipline specifieke calculatietaken kunnen namelijk individueel doorlopen worden. Wekelijks vindt er een
tenderteamvergadering plaats om het project integraal door te nemen.
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Figuur 1: SADT-schema van het integraal calculatieproces.
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1.2.4 Model integraal calculatieproces
Van het calculatieproces dat weergegeven is in Figuur 3 is een model opgesteld. Het is een vereenvoudigde
weergave van het in werkelijkheid veel complexere integrale calculatieproces. In onderstaand figuur is het model
weergegeven.

Figuur 4: Model integraal calculatieproces

Op basis van de aspecten tenderteam, calculatieproces, product, afronding en aanbieding wordt het model
hieronder beknopt toegelicht.
Tenderteam
Het tenderteam bestaat uit calculatoren van de disciplines bouw, elektrotechniek en werktuigbouw. Zij worden
aangestuurd door de tendermanager. Van de samenwerking binnen het calculatieproces is tevens een model
opgesteld dat al in subparagraaf 1.2.2 behandeld is.
Calculatieproces
Al deze personen werken (gedeeltelijk) samen binnen een integraal calculatieproces. Zij kunnen namelijk nog altijd
hun eigen discipline specifieke calculatiewerkzaamheden (aangeduid met een horizontale doorgetrokken pijl)
uitvoeren zoals ze vanouds gewend zijn. Er komen echter nog een aantal integrale werkzaamheden bij (aangeduid
met een horizontale gestippelde lijn). Als voorbeeld het ‘Kansen- en risicodossier’. Elke calculator dient hiervoor
kansen en risico’s verzamelen die uiteindelijk samengevoegd worden in een multidisciplinair dossier, een integraal
product. De verticale kolommen in het model vertegenwoordigen de momenten dat het tenderteam bij elkaar zit voor
overleg. De eerste kolom is de kick-off, de overige zijn tenderteamvergaderingen.
Product
Uit het calculatieproces komen een aantal producten voort, te weten een begroting van elke discipline en o.a. het
‘Risico- en kansendossier’ als integraal product.
Afronding
Gedurende de afronding vindt er een technische en commerciële afronding plaats. De kostprijs wordt omgezet naar
een commerciële prijs en de concept aanbieding wordt definitief gemaakt.
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Aanbieding
Voortkomend uit de voorgaande processen komt een definitieve integrale aanbieding, die vervolgens toegestuurd
wordt naar de opdrachtgever.

1.3

Knelpuntenanalyse geobserveerd proces

Gedurende de observaties van het integrale calculatieproces zijn diverse knelpunten geconstateerd. In
onderstaande tabel zijn alle knelpunten weergegeven. Elk knelpunt is in relatie gebracht met de processtap(pen) van
het SADT-schema van het integrale calculatieproces(Figuur 3) waar die betrekking op heeft.
Nr.

Knelpuntomschrijving

Processtap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Geen goed beeld van de klant gevormd tijdens de kick-off
Onderscheidend vermogen niet besproken tijdens de kick-off
Strategie niet bepaald tijdens de kick-off
Openheid calculatoren beperkt
Risico’s beperkt besproken tijdens de tenderteamvergadering
Onduidelijk welke meerwaarde gecreëerd moet worden
Onduidelijk waar meerwaarde gecreëerd kan worden in het proces
Geen strikte afspraken gemaakt voor de onderzoeken naar risico’s
Calculatoren hadden geen goed beeld van het totale project
Slecht inzicht in elkaars werk en hoe dat samen gaat
Standaard demarcatielijst bij velen onbekend
Opgaven demarcaties en bouwkundige voorzieningen onvolledig
Niet alle afspraken rondom demarcaties vastgelegd
Registratie risico’s a.d.h.v. verschillende formulieren
Registratie risico’s inhoudelijk verschillend
Disciplines registreerden risico’s op verschillende momenten
Disciplines werken met verschillende calculatiepakketten
Problemen bij samenvoegen eindbladen, de drie eindbladen verschillen
inhoudelijk van elkaar
Calculatoren weten nog niet precies hoe de eindbladen samengevoegd moeten
worden
Niet gekeken naar slimmere integrale oplossingen/alternatieven
Mappenstructuur niet eenduidig voor opslag documenten
Documenten worden dubbel opgeslagen
Calculatoren zijn veel tijd kwijt aan het zoeken van documenten

2.7
2.7
2.7
3
3.6
3
3
2.7 / 3.6
3
3
3.1.3 / 3.2.3 / 3.3.3
3.1.3 / 3.2.3 / 3.3.3
3.4
3.1.4 / 3.2.4 / 3.3.4
3.1.4 / 3.2.4 / 3.3.4
3.1.4 / 3.2.4 / 3.3.4
3

18
19
20
21
22
23

4.2
4.2
3
2.1 / 3
3
3

Tabel 1: Overzicht van de geconstateerde knelpunten.

1.3.1 Categoriseren van de knelpunten
Er is begonnen met het categoriseren van de knelpunten om inzicht te krijgen in de causale verbanden. De
knelpunten zijn daartoe ingedeeld in categorieën. Daaruit zijn zes categorieën ontstaan, categorie A t/m F. Om
binnen elke categorie de oorzakelijke verbanden te identificeren is er een oorzaak-gevolg diagram opgesteld, zoals
weergegeven in Figuur 5. Elke categorie wordt eerst toegelicht alvorens de ultieme gevolgen worden behandeld, die
ook wel het ‘kwaliteitskenmerk’ worden genoemd.
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Figuur 5: Oorzaak-gevolg diagram. Uit de geïdentificeerde knelpunten blijkt dat het integrale calculatieproces onvoldoende
gestandaardiseerd is.

A. Uitwisseling van projectinformatie verloopt moeizaam
De uitwisseling van projectinformatie verloopt moeizaam. De informatie die de calculatoren op hebben gedaan na
analyse van het project is nauwelijks tot niet gedeeld tijdens de kick-off en tenderteamvergaderingen van het project.
Dit leidde ertoe dat de calculatoren van elkaar - voornamelijk interdisciplinair - nauwelijks afwisten van wat zij
calculeerden. Er was daardoor geen integraal beeld van het project bij elke calculator.
B. Demarcatieproces verloopt nog niet optimaal waardoor het meer tijd in beslag neemt
De demarcaties zijn nog niet vaak uitgewerkt aan de hand van de standaard demarcatielijst die beschikbaar is
binnen het Heijmans Utiliteit Management Systeem (HUMS). Door het integrale werken wordt dit belangrijker. Het
geeft inzicht in de grijze gebieden tussen de werkzaamheden van de disciplines. Maar hoe dit proces geïntegreerd
moet worden met de huidige werkzaamheden van de calculatoren is nog niet duidelijk. Er is nog geen standaard
werkproces dat voorziet in een goede rol- en taakverdeling omtrent demarcaties.
C. Risicomanagementproces van de disciplines is niet uniform
Risico’s zijn door de bouwkundigen anders uitgewerkt dan door de installateurs. De disciplines werken met
verschillende risicomanagement formulieren, het moment van registreren en de informatie die is geregistreerd
verschilt.
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D. Afronding van de aanbieding neemt veel tijd in beslag
Om het calculatieproces af te ronden moesten de drie eindbladen samengevoegd worden tot één. Er waren binnen
Heijmans nog geen duidelijke afspraken gemaakt over hoe dit gedaan moest worden. Daarnaast was er ook nog
geen standaard formulier voor beschikbaar.
E. Geen integrale meerwaarde gecreëerd die de concurrentiepositie verstevigt
Een voordeel van integraal werken is dat het tenderteam multidisciplinair is. Bouw, elektrotechniek en werktuigbouw
werken samen aan de totstandkoming van de aanbieding voor het project. Heijmans is één van de weinige
aannemers in Nederland die zo werkt en dat zou voordelen moeten opleveren ten opzichte van de concurrenten. Het
is echter nog niet duidelijk welke meerwaarde en waar die meerwaarde in het proces behaald kan worden.
F. Manier van opslag van de projectgegevens is niet eenduidig
De drie disciplines slaan de projectgegevens op in één map op het netwerk: de projectmap. Er zijn echter nog geen
eenduidige afspraken gemaakt over de plaats waar de bestanden opgeslagen moeten worden. Daardoor worden
bestanden soms dubbel en op verschillende locaties opgeslagen waardoor calculatoren veel tijd kwijt zijn met het
zoeken van bestanden.
Kwaliteitskenmerk
Vanuit de hiervoor gevormde categorieën is er een kwaliteitskenmerk opgemaakt. Dit kwaliteitskenmerk is een
gevolg van alle optredende knelpunten. Het geeft aan dat er iets niet goed verloopt met betrekking tot het integrale
calculatieproces. Dit kenmerk wordt als volgt omschreven:
“De scorekans voor projecten die integraal gecalculeerd worden is laag en de tenderkosten zijn hoog.”
Het calculatieproces verloopt nog niet optimaal. Doordat er geen integrale meerwaarde is gecreëerd heeft Heijmans
zich niet kunnen onderscheiden van haar concurrenten. De kans op het scoren van het project is daardoor niet
groter geworden door integraal te calculeren.
Daarnaast is het calculatieproces dermate nieuw, dat processen nog niet optimaal verlopen. De calculatoren zijn niet
gewend samen te werken aan projecten. De uitwisseling van projectgegevens verloopt daarom ook moeizaam.
De processen die in samenwerking opgepakt moeten worden verlopen ook niet efficiënt. Bij het uitwerken van de
demarcaties waren fouten gemaakt die hersteld moesten worden. De opslag van projectgegevens is niet eenduidig
waardoor tijd verloren gaat aan bijvoorbeeld het opzoeken van bestanden. Tot slot weten de calculatoren nog niet
goed hoe de eindbladen samengevoegd dienen te worden. Hierdoor is er veel onnodig overleg nodig.
Al die inefficiënties in de processen zorgen ervoor dat er meer tijd in de calculatie gestopt moet worden, waardoor
tenderkosten per project stijgen. Een stijging van de tenderkosten betekent vervolgens weer dat de algemene kosten
(AK) van het bouwbedrijf stijgen. Dit zou over de langere termijn tot gevolg kunnen hebben dat het percentage AK
dat over de kostprijs van een project heen gezet moet worden uiteindelijk stijgt. De inschrijfsom stijgt hierdoor wat de
scorekans weer negatief beïnvloed. Dit wordt echter niet gedaan om een concurrerende prijs neer te kunnen leggen
bij de aanbesteding.
De gevonden problematiek heeft dus als ultiem gevolg dat het de scorekans negatief beïnvloed.
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Figuur 6: De problematiek in het geobserveerde calculatieproces.

De geobserveerde problematiek leidt ertoe dat het integrale werken tot nog toe geen meerwaarde biedt voor de
opdrachtgever. Daardoor worden geen extra punten gescoord bij een EMVI aanbesteding. Heijmans weet zich nog
niet te onderscheiden ten opzichte van haar concurrenten. De kans dat een aanbesteding gewonnen wordt, wordt
dus niet vergroot.

1.3.2 Relaties tussen knelpunten
De gesignaleerde problemen hebben een negatief karakter dat om verder onderzoek vraagt. Het reduceren van de
calculatie-uren haalt de essentie van het probleem niet weg, maar is enkel een oplossing om tenderkosten te
drukken. Hierdoor kan de scorekans indirect verhoogd worden, maar aan dat probleem liggen meerdere knelpunten
ten grondslag. Om tot een oplossing te komen is het van belang de problematiek verder te onderzoeken, zodat meer
kennis erover vergaard wordt. Met behulp van een probleemanalyse wordt die kennis ontwikkeld en worden
eventuele hoofdoorzaken gezocht welke aan de basis liggen van het probleem.
Werkwijze
Voor de analyse van de knelpunten is de ‘Stream Analysis’ methode (ook wel stroomanalyse genoemd) van Porras
toegepast. Met behulp van de stroomanalyse kan op een systematische wijze knelpunten geïdentificeerd en
oorzakelijke relaties tussen die knelpunten gelegd worden. Daarnaast worden de knelpunten ingedeeld in
zogenaamde stromen, zodat direct inzichtelijk is op welk gebied zich de meeste problemen voordoen. Dit kan
resulteren in een aantal knelpunten die als hoofdoorzaak van het probleem kunnen worden aangeduid (Porras,
1987). Op die manier kan achterhaald worden welke problemen ten grondslag liggen aan de hoge tenderkosten en
de lage scorekans bij de calculatie van projecten voor aanbestedingen.
Om het stroomdiagram op te stellen zijn de knelpunten eerst ingedeeld in vier stromen:


Formele organisatie (O);



Hulpmiddelen (H);



Samenwerking (S);



Werkomgeving (W).

Op basis van die indeling heeft elk knelpunt een nieuwe codering gekregen. In die codering is de letter opgenomen
van de stroom waartoe het knelpunt behoort (O, H, S of W) en een cijfer. Het knelpunt met codering H1 behoort dus
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tot de stroom ‘Hulpmiddelen’ en is het eerste knelpunt binnen die stroom. Alle knelpunten uit Tabel 1 zijn
overgenomen in Tabel 2, met daaraan toegevoegd de Porras codering.
Nr.

Knelpuntomschrijving

Processtap

Porras code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Geen goed beeld van de klant gevormd tijdens de kick-off
Onderscheidend vermogen niet besproken tijdens de kick-off
Strategie niet bepaald tijdens de kick-off
Openheid calculatoren beperkt
Risico’s beperkt besproken tijdens tenderteamvergadering
Onduidelijk welke meerwaarde gecreëerd moet worden
Onduidelijk waar meerwaarde gecreëerd kan worden in het proces
Geen strikte afspraken gemaakt onderzoeken risico’s
Calculatoren hadden geen goed beeld van het totale project
Slecht inzicht in elkaars werk en hoe dat samen gaat
Standaard demarcatielijst bij velen onbekend
Opgaven demarcaties en bouwkundige voorzieningen onvolledig
Niet alle afspraken rondom demarcaties vastgelegd
Registratie risico’s a.d.h.v. verschillende formulieren
Registratie risico’s inhoudelijk verschillend
Disciplines registreerden risico’s op verschillende momenten
Disciplines werken met verschillende calculatiepakketten
Problemen bij samenvoegen eindbladen, de drie eindbladen
verschillen inhoudelijk van elkaar
Calculatoren weten nog niet precies hoe de eindbladen
samengevoegd moeten worden
Niet gekeken naar slimmere integrale oplossingen/alternatieven
Mappenstructuur niet eenduidig voor opslag documenten
Documenten worden dubbel opgeslagen
Calculatoren zijn veel tijd kwijt aan het zoeken van documenten
Uitwisseling van projectinformatie verloopt moeizaam
Demarcatieproces verloopt nog niet optimaal waardoor het meer tijd
in beslag neemt
Risicomanagementproces van de disciplines is niet uniform
Afronding van de aanbieding neemt veel tijd in beslag
Geen integrale meerwaarde gecreëerd die de concurrentiepositie
verstevigt
Manier van opslag van projectgegevens niet eenduidig
Lage scorekans
Hoge tenderkosten

2.7
2.7
2.7
3
3.6
3
3
2.7 / 3.6
3
3
3.1.3 / 3.2.3 / 3.3.3
3.1.3 / 3.2.3 / 3.3.3
3.4
3.1.4 / 3.2.4 / 3.3.4
3.1.4 / 3.2.4 / 3.3.4
3.1.4 / 3.2.4 / 3.3.4
3

O1
O2
O3
S1
S2
O4
O5
O6
S3
S4
H1
S5
O7
H2
H3
O8
H4

4.2

H5

4.2

S6

3
2.1 / 3
3
3
3
3.1.3 / 3.2.3 / 3.3.3 /
3.4
4.2
4

S7
H6
W1
W2
S8

3

O11

2.1 / 3
4.7
Geheel proces

O12
O13
O14

18
19
20
21
22
23
A
B
C
D
E
F
I
II

O9
O10
S9

Tabel 2: Knelpunten voorzien van een Porras code.

Vervolgens zijn de oorzakelijke relaties tussen de knelpunten onderzocht. Dit heeft geleid tot het diagram dat
weergegeven is in Figuur 7.
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Figuur 7: Het stroomdiagram van de stroomanalyse.

Analyse van het stroomdiagram
Het stroomdiagram is nu nader geanalyseerd. Aan de hand van het diagram is er een onderscheid te maken tussen
de verschillende typen knelpunten. De drie typen zijn als volgt:


Fundamentele kernproblemen: knelpunten die andere knelpunten veroorzaken. In het diagram is dit type te
herkennen aan enkel uitgaande pijlen. De knelpunten die hiertoe behoren staan in een blauwe box.



Kernproblemen: deze knelpunten hebben naast een gevolg ook een oorzaak. Om die reden staan er bij
deze knelpunten ingaande en uitgaande pijlen. De boxen zijn zwart omkaderd.



Symptomen: dit zijn de knelpunten die enkel een oorzakelijke, ingaande pijl hebben. Deze boxen zijn rood
gekleurd.

In het diagram is duidelijk te zien dat er een heel aantal knelpunten binnen het calculatieproces zijn gevonden die
optreden als kernprobleem, die uiteindelijk leiden tot twee symptomen. Wanneer de problemen binnen het proces
verholpen dienen te worden is het niet afdoende enkel maatregelen te nemen voor het symptoom. Aan elk
symptoom gaan immers één of meerdere kernproblemen vooraf. Het zijn de veroorzakers van dat symptoom. Ook
het verhelpen van de kernproblemen zal geen langdurig resultaat opleveren. De kernproblemen zijn op hun beurt
namelijk weer een gevolg van andere problemen, de fundamentele kernproblemen. Wanneer de symptomen dus
echt verholpen dienen te worden, moeten er oplossingen gevonden worden voor de fundamentele kernproblemen.
Door de knelpunten vervolgens in een ander model te plaatsen, een causaal model, worden de oorzaken die vooraf
gaan aan een probleem duidelijker.
Causaal model
Wetende dat de optredende symptomen verholpen kunnen worden door oplossingen te vinden voor de
fundamentele kernproblemen, is er een verkorte versie van het causale model opgesteld. Alle kernproblemen zijn
daarvoor uit het model verwijderd om een beter overzicht te krijgen van de fundamentele kernproblemen en de
symptomen.

Figuur 8: Verkort causaal model.
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In het verkort causaal model is een duidelijke tweedeling te zien. Er treden namelijk twee symptomen op. De lage
score kans en de hoge tenderkosten hebben tot gevolg dat de concurrentiepositie van Heijmans Utiliteit niet
verstevigd wordt door het integraal werken.
Om meer inzicht te krijgen in de plaatsing van de problematiek in het calculatieproces, zijn voornoemde symptomen
in relatie gebracht met het model van het integrale calculatieproces.

Figuur 9: Model integraal calculatieproces waarin de plaatsing van de symptomen zijn weergegeven.

1.3.3 Afbakening
Om tot een probleemstelling te komen die bruikbaar is voor het verdere afstuderen, is de gevonden problematiek
afgebakend. In Figuur 10 is aangegeven welke knelpunten binnen de scope van het onderzoek vallen.

Figuur 10: Scope van het onderzoek.
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Hieronder wordt onderbouwd waarom een aantal knelpunten niet binnen de scope van het onderzoek vallen.
Calculatiewijze
Er is in paragraaf 1.2.4 gesteld dat de calculatoren hun calculatiewerkzaamheden tijdens een integraal
calculatieproces net zo uitvoeren als in een traditioneel calculatieproces. De werkzaamheden die de calculatoren
individueel uitvoeren worden daarom niet verder onderzocht. De focus ligt op de activiteiten waar de calculatoren
samenwerken.
Risicomanagementproces
De knelpunten met betrekking tot risicomanagement vallen buiten de scope van het onderzoek. Heijmans hanteert
nu een uniform risicomanagementproces voor alle disciplines. Daartoe zijn nieuwe formulieren ontwikkeld die nu
door alle calculatoren gebruikt worden.
Opslag van projectgegevens
De problematiek omtrent de opslag van projectgegevens wordt niet verder onderzocht. Heijmans Utiliteit heeft hier
namelijk al stappen in genomen om de mappenstructuur te verbeteren.

1.4

Probleemstelling

Om de probleemstelling te kunnen definiëren is gebruik gemaakt van de methode van Verschuren. Verschuren stelt
dat een probleem te definiëren is als ‘een discrepantie tussen een feitelijke en een wenselijke toestand’. De
confrontatie tussen de feitelijke en wenselijke toestand geeft uitsluitsel over het al dan niet bestaan van een
probleem (Verschuren, 2008). In bijlage A is de uitwerking van de feitelijke en wenselijke toestand en de confrontatie
opgenomen. Uit de confrontatie is gebleken dat het huidige scoringspercentage en de huidige marge respectievelijk
34% en 40% onder het wenselijke niveau liggen. De probleemstelling die daaruit voortgekomen is luidt als volgt:

Heijmans Utiliteit Services weet nog geen concurrentievoordeel te behalen door integraal te werken. Bij een
EMVI aanbesteding weet zij tijdens de calculatie namelijk nog niet zodanig in te spelen op de waardeaspecten
van de opdrachtgever dat zij een zo hoog mogelijke score weet te behalen tijdens de aanbesteding en zo het
project scoort. Het huidige scoringspercentage ligt namelijk 34% onder het wenselijke niveau.
Daarnaast loopt het demarcatieproces nog niet optimaal en doordat de calculatoren nog niet ingesteld zijn op
integraal werken waarbij het delen van informatie van groot belang is, kosten veel werkzaamheden meer tijd dan
benodigd is. Die inefficiënties zorgen voor een stijging van de tenderkosten, die op hun beurt een negatieve
invloed hebben op de marge. De marge ligt momenteel namelijk 40% onder het wenselijke niveau op de lange
termijn.

Op basis van deze probleemstelling is er verder onderzoek uitgevoerd. Hoe dat onderzoek is uitgevoerd wordt in de
volgende paragraaf behandeld.

Technische Universiteit Eindhoven

Heijmans

15

1.5

Doelstelling

De problematiek die binnen het integrale calculatieproces speelt is hiervoor breed uiteengezet. Vanuit de analyse
van die problematiek is er een doelstelling voor het afstudeertraject opgesteld en die luidt als volgt:

Het ontwikkelen van een proces ondersteunend model voor het opstellen, implementeren en bewaken van de
strategie voor een integraal calculatieproces, ten behoeve van een EMVI aanbesteding. Om zo tot een
specifiekere aanbieding te komen waarmee beter gescoord wordt bij een EMVI aanbesteding door Heijmans
Utiliteit Services.

Om de doelstelling te behalen zal een hulpmiddel ontwikkeld worden. Een schematische weergave van het
hulpmiddel is aan de hand van de ‘Black Box’ methode weergegeven in Figuur 11. Om tot een ontwerp te komen
dient echter eerst onderzoek uitgevoerd te worden. Daartoe wordt onderzocht hoe EMVI aanbestedingen werken,
hoe te scoren is op gunningcriteria en hoe het huidige integrale calculatieproces verloopt op de onderdelen strategie,
tenderteam & samenwerking en demarcaties.

Figuur 11: Schematische weergave van het te ontwikkelen hulpmiddel, aan de hand van de ‘Black box’ methode.

In de doelstelling zijn de volgende definities gebruikt:
EMVI aanbesteding:
Bij een EMVI aanbesteding beoordeelt de aanbesteder de inschrijvingen op prijs en kwaliteit. Om tot een
beoordeling te komen wordt er een beoordelingsmodel toegepast waarmee er getoetst kan worden in welke mate de
inschrijving voldoet aan de wensen van de klant. Die wensen zijn verwoord in zogenaamde gunningcriteria, die de
aanbesteder bij de aankondiging van de aanbesteding bekend maakt.
Opstellen en bewaken van de strategie:
Om zo goed mogelijk te presteren bij een EMVI aanbesteding wordt een strategie opgesteld door onder meer de
tendermanager en vastgelegd in het tenderplan. Die strategie dient afgestemd te worden op de wijze waarop de
aanbesteder de aanbesteding vorm heeft gegeven met betrekking tot het beoordelingsmodel en de gunningcriteria.
Vervolgens verwoordt Heijmans in de strategie hoe en in welke mate zij denkt te gaan scoren op de gunningcriteria.
Hoe beter de inschrijving aansluit op die gunningcriteria, hoe hoger de scorekans zal zijn.
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Na het opstellen van de strategie moet die ook bewaakt worden gedurende het calculatieproces. Hiervoor peilt de
tendermanager een aantal keer tijdens de calculatie in welke mate er ingespeeld is op de gunningcriteria en of de
beoogde score daarmee behaald wordt.
Implementeren van de strategie
De calculatoren bepalen tijdens de calculatie de kostprijs van het project en bepalen in overleg met het
uitvoeringsteam de uitvoeringsmethode. Tijdens die werkzaamheden dienen zij rekening te houden met de strategie
voor de aanbesteding. Ze moeten daartoe oplossingen bedenken die invulling geven aan de gunningcriteria. Dit is
de zogenaamde waardecreatie die plaatsvindt gedurende het calculatieproces. Hieronder wordt het bedenken en
implementeren van slimme integrale oplossingen met betrekking tot de materialisatie van het ontwerp en de
uitvoering van het project verstaan.
Proces ondersteunend model
Uit het vooronderzoek is gebleken dat binnen het bedrijfsbureau men nog zoekende is naar een manier om bij een
EMVI aanbesteding tot een specifieke aanbieding te komen. Een aanbieding die is afgestemd op de gunningcriteria
en het beoordelingsmodel dat de aanbesteder hanteert. Het proces ondersteunend model dient het tenderteam te
ondersteunen bij een EMVI aanbesteding. Die ondersteuning dient gegeven te worden bij het opstellen,
implementeren en bewaken van de strategie voor de aanbesteding.

1.6

Vraagstellingen / Uitgevoerd onderzoek

Om de doelstelling te behalen zijn zes stappen in het afstudeertraject gemaakt, zoals weergegeven in Figuur 12.
Door uitvoering van die stappen wordt tot een proces ondersteunend model gekomen. Met dat model moet een
strategie opgesteld en bewaakt kunnen worden en dient gedurende het calculatieproces ondersteuning te bieden
aan de calculatoren. De uitvoering van de stappen is in twee fases verdeeld: de onderzoeksfase en de ontwerpfase.

Figuur 12: Visualisatie van de stappen binnen het afstudeerproject.

Onderzoeksfase
In de onderzoeksfase is onderzoek verricht naar EMVI aanbestedingen, scoren op gunningcriteria en het huidige
integrale calculatieproces van Heijmans Utiliteit Services.
Analyse EMVI aanbestedingen
De werking van EMVI aanbestedingen is onderzocht om beter inzicht te krijgen in de manier waarop aanbestedende
diensten de inschrijvingen beoordelen. Met die kennis is vervolgens namelijk te bepalen hoe het beste ingeschreven
kan worden bij zo’n aanbesteding. Om die rede zijn de EMVI criteria en de beoordelingsmodellen die bij EMVI
aanbestedingen toegepast worden onderzocht. De vraagstellingen voor dit onderzoek zijn als volgt:
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Wat voor soorten EMVI criteria worden gehanteerd bij EMVI aanbestedingen?



Hoe wordt bij een EMVI aanbesteding bepaald welke inschrijving de economisch meest voordelige is?

Analyse scoren op gunningcriteria
De gunningcriteria zijn daarna diepgaander onderzocht om tot een aanpak voor een analyse op die criteria te
komen. Aanbesteders mogen namelijk zelf bepalen welke gunningcriteria zij toepassen en hoe ze die beoordelen.
De gunningcriteria zijn dus project specifiek. Om een goed beeld te kunnen vormen van de toegepaste criteria dient
een dergelijke analyse toegepast te worden. Met de opgedane kennis kan een aanbieding gemaakt worden die zo
goed mogelijk aansluit op de wensen van de klant. De vraagstellingen voor dit onderzoek zijn als volgt:


Welke gunningcriteria worden toegepast bij servicebouw projecten?



Op welke aspecten worden de gunningcriteria omschreven?



Op welke aspecten moet elk gunningcriterium onderzocht worden om een helder beeld van een criterium te
krijgen?

Het huidige integrale calculatieproces
Het integrale calculatieproces bij Heijmans Utiliteit Services is nogmaals bekeken. Om de prestaties bij EMVI
aanbestedingen te verbeteren is onderzocht hoe in het huidige proces wordt omgegaan met de gunningcriteria en
het beoordelingsmodel. De strategie voor de aanbesteding speelt hierbij een belangrijke rol. Die zou moeten borgen
dat er een aanbieding komt te liggen die aansluit op de wensen van de klant. Om die reden is verder ingezoomd op
de strategie die voor aanbestedingen opgesteld wordt.
Nadat een strategie opgesteld is moet die geïmplementeerd worden door de calculatoren. Zij moeten oplossingen
bedenken voor de van toepassing zijnde gunningcriteria. Dit wordt het ook wel waardecreatie genoemd. Bij een
integraal calculatieproces zou vanuit de samenwerking van de calculatoren van bouw, elektrotechniek en
werktuigbouw waarde gecreëerd kunnen worden. Om die reden is ook de samenwerking tussen de tenderteamleden
onderzocht.
Tot slot is er onderzoek uitgevoerd naar de totstandkoming van de demarcatielijst. Het uitwerken van de
demarcaties helpt bij het inzichtelijk maken van de grijze gebieden binnen het project en taken te verdelen. Een
belangrijk onderdeel zodra integraal gewerkt wordt. Het moet de kwaliteit van de aanbieding verhogen.
De vraagstellingen voor het onderzoek naar het integrale calculatieproces zijn als volgt:


Hoe wordt momenteel een strategie opgesteld voor een EMVI aanbesteding?



Hoe verloopt de samenwerking binnen het tenderteam?



Hoe wordt omgegaan met de demarcaties gedurende het integrale calculatieproces?



Waar kan het integrale calculatieproces verbeterd worden?

Opstellen ontwerpeisen en -wensen
Uit de hiervoor omschreven onderzoeken zijn bevindingen opgedaan. Vanuit die bevindingen zijn eisen en wensen
opgesteld voor het ontwerp van hulpmiddel. De vraagstellingen die bij deze stap behoren zijn als volgt:
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Aan welke eisen dient het hulpmiddel te voldoen?



Aan welke wensen zou het hulpmiddel kunnen voldoen?
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Ontwerpfase
In de tweede fase van het afstudeertraject, de ontwerpfase, is het hulpmiddel ontworpen. Dat hulpmiddel is tot slot
getoetst op de eisen en wensen die voort zijn gekomen uit de onderzoeksfase.
Hulpmiddel ontwerpen
Gezien de doelstelling dient er een hulpmiddel ontworpen te worden waarmee een strategie opgesteld en bewaakt
kan worden ten behoeve van een integraal calculatieproces voor een EMVI aanbesteding. Tevens dient die
ondersteuning te bieden aan de calculatoren bij het implementeren van de strategie. De resultaten van de
onderzoeksfase dienen meegenomen te worden in het ontwerp om tot een hulpmiddel te komen die aansluit bij de
doelstelling. De onderzoeksvraag die bij deze stap behoort, is als volgt:


Hoe kunnen de onderzoeksresultaten tot een hulpmiddel verwerkt worden?

Hulpmiddel toetsen
Het ontworpen hulpmiddel is tot slot getoetst aan de eisen en wensen die opgesteld zijn vanuit het uitgevoerde
onderzoek. De vraagstellingen die bij deze laatste stap behoren zijn als volgt:


Voldoet het ontworpen hulpmiddel aan de gestelde eisen?



Aan welke wensen voldoet het hulpmiddel?



Zijn aanpassingen benodigd voor het juist functioneren van het hulpmiddel? Zo ja, welke?

1.6.1

Relevantie

Het integraal werken waarbij bouw, elektrotechniek en werktuigbouw nauw samenwerken binnen één bedrijf, is
tamelijk nieuw in de bouwwereld. Er is weinig literatuur beschikbaar over de samenwerking tussen die drie
disciplines binnen één bedrijf. Dit onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van integraal
werken, met de focus op scoren bij EMVI aanbestedingen.
Dit onderzoek is praktisch relevant omdat het bijdraagt aan de kennisontwikkeling van integraal werken. Daarbij ligt
de focus op EMVI aanbestedingen met een integraal calculatieproces bij Heijmans Utiliteit Services. Er is een
hulpmiddel ontwikkeld die borgt dat de strategie voor een dergelijke aanbesteding afgestemd wordt op de
gunningcriteria en het beoordelingsmodel dat de aanbesteder hanteert. Door die strategie gedurende het
calculatieproces te monitoren wordt geborgd dat het gewenste projectresultaat gehaald wordt. Dit is een aanbieding
die beter aansluit bij de wensen van de klant. De kennis die opgedaan is en de tool die ontwikkeld is kunnen
vervolgens ingezet worden bij toekomstige calculaties, met als doel bij EMVI aanbestedingen beter te scoren.

1.7

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de beoordelingsmodellen en de soorten EMVI criteria behandeld die toegepast worden bij
EMVI aanbestedingen. Hoofdstuk 3 gaat in op scoren op de gunningcriteria die bij EMVI aanbestedingen toegepast
worden. Hoofdstuk 4 behandelt het huidige integrale calculatieproces op gebied van strategie, de actoren en hun
relaties in het calculatieproces en demarcaties. De conclusies die in hoofdstuk 4 getrokken zijn hebben geleid tot
een programma van eisen en wensen voor het te ontwikkelen hulpmiddel. In hoofdstuk 5 wordt het ontworpen
hulpmiddel behandeld. Tot slot wordt het afstudeerproject in hoofdstuk 6 geëvalueerd.
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2 WERKING VAN EMVI AANBESTEDINGEN
De EMVI aanbestedingen vormen het kader waarbinnen het integrale calculatieproces onderzocht is. Wil men beter
scoren bij dergelijk aanbestedingen, dan is een goed beeld vereist van de wijze waarop beoordeeld wordt door de
aanbesteder. In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:


Wat voor soorten EMVI criteria worden gehanteerd bij EMVI aanbestedingen?



Hoe wordt bij een EMVI aanbesteding bepaald welke inschrijving de economisch meest voordelige is?

De eerste paragraaf geeft een algemeen beeld van EMVI aanbestedingen. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf
ingegaan op de soorten EMVI criteria die gehanteerd worden bij dergelijke aanbestedingen. Paragraaf 2.3 gaat in op
de beoordelingsmodellen die toegepast worden om de verschillende inschrijvingen vergelijkbaar te maken. In
paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de bepaling van de uitslag van een aanbesteding. In de laatste paragraaf wordt
een conclusie getrokken op dit hoofdstuk en worden kenmerken en aandachtspunten gegeven die meegenomen
dienen te worden in het te ontwerpen hulpmiddel.

2.1

Inleiding

Sinds het inwerking treden van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 is het voor publieke opdrachtgevers dus
verplicht aan te besteden op waarde (Aanbestedingswet 2012; Art. 2.114, sd). Gunning vindt hierbij plaats op basis
van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de aanbiedingen niet alleen op prijs,
maar tevens op kwaliteit worden beoordeeld. Deze manier van
aanbesteden wordt ook wel ‘Gunnen op waarde’ genoemd.
Deze manier van aanbesteden leidt volgens EIB (EIB, 2013) tot
aanbiedingen die beter bij de behoefte van de opdrachtgever
aansluiten. Desalniettemin blijkt dat in 73% van de onderzochte
aanbestedingen de economisch meest voordelige inschrijving
tevens de inschrijving te zijn met de laagste prijs (EIB, 2013).
De behoeftes van de opdrachtgever liggen enerzijds vast in het
bestek met bijbehorende bestekstekeningen. Het zijn de eisen
waaraan de te realiseren opdracht moet voldoen. Anderzijds zijn
er tevens een aantal wensen waaraan de inschrijvers kunnen
voldoen. Die wensen verwoordt de opdrachtgever in de
zogenaamde EMVI criteria die tot het soort gunningcriteria
behoren. Meer daarover in paragraaf 2.2. Opdrachtnemers
kunnen met hun aanbieding inspelen op die criteria en worden
daarop ook beoordeeld. Die EMVI criteria vormen namelijk het
kwaliteitsaspect van een EMVI aanbesteding.
De beoordeling van de inschrijvingen worden uitgevoerd met

Figuur 13: Aspecten binnen EMVI aanbestedingen.

behulp van een beoordelingsmodel. Daarmee wordt zowel de
inschrijfprijs als de aanwezige kwaliteit beoordeeld. De beoordelingen op die twee aspecten worden samengevoegd
tot één waardering uitgedrukt in punten of euro’s. Daarmee wordt vervolgens de economische meest voordelige
inschrijving bepaald. Het kwaliteitsaspect bestaat vaak echter uit meerdere subcriteria die apart beoordeeld worden.
De wijze waarop dat gebeurd ligt vast in het beoordelingsmodel, die omschreven is in een gunningleidraad. Er is
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echter niet één algemeen toegepast model. Er zijn verschillende modellen die gebruikt worden binnen de bouw. In
Figuur 13is een overzicht gegeven van voornoemde aspecten binnen een EMVI aanbesteding.
Om de prestaties van Heijmans Utiliteit Services bij EMVI aanbestedingen te verbeteren is onderzoek uitgevoerd
naar EMVI criteria en de beoordelingsmodellen die toegepast worden door opdrachtgevers. Het is namelijk van
belang te weten waar opdrachtgevers zoal waarde aan hechten. Met die inzichten kan bij toekomstige EMVI
aanbestedingen beter bepaald worden waaraan de aanbieding moet voldoen. Op die manier kan er voorafgaand
aan de aanbesteding een aansluitende strategie gekozen worden voor de aanbesteding. Daarvoor is het ook van
belang inzicht te hebben in de manier waarop de inschrijvingen beoordeeld worden. Het beoordelingsmodel dat
toegepast wordt heeft namelijk invloed op de manier waarop ingeschreven dient te worden.
Voor dit onderzoek is uitgegaan van projecten die aanbesteed worden op waarde, waarvoor er een integraal
calculatieproces opgestart wordt en er dus gezamenlijk wordt ingeschreven. Voor Heijmans zijn dit de typen
aanbestedingen waaraan de voorkeur gegeven wordt. Daar Heijmans niet enkel voor publieke maar ook voor private
opdrachtgevers werkt, vallen er echter nog veel aanvragen binnen waarbij niet aanbesteed wordt op waarde. Private
opdrachtgevers zijn immers niet verplicht de ARW 2012 van toepassing te verklaren op de aanbesteding, waardoor
een eigen beleid gehanteerd kan worden. Prestatieverbetering bij dergelijke aanbestedingen valt echter buiten de
scope van het onderzoek.

2.2

EMVI criteria

Door middel van gunnen op waarde kan de opdrachtgever gebruik maken van de innovatiekracht en expertise van
de markt. De opdrachtgever is daartoe verplicht zijn wensen in de vorm van EMVI criteria bekend te maken bij de
officiële aankondiging van het project. Aan de hand van die criteria weten inschrijvers namelijk waar zij ‘meerwaarde’
voor het project kunnen creëren.
Er worden tegenwoordig veel verschillende criteria toegepast. Opdrachtgevers worden bij wet ook niet beperkt in het
gebruik van EMVI criteria, mits die verband houden met de opdracht (PIANOo, 2014). Hoewel het een oneindige lijst
betreft, zijn die criteria in hoofdzaak onder te verdelen in twee groepen: selectiecriteria en gunningcriteria. In
onderstaand figuur worden die weergegeven.

Figuur 14: Onderverdeling van EMVI criteria in groepen en soorten.
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De EMVI criteria zijn in te delen in de twee groepen selectie- en gunningcriteria. De gunningcriteria op haar beurt in
drie soorten, afhankelijk van de wijze waarop de aanbesteder een gunningcriterium beoordeelt. In de literatuur en in
dit rapport worden vaak de termen ‘prijs’ en ‘kwaliteit’ gebruikt zodra gesproken wordt over de beoordeling van de
inschrijvingen bij een aanbesteding. Prijs refereert hier naar de prijscriteria, kwaliteit naar prestatie- en
kwaliteitscriteria. Kwaliteit is in die zin elk ander aspect dan prijs, waarop de inschrijving beoordeeld wordt.
Selectiecriteria
Selectiecriteria worden gebruikt wanneer er een voorselectie plaatsvindt voor de aanbesteding. De opdrachtgever
formuleert uitsluitingsgronden en minimum geschiktheidseisen waaraan de bedrijven moeten voldoen om aan de
aanbesteding mee te kunnen doen. De selectiecriteria worden gebruikt om de meest geschikte bedrijven te
selecteren. Die bedrijven worden vervolgens uitgenodigd een inschrijving te doen voor de aanbesteding. In dit
onderzoek wordt gefocust op waardecreatie gedurende het calculatieproces. Uitgangspunt is dat Heijmans reeds
uitgenodigd is een inschrijving te doen voor de aanbesteding. Er is daarom geen verder onderzoek verricht naar
selectiecriteria, maar enkel naar de gunningcriteria.
Gunningcriteria
Gunningcriteria worden door de opdrachtgever gebruikt om de inschrijvingen op prijs en kwaliteit te beoordelen en
daarmee de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen. De aannemer met de economisch meest
voordelige inschrijving wint de aanbesteding.
Voor de beoordeling van de inschrijving op prijs, wordt er gebruik gemaakt van prijscriteria, die kwantitatief van aard
zijn en uitgedrukt worden in euro’s. De kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van prestatie- en
kwaliteitscriteria. Afhankelijk van de wijze waarop een criterium beoordeeld wordt, kan die tot de prestatie- of
kwaliteitscriteria behoren.
Bij prestatiecriteria wordt er bij de beoordeling gebruik gemaakt van een formule of meetlat om de prestatie op de
criteria via te meten. Dergelijke criteria zijn kwantitatief van aard om een beoordeling op deze wijze mogelijk te
maken. De waarden worden uitgedrukt in euro’s, dagen, maanden, niveau op de CO 2-prestatieladder, enz. Daar
opdrachtgevers vrij zijn in het opstellen van criteria en de wijze waarop die beoordeeld wordt, zijn er tal van
eenheden mogelijk bij prestatiecriteria. Kwaliteitscriteria zijn niet kwantitatief, maar kwalitatief van aard. Deze worden
beoordeeld door een beoordelingscommissie.
Doordat prijs- en prestatiecriteria kwantitatief van aard zijn en beoordeeld worden met behulp van een meetlat of
formule, kunnen die beoordelingen zo objectief mogelijk plaatsvinden. Daar de kwaliteitscriteria kwalitatief van aard
zijn en beoordeeld worden door een commissie, is de beoordeling van dergelijke criteria subjectief.
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2.3

EMVI beoordelingsmodellen

Om inschrijvingen op zowel prijs als kwaliteit te beoordelen worden er beoordelingsmodellen gebruikt. Steeds vaker
wordt de wijze van beoordelen bekend gemaakt bij de aankondiging van de aanbesteding. EIB deed onderzoek naar
de mate van transparantie bij EMVI aanbestedingen die in het tweede kwartaal van 2012 en 2013 hebben
plaatsgevonden. De steekproef voor dat onderzoek bestond uit zowel gww als b&u projecten. In 2012 bestond die uit
in totaal 119 projecten, waarvan 74% gww en 26% b&u. In 2013 in totaal 130 projecten, waarvan 72% gww en 28%
b&u. In onderstaande tabel zijn de percentages weergegeven van de gevallen waarbij de kwaliteitscriteria,
scoremethodiek en gewichten die toegepast zijn bij een aanbestedingbekend zijn gemaakt door de aanbesteder.
Scoremethodiek is een andere benaming voor beoordelingsmodel.

Tabel 3: Transparantie van EMVI aanbestedingsprocedures, in procenten (EIB, 2013).

Er is dus niet één algemeen toegepast beoordelingsmodel voor de gehele bouwsector. Er wordt bij wet ook geen
model aan opdrachtgevers opgelegd. Het ene model verleent zich namelijk ook beter voor bepaalde aanbestedingen
dan een ander. Dit zorgt ervoor dat er een ‘wildgroei’ aan beoordelingsmethodieken is ontstaan. Om een indicatie te
geven volgen een aantal modellen in Tabel 4.
Beoordelingsmethoden
1.

Gunnen op waarde;

4.

EMVI met plafondbedrag;

2a. Relatief puntensysteem;

5.

Prijs/kwaliteitverhouding;

2b. Absoluut puntensysteem;

6.

Rangordesysteem;

3.

7.

Canadese methode.

Minimaal vereiste kwaliteit;

Tabel 4: Diverse beoordelingsmodellen die toegepast worden bij EMVI aanbestedingen (EIB, 2013) en (PIANOo, 2012).

In dit onderzoek zullen niet alle modellen toegelicht worden. PIANOo raadt bijvoorbeeld de modellen6 en
7tenzeerste af. Het Rangordesysteem is door de Nederlandse rechter namelijk ondeugdelijk verklaard voor de
gunning van werken. De Canadese methode is hoogst waarschijnlijk in strijd met het Europese aanbestedingsrecht.
Tevens bestaat er bij deze methode de mogelijkheid dat inschrijvers de uitkomst van de aanbesteding kunnen
manipuleren(PIANOo, 2012).
Binnen hetzelfde onderzoek van EIB(2013)is tevens onderzoek gedaan naar de mate waarin de verschillende
beoordelingsmodellen worden toegepast. De uitkomsten zijn in Tabel 5 weergegeven.
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1.

2a.

2b.

3.

4.

Tabel 5: Gehanteerde beoordelingsmodellen (oftewel scoremethodieken) in 2012 en 2013 (EIB, 2013)

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat de methode 1 ‘Gunnen op waarde’ in zowel 2012 als 2013 het meeste is
toegepast binnen de onderzochte projecten. Het gebruik is in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012. Methode 2a
het‘Relatief puntensysteem’ is de tweede meest toegepaste methode, maar het gebruik ervan loopt juist terug in
2013. Desalniettemin zijn het de twee methoden die veruit het meest toegepast worden. Om die reden worden beide
methoden in dit hoofdstuk uitgebreid toegelicht. Daar methode 2a ‘Relatief puntensysteem’ en methode 2b het
‘Absoluut puntensysteem’ veel op elkaar lijken, worden beide uitgelegd onder methode 2 ‘Puntensysteem’.
PIANOo geeft echter ook aan dat methode 5, ‘Prijs/kwaliteitverhouding’ een veel toegepaste methode is.
Voornamelijk in de Europese Unie(PIANOo, 2012). EIB is die methode in de onderzochte steekproef niet
tegengekomen. Toch is gekozen ‘Prijs/kwaliteitverhouding’ nader toe te lichten. Deze methode doet namelijk precies
waar gunnen op waarde (als zijnde de toepassing van EMVI) voor staat. Dat is het bepalen van de inschrijving met
de beste prijs-kwaliteitverhouding. Verwacht wordt dat het gebruik van deze methode in de toekomst toe zal nemen.
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2.3.1 Methode 1: Gunnen op waarde
‘Gunnen op waarde’ heeft in de wereld van aanbesteden twee betekenissen. In eerste instantie betekent het de
toepassing van EMVI. Inschrijvingen worden beoordeeld op zowel prijs als kwaliteit. De tweede betekenis heeft
betrekking op de beoordelingsmethode, waarbij aan elk prestatie- en kwaliteitscriterium een waardering in euro’s
wordt toegekend. Doordat deze methode die waardering in euro’s uitdrukt, is het de meest toegepaste methode
(EIB, 2013). Mensen hebben immers meer gevoel bij een waarde uitgedrukt in euro’s in plaats van in punten. De
waarden die toegekend worden aan een inschrijving kunnen gezien worden als fictieve bonussen die de aannemer
kan verdienen. De bonus die de aannemer weet te behalen wordt vervolgens in mindering gebracht op zijn
inschrijfprijs waardoor er een fictieve inschrijfprijs ontstaat. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs wint de
aanbesteding. Die fictieve prijs wordt slechts gebruikt de economische meest voordelige inschrijving te bepalen.
Nadat die bepaald is gaan de aanbesteder en inschrijver in dialoog, waarbij over de inschrijfprijs wordt gesproken.
2.3.1.1 Het beoordelingsmodel
Meer in detail werkt deze beoordelingsmethode als volgt. Een inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van de
opgestelde criteria van de opdrachtgever. Voor elk criterium wordt er een rapportcijfer gegeven. Dat cijfer wordt
vervolgens met behulp van een formule omgerekend naar euro’s, de zogenaamde kwaliteitswaarde (KW). Al de
verkregen kwaliteitswaarden worden daarna bij elkaar opgeteld en in mindering gebracht op de inschrijfprijs van
betreffende inschrijver. Zo ontstaat er een zogenaamde fictieve inschrijfprijs. De inschrijver met de laagste fictieve
inschrijfprijs wint de aanbesteding. Samengevat ziet deze beoordelingsmethode er als volgt uit:

Gunnen op waarde:
Formule:

€prijs - €kwaliteitswaarde = €fictieve prijs

Eenheden: € in euro’s
Winnaar:

inschrijver met de

laagste fictieve inschrijfprijs

Figuur 15: Overzicht van methode 1‘Gunnen op waarde’

2.3.1.2 Berekening van de kwaliteitswaarde
Om de kwaliteitswaarde (€kw) te bepalen wordt er gebruik gemaakt van een formule. PIANOo geeft aan dat hier
veelal lineaire formules voor worden gebruikt. In onderstaand voorbeeld drie verschillende formules:

Formule A:

Rapportcijfers tussen 0 en 10 en KW = rapportcijfer / 10 x Maximum;

Formule B:

Rapportcijfers tussen 2 en 10 en KW = (rapportcijfer - 6) / 4 x Maximum;

Formule C:

Rapportcijfers tussen 0 (of 1) en 10 en KW = (rapportcijfer - 6) / 4 x Maximum, waarbij elke
inschrijving die een rapportcijfer lager dan een 6 krijgt ongeldig wordt verklaard.

Tabel 6: Rekenmethoden ter berekening van de kwaliteitswaarde (KW) in euro’s voor methode Gunnen op waarde (PIANOo,
2012).
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Per criterium dient de kwaliteitswaarde berekend te worden. Voor die berekening is het toegekende rapportcijfer
benodigd en een maximale kwaliteitswaarde. De maximale kwaliteitswaarde is het maximale bedrag dat de
opdrachtgever kwijt wil zijn aan dat criterium, bijvoorbeeld het perfecte plan van aanpak.
De maximale totale kwaliteitswaarde wordt bepaald door de opdrachtgever. Hierin heeft die veel vrijheid, zolang het
bedrag proportioneel is ten opzichte van de directiebegroting. Als voorzichtige vuistregel stelt PIANOo (2012) dat de
maximale kwaliteitswaarde van een criterium tussen de 10% en 50% van de directiebegroting mag zijn.
Van voornoemde drie rekenmethodes bestempelt PIANOo (2012) de derde (C) als het minst wenselijk. Het ongeldig
verklaren van een inschrijving met een rapportcijfer van 5,8 kan namelijk leiden tot protesten van de inschrijver met
wellicht een procedure tot gevolg. Mogelijk nadeel van de tweede methode (B) zijn de eventueel negatieve
kwaliteitswaarden die ontstaan. Dit probleem kan echter verholpen worden door de negatieve kwaliteitswaarden in
meerdering te brengen op de inschrijfprijs. Deze methode wordt bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat toegepast
(Rijkswaterstaat, 2011, p. 34). De meest wenselijke methode is de eerste (A).
In onderstaande tabel worden alle uitkomstmogelijkheden van de drie hiervoor vermelde formules getoond.
Rapportcijfer
<6
=6
>6

Formule A

Formule B

Formule C

Positieve KW
Positieve KW
Positieve KW

Negatieve KW
KW = 0
Positieve KW

Ongeldig
KW = 0
Positieve KW

Tabel 7: Uitkomstmogelijkheden van de drie rekenmethoden van ‘Gunnen op waarde’

2.3.1.3 De beoordeling in rapportcijfers
Om de kwaliteitswaarde te kunnen berekenen, wordt de inschrijving op elk kwaliteitscriterium beoordeeld. Dit
gebeurt aan de hand van een rapportcijfer. De inschrijving wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie die
normaliter uit meerdere personen bestaat. Daardoor bevat dit soort beoordelingen een hogere mate van
subjectiviteit daar het veelal om de mening en deskundigheid van de beoordelaar gaat over betreffend onderwerp.
Om de mate van subjectiviteit te beperken raadt PIANOo (2012) het gebruik van een beoordelingsprotocol aan voor
de aanbesteder. Daarin staat omschreven hoe de beoordelaars te werk moeten gaan om tot de beoordelingen van
de inschrijvingen te komen. PIANOo (2012) wijst erop dat het gebruik van een groot aantal beoordelaars een
nivellerend effect kan hebben op de uitkomst. Het prijscriterium kan daardoor zwaarder meetellen dan verwacht. Een
nivellerend effect kan tevens optreden bij gebruik van meer dan drie kwaliteitscriteria.
Individuele beoordelingen
Elk persoon beoordeelt de inschrijving op elk criterium door middel van het toekennen van een rapportcijfer. Om
ervoor te zorgen dat die beoordelingen min of meer op eenzelfde manier verlopen, kan gebruik gemaakt worden van
een beoordelingsprotocol. Daarin staat vermeld hoe beoordelaars een inschrijving moeten beoordelen. Dit zorgt er
tevens voor dat de beoordeling zo objectief mogelijk verloopt. Het beoordelingsprotocol kan de volgende zaken
bevatten (PIANOo, 2014) die betrekking hebben op de individuele beoordeling:
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1.

Wijze waarop rapportcijfers worden toegekend aan de gunningcriteria;

2.

Het verplichten van het geven van een toelichting op de toegekende beoordelingen;

3.

Een vereiste discussie wanneer er grote verschillen bestaan tussen beoordelingen;

4.

Door de beoordelaars in acht te nemen vertrouwelijkheid van omgang met gegevens.

J.B.W. Stams

Een voorbeeld voor het onder punt 1 genoemde kan de beoordeling van de beste inschrijving zijn. Er kan
voorgeschreven worden dat de beste inschrijving het maximaal aantal punten of het hoogste rapportcijfer toegekend
te krijgt. En dat er enkel gehele getallen gebruikt mogen worden bij de toekenning van een cijfer of score.
Bij de berekening van de kwaliteitswaarde met formule A mogen bijvoorbeeld rapportcijfers gegeven worden tussen
de 0 en 10, enkel in gehele cijfers. Dit is een zogenaamde tienpuntsschaal. Hieronder enkele opmerkingen bij het
gebruik van een dergelijke schaal.
Tienpuntsschaal
De range van de rapportcijfers kan beginnen bij de 1 en eindigt bij de 10, een tienpuntsschaal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tijdens het beoordelen van de criteria kan bij toepassing van voornoemde tienpuntsschaal een psychologisch effect
optreden. Als voorbeeld de cijfers die de beoordelaar in zijn jeugd op school heeft gehaald. Was het een scholier die
gemiddeld zesjes en zevens haalde, dan bestaat de kans dat die bij de beoordeling nauwelijks rapportcijfers uitdeelt
die hoger dan een acht zijn. Dit heeft tot gevolg dat het spreiding van de rapportcijfers minder groot zal zijn dan te
verwachten is bij een tienpuntsschaal.
Samenvoegen van de individuele beoordelingen
De individuele rapportcijfers van een criterium van een inschrijving moeten vervolgens samengevoegd worden. Dat
kan op twee manieren, namelijk door:
1.

een vergadering waarbij in consensus tot één rapportcijfer gekomen wordt;

2.

berekening van het rekenkundig gemiddelde.

Optie 1: Consensusmodel
Tijdens een vergadering waarbij alle beoordelaars aanwezig zijn, wordt een algehele beoordeling per criterium
vastgesteld. Hierbij worden de individuele beoordelingen besproken om vervolgens tot een algehele beoordeling te
komen die door iedereen gedragen wordt. Daarvoor wordt bij onenigheden net zo lang onderhandeld totdat er een
algehele overeenstemming is bereikt. Op die manier wordt het maximaal haalbare bereikt waar iedereen zich in kan
vinden. Iedereen moet met het resultaat kunnen leven.
Een nadeel van het consensusmodel is dat bepaalde personen hun mening sterker verdedigen dan anderen. Hun
individuele beoordeling zal dan zwaarder meetellen in de algehele beoordeling dan die van anderen, terwijl zij
misschien niet het meest competent zijn voor de beoordeling. Dit kan de betrouwbaarheid van het resultaat negatief
beïnvloeden (PIANOo, 2012).
Optie 2: Rekenkundig gemiddelde
Bij het berekenen van het gemiddelde wordt de nadeligheid van het Consensusmodel geëlimineerd. De vooraf
vastgestelde individuele beoordelingen wegen allen even zwaar mee in de totstandkoming van de uiteindelijke
beoordeling. Voor deze methode moet van tevoren bekend zijn gemaakt hoe er om wordt gegaan met de afronding
van het gemiddelde.
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Voorbeeld
Worden bijvoorbeeld de rapportcijfers 2, 2, 2 en 5 gegeven, dan is de uitkomst bij berekening van het rekenkundig
gemiddeld: (2 + 2 + 2 + 5) / 4 = 2,75. Bij een bespreking in consensus zal de beoordelaar die een 5 gegeven heeft
zijn mening goed moeten kunnen verdedigen. Is die persoon daar niet sterk in, of is zijn 5 niet goed onderbouwd,
dan bestaat de kans dat er tot het rapportcijfer 2 gekomen wordt.
Om de verhoudingen tussen de beoordelingen van de inschrijvingen goed in overweging te kunnen nemen wordt
aangeraden alle inschrijvingen per criterium ineens te beoordelen (PIANOo, 2012).
Zodra de individuele beoordelingen samengevoegd zijn tot één rapportcijfer per criterium per inschrijver, dan kan de
kwaliteitswaarde berekend worden. Die waarde voor KW wordt vervolgens gebruikt bij de berekening van de uitslag.
2.3.1.4 De uitslag
Als voorbeeld wordt er nu een berekening gemaakt van de fictieve prijs voor een project aan de hand van één
kwaliteitscriterium. De fictieve prijs wordt voor elke inschrijving met alle drie de formules berekend. Hierbij wordt
uitgegaan van het volgende:
1.

Directiebegroting = 1,5 miljoen euro (= geraamde prijs)

2.

Maximale kwaliteitswaarde = 0,3 miljoen euro (20% van de directiebegroting)

3.

Fictieve prijs = Inschrijfprijs - kwaliteitswaarde

Inschrijving 1
Inschrijfprijs

Rekenmethode

Rapportcijfer criterium I

A

Kwaliteitswaarde
Fictieve prijs

B

Kwaliteitswaarde
Fictieve prijs

C

Kwaliteitswaarde
Fictieve prijs

Inschrijving 2

€ 1.450.000

€ 1.550.000

5

8

€ 150.000

€ 240.000

€ 1.300.000

€ 1.310.000

€ - 75.000

€ 150.000

€1.525.000

€ 1.400.000

ongeldige inschrijving

€ 150.000

-

€ 1.400.000

Tabel 8: Bepaling van de winnaar van de aanbesteding op basis van drie verschillende rekenmethoden voor de bepaling van de
hoogte van de kwaliteitswaarde. Groen gearceerde cellen geven de winnaar van de aanbesteding aan.

Uit Tabel 8 is op te maken dat met rekenmethode A inschrijving 1 de economische meest voordelige is. Met behulp
van rekenmethode B en C wordt dezelfde winnaar verkregen, inschrijving 2. Bij rekenmethode C wordt inschrijving 1
echter terzijde gelegd. Het rapportcijfer van criterium I is namelijk lager dan een 6.
Het opmerkelijke en kwalijke dat uit de uitkomsten in Tabel 8 blijkt, is dat met eenzelfde inschrijving verschillende
uitkomsten mogelijk zijn, afhankelijk van de toegepaste rekenmethode. De rekenmethode heeft dus grote invloed op
de uitkomsten van de aanbesteding.
Daarnaast doorbreekt rekenmethode C de visie op EMVI aanbestedingen. Een criterium verwoordt namelijk de
wensen van de klant. Hier zou in feite niet aan voldaan hoeven te worden. Door inschrijvingen met een rapportcijfer
lager dan een 6 ongeldig te verklaren, is er geen sprake meer van een criterium die als wens gehanteerd wordt. Het
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wordt gehanteerd als (minimale) eis. PIANOo raadt aanbesteders daarom aan uit te gaan van een aantal (minimum)
eisen en alle inschrijvingen die daar niet aan voldoen ter zijde te leggen.

2.3.2 Methode 2: Het Puntensysteem
Het Puntensysteem, ook wel Gewogen factor methode genoemd, wijkt wiskundig niet veel af van de methode
Gunnen op waarde. Het verschil zit in de wijze waarop de waarde wordt uitgedrukt. Bij het Puntensysteem is dat
namelijk in punten, bij Gunnen op waarde in euro’s. In 2012 is het Puntensysteem door PIANOo (2012) nog
uitgeroepen tot de meest gebruikte methode. Uit recenter onderzoek van EIB (2013) is echter gebleken dat na de
invoering van de nieuwe Aanbestedingswet 2012 het Puntensysteem op de tweede plaats is komen te staan. Na
Gunnen op waarde.
Binnen deze beoordelingsmethode lijken er twee verschillende beoordelingswijzen toegepast te worden om tot een
rapportcijfer voor een criterium te komen. EIB (2013)spreekt namelijk van een Relatief en Absoluut puntensysteem.
PIANOo (2012) lijkt dat onderscheid in eerste instantie niet te maken. Het model voor de berekening van de uitkomst
van de aanbesteding is in beide gevallen namelijk hetzelfde. Het verschil zit in de totstandkoming van de
puntenscore voor het prijscriterium.
2.3.2.1 Het beoordelingsmodel
Het beoordelingsmodel van het puntensysteem werkt als volgt. Alle inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand
van de vooraf opgestelde kwaliteitscriteria van de opdrachtgever. Elk kwaliteitscriterium, waaronder ook de prijs,
wordt beoordeeld met een puntenscore. De puntenscores van alle criteria worden per inschrijver vervolgens
opgeteld waardoor er een totaalscore wordt verkregen. De totaalscores van alle inschrijvers worden vervolgens
naast elkaar gelegd en de inschrijver met de hoogste score wint de aanbesteding. Samengevat ziet het model er als
volgt uit:

Puntensysteem:
Formule:

Pprijs + Pkwaliteit = Ptotaal

Eenheden: P in punten
Winnaar:

inschrijver met de

hoogste totale puntenscore

Figuur 16: Overzicht van methode 2het ‘Puntensysteem’

Op voorhand moet vastgesteld zijn hoeveel punten er maximaal te verdienen zijn voor elk criterium. Dat
puntenaantal geeft inzicht in de gewichten die de opdrachtgever hanteert voor de criteria. Uit onderzoek van
PIANOo (2012) blijkt echter dat er soms niet één, maar twee gewichten toegepast worden per criterium. Hoe beide
methodes (met één en met twee gewichten) werken wordt op de volgende pagina nader toegelicht.
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2.3.2.2 Bepaling maximale scores per criterium
Met één gewicht
Voordat de aanbesteding wordt gehouden, moet de rekenmethode al vastgesteld zijn. Dit betekent dat het totaal te
behalen punten en de gewichten van elk criterium bepaald moeten zijn.
Als voorbeeld wordt er een aanbesteding doorgenomen waarbij er drie criteria van toepassing zijn, te weten: Prijs,
Kwaliteit en Plan van aanpak. Per criterium wordt allereerst het aantal punten bepaald dat gescoord kan worden.
Veelal zijn die puntenaantallen voor alle criteria hetzelfde zodat er slechts één weging aan een criterium wordt
gegeven, in de vorm van het gewicht. Door de te behalen punten te vermenigvuldigen met het gewicht ontstaat er
een maximaal te behalen score per criterium, zoals weergegeven in Tabel 9. Degelijke gegevens worden veelal in
de aankondiging van de aanbesteding al bekend gemaakt. Op die manier krijgen potentiële inschrijvers een beter
beeld van de wensen van de opdrachtgever. Zij kunnen op basis van die gegevens een afweging maken al dan niet
mee te doen aan de aanbesteding.
Criterium

Te behalen punten

Gewicht

Maximum

Prijs
Kwaliteit
Plan van aanpak
Totaal

100
100
100

60%
30%
10%
100%

60
30
10
100

Tabel 9: Puntensysteem per criterium uitgewerkt (PIANOo, 2012)

Met twee gewichten
In de hiervoor omschreven bepaling van de maximale scores is gewerkt met één gewicht per criterium. Er is echter
ook een variant bekend waarbij er twee gewichten worden toegepast. In dat geval zijn de ‘te behalen punten’ van de
criteria niet gelijk. In Tabel 10is hiervan een voorbeeld gegeven. Het gewicht geeft hier geen reëel beeld van de
wegingsfactor per criterium. Om het werkelijke gewicht te achterhalen wordt een berekening uitgevoerd. Het
maximaal te behalen punten per criterium wordt eerst berekend door de ‘te behalen punten’ te vermenigvuldigen met
het ‘gewicht’. Aan de hand van de verhoudingen van die maxima is vervolgens het werkelijke gewicht inzichtelijk
gemaakt. Het criterium kwaliteit telt in werkelijkheid dus zes procentpunt zwaarder en het Plan van Aanpak zes
procentpunt minder zwaar mee.
Criterium

Te behalen punten

Gewicht

Maximum

Werkelijk gewicht

Prijs
Kwaliteit
Plan van aanpak
Totaal

50
60
20

60%
30%
10%

30
18
2
50

60%
36%
4%

Tabel 10: Puntensysteem met twee gewichten doordat de ‘te behalen punten’ per criterium verschillend zijn. (PIANOo, 2012)

Doordat het gewicht en het werkelijke gewicht in deze variant verschillend van elkaar zijn wordt deze methode door
PIANOo (2012)afgeraden. De methode is namelijk minder transparant dan de eerste rekenmethode.
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2.3.2.3 Wijze van beoordelen van elk soort gunningcriterium
Voor het prijs-, prestatie- en kwaliteitscriterium volgt nu een uitleg hoe aan elk soort criterium een score wordt
toegekend.
Beoordeling van prijscriteria
Er is al aangehaald dat EIB onderscheid maakt tussen het relatieve en absolute puntensysteem. Het verschil zit in
de wijze waarop het prijscriterium beoordeeld wordt. Bij het relatieve systeem is de beoordeling namelijk afhankelijk
van een andere inschrijver. Bij het absolute systeem hangt de beoordeling van een inschrijver niet af van de overige
inschrijvers. De score wordt onafhankelijk berekend. In de voorbeeld formules die hierna worden behandeld, worden
de volgende afkortingen gebruikt:
S = score
L = prijs van de laagste inschrijving
P = prijs van de inschrijving die beoordeeld wordt

Relatieve beoordelingen
Bij relatieve beoordelingen hangt de score van inschrijver X af van de beste inschrijver. PIANOo (2012) geeft als
voorbeeld de volgende formules:

S = 50 * L / P

S = 50 * (2 - P / L)

De score op het prijscriterium is hierbij afhankelijk van de laagste inschrijver. De laagste prijs wordt namelijk gedeeld
door de inschrijfprijs van de te beoordelen inschrijver. Aan deze beoordelingswijze hangen enkele nadelen, te weten:
1.

De rangorde van inschrijvingen wordt bepaald door de laagste inschrijving;

2.

De markt bepaalt het gewicht van het prijscriterium, waardoor de opdrachtgever op voorhand geen helder
beeld heeft van het gewicht van het prijscriterium;

3.

De kans op het ontstaan van een rangordeparadox;

4.

De aanbesteding kan gemanipuleerd worden doordat:
a.

een hoge inschrijver een handlanger vraagt een extreem lage prijs (en kwaliteit) in te dienen
waardoor het gewicht van het prijscriterium verlaagd wordt;

b.

een inschrijver zelf een lage prijs indient waardoor de scores van alle andere inschrijvers verlaagd
worden.
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Rangordeparadox
Bij het gebruik van relatieve formules bestaat de kans op het optreden van een rangordeparadox. Doordat de score
van de inschrijvers aan elkaar gerelateerd zijn, kan door het wegvallen van de laagste inschrijfprijs een verandering
optreden in de uitkomst van de aanbesteding. Het gewicht van het prijscriterium verandert waardoor met de nieuwe
e

verhoudingen tussen de inschrijvers de voorheen 3 inschrijver ineens de eerste wordt. In onderstaande tabellen
een voorbeeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de formule S = 50 * L / P voor het bepalen van de puntenscore
voor het prijscriterium.
Inschrijving

Prijs

Score voor prijs

Kwaliteit

Totaal

A
B
C

€ 40.000,€ 80.000,€ 100.000,-

50
25
20

14
40
46

64
65
66

Tabel 11: Rangorde voordat inschrijving A ongeldig wordt verklaard.

Wanneer inschrijving A ongeldig wordt verklaard ontstaat de volgende ranking wanneer de uitkomst opnieuw
berekend wordt:
Inschrijving

Prijs

Score voor prijs

Kwaliteit

Totaal

B
C

€ 80.000,€ 100.000,-

50
40

40
46

90
86

Tabel 12: Rangorde nadat inschrijving A ongeldig is verklaard.

Als inschrijver bij een EMVI aanbesteding waar relatieve formules gebruikt worden moet men dus alert zijn. De
opdrachtgever dient duidelijk maken hoe er gehandeld wordt zodra een inschrijving terzijde wordt gelegd of wanneer
de onderhandelingen met de economische meest voordelige inschrijver op niets uitlopen. Worden de scores van de
overgebleven inschrijvers opnieuw berekend of gaat de opdrachtgever met de tweede inschrijver (van de eerste
berekening) in gesprek.
De rangordeparadox is te voorkomen door toepassing van absolute formules of met de methode Gunnen op waarde.
Uit de cijfers van EIB (Tabel 5, pagina 24) is ook al gebleken dat beoordelingsmethode 2a Relatief puntensysteem
aan populariteit verliest in 2013. Methode 1 Gunnen op waarde wordt juist meer gebruikt wordt ten opzichte van
2012. In Portugal is het gebruik van relatieve formules zelfs bij wet verboden. Hiervoor is ook gepleit in Nederland,
maar tot een verbod is het niet gekomen. Rijkswaterstaat heeft als aanbesteder zelf aangegeven geen relatieve
formules te gebruiken.
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Absolute beoordelingen, voorbeeld 1
Om de nadelen van relatieve beoordelingen teniet te doen kan er gebruik worden gemaakt van absolute formules.
De beoordeling van een prijscriterium is dan niet afhankelijk van een andere inschrijving.
PIANOo (2012) geeft als voorbeeld de volgende absolute formule voor de beoordeling van het prijscriterium:

S = 50 - P / 100

Door die formule te plotten zijn er twee maxima te bepalen, namelijk de maximale score en de maximale prijs die de
aanbesteder voor ogen heeft. De grafiek is weergegeven in Figuur 17.

prijsrange

Figuur 17: Plot van de grafiek S = 50 - P/100.

Voor de bepaling van de maximale score wordt uitgegaan dat er geen negatieve prijzen ingediend mogen worden.
Door de score af te lezen bij P = 0, wordt de maximale score van S = 50 verkregen. Het is echter gebruikelijker dat
de aanbesteder de maximale score die te behalen is op een criterium direct bekend maakt. Inschrijvers hoeven een
dergelijke formule niet te onderzoeken om te bepalen wat de maximale score is voor een criterium. Het inzicht dat
hiermee echter wel verkregen wordt is het gewicht van het (in dit geval) prijscriterium. Het is namelijk aannemelijk
dat de maximale score van 50 punten niet vergeven wordt. Stel dat de prijzen in het bereik van 2500 tot 4500 euro
liggen, dan ligt het bereik van de scores tussen de 5 en 25 punten. Het gewicht van het prijscriterium zal hierdoor
lager komen te liggen dan in eerste instantie gedacht werd.
Bij het gebruik van een dergelijke absolute formule, moet de aanbesteder op voorhand al een inschatting maken van
de hoogte van de inschrijfprijzen. Bij gebruik van voornoemde formule kan uit de grafiek afgelezen worden dat de
beoogde maximale prijs 5000 euro is. De score is daarvoor namelijk S(5000) = 0. Het is het snijpunt van de grafiek
met de horizontale p-as. Heeft de aanbesteder een verkeerde inschatting gemaakt waardoor de prijzen hoger
uitkomen dan 5000, dan worden de scores negatief. Dit hoeft verder geen probleem te zijn. Negatieve puntenscores
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zouden meegenomen kunnen worden in de totaal berekening binnen het beoordelingsmodel, zoals reeds
weergegeven in Tabel 14 op pagina 36.
Absolute beoordelingen, voorbeeld 2
Door gebruik te maken van de volgende formule wordt ervoor gezorgd dat de laagste prijs uitkomt op 50 punten.Op
die manier worden niet alle waarden negatief en de te verwachte puntenscore van de beste inschrijver ligt in lijn met
de verwachtingen.

S = 50 - P / 100 + L / 100

Hoewel met behulp van bovenstaande formule wel gebruik wordt gemaakt van de laagste inschrijving, is de score
van de inschrijvers niet meer afhankelijk van de laagste prijs. Het is slechts om te voorkomen dat alle scores
negatief worden. Wanneer de aanbesteder geen idee heeft van de te verwachte inschrijfprijzen kan er ook gebruik
worden gemaakt van logaritmische functies.
Logaritmische formules
Dit soort formules kunnen gebruikt worden wanneer de aanbesteder geen idee heeft van de te verwachten
inschrijfprijzen. Hiermee wordt ook weer bewerkstelligd dat de laagste inschrijver 50 punten scoort.

S = 50 - 50 * log(P / L) / log(2)

Tevens kan de aanbesteder rekening houden met de puntenscore die in relatie staat met de verwachte spreiding
van de prijzen. Door gebruik te maken van de log(2) functie blijven alle scores positief tot het geval P = 2 * L. Wordt
een nog grotere spreiding verwacht, dan kan een log(3) functie gebruikt worden. Hierbij blijven de score positief tot
het geval P = 3 * L, zoals weergegeven in onderstaande grafiek.

L

2*L

3*L

Figuur 18: Plot van de logaritmische formules.

Uit de grafiek kan opgemaakt worden dat bij toepassing van de log(3) functie nivellerende effecten optreden. Stel dat
de laagte prijs 2000 euro is en de hoogste inschrijfprijs 4000 euro, dan worden de volgende puntenscores aan de
inschrijvingen toegekend:
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Puntenscore bij S = 50 - 50 * log(P / L) / log(2)
Puntenscore bij S = 50 - 50 * log(P / L) / log(3)

Inschrijving A
(2000 euro)
50
50

Inschrijving B
(4000 euro)
0
18,45

Verschil in
scores
50
31,55

Spreiding
100%
63%

Tabel 13: Verschil in de spreiding van de scores.

Bij de log(3) functie wordt rekening gehouden met een grotere spreiding van de inschrijfprijzen (3 keer de laagste
inschrijfprijs). De hoogste inschrijfprijs is echter slechts 4000 euro in plaats van de verwachte 6000 euro. De
verwachte spreiding van de inschrijfsommen wordt niet gehaald. De spreiding in procenten komt daarom uit op
slechts 63%. Dit heeft als gevolg dat het prijscriterium minder zwaar meetelt.
Beoordeling van prestatiecriteria met een puntenscore
Naast het prijscriterium zijn er ook prestatiecriteria die eveneens aan de hand van een absolute formule te
beoordelen zijn. Als voorbeeld de uitvoeringsduur van het project. Hier kan op voorhand een normering voor
vastgesteld worden. Elk maand eerder opleveren dan de maximaal geplande 20 maanden, levert de inschrijver
bijvoorbeeld 3 punten op. De formule ziet er dan als volgt uit:

S = (20 - uitvoeringsduur) * 3

De aanbesteder dient hierbij echter wel waarborgen in te bouwen zodat niet met onrealistische uitvoeringstijden
wordt ingeschreven. In dit voorbeeld zou een grens gesteld kunnen worden van maximaal 30 punten. Dit geeft de
inschrijver een incentive om niet met een uitvoeringsduur onder de 10 maanden in te schrijven omdat die daar niet
voor gewaardeerd wordt. Een andere mogelijkheid is het inbouwen van een boeteclausule die ingaat op het moment
dat de inschrijver zijn ingediende opleverdatum niet haalt.
Beoordeling van kwaliteitscriteria met een puntenscore
Voor de kwaliteitscriteria moet een puntenscore gegeven worden. De inschrijving wordt daartoe beoordeeld door
een beoordelingscommissie die uit meerdere personen bestaat. Elk persoon beoordeelt de inschrijving op elk
criterium door middel van het toekennen van een puntenscore. Volgens het voorbeeld in Tabel 9 kunnen er
maximaal 100 punten gegeven worden.Net zoals bij Gunnen op waarde kan er door berekening van het rekenkundig
gemiddelde of in consensus tot een gezamenlijke puntenscore voor een criterium gekomen worden.
2.3.2.4 De uitslag
Nadat de beoordelingen zijn gemaakt en er per inschrijving per criterium de totale puntenscore is vastgesteld, kan
de laatste stap gemaakt worden in het beoordelingsproces. De totaalscore van de inschrijvingen moeten nu naast
elkaar gelegd worden om de uiteindelijke winnaar van de aanbesteding te bepalen. Dit gebeurt aan de hand van
Tabel 14. Als voorbeeld zijn er scores ingevuld van twee inschrijvers, A en B.
In de kolom ‘punten’ wordt het behaalde aantal punten per criterium weergegeven. Vervolgens wordt die
puntenscore vermenigvuldigd met het gewicht van het criterium met als resultaat de score per criterium. De scores
van alle criteria worden per inschrijving vervolgens bij elkaar opgeteld, wat leidt tot een totaalscore. De inschrijver
met het hoogste aantal punten wint de aanbesteding, in dit geval is A de economisch meest voordelige inschrijving.
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Inschrijving A
Criterium
Prijs
Kwaliteit
Plan van aanpak

Max.te behalen
100
100
100

Gewicht
60%
30%
10%

Punten
50
80
60

Inschrijving B
Score
30
24
6
60

Punten
60
60
40

Score
36
18
4
58

Tabel 14: Beoordeling van de inschrijvingen waarbij Inschrijving A met 60 punten wint.

2.3.3 Methode 5: Prijs/kwaliteitverhouding
Deze beoordelingsmethode wordt ook wel ‘Value for money’ genoemd en wordt door veel instellingen in de
Europese Unie toegepast (PIANOo, 2012). Door middel van deze methode wordt de inschrijving bepaald met de
beste prijs/kwaliteitverhouding.
2.3.3.1 Het beoordelingsmodel
Om de prijs/kwaliteitverhouding van de inschrijvingen vast te stellen wordt er gebruik gemaakt van de
formule S = P / K. Hierin staat P voor de inschrijfprijs in euro’s en K voor de kwaliteit in een puntenscore. Die
puntenscore wordt bepaald aan de hand van een bepaalde rekenmethode die hierna wordt behandeld. De uitkomst
S is een ratio in de termen van euro’s per punt. De inschrijver met het laagste bedrag per punt wint de aanbesteding.
Om de termen in de samenvatting eenduidig te houden is de formules S = P / K omgezet in €prijs / Pkwaliteit = S. €prijs
staat

voor

de

inschrijfprijs,

Pkwaliteit

voor

de

puntenscore

op

kwaliteit.

De

samenvatting

van

deze

beoordelingsmethode ziet er dan volgt uit:

Prijs/kwaliteit verhouding:
Formule:

€prijs / Pkwaliteit = S

Eenheden: € in euro’s; P in punten; S een getal
Winnaar:

inschrijver met de

laagste score voor S

Figuur 19: Overzicht van methode 5 ‘Prijs/kwaliteit verhouding’

2.3.3.2 De beoordeling in puntenscores
Om puntenscore P te bepalen wordt de inschrijving op elk kwaliteitscriterium beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand
van een puntenscore. De inschrijving wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie die normaliter uit meerdere
personen bestaat. Elk persoon beoordeelt de inschrijving op elk criterium door middel van het toekennen van een
puntenscore. De beoordelaars krijgen hiervoor een instructie mee dat er bijvoorbeeld rapportcijfers tussen de 1 en 5
gegeven mogen worden, enkel in gehele cijfers. Het samenvoegen van de individuele beoordelingen door middel
van berekening van het rekenkundig gemiddelde of in consensus, is reeds behandeld bij methode 1 ‘Gunnen op
waarde’.
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Zodra de individuele beoordelingen samengevoegd zijn tot één puntenscore per criterium per inschrijver, dan kan
score P’ berekende worden voor de inschrijver. Dat gebeurt met de volgende rekenmethode.
2.3.3.3 De rekenmethode
In het voorbeeld in Tabel 15 is uitgegaan van drie criteria. De minimalescore (Rmin) bedraagt 1 en de maximale
(Rmax) 5. De gewichten bedragen respectievelijk 50%, 30% en 20%. Daarnaast moet tevens een maximale
puntenscore voor P vastgesteld worden. PIANOo (2012) adviseert Pmax = 100 aan te houden. Voornoemde waarden
dienen voor de aanbesteding vastgesteld te worden. Met behulp van die gegevens kan een minimaal en maximaal
te behalen score P’ berekend worden voor elk criterium. Voor criterium 1 geldt dan het volgende:

P’min = Pmax * Rmin * gewicht = 100 * 1 * 50% = 50

(dit is de minimale score die voor criterium 1 gegeven wordt)

P’max = Pmax * Rmax * gewicht = 100 * 5 * 50% = 250

(dit is de maximale score die voor criterium 2 gegeven wordt)

Het laatste gegeven dat benodigd is om tot de score van criterium 1 te komen is het rapportcijfer dat de
beoordelaars eraan toegekend hebben. In het voorbeeld wordt uitgegaan van de rapportcijfers 5, 3 en 4.
Bereik puntenscore

Gewicht

P’min

Puntenscore

P’max

Score

Rmin

Rmax

Criterium 1

1

5

50%

50

250

5

250

Criterium 2

1

5

30%

30

150

3

90

Criterium 3

1

5

20%

20

100

4

80

100

500

Totalen
1

Scorebereik

P’

420

1

K’ mag niet 0 zijn. Dit zou betekenen dat de inschrijving niet aan de minimale eisen voldoet.

Tabel 15: Scoretabel van een inschrijving ter bepaling van score P.

Voor elke inschrijving wordt de P’ berekend zoals in bovenstaande tabel is weergegeven. De uitkomst P’ = 420 is
een optelling van de score per criterium. De volgende stap die gemaakt moet worden om totaalscore K te verkrijgen
voor elke inschrijver is het omrekenen van P’ naar P. Alvorens de aankondiging van de aanbesteding moet er een
bereik vastgesteld zijn waarbinnen de totale puntenscore P mag liggen. Als vuistregel stelt PIANOo (2012) een
puntenscore van minimaal 60 voor de goedkoopste oplossing en maximaal 100 voor de beste oplossing. Dit
betekent dat de opdrachtgever maximaal (100 - 60) / 60 = 67% meer wil betalen voor de beste oplossing ten
opzichte van de goedkoopste oplossing. Aan de hand van voornoemde waarden voor de minimale en maximale
puntenscore P wordt het voorbeeld verder doorlopen.
Bandbreedte totale puntenscore P:

Pmin≤P≥Pmax

= 60 ≤P≥ 100

Maximaal meer betalen voor beste oplossing:

(Pmax - Pmin) / Pmin

= (100 - 60) / 60 = 67%

Theoretisch liggen de scores in het voorbeeld tussen 60 en 100, in praktijk komen die minimale en maximale
waardes zelden voor. Het ligt meer voor de hand dat de scores uiteenlopen tussen bijvoorbeeld 70 en 95. Hierdoor
is het gewicht van kwaliteit lager.
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Om de totale puntenscore P van een inschrijving te verkrijgen, wordt de uitkomst van de beoordeling, totaalscore P’,
omgerekend naar P. Dit gebeurt aan de hand van onderstaande volgende formule:

P = Pmin + (Pmax - Pmin) * (P’ - P’min) / (P’max - P’min) = 60 + (100 - 60) * (420 - 100) / (500 - 100) = 92

2.3.3.4 De uitslag
Als voorbeeld voor de laatste berekening wordt uitgegaan van twee inschrijvers, A en B. Inschrijver A scoort 92
punten (P = 92) zoals hiervoor berekend. Inschrijver B scoort per criterium respectievelijk 4, 2 en 5 punten. Hieruit
volgt een score P’ = 360 die na omrekening resulteert in P = 86. In de volgende tabel is de berekening van de
eindscore van de inschrijvers weergegeven. De inschrijver met de laagste score voor S biedt de economisch meest
voordelige inschrijving aan.
Inschrijver

€

P

S=€/P

A
B

€ 1.500.000
€ 1.250.000

92
86

16.304,35
14.534,88

Tabel 16: Bepaling van de economische meest voordelige inschrijving bij de methode Prijs/kwaliteit verhouding.

2.3.3.5 Overeenkomsten met een beoordeling in rapportcijfers
In het hiervoor behandelde voorbeeld hebben beoordelaars een puntenscore tussen de 1 en 5 punten toegekend
aan elk criterium, een zogenaamde vijfpuntsschaal. Door dat lage bereik lijkt deze beoordeling op die met
rapportcijfers, zoals bij methode 1 ‘Gunnen op waarde’. Bij Gunnen op waarde wordt echter een tienpuntsschaal
toegepast bij formule A.
Vijfpuntsschaal
Een vijfpuntsschaal kan de psychologische effecten die bij een tienpuntsschaal op kunnen treden matigen. Mensen
zijn hier namelijk minder bekend mee. Als voorbeeld hieronder twee vijfpuntsschalen. Deze zijn niet zo gebruikelijk,
waardoor de kans kleiner is dat er psychologische effecten optreden.

-2

-1

0

1

2

1

2

3

4

5

Nadelig effect van het gebruik van deze schaal is dat deze nivellerend kan werken doordat het bereik gering is. De
kans is groot dat de spreiding van de beoordelingen dus gering is. Wanneer de beoordelaars elk cijfer maar één
keer mogen geven kan gerealiseerd worden dat een maximale spreiding ontstaat bij gebruik van een vijfpuntsschaal.
Beoordeling waarbij elk cijfer maximaal 1 keer toegekend mag worden
Er kan dus ook gedacht worden aan de regel dat elk cijfer slechts één keer gegeven mag worden. Dit zorgt ervoor
dat de spreiding van de scores verhoogd wordt, waardoor nivellerende effecten eveneens tegengegaan worden.
Bij deze regel moet de aanbesteder erop letten dat de beoordeling niet op een rangordesysteem gaat lijken. Een
Nederlandse rechter heeft dat systeem bij gunning al eens ondeugdelijk verklaard (PIANOo, 2012). Het is daarom
belangrijk dat de verhouding in kwaliteit in de beoordeling aan te geven is.
Als voorbeeld een aanbesteding waar vijf aannemers een inschrijving voor doen. Een kwaliteitscriterium wordt
beoordeeld met behulp van een vijfpuntsschaal, elk cijfer mag maar één keer gegeven worden. Stel dat 4
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inschrijvingen een goede beoordeling krijgen op dat criterium, maar er één inschrijving is die helemaal niet voldoet
en dus beduidend slechter is. De goede vier inschrijvingen krijgen de rapportcijfers 5, 4, 3 en 2. De slechte
inschrijving krijgt een 1. De verhouding tussen de slechtste en een na slechts inschrijving (2 - 1 = 1) is namelijk
hetzelfde als de verhouding tussen de een na slechtste en de middelste inschrijving (3 - 2 = 1), terwijl de
inschrijvingen met rapportcijfer 2 en 3 beduidend beter hebben gescoord ten opzichte van de slechtste beoordeling
met rapportcijfer 1.
Geen ruimte om verhouding aan te geven
Rapportcijfers van de goede inschrijvers

1

2

3

4

5

Rapportcijfer van de slechte inschrijver

De vijfpuntsschaal biedt in deze situatie geen mogelijkheden om een verhouding in de beoordeling te leggen
wanneer er 5 inschrijvingen beoordeeld worden.
schr
ijvineen betere uitkomst bieden. De vier goede inschrijvingen worden beoordeeld
Een tienpuntsschaal kan in dat geval
ge met een 1. Hierbij is het wel mogelijk om een verhouding aan te geven in de
met een 10, 9, 8 en 7. De slechtste
beoordeling. Het verschil tussen de slechtste en een na slechtste inschrijving bedraagt namelijk 5 rapportcijfers ( 2
t/m 6).
Ruimte om verhouding aan te geven

1

2

3

4

5

6

Rapportcijfers van de goede inschrijvers

7

8

9

10

schrijvinge
Rapportcijfer van de slechte inschrijver

Aan het gebruik van beide schalen, de vijf- en tienpuntsschaal, hangen dus enkele nadelen. Het hangt van de
situatie af welke schaal de aanbesteder het best kan toepassen bij een bepaalde aanbesteding.
schr
ijvin
ge
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2.3.3.6 Alternatief beoordelingsmodel 5a ‘Kwaliteit/prijs verhouding’
Voor de berekening van de score S wordt ook wel eens de formule S = K / P gebruikt (PIANOo, 2012). Hierbij wint
niet de inschrijver met de laagste, maar met de hoogst behaalde score. Samengevat ziet deze beoordelingsmethode
in grote lijnen er als volgt uit:

Kwaliteit/prijs verhouding:
Formule:

Pkwaliteit / €prijs = S

Eenheden: P in punten; € in euro’s; S een getal
Winnaar:

inschrijver met de

hoogste score voor S

Figuur 20: Overzicht van methode 5a Kwaliteit/prijs verhouding, alternatief voor de hiervoor behandelde methode 5 ‘Prijs/kwaliteit
verhouding.

2.4

De uitslag

De inschrijvingen zijn allen beoordeeld, de individuele beoordelingen zijn samengevoegd en de algehele
beoordelingscijfers of puntenscores zijn per criterium per inschrijving vastgesteld. De laatste stap is het invullen van
de scores in de totaaltabel, zoals in Tabel 8, Tabel 14 en Tabel 16 is weergegeven. Normaliter komt er één winnaar
uit de bus. Maar in het slechtste geval kunnen de totaalscores van bijvoorbeeld de eerste twee inschrijvingen gelijk
zijn.
Gelijke uitslagen
De opdrachtgever dient ook hiervoor maatregelen te treffen in het beoordelingsprotocol. In een dergelijke situatie
kan er gekozen worden voor:


Het consensusmodel;



Een loting.

Bij de keuze voor het systeem dient ook weer rekening gehouden te worden met de mate van subjectiviteit. Bij het
Consensusmodel kan de uitslag namelijk onbetrouwbaar worden door het verschil in persoonlijkheid van de
beoordelaars. Iemand die zijn mening sterk verdedigd kan daardoor grote invloed uitoefenen op de uitslag terwijl die
persoon misschien niet het meest deskundig is.
Door te kiezen voor een loting komt een zo objectief mogelijke uitkomst tot stand. De kansen zijn voor elke partij
namelijk gelijk.
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2.5

Conclusie

In dit hoofdstuk diende antwoord gegeven te worden op een tweetal onderzoeksvragen die betrekking hebben op de
soorten EMVI criteria en de wijze waarop bepaald wordt welke inschrijving de economisch meest voordelige is.
Vanuit de onderzoeken die daarnaar verricht zijn, zijn kenmerken en aandachtpunten opgesteld.
De kennis omtrent de soorten gunningcriteria en beoordelingsmodellen is benodigd voor Heijmans om bij
toekomstige EMVI aanbestedingen een goed beeld te kunnen vormen van de wijze waarop de economisch meest
voordelige inschrijving bepaald wordt. Met die informatie kan vervolgens een strategie opgesteld worden die het best
past bij de eigenschappen van die aanbesteding. Dit moet uiteindelijk resulteren in een aanbieding die het beste
aansluit bij de wensen van de klant.
Soorten gunningcriteria
Drie soorten gunningcriteria worden toegepast. Het soort waartoe een gunningcriterium behoort geeft een beeld van
de wijze waarop een criterium beoordeeld wordt. De aandachtspunten per soort zijn samengevat in onderstaande
tabel.
Aandachtspunten gunningcriteria
Soort

Toelichting
Beoordeling van de prijs (inschrijfsom) van het project

Prijscriteria

Gegevens zijn kwantitatief van aard, uitgedrukt in euro’s
Score wordt berekend met een formule
Objectieve beoordeling
Beoordeling van de kwaliteit

Prestatiecriteria

Gegevens zijn kwantitatief van aard, uitgedrukt in euro’s, dagen, maanden, niveau op
de CO2-prestatieladder, enz
Score wordt berekend met een formule
Objectieve beoordeling
Beoordeling van de kwaliteit
Gegevens zijn kwalitatief van aard

Kwaliteitscriteria

Score wordt door een beoordelingscommissie toegekend in de vorm van een
rapportcijfer of puntenscore
Subjectieve beoordeling

Tabel 17: Aandachtpunten voor gunningcriteria.

Bepaling economisch meest voordelige inschrijving
Voor de bepaling van de meest voordelige inschrijving wordt een beoordelingsmodel gebruikt. De score op prijs en
op kwaliteit worden beiden uitgedrukt in euro’s of punten en bij elkaar opgeteld. Afhankelijk van het toegepaste
beoordelingsmodel wint de inschrijver met de hoogste of laagste totale score.
Op de huidige aanbestedingsmarkt in de bouw worden verschillende soorten beoordelingsmodellen toegepast. De
drie meest toegepaste modellen zijn nader onderzocht. Van elk model zijn kenmerken en aandachtpunten
opgesteld. Deze dienen meegenomen te worden in het hulpmiddel. Hiermee kan een voorspelling van de uitslag
gemaakt worden en daarop kan vervolgens de strategie afgestemd worden.
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De beoordelingsmodellen die behandeld zijn:


Gunnen op waarde;



Puntensysteem;



Prijs/kwaliteitverhouding.

De informatie die per beoordelingsmodel omschreven wordt in onderstaande tabellen is als volgt:


De beoordelingsmethode;



Beoordeling van prijscriteria;



Beoordeling van prestatiecriteria;



Beoordeling van kwaliteitscriteria;



Aandachtspunten.

Beoordelingsmethode 1: Gunnen op waarde
Onderwerp

Toelichting

€prijs - €kwaliteit = €fictieve prijs

(€prijs = inschrijfprijs; €kwaliteit = totale kwaliteitswaarde; €fictieve prijs = fictieve inschrijfprijs)
De beoordelingsmethode

De totale kwaliteitswaarde is de som van de afzonderlijke kwaliteitswaarde per
criterium.
Inschrijving met de laagste fictieve inschrijfprijs wint de aanbesteding.

Beoordeling van
prijscriteria

Inschrijfprijs wordt niet omgerekend, maar direct in euro’s overgenomen voor de
beoordeling.
Elk criterium wordt door meerdere personen beoordeeld met een rapportcijfer.
Alle individuele rapportcijfers worden samengevoegd naar een gezamenlijk
rapportcijfer. Dit kan gebeuren op twee manieren:
 Berekening van het rekenkundig gemiddelde;
 In consensus.

Beoordeling van
prestatiecriteria
en kwaliteitscriteria

Het gezamenlijke rapportcijfer van een criterium wordt omgerekend naar een waarde
in euro’s, de kwaliteitswaarde (KW), met behulp van bv onderstaande formules:
 Formule A: rapportcijfers tussen 0 - 10, KW = rapportcijfer / 10 * maximum;
 Formule B: rapportcijfers tussen 2 - 10, KW = (rapportcijfer - 6) / 4 * maximum;
 Formule C: rapportcijfers tussen 0 (of 1) - 10, KW = (rapportcijfer - 6) / 4 *
maximum, elke inschrijving met rapportcijfer < 6 is ongeldig.
Zodra de maximale kwaliteitswaardes niet zijn vermeld, kan er een voorzichtige
vuistregel van tussen de 10 en 50% van de directiebegroting gebruikt worden.

Aandachtspunten

Het bereik van de rapportcijfers en of er tienden van punten gegeven mogen worden?
Dit i.v.m. de spreiding van de scores tussen de verschillende inschrijvers. Hoe kleiner
het bereik, hoe dichter de scores bij elkaar zullen liggen en hoe minder zwaar het
criterium uiteindelijk meeweegt in de aanbesteding.
Het gewicht van de criteria uit zich in de maximale kwaliteitswaarde die de
aanbesteder aan elk prestatie- en kwaliteitscriterium toekent.
Het gewicht tussen prijs en kwaliteit kan bepaald worden door de eigen inschrijfprijs te
vergelijken met de som van de maximale kwaliteitswaarden van de criteria.

Tabel 18: Kenmerken en aandachtspunten voor beoordelingsmethode 1 ‘Gunnen op waarde’.
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Beoordelingsmethode 2: Puntensysteem
Onderwerp

Toelichting

Pprijs + Pkwaliteit = Ptotaal
De beoordelingsmethode

(Pprijs = puntenscore op het prijscriterium; Pkwaliteit = som van de puntenscores op
prestatie- en kwaliteitscriteria; Ptotaal = totale puntenscore)
Inschrijving met het hoogste aantal punten wint de aanbesteding.
Inschrijfprijs wordt omgerekend naar een puntenscore.

Beoordeling van
prijscriteria

Beoordeling van
prestatiecriteria

Voor het omrekenen naar punten kunnen verschillende type formules gebruikt worden:
 Relatieve formules;
 Absolute formules;
 Logaritmische formules.
De puntenscores voor deze criteria worden berekend aan de hand van een formule.
Elk criterium wordt door meerdere personen beoordeeld met een puntenscore.

Beoordeling van
kwaliteitscriteria

Alle individuele puntenscores worden samengevoegd naar een gezamenlijke
puntenscore. Dit kan op twee manieren gebeuren:
 Berekening van rekenkundig gemiddelde;
 In consensus.
Bij gebruik van relatieve formules:
 wordt in de berekening van de puntenscore rekening gehouden met de laagste
(en/of hoogste) inschrijfprijs. Wanneer de economische meest voordelige
inschrijving ter zijde wordt gelegd, bestaat de kans op het ontstaan van een
rangordeparadox. De vraag is of de aanbesteder daarna aan tafel gaat met de
tweede inschrijver of de uitslag opnieuw gaat berekenen waardoor een andere
rangorde kan ontstaan van inschrijvers;
 wordt de rangorde van inschrijvingen bepaald door de laagste (of hoogste)
inschrijving;
 bepaalt niet de aanbesteder maar de markt het gewicht van het prijscriterium;
 kan de aanbesteding gemanipuleerd worden doordat:
o een hoge inschrijver een handlanger vraagt een extreem lage prijs (en
kwaliteit) in te dienen waardoor het gewicht van het prijscriterium verlaagd
wordt;
o een inschrijver zelf een lage prijs indient waardoor de scores van alle
andere inschrijvers verlaagd wordt.
Bij gebruik van absolute formules:
 is de maximale score en de maximale prijs die de aanbesteder voor ogen heeft
te achterhalen door de grafiek te plotten.

Aandachtspunten

Bij gebruik van logaritmische formules:
 kunnen nivellerende effecten ontstaan zodra de prijsrange minder groot is dan
de aanbesteder verwacht. Bij de log(2) formule is de range 2 * L (L = laagste
prijs) en bij de log(3) functie 3 * L.
De borging dat niet onrealistische ingeschreven wordt op prestatiecriteria door
boeteclausules te hanteren of een maximaal aantal te behalen punten op te geven.
Is dit niet gedaan en het zijn geen kansen voor Heijmans, dan moeten hier vragen
over gesteld worden om af te dwingen dat neveninschrijvers realistisch inschrijven.
De maximaal haalbare puntenscore per criterium en of er tienden van punten gegeven
worden. Dit i.v.m. de spreiding van de scores tussen de verschillende inschrijvers.
Hoe lager de maximale score, hoe kleiner het bereik, hoe dichter de scores bij elkaar
zullen liggen en hoe minder zwaar het criterium uiteindelijk meeweegt in de
aanbesteding.
Gewicht van elk gunningcriterium.
Wanneer de maximale puntenscore per criterium verschilt, dient het werkelijke gewicht
van elk criterium zelf berekend te worden door de maximale puntenscore te
vermenigvuldigen met het gewicht van het criterium.
Wanneer er een grote beoordelingscommissie (>3) de inschrijvingen beoordeelt,
kunnen de scores op de criteria dichter bij elkaar komen te liggen, er treedt een
nivellerend effect op.

Tabel 19: Kenmerken en aandachtspunten voor beoordelingsmethode 2 ‘Puntensysteem’.
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Beoordelingsmethode 5: Prijs/kwaliteit verhouding (ook wel ‘Value for money’)
Onderwerp

Toelichting

€prijs / Pkwaliteit = S
De beoordelingsmethode

(€prijs = inschrijfprijs; Pkwaliteit = som van de puntenscores op prestatie- en
kwaliteitscriteria; S = een getal)
Inschrijving met de laagste waarde voor S wint de aanbesteding.

Alternatieve
beoordelingsmethode

Als alternatief kan de formule Pkwaliteit / €prijs = S gebruikt worden, waarbij de
inschrijving met de hoogste waarde voor S de aanbesteding wint.

Beoordeling van
prijscriteria

Inschrijfprijs wordt niet omgerekend, maar direct in euro’s overgenomen voor de
beoordeling.
Elk criterium wordt door meerdere personen beoordeeld met een rapportcijfer.

Beoordeling van
prestatiecriteria
en kwaliteitscriteria

Aandachtspunten

Alle individuele rapportcijfers worden samengevoegd naar een gezamenlijk
rapportcijfer. Dit kan gebeuren op twee manieren:
 Berekening van het rekenkundig gemiddelde;
 In consensus.
De spreiding die de aanbesteder verwacht tussen de scores op kwaliteit (P kwaliteit)
bepaalt het gewicht van het kwaliteitaspect bij de aanbesteding. Lopen de scores
uiteen tussen de 10 en 40 punten, dan betekent dit dat de aanbesteder bereid is (40 10) / 10 = 3 keer (= 300%) meer te betalen voor de beste inschrijving ten opzichte van
de goedkoopste. Bij een verhouding 80 tot 100 punten is dat (100 - 80) / 80 = 0,25
keer (= 25%) meer te betalen voor de beste inschrijving ten opzichte van de
goedkoopste.
PIANOo raadt aan als ondergrens P=60 aan te houden en als bovengrens P=100.
Hiermee is de aanbesteder in staat (100 - 60) / 60 = 67% meer te betalen voor de
beste inschrijving ten opzichte van de goedkoopste.
Wanneer er een grote beoordelingscommissie (>3) de inschrijvingen beoordeelt,
kunnen de scores op de criteria dichter bij elkaar komen te liggen, er treedt een
nivellerend effect op.

Tabel 20: Kenmerken en aandachtspunten voor beoordelingsmethode 5 ‘Prijs/kwaliteit verhouding’.
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3 SCOREN OP GUNNINGCRITERIA BIJ SERVICEBOUW
PROJECTEN
De wensen van de klant worden verwoord in de gunningcriteria die bij de EMVI aanbesteding toegepast worden. Om
beter te kunnen scoren bij EMVI aanbestedingen dient voor de calculatie een goed beeld gevormd te worden van de
toegepaste gunningcriteria. Met die kennis kan vervolgens een aansluitende strategie opgesteld worden voor de
aanbesteding. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de toepassing van gunningcriteria. Er
wordt daartoe antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:


Welke gunningcriteria worden toegepast bij servicebouw projecten?



Op welke aspecten worden de gunningcriteria omschreven?



Op welke aspecten moet elk gunningcriterium onderzocht worden om een helder beeld van een criterium te
krijgen?

In de eerste paragraaf wordt ingegaan op het algemeen gebruik van gunningcriteria bij EMVI aanbestedingen.
Paragraaf 3.2 behandelt de toepassing van gunningcriteria door aanbesteders. Dit met betrekking tot hoe zij die
criteria omschrijven. Vanuit dat onderzoek is in de laatste paragraaf opgesomd op welke aspecten elk
gunningcriterium onderzocht dient te worden.

3.1

Algemeen gebruik van gunningcriteria

In hoofdstuk 2 is er al ingegaan op de drie soorten gunningcriteria, namelijk prijs-, prestatie- en kwaliteitscriteria.
Opdrachtgevers worden in het gebruik van de gunningcriteria in aantal en soort bij wet niet beperkt, mits die
betrekking hebben op de opdracht. Hoe er verder invulling geven wordt aan die criteria verschilt per opdrachtgever,
evenals de wijze van beoordelen en de waardering die zij toekennen aan een criterium. De ene opdrachtgever kan
het criterium planning namelijk toepassen als een prestatiecriterium, de ander als kwaliteitscriterium.
Het gebruik van gunningcriteria is bij wet wel aan een aantal spelregels verbonden. De criteria moeten objectief,
transparant en proportioneel zijn. Ze dienen objectief en uniform toegepast te worden en eenduidig te zijn voor alle
inschrijvers (PIANOo, 2014). Desalniettemin is een zekere mate van subjectiviteit bij sommige criteria niet te
vermijden en dit wordt normaliter ook geaccepteerd door de rechter (PIANOo, 2012). Gedurende de aanbesteding
mogen de criteria en de toepassingswijze verder ook niet gewijzigd worden (PIANOo, 2014).

3.1.1 Mate van toepassing van gunningcriteria
Om inzicht te verkrijgen in de gunningcriteria die zoal toegepast worden binnen de bouw, zijn diverse rapporten
geraadpleegd van EIB. Deze organisatie heeft onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van EMVI binnen de bouw.
Onderdeel van dat onderzoek waren de gunningcriteria. Op basis van een steekproef bestaande uit zowel gww als
b&u projecten, is een vergelijking gemaakt. Het gebruik van criteria in het tweede kwartaal van 2012 en 2013 is
vergeleken. In 2012 bestond die steekproef uit in totaal 119 projecten, waarvan 74% gww en 26% b&u. In 2013 in
totaal 130 projecten, waarvan 72% gww en 28% b&u. In Tabel 21 zijn de gebruikte criteria weergegeven van de
onderzochte projecten.
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Tabel 21: Gebruikte criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van de inschrijving, in procenten.(EIB, 2013)

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat in 2012 gemiddeld meer criteria zijn toegepast per project, namelijk 2,75.
De meest gebruikte criteria waren toen: beschikbaarheid, duurzaamheid (proces), risicobeheersing en omgevings/gebruiksvriendelijkheid. In 2013 zijn er gemiddeld minder criteria per project toegepast. Daarnaast werden in 2013
voornamelijk de criteria duurzaamheid (proces) en beschikbaarheid toegepast.
CROW EMVI criteriabibliotheek
De criteria uit bovenstaande tabel zijn afkomstig van de EMVI criteriabibliotheek van CROW (2014). Daarin vormen
die criteria de hoofdcriteria. Deze zijn vervolgens verder uitgesplitst in subcriteria. Van elk subcriterium is een
praktijkvoorbeeld gegeven hoe die toegepast is bij een EMVI aanbestedingen. De data in de criteriabibliotheek dient
als inspiratiebron voor aanbesteders die ook een EMVI aanbesteding willen houden. Een overzicht van alle
subcriteria die in de bibliotheek aanwezig zijn, is in bijlage B opgenomen.

3.2

Toepassing van gunningcriteria bij servicebouw projecten

Dat aanbesteders niet beperkt worden in de wijze waarop gunningcriteria gehanteerd worden blijkt wel uit het
onderzoek naar gunningcriteria bij servicebouw project, opgenomen in bijlage F. Drie projecten die zijn daartoe
onderzocht. De criteria die daar toegepast zijn, zijn zeer project specifiek. Elke aanbesteder omschrijft en beoordeelt
de criteria op eigen wijze, zoals die passen bij het project in aanbesteding. Het heeft om die reden geen zin om
allerlei oplossingen te gaan bedenken die calculatoren kunnen toepassen om aan gunningcriteria te kunnen
voldoen. Belangrijker is tot een plan van aanpak te komen voor een analyse. Daarmee kan voor elk gunningcriterium
te bepalen hoe tot een goede oplossing gekomen kan worden waarmee zo goed mogelijk gescoord wordt bij de
aanbesteding.
In bijlage C t/m E zijn de uitnodigingsbrief van project 1 en de gunningleidraad van project 2 en 3 opgenomen

3.2.1 Herkenning van de gunningcriteria
Project 1
In de uitnodigingsbrief staan de zes gunningcriteria in de tabel ‘Subgunningcriteria’. Alle criteria zijn voorzien van
een titel, maar verder geen codering. Gezien de indeling van de tabel is het gunningcriterium ‘prijs’ afgezonderd
weergegeven ten opzichte van de overige gunningcriteria. Die laatste hebben alle te maken met het kwaliteitsaspect
bij EMVI aanbestedingen. Er is verder geen onderverdeling aangebracht in criteria en de criteria zijn niet voorzien
van een codering.
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Figuur 21: Tabel 'Subgunningcriteria' van project 1

Project 2
Ook hier heeft elk gunningcriterium een titel. De criteria zijn verder onderverdeeld tot op drie niveaus, namelijk:


Subcriteria, met een cijfer als codering, die bij 1 begint en tot 2 loopt;
o

Subsubcriteria, met een hoofdletter als codering, die bij A begint en tot D loopt;


Subsubsubcriteria, gecodeerd met Romeinse cijfers, die bij i begint en tot iv loopt.

Elk gunningcriterium is voorzien van een titel. Er is verder geen tabel opgenomen die een overzicht van de
gunningcriteria weergeeft. Doordat de criteria enkel in tekst op de pagina’s 9 t/m 16 van de gunningleidraad staan, is
het zeer onoverzichtelijk. Pas in de bijlage van de gunningleidraad zelf, pagina 29, is een tabel opgenomen waarin
alle gunningcriteria overzichtelijk zijn weergegeven.

Figuur 22: Fragment uit de gunningleidraad van project 2 met betrekking tot subcriterium 2 kwaliteit.

Project 3
Elk gunningcriterium is voorzien van titel. Ook bij dit project zijn de criteria onderverdeeld, dit maal tot op twee
niveaus:


Gunningcriteria, met een letter en cijfer als codering, die bij G1 begint en tot G2 loopt;
o

Subcriteria, met een cijfer als codering, die bij 1 begint en tot 4 loopt.
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In de tabel met subcriteria wordt de codering van het subcriterium achter de codering van het gunningcriterium
gevoegd waartoe de subcriteria behoren. De codering van de subcriteria loopt daardoor van G2.1 t/m G2.4.

Figuur 23: Fragment uit de gunningleidraad van project 3 met betrekking tot subcriterium Projectorganisatie en projectmanagement
(G2.1).

Aandachtpunten bij het maken van een analyse
In de drie projecten zijn alle gunningcriteria voorzien van een titel, maar niet alle criteria zijn voorzien van een code.
Bij het maken van een analyse is het voor de herkenning van criteria echter wel makkelijk om codes te gebruiken die
de aanbesteder ook gebruikt. Daarom wordt aangeraden per gunningcriterium de titel en de (eventuele) code op te
nemen in een overzicht.
Daarnaast worden gunningcriteria ook onderverdeeld door aanbesteders. Uit de analyse blijkt dat de codering van
de criteria niet uniform is. In de analyse op gunningcriteria moet daarom die onderverdeling niet alleen af te lezen
zijn uit de codering, maar ook op een ander manier. Een manier die bij elke EMVI aanbesteding te hanteren is, zodat
de calculatoren wel op een uniforme wijze de criteria gepresenteerd krijgen.

3.2.2 Toelichting op de gunningcriteria
Project 1
Per criterium is er een zeer beperkte toelichting gegeven hoe de inschrijvers erop konden scoren. Hieruit is niet
duidelijk op te maken of enkel de data aangegeven dienen te worden voor levering en installatie, of een
gedetailleerdere planning.

Figuur 24: Toelichting op het gunningcriterium 'Levertijd of planning’ bij project 1

Project 2
Bij project twee is er ten opzichte van project 1 veel gedetailleerder omschreven wat de aanbesteder verwacht. In
Figuur 22 is te zien dat dit puntsgewijs gedaan is. De inschrijver weet op die manier precies wat er van hem
verwacht wordt. In dit geval een beschrijving waaruit blijkt dat de inschrijver de SHE op excellente wijze gaat
beheersen en met een focus op een viertal punten.
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Project 3
Bij project 3 is precies omschreven wat de aanbesteder van de inschrijver verwacht, zie Figuur 23. Er is beschreven
wat die voor subcriterium G2.1 verwacht, met uitsplitsing op twee onderdelen. Daarnaast geeft de aanbesteder bij de
omschrijving tevens aan hoe die het subcriterium beoordeelt
Aandachtpunten bij het maken van een analyse
De mate van gedetailleerdheid waarin de aanbesteders uitgewerkt hebben wat ze van de inschrijvers verwachten
verschilt per project. Bij project 1 is dat zeer beperkt omschreven. Bij project 2 en 3 werd er puntsgewijs beschreven
wat de inschrijvers moesten aanleveren.
De omschrijving van elk criterium geeft de inschrijvers cruciale informatie over de wijze waarop zij kunnen scoren op
elk gunningcriterium. Bij het analyseren van de gunningcriteria is het daarom van belang dergelijke informatie mee te
nemen. Er kan puntsgewijs aangegeven worden waaraan per criterium voldaan dient te worden.

3.2.3 Weging van de gunningcriteria
Project 1
De weging van de criteria is duidelijk in procenten aangegeven in de tabel ‘Subgunningscriteria’, zie Figuur 21.
Project 2
De weging van de gunningcriteria zijn bij dit project minder expliciet benoemd. Uit de berekening van de score op
subsubcriterium B kunnen echter de volgende gewichten gehaald worden:
SSSCi

0,4 = 40%

SSSCii 0,2 = 20%
SSSCiii 0,2 = 20%
SSSCiv 0,2 = 20%
Ook de weging van de subsubcriteria is op die manier opgegeven.

Figuur 25: Weging van de subsubsubcriteria i t/m iv van subsubcriterium B 'Plan van aanpak'.
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Project 3
De weging van de gunningcriteria zijn bij dit project expliciet benoemd. In een tabel is weergegeven wat de
gewichten zijn, uitgedrukt in een maximale puntenscore. Er is tevens een onderverdeling van de 20 punten van ‘G2
Kwaliteit’ gegeven, daar dat criterium uit enkele subcriteria bestaat.

Figuur 26: Weging van de gunningcriteria uitgedrukt in een puntenscore.

Aandachtpunten bij het maken van een analyse
Bij alle drie de projecten heeft de aanbesteder de weging van de gunningcriteria gegeven. Bij het ene project
uitgedrukt in procenten, bij de andere in een maximale puntenscore. Bij het maken van een analyse op de
gunningcriteria is dit belangrijke informatie die meegenomen dient te worden.

3.2.4 Beoordeling van de gunningcriteria
Project 1
Hoe de aanbesteder bij dit project te werk ging bij de beoordeling was niet bekendgemaakt. De inschrijvers wisten
enkel de weging van de gunningcriteria. Daardoor is het voor de inschrijver moeilijk te bepalen of het criterium
‘Levertijd of planning’ een prestatie- of kwaliteitscriterium is.
Project 2
Hier was uitgebreid omschreven hoe de aanbesteder te werk ging bij de beoordeling van de gunningcriteria. Uit
Figuur 25 is op te maken dat de beoordelingscommissie voor de beoordeling van subsubcriterium B, mede op basis
van de presentaties, één gezamenlijk rapportcijfer gaf. Dat rapportcijfer werd afgerond op een gehele getal. Dat cijfer
wordt vermenigvuldigd met het gewicht van het betreffende criterium. De gewogen uitkomsten van de
subsubsubcriteria worden vervolgens bij elkaar opgeteld zodat er een gewogen score ontstaat voor subsubcriterium
B. Hieruit is op te maken dat alle criteria kwaliteitscriteria waren, behalve SC 1 dat een prijscriterium is. Voor de
beoordeling daarvan werd een formule gebruikt.
Project 3
Ook voor dit project heeft de aanbesteder omschreven hoe die te werk gaat bij de beoordeling. De
beoordelingscommissie bestond uit drie beoordelaars. Van hun individueel gegeven rapportcijfers werd het
gemiddelde berekend. Dat gemiddelde werd vermenigvuldigd met de maximale puntenscore die te behalen was op
dat subcriterium. Hieruit valt op te maken dat alle criteria kwaliteitscriteria waren, behalve G1, dat een prijscriterium
is. Voor de beoordeling daarvan werd een formule gebruikt.
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Figuur 27: Berekening puntenscore op een subcriterium.

Aandachtpunten bij het maken van een analyse
Bij de drie behandelde projecten hebben niet alle aanbesteders omschreven hoe ze te werk gingen bij de
beoordeling van de gunningcriteria. Voor project 1 konden de inschrijvers daardoor niet inschatten hoe ze zouden
presteren op de gunningcriteria. Bij de andere projecten kon dat wel. De score van alle gunningcriteria werden
uitgedrukt in punten. De punten die gescoord werden op kwaliteit, werden opgeteld bij de score op prijs. Om die
reden zijn de gehanteerde beoordelingsmodellen van project 2 en 3 onder te brengen bij het Puntensysteem.
Aan de hand van een analyse naar de wijze waarop de aanbesteder beoordeelt, kan de inschrijver bepalen welk
beoordelingsmodel de aanbesteder gebruikt. Deze informatie dient meegenomen te worden wanneer er een analyse
gemaakt wordt op de gunningcriteria.
Daarnaast zijn de gunningcriteria tevens toe te kennen aan een soort, namelijk prijs-, prestatie- of kwaliteitscriteria.
En gerelateerd daaraan in hoeverre de beoordeling objectief uitgevoerd zal worden.

3.2.5 Invulling geven aan de gunningcriteria
Voor elk gunningcriterium is onderzocht of het betrekking had op het bouwproces of bouwproduct. Of het tenderteam
of iemand daarbuiten actie ervoor moest ondernemen en welk product aangeleverd diende te worden. Voornoemde
informatie over elk criterium is van belang om in de volgende paragraaf aandachtspunten op te kunnen stellen. Die
worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van een plan van aanpak voor de analyse van gunningcriteria.
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Gunningcriteria
subcriteria

subsubcriteria

betrekking op

actiehouder(s)

product

Prijs

-

-

Proces &
product

TT

Offerte in het model

C2

Levertijd of
planning

-

-

Proces

TT / Uitv

C3

Kwaliteit

-

-

Product

TT

-

-

Proces

TT

-

-

Proces

TT

Omschrijving

-

-

-

TT

Offerte in het model

-

-

Proces &
product

TT

Begroting

-

Proces

TT

Omschrijving/
presentatie

-

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Proces
Proces

TT / Uitv
TT / Uitv

-

Proces

TT / Uitv

Casus

-

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak
Plan van Aanpak
Omschrijving/
presentatie
Omschrijving/
presentatie

nr.

criteria

Project

1

C1

Project

Werk
derden
Overlast
omgeving
in gebruik
Uitwerking
in offerte
model
2

SC1

Prijs

SSCA

Kwaliteit

SSCB

Kwaliteit

SSSCi

Kwaliteit

,,

SSSCii

Kwaliteit

,,

SSSCiii
SSSCiv

Kwaliteit
Kwaliteit

SSCC

Kwaliteit

,,
,,
Relevante expertise
van sleutelfiguren

SSCD

Kwaliteit

Project

3

G1

Prijs

-

-

G2

Kwaliteit

Plan van aanpak

G2.1

Kwaliteit

,,

G2.2

Kwaliteit

,,

G2.3

Kwaliteit

,,

G2.4

Kwaliteit

,,

Projectorganisatie en
-management
Werkwijze en
risicobeheersing
Planning
Voorkomen van
overlast en
communicatie

C4
C5
C6

Safety, Health,
Environment
Plan van aanpak
technisch onderhoud
en beheer

Aanpak van risico
gestuurd onderhoud
Borging van de
uitvoering
Communicatie
Transitie

Proces &
product
Proces

Datum en/of
planning
Product
specificaties
Percentage eigen
uren

TT

Begroting

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Proces

TT / Uitv

Plan van Aanpak

Tabel 22: Analyse van de wijze waarop invulling is gegeven aan de gunningcriteria van project 1, 2 en 3. Onder de actiehouders
staat ‘TT’ voor tenderteam en ‘Uitv’ voor de uitvoering.

Voor de drie onderdelen ‘betrekking op’, ‘actiehouder’ en ‘product’ wordt hieronder een toelichting gegeven hoe de
criteria aangepakt dienen te worden.
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Betrekking op
Uit de analyse van de gunningcriteria is op te maken dat veel criteria betrekking hebben op het bouwproces. Er dient
omschreven te worden hoe de inschrijver te werk gaat, hoe de planning eruit ziet en hoe risico’s geborgd worden.
Daarnaast vraagt de aanbesteder welke personen in het uitvoeringsproces worden betrokken en wat hun ervaring is
met soortgelijke projecten.
Er is een enkel gunningcriterium aangetroffen die direct betrekking had op het product, namelijk C3. Er mochten
alternatieven aangedragen worden, mits die gelijkwaardig waren aan de originele fabricaten.
Actiehouders
Om invulling te geven aan de gunningcriteria zijn er verschillende personen bij betrokken. Het meeste werk wordt
verricht binnen het tenderteam (TT) door de calculatoren. De uitvoering (projectleider / werkvoorbereider /
uitvoerder) dient met name betrokken te worden bij de criteria die betrekking hebben op het bouwproces. Hun visie
op de uitvoering moet namelijk verwerkt worden in het product dat voor een gunningcriterium aangeleverd dient te
worden. Daarnaast zal de aanbesteder de aannemer die het werk gegund heeft gekregen controleren of zijn
uiteindelijke werkwijze strookt met wat er tijdens de aanbestedingen door de aannemer beloofd is. Dit duidt het
belang aan dat ook de uitvoering zijn input moet geven voor gunningcriteria die betrekking hebben op het
bouwproces. Omdat die personen van de uitvoering echter niet fulltime werkzaam zullen zijn voor de calculatie,
dienen zij tijdig benaderd te worden. Op die manier kan tijd voor hen gereserveerd worden voor de uitvoering van
betreffende werkzaamheden.
Product
De aanbesteder beoordeelt de gunningcriteria aan de hand van de producten die aangeleverd dienen te worden
door de inschrijver. In veel gevallen, dient er een omschrijving gegeven te worden door de inschrijver, hoe die
invulling geeft aan het criterium. Die omschrijving dient in de meeste gevallen opgenomen te worden in een Plan van
Aanpak.
Aandachtpunten bij het maken van een analyse
Wanneer de inschrijver weet welke gunningcriteria gehanteerd worden binnen het project moet bepaald worden wie
het meest geschikt is om het product te leveren voor elk gunningcriterium. De meeste criteria van de geanalyseerde
projecten hebben betrekking op het uitvoeringsproces. Wanneer de aanbesteder vraag een plan van aanpak te
schrijven voor het uitvoeringsproces, is het belangrijk hierbij het uitvoeringsteam te betrekken. Dat wat er in het plan
van aanpak beloofd wordt tijdens de aanbesteding, moet na gunning namelijk ook waargemaakt worden tijdens de
uitvoering.

3.3

Conclusie

In dit hoofdstuk diende antwoord gegeven te worden op een drietal onderzoeksvragen. Dit met betrekking tot de
toepassing van gunningcriteria door aanbesteders, op welke aspecten die gunningcriteria omschreven worden en
onderzocht dienen te worden.
Om te bepalen welke gunningcriteria zoal bij servicebouw projecten toegepast worden zijn drie EMVI
aanbestedingen onderzocht waaraan Heijmans Utiliteit Services Eindhoven heeft deelgenomen. Er is gebleken dat
de gunningcriteria die in die drie projecten toegepast zijn voornamelijk betrekking hebben op het bouwproces en niet
zozeer op het bouwproduct. Gezien de eigenschappen van servicebouw projecten is dit ook wel te verklaren. Veelal

Technische Universiteit Eindhoven

Heijmans

53

gaat het om renovaties, verbouw- en onderhoudsprojecten. Bij die projecten levert de omgeving waarin het project
uitgevoerd wordt vaak de nodige uitdagingen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de bouwwerkzaamheden wanneer
er gebouwd moet worden in een pand dat in gebruik is?
De gunningcriteria die toegepast worden zijn daarom ook zeer project specifiek. Elke aanbesteder omschrijft en
beoordeelt de criteria op eigen wijze, zoals die passen bij het project in aanbesteding. Het heeft om die reden geen
zin om allerlei oplossingen te bedenken die calculatoren kunnen toepassen om aan gunningcriteria te kunnen
voldoen. Belangrijker is tot een plan van aanpak te komen voor een analyse op gunningcriteria. Zodat van elk
gunningcriterium dat toegepast wordt bij een project een helder beeld geschapen kan worden.
Om te kunnen scoren op de gunningcriteria, dient daarop dus een goede analyse uitgevoerd te worden. Er moet een
helder beeld geschapen worden van de criteria en hoe aan die criteria voldaan kan worden. Om invulling aan
gunningcriteria te geven die betrekking hebben op het bouwproces moeten niet alleen actoren binnen het
tenderteam actie ondernemen, ook de uitvoering heeft hierin een aandeel. Hier dient bij het samenstellen van het
tenderteam en het maken van een planning voor de aanbesteding rekening mee gehouden te worden.
Afhankelijk van de informatie die de aanbesteder verstrekt, kan ook inzicht verkregen worden in de wijze waarop de
gunningcriteria beoordeeld worden. Aan de hand van die informatie is te achterhalen om wat voor soort criteria het
gaat (prijs-, prestatie- en/of kwaliteitscriteria). Hoe elk criterium beoordeeld wordt (door een beoordelingscommissie
of middels een berekening) en wat de maximaal te behalen score is.
Op basis van die informatie kan vervolgens door de inschrijver bepaald worden in welke mate die kan voldoen aan
elk criterium. Op die manier creëert die inzicht in of kan die een inschatting maken van zijn eigen score bij de
aanbesteding.
Bij het analyseren van de aanbestedingsstukken dienen daarom de gunningcriteria op de volgende aspecten
onderzocht te worden bij het opstarten van calculatie:
Nr.

Specificatie

Eenheid

01

Code

In cijfers en/of letters

02

Titel

In tekst

03

Omschrijving, mogelijk puntsgewijs

In tekst

04

Weging / maximale score

05

Wijze van beoordelen

06

Soort criterium

07

Optie: Wijze van beoordelen kwaliteitscriterium

08

Actiehouder

In percentage of getal
- Met of zonder formule
- Uitgedrukt in rapportcijfer / puntenscore /
euro’s
Prijs- / prestatie- / kwaliteitscriterium
- Rapportcijfer / puntenscore
- Beoordelingsschaal
In tekst

09

Oplossingsmogelijkheden

In tekst

10

Beoogde score

In getal / euro’s

Tabel 23: Te verzamelen informatie per gunningcriterium.

Voornoemde aspecten zijn voortgekomen uit de analyse op de toegepaste gunningcriteria bij drie EMVI projecten. In
het te ontwerpen hulpmiddel dienen deze aspecten dan ook terug te komen. Op die manier borgt het hulpmiddel dat
een helder beeld geschapen wordt van de gunningcriteria.
Vervolgonderzoek, gericht op gunningcriteria in het algemeen en niet enkel voor service gerelateerde projecten, zal
moeten aantonen of de voornoemde tien punten geldig zijn voor alle gunningcriteria.
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4 HET HUIDIGE INTEGRALE CALCULATIEPROCES
De vorige hoofdstukken zijn ingegaan op de beoordelingsmodellen en gunningcriteria die gehanteerd worden bij
EMVI aanbestedingen. Dit hoofdstuk gaat in op het integrale calculatieproces, waarvoor een strategie opgesteld
wordt om tot een gepaste aanbieding te komen voor een EMVI aanbesteding. De samenwerking tussen de
verschillende actoren in het calculatieproces en de totstandkoming van de demarcatielijst. De onderzoeksvragen die
hierbij centraal staan zijn:


Hoe wordt momenteel een strategie opgesteld voor een EMVI aanbesteding?



Hoe verloopt de samenwerking binnen het tenderteam?



Hoe wordt omgegaan met de demarcaties gedurende het integrale calculatieproces?

In de eerste paragraaf wordt ingegaan op strategie die opgesteld wordt voor een EMVI aanbesteding. Paragraaf 4.2
gaat in op het tenderteam en de samenwerking daarbinnen. In de derde paragraaf worden de demarcaties
behandeld. Tot slot wordt een conclusie getrokken in paragraaf 4.4, waarin verbeterpunten worden aangedragen
voor het huidige integrale calculatieproces. Die verbeterpunten dienen daartoe meegenomen te worden in het te
ontwerpen hulpmiddel.

4.1

Strategie voor waardecreatie bij een EMVI aanbesteding

Om beter te presteren bij EMVI aanbestedingen is in voorgaande hoofdstukken onderzocht hoe opdrachtgevers
bepalen welke inschrijving het economisch meest voordelig is. De inschrijvingen worden op een aantal
gunningcriteria beoordeeld met behulp van een beoordelingsmethode die de opdrachtgever voor de aanbesteding
bekend heeft gemaakt. De inschrijvingen worden op zowel prijs als kwaliteit beoordeeld.
Bij de totstandkoming van de aanbieding moet bij een EMVI aanbesteding dus niet enkel meer op prijs gefocust
worden, maar ook op kwaliteit. De wensen van de opdrachtgever zijn verwoord in zogenaamde gunningcriteria. Hoe
beter er met de inschrijving is ingespeeld op die criteria, des te groter de kans op een hoge score voor het onderdeel
kwaliteit.
Om tot een aansluitende aanbieding te komen moeten die gunningcriteria meegenomen worden in het
calculatieproces. Om te borgen dat het gewenste projectresultaat gerealiseerd wordt, in dit geval een passende
aanbieding op zowel prijs als kwaliteit, heeft W. Edwards Deming een beheerscyclus opgesteld. Die cyclus bestaat
uit de stappen ‘Plan’, ‘Do’, ‘Check’ en ‘Act’ (Bos & Harting, 2006).

Figuur 28: De Deming-cyclus.
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Bij het ICP zouden die activiteiten er als volgt uit moeten zien:
1.

Plan:

Het opstellen van de strategie voor het project, waar de gunningcriteria deel van uitmaken;

2.

Do:

De calculatoren geven invulling aan de strategie gedurende de calculatiewerkzaamheden;

3.

Check: Gedurende het calculatieproces wordt de voortgang gecontroleerd, de zogenaamde bewaking van
de strategie;

4.

Act:

Op grond van de resultaten die uit de check komen, kan besloten worden actie te ondernemen.

De vier voornoemde stappen zijn vervolgens in relatie gebracht het integrale calculatieproces.

4.1.1 Relatie tussen het integrale calculatieproces en EMVI
De relatie tussen het integrale calculatieproces en een EMVI aanbesteding is hieronder in kaart gebracht. Dit is
gedaan aan de hand van het model van de EMVI aanbesteding uit hoofdstuk 2 (Figuur 13op pagina 20). De
strategie die voor de aanbesteding opgesteld wordt is hierin het verbindend element.

Figuur 29: Relatie tussen een EMVI aanbesteding en het huidige calculatieproces.

Vervolgens is onderzocht hoe de relatie tussen de strategie en het integrale calculatieproces eruit ziet. Die relatie is
inzichtelijk gemaakt door de strategie te koppelen aan het model van het integrale calculatieproces uit hoofdstuk 1
(Figuur 4 op pagina 6). In Figuur 30 zijn de relaties weergegeven.
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Figuur 30: Strategie in relatie met het model van het integrale calculatieproces.

In bovenstaand figuur zijn een aantal stappen weergegeven die betrekking hebben op de strategie en die uitgevoerd
werden net voor en tijdens het calculatieproces. Die stappen zijn als volgt:


Stap 1: Het opstellen van de strategie, die vastgelegd wordt in het tenderplan (PLAN);



Stap 2: Het bekendmaken van de strategie (PLAN);



Stap 3: Het implementeren van de strategie (DO/ACT);



Stap 4: Bewaken van de strategie (CHECK/ACT);



Stap 5: Afronden van de aanbieding.

Elke stap wordt nu nader toegelicht.
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4.1.2 Stap 1: Opstellen van een strategie
4.1.2.1 Huidige situatie
Voordat gestart werd met de calculatie van het project, is er een strategie opgesteld door de tendermanager. Deze
stap valt onder de stap ‘Plan’ van Deming. Voor het opstellen van de strategie is er gebruik gemaakt van een
document dat daarvoor beschikbaar is in het Heijmans Utiliteit Management Systeem (HUMS), het zogenaamde
tenderplan. Het tenderplan bestaat uit de volgende onderdelen die direct te maken hebben met de strategie:
Inhoud van het tenderplan m.b.t. strategie
Hoofdstuk ‘Projectbeschrijving + Scope’


Gunningcriteria;



Concurrentie.

Hoofdstuk ‘Partijen’


Opdrachtgever + ervaring met…



Beoordelingscommissie + ervaring met…

Hoofdstuk ‘USP’s + Strategie’


Expliciete en impliciete klantvraag;



Kansen en bedreigingen;



Unique Selling Points (USP’s);



Waarom wij winnen;



Waarom wij verliezen.

Tabel 24: Onderdelen binnen het tenderplan die te maken hebben met de strategie.

Per onderdeel is er in het tenderplan een korte toelichting gegeven hoe die omschreven en vastgelegd diende te
worden. Om die omschrijving op te kunnen geven won de tendermanager informatie in bij een aantal personen.
Hiertoe behoren o.a. de manager Services Bouw en Services Techniek en een projectleider die veel kennis had van
de omgeving van het project. Hieronder worden de voornoemde onderdelen uit Tabel 24kort toegelicht.
4.1.2.2 Tenderplan: hoofdstuk ‘Projectbeschrijving + Scope’
Gunningcriteria
Er moest omschreven worden hoe de gunningcriteria eruit zagen. Daarbij is een korte instructie gegeven, namelijk:
kwalitatief vs. kwantitatief, onderdelen, scores, scenario’s, etc.
Om die informatie te verkrijgen zijn de gunningleidraad en de algemene bepaling doorgenomen van het project. Er
werd omschreven hoe de criteria eruit zagen, het beoordelingsmodel komt hier verder niet in voor. Er zijn verder ook
geen scenario’s doorgerekend voor de aanbesteding.
Concurrentie
De concurrenten moesten omschreven worden. De instructie die hierbij gegeven is, is als volgt: aantal partijen,
welke partijen, etc.
Voor het bouwkundige deel en de installaties waren apart de concurrenten opgegeven. Dergelijke informatie kon
verkregen worden doordat de concurrenten tevens aanwezig waren bij de schouw van de projectlocatie. Is dat niet
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het geval, dan vragen de calculatoren tijdens de aanvraag van offertes of andere partijen dezelfde aanvraag hebben
gedaan voor hetzelfde project.
4.1.2.3 Tenderplan: hoofdstuk ‘Partijen’
Opdrachtgever + ervaring met…
Er moest omschreven worden wie de klant was; wat zijn de angsten en behoeften waren; welke projecten Heijmans
reeds had uitgevoerd bij die klant, etc.?
Bij servicebouw komen vaak aanvragen van vaste klanten binnen, waar ook al veel werk is uitgevoerd.
Projectleiders zijn dan erg bekend op de projectlocatie van het project in aanvraag en kunnen daardoor de
tendermanager van veel informatie voorzien.
Wanneer er een preselectie heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding, kan dergelijke klantinformatie ook van
commercie binnen Heijmans afkomen.
Beoordelingscommissie + ervaring met…
Er moest omschreven worden welke personen de inschrijving beoordeelden, wat is hun achtergrond en expertise
was en wie de meeste invloed had?
Deze vraag werd direct weggelegd bij de projectleider.
4.1.2.4 Tenderplan: hoofdstuk ‘USP’s + Strategie’
Expliciete en impliciete klantvraag
De klantvraag moest uiteengezet worden, zoals die in de gunningleidraad vermeld is en de vraag achter de
klantvraag.
De waarom-vraag speelde hierbij een belangrijke rol. Waarom wilde de klant het project uitgevoerd hebben? Als
voorbeeld het brandwerend maken van wanden. De reden hierachter was het upgraden van de brandveiligheid
zodat het pand weer aan de huidige regelgeving voldeed. Daarmee werd uiteindelijk het certificaat brandveiligheid
verkregen dat benodigd is om de productielocatie open te houden. Die informatie was te vinden in de algemene
bepalingen van het project.
Kansen en bedreigingen
De (commerciële) kansen en bedreigingen van het project moesten omschreven worden en de hoe die te verzilveren
of te elimineren waren.
Unique Selling Points (USP’s)
De Unique Selling Points moesten omschreven worden en hoe Heijmans zich daarmee kon onderscheiden ten
opzichte van haar concurrenten.
Waarom wij winnen
Er moest omschreven worden welke unieke aspecten Heijmans onderscheiden of haar aanbieding van die van de
concurrentie?
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Waarom wij verliezen
Er moest omschreven worden welke unieke aspecten van de concurrenten Heijmans belemmerden op haar weg
naar succes? En hoe die weg te nemen waren?
4.1.2.5 Knelpunten bij het opstellen van de strategie
Uit het onderzoek naar EMVI aanbestedingen is echter gebleken dat aanbesteders de inschrijvingen op een
kwantitatieve manier beoordelen. Afhankelijk van de beoordelingsmethode wordt voor elk gunningcriterium een
waardering in euro’s of punten gegeven. De inschrijving met de hoogste of laagste totaalscore wint de aanbesteding.
Bij het opstellen van de strategie voor een project wordt het tenderplan gebruikt. De inhoud daarvan is voornamelijk
kwalitatief van aard. Voor elk onderdeel wordt kort en bondig de situatie omschreven zoals die zich bij dat project
voordoet. Er wordt naast die kwalitatieve benadering niet op een kwantitatieve wijze naar de strategie gekeken. De
aanbesteder beoordeelt de inschrijvingen echter wel op een kwantitatieve manier. Heijmans moet die kwantitatieve
benadering van de strategie afstemmen op de wijze waarop de aanbesteder de inschrijvingen beoordeeld. Op die
manier krijgt Heijmans al voor en gedurende het calculatieproces inzicht in de mogelijke uitkomsten van de
aanbesteding. Met dat inzicht kan er onderbouwd worden met welke inschrijfprijs en mate van kwaliteit er
ingeschreven dient te worden.
Een dergelijke kwantitatieve benadering van de strategie voor een EMVI aanbesteding is nog nooit gemaakt bij het
bedrijfsbureau Services. Het hoofd bedrijfsbureau heeft echter wel aangegeven dat die voor een groter
utiliteitsproject eens een berekening heeft gemaakt. Een voorbeeld hiervan wordt in bijlage G nader toegelicht.
Daarnaast was de analyse op de gunningcriteria inhoudelijk ook te beperkt. In hoofdstuk 3 is er tot een plan
gekomen hoe een analyse op de gunningcriteria eruit moet zien. De tien punten die in Tabel 23 opgesteld zijn,
komen niet allen terug in het tenderplan. Veelal wordt enkel de titel en de weging van het gunningcriterium
opgenomen in het Tenderplan (punten 02 en 04 uit de tabel).

4.1.3 Stap 2: Bekendmaken van de strategie
4.1.3.1 Huidige situatie
De strategie is vervolgens bij de kick-off bekendgemaakt aan het tenderteam. Ook deze stap valt onder de stap
‘Plan’ van Deming. Daartoe worden de onderdelen die in het Tenderplan omschreven zijn besproken. Ook wordt er
getracht een (integraal) beeld te vormen van het project op basis van de geringe informatie die in dit stadium bekend
is.
4.1.3.2 Knelpunten bij het bekendmaken van de strategie
De informatie die tijdens de kick-off besproken is, is voornamelijk kwalitatief van aard, op de ramingen van bouw,
elektrotechniek en werktuigbouw na. De aspecten van de EMVI aanbesteding zijn ook nog niet op een dusdanige
manier besproken dat iedereen kennis heeft van het beoordelingsmodel en de gunningcriteria. Evenals de
doelstellingen zijn met betrekking tot het te behalen punten op gebied van prijs en kwaliteit. Dit komt onder meer
doordat er in het Tenderplan ook niet uitvoerig op die onderdelen ingegaan wordt.
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4.1.4 Stap 3: Implementeren van de strategie
4.1.4.1 Huidige situatie
De strategie is tijdens de kick-off al bekendgemaakt aan de calculatoren. Zij startten vervolgens met calculeren om
de kostprijs van het project te bepalen. Tijdens die werkzaamheden moesten zij tevens de strategie implementeren
die voor het project is opgesteld. Dit is de zogenaamde ‘ Do’ stap van Deming.
Om de strategie te implementeren moest de vooraf bepaalde score behaald worden op kwaliteit. Dit kon
gerealiseerd worden door in een bepaalde mate invulling te geven aan de wensen die de opdrachtgever verwoord
heeft in de zogenaamde gunningcriteria.
Voor de gunningcriteria moesten oplossingen bedacht worden. Veelal zijn meerdere oplossingen toepasbaar, de ene
duurder dan de ander. Uit de mogelijke oplossingen werd een selectie gemaakt die geïmplementeerd werd in het
project.
Uit het onderzoek naar gunningcriteria in hoofdstuk 3, is gebleken dat de gunningcriteria vooral betrekking hebben
op het bouwproces. Om aan te tonen dat (deels) aan de criteriavoldaan werd, is gevraagd een Plan van Aanpak of
bijvoorbeeld een Planning in te dienen.
4.1.4.2 Knelpunten bij het implementeren van de strategie
Wat blijkt uit reacties van calculatoren is dat de onderdelen die de kwaliteit in het project tastbaar maken, zoals het
plan van aanpak, vaak nog het achter geschoven kind zijn. De gunningcriteria worden dan ook nauwelijks besproken
door het tenderteam. Prijsbepaling is hetgeen waarop gefocust wordt, terwijl het in sommige gevallen juist kwaliteit
moet zijn waar de aandacht op gevestigd moet zijn. Dit is afhankelijk van het gewicht die de aanbesteder aan de
verschillende gunningcriteria toekent.
Daarnaast was de informatiedeling tussen de actoren in het tenderteam ook niet optimaal. Informatie werd beperkt
gedeeld waardoor er een slecht integraal beeld gevormd werd van het project. Paragraaf 4.2 gaat dieper in op het
tenderteam en de samenwerking binnen dat team.

4.1.5 Stap 4: Bewaken van de strategie
4.1.5.1 Huidige situatie
Verondersteld is dat op zowel prijs als kwaliteit actief bewaakt wordt gedurende het calculatieproces. Bij de
observatie van een integraal calculatieproces was immers gebleken dat de voortgang van het calculatiewerk gepeild
werd gedurende de tenderteamvergaderingen.
Volgens de HUMS zouden er een tweetal validaties uitgevoerd moeten worden gedurende de calculatie. Die zijn als
volgt beschreven:


‘IV.1.3.05 Validatie concept begroting’ = Het controleren van de concept begroting op omissies.



‘IV.1.3.08 Validatie kostprijs’ = Controleren van de documenten t.b.v. de kostprijs op omissies, waarbij
kansen en bedreigingen afgewogen moeten zijn.

Deze twee validaties hebben betrekking op de kostprijs. Er wordt niet gecontroleerd welke score er met de huidige
plannen op kwaliteit behaald wordt, terwijl hier wel op beoordeeld wordt door de aanbesteder.
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Binnen de HUMS is er tevens nog een procesomschrijving beschikbaar omtrent het maken van een Plan van
Aanpak. Daarbinnen wordt enkel gecontroleerd of de beloften van het Plan van Aanpak na gunning uitvoerbaar zin
en of die beloften verwerkt zijn in de begroting. De mate waarin invulling is gegeven aan de gunningcriteria en
daarmee de score op kwaliteit, wordt niet gecontroleerd.
4.1.5.2 Knelpunten bij de bewaking van de strategie
Het werkelijk controleren in welke mate er invulling is gegeven aan de gunningcriteria staat dus niet beschreven in
de HUMS. Ook het hoofd bedrijfsbureau heeft aangegeven dat er gedurende de calculatie niet gecontroleerd wordt
in hoeverre er voldaan wordt aan de gunningcriteria voor de aanbesteding. Een validatie op kwaliteit ontbreekt dus
nog binnen het calculatieproces.

4.1.6 Stap 5: Afronden van de aanbieding
4.1.6.1 Huidige situatie
Tijdens de afronding van het integrale calculatieproces vinden er twee vergaderingenplaats: de technische en
commerciële afronding.
Bij de technische afronding worden aanbieding en tenderproducten samengevoegd, gecontroleerd op volledigheid
en geverifieerd met de eerder opgestelde strategie. Gedurende de commerciële afronding wordt de verkoopprijs
bepaald en definitief beslist of er al dan niet ingeschreven wordt.
Wanneer gedurende het calculatieproces een goede bewaking uitgevoerd wordt op prijs en kwaliteit, dan is al in
beeld in welke mate de inschrijving aansluiten bij de vooraf opgestelde strategie. Tijdens de technische afronding
kan er daardoor sneller door de evaluatie gegaan worden waarbij de strategie geverifieerd wordt.
4.1.6.2 Knelpunten bij het afronden van de aanbieding
De twee afrondingen zijn noodzakelijk om tot een definitieve aanbieding te komen. Het project moet sowieso
doorgenomen worden met de managers van Services en de directie. De hiervoor voorgestelde validatie op kwaliteit
kan tijdens deze twee besprekingen meegenomen worden. Op die manier is direct inzichtelijk in welke mate
Heijmans inspeelt op de gunningcriteria van het project.

4.1.7 Evaluatie van de aanbieding
4.1.7.1 Huidige situatie
De hiervoor behandelde stappen gingen in op kwaliteitsborging binnen het calculatieproces. Dit is gedaan aan de
hand van de Deming-cyclus. Er is op projectniveau onderzocht hoe een gewenst projectresultaat behaald kan
worden. Het gewenste projectresultaat is een passende aanbieding voor de klant, op zowel prijs als kwaliteit. Of dat
projectresultaat werkelijk het gewenste resultaat is voor de opdrachtgever, moet blijken uit de waardering die die
eraan toekent tijdens de aanbesteding.
Het is voor het tenderteam noodzakelijk feedback te krijgen op de aanbieding die gedaan is aan de opdrachtgever.
Zo kan er getoetst worden of het tenderteam werkelijk het gewenste resultaat heeft geleverd. Of het tenderteam nou
een goede, matige of slechte aanbieding heeft gedaan, er kan altijd geleerd worden van de feedback die de
opdrachtgever geeft. Op die manier kunnen de aanbiedingen die in de toekomst gemaakt worden nog beter
afgestemd worden op de vraag van de opdrachtgever.

62

J.B.W. Stams

4.1.7.2 Knelpunten bij het evalueren van de aanbieding
Zeker bij EMVI aanbestedingen, waarbij ook op kwaliteitsaspecten beoordeeld wordt, is het belangrijk die feedback
te krijgen van de opdrachtgever. Dit soort aanbestedingen zijn nieuw voor zowel aanbesteders als de inschrijvers.
Ook voor Heijmans Utiliteit Services, als inschrijver zijnde, zijn EMVI aanbestedingen nog nieuw. Er is nog weinig
kennis beschikbaar of de daadwerkelijke tenderproducten aansluiten bij de vraag van de klant. Het is daarom aan te
raden, wanneer de aanbesteder daarvoor open staat, uitgebreide feedback te vragen op de inschrijving. Die
feedback dient vervolgens besproken te worden met het gehele tenderteam.

4.2

Het tenderteam en de samenwerking in het huidige integrale
calculatieproces

Naast de strategie is er tevens onderzoek uitgevoerd naar het tenderteam en de samenwerking binnen dat team.
Het tenderteam, bestaande uit de tendermanager en calculatoren van bouw, elektrotechniek en werktuigbouw,
bepaalt in samenwerking de kostprijs van hetzelfde project. Om tot die kostprijs van het project te komen winnen de
calculatoren informatie in bij allerlei personen, bij zowel medewerker van Heijmans als externen.

4.2.1 Actoren in het calculatieproces
In subparagraaf 1.2.2is er reeds een model geïntroduceerd
waarin de relaties tussen de actoren in het calculatieproces
globaal inzichtelijk

is

gemaakt.

Dat model

is

nogmaals

weergegeven in Figuur 31.
Om een concreter beeld te verkrijgen van alle betrokkenen zijn
observaties uitgevoerd op het integrale calculatieproces. Ook zijn
interviews bij tenderteamleden afgenomen en is de HUMS
geanalyseerd.
Uitgangspunt hierbij is het contact dat de tenderteamleden
hebben met elkaar en naar buiten. Het contact met actoren van
buiten het tenderteam kan betreffen met werknemers van
Heijmans zelf, maar ook van andere bedrijven. Het komt
daarnaast ook voor dat twee actoren die niet tot het tenderteam
behoren, met elkaar in contact staan betreffende het project. Die

Figuur 31: Relaties tussen actoren in het integraal
calculatieproces.

relaties zijn buiten beschouwing gelaten. Ze zijn namelijk minder relevant voor het onderzoek naar het integrale
calculatieproces met de focus op het tenderteam. In Tabel 25 zijn de actoren die bij het calculatieproces betrokken
zijn weergegeven.
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Bouw
Elektrotechniek
Werktuigbouw
Tendermanager

Tenderteam

Heijmans

Externen

Tendermanager
Calculator E
Calculator W

Uitvoering (uitv)
Inkoop
Civiel / Wegen
CCBW
Uitvoering
Inkoop
Systemen
Civiel

Onderaannemers (oa.)
Leveranciers (lev.)

Tendermanager
Calculator B
Calculator W

Tendermanager
Calculator B
Calculator E

Uitvoering
Inkoop
Meet- en regeltechniek

Calculator B
Calculator E
Calculator W
(Hoofd bedrijfsbureau)

Directie
Commercie
Manager Services Bouw
Manager Services Techniek
Jurist
Secretariaat

Onderaannemers
Leveranciers
Adviseurs
Overheid
Brandweer
Onderaannemers
Leveranciers
Brandweer
Overheid
Adviseurs
Opdrachtgever
PvA - schrijver

Tabel 25: Actoren die betrokken zijn bij een integraal calculatieproces bij het bedrijfsbureau Services in Eindhoven.

In tegenstelling tot het eerdere model is ervoor gekozen een verdere uitsplitsing te maken van de actoren die niet tot
het tenderteam behoren. Onder de voorheen ‘Externen’ konden namelijk werknemers van Heijmans en van andere
bedrijven behoren. Die twee groepen zijn nu apart van elkaar weergegeven.
De calculatoren binnen het tenderteam worden aangestuurd door de tendermanager. In de meeste gevallen wordt
die rol vervuld door het hoofd bedrijfsbureau. Het komt echter ook wel eens voor dat die rol toebedeeld wordt aan
een calculator.
De volgende stap is het inzichtelijk maken van de relaties tussen die actoren.
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4.2.2 Relaties tussen de actoren in het integraal calculatieproces
Om de relaties tussen alle betrokkenen bij het calculatieproces inzichtelijk te maken, is het model in Figuur 31 als
uitgangspunt genomen en vervolgens verder uitgebreid. Het nieuwe model is weergegeven in Figuur 32.

Figuur 32: Actoren en hun onderlinge relaties bij een integraal calculatieproces.

In bovenstaand figuur is de groepsindeling in Tenderteam, Heijmans en Externen weergegeven zoals die ook is
gehanteerd in Figuur 20. De relaties tussen de verschillende actoren zijn met pijlen aangegeven.
Er zijn vier soorten relaties te onderscheiden aan de hand van de kleur van de pijl:


Rood:

Relaties tussen de tendermanager en de calculatoren;



Blauw:

Relaties tussen de calculatoren;



Groen: Relatie tussen de tendermanager en de uitvoering bouw;



Grijs:

Relaties tussen een tenderteamlid en overige Heijmans medewerkers en externen.

Daar binnen dit onderzoek gefocust wordt op de samenwerking binnen het tenderteam, zijn de rood en groen
gekleurde relaties nader onderzocht. Uit observaties is gebleken dat er veel belangrijke informatie over de
aanbesteding van de uitvoering vandaan komt. Daarom is die relatie ook nader omschreven. De relaties (grijs)
tussen de tenderteamleden en overige medewerkers van Heijmans en externen zijn verder niet onderzocht.
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4.2.2.1 Relaties tussen tendermanager en calculatoren
De relaties tussen de tendermanager en de calculatoren zijn rood gekleurd in Figuur 32. Het contact tussen deze
actoren is voornamelijk organisatorisch van aard. Volgens de HUMS zijn allen betrokken bij de processtappen in
Tabel 26. Elke processtap wordt uitgevoerd met een bepaald doel en er worden een aantal documenten bij gebruikt.
Nr.

Processtap

IV1.2.05

Kick-off

-

Tenderteamvergadering

IV1.3.01

Startbespreking prijs

Doel
Overbrengen van de strategie op het
tenderteam
Voortgang calculatie
Kansen en risico’s
Uitleggen wat er gecalculeerd wordt
Wijze van uitvoeren
Bijzonderheden van het project
Informatie overdragen en bespreken van de
prijsvorming, met afgeleide doelen:
- Taakverdeling
- Overdragen/vaststellen doelstellingen m.b.t.
uitwerking calculatie
- Bekendmaking betrokken partijen/personen
bij tender

IV1.3.02

Inventarisatiefase project

Beeld vormen van de aanvraag en calculatie
Kansen- en risicodossier aanvullen
Inventarisatie vragen t.b.v. nota van
inlichtingen

IV1.3.05

Validatie concept begroting

Controleren van de begroting op omissies

IV1.3.07

Bepalen kostprijs

Concept begroting omzetten tot kostprijs

IV1.3.08

Validatie kostprijs

Controle documenten op omissies, met
afweging van kansen- en risico’s

IV1.5.07

Controle consequenties
inhoud PvA

Verwerken van beloften uit Plan van Aanpak
in prijsvorming

IV1.5.01

Vraaganalyse voor het PvA

Analyse van de aanvraagstukken. De vraag
van de klant en hoe daar een onderscheidend antwoord op te gegeven.

IV1.6.01

Technische afronding

Samenvoegen van aanbieding /
tenderproducten en controleren op
volledigheid en verifiëren met eerder
gevormde strategie

IV1.6.04

Gereedmaken financiële
stukken

Gereedmaken van financiële stukken

Documenten
Tenderplan

Aanvraagdocumenten

Aanvraagdocumenten
Go/NoGo formulier
Kansen- en risicodossier
Kick-off verslag
Tenderplan
Calculatieplanning
Aanvraagdocumenten
Go/NoGo formulier
Kansen- en risicodossier
Kick-off verslag
Tenderplan
Demarcatieoverzicht
Vragenlijst
Concept begrotingen B/E/W
Concept begrotingen B/E/W
Offerte beslisstaat
Uitvoeringsplanning
Concept eindblad
Kansen- en risicodossier
Concept begrotingen B/E/W
Concept eindblad
Kansen- en risicodossier
Offerte beslisstaat
Uitvoeringsplanning
Plan van Aanpak
Begroting B/E/W
Aanvraagdocumenten
Go/NoGo formulier
Kansen- en risicodossier
Kick-off verslag
Tenderplan
Aanvraagdocumenten
Begrotingen B/E/W
Go/NoGo formulier
Kansen- en risicodossier
Ontwikkelplanning
Plan van Aanpak
Uitvoeringsplanning
Concept aanbiedingsbrief
Verslag technische afronding
Eindblad
Toeslagen en tarieven
Inschrijfbegroting

Tabel 26: Processtappen binnen de HUMS waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de tendermanager en de calculator(en).

Uit deze analyse van de processen in bovenstaande tabel is ook weer gebleken dat er geen goede bewaking
plaatsvindt omtrent de waardecreatie in het calculatieproces. Validaties op prijs vinden plaats (IV1.3.02 en IV1.3.05),
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maar niet op kwaliteit. Daarmee in relatie staat ook weer de problematiek omtrent het tenderplan, dat in de vorige
paragraaf besproken is.
Sturing op basis van calculatie-uren
Het hoofd bedrijfsbureau heeft tevens aangegeven dat steeds nadrukkelijker gestuurd zal worden op basis van
calculatie-uren. Het te besteden aantal manuren voor de calculatie wordt sinds kort bepaald met behulp van een
grove raming die een calculator maakt tijdens het opstarten van de calculatie. Van die raming mag een percentage
aan kosten besteed worden aan calculatie. Op basis van het uurloon is vervolgens de calculatietijd te bepalen.

Voorbeeld berekening te besteden calculatie-uren:
Raming:

€ 1.000.000,--

Percentage calculatiekosten*:

5%

Te besteden calculatiekosten:

€ 1.000.000,-- * 5% = € 50.000,--

Uurloon calculator*:

€ 100,--

Te besteden calculatie-uren:

€ 50.000,-- / € 100,-- = 500 manuur

* In deze berekening is een fictief percentage calculatiekosten en fictief uurloon gebruikt

De daadwerkelijke calculatiekosten worden na de aanbesteding naast de definitieve inschrijfsom gelegd, zodat het
daadwerkelijk percentage aan calculatiekosten berekend kan worden.
Met deze nieuwe manier van werken wordt er gestreefd naar een hogere omzet van het bedrijfsbureau. Calculatoren
moeten ten opzichte van vroeger meer (in euro’s) gaan calculeren. Om die doelstelling te behalen kan er onder meer
voor gekozen worden grover te gaan calculeren, dus meer te gaan ramen.
Calculatie-uren in relatie met EMVI aanbesteding
Daar vroeger enkel op prijs aanbesteed werd, was het logischerwijs ook aannemelijk dat de meeste calculatietijd
besteed werd aan prijsvorming. Daar er nu op prijs en kwaliteit gegund wordt, kan niet alle calculatietijd in
prijsvorming gaan zitten. Om kans te maken de aanbesteding te winnen dient er ook calculatietijd in kwaliteit
gestoken te worden. Het hoofd bedrijfsbureau heeft daarom aangegeven dat bij een EMVI aanbesteding wellicht
meer gestuurd moet worden op basis van de waarde (of het gewicht) dat elk gunningcriterium vertegenwoordigt.
Stel dat prijs en kwaliteit beide een gewicht zouden hebben van 50%. In dat geval moet 90% van de tijd niet meer in
prijs gestoken worden en 10% in kwaliteit. Misschien moet de verhouding calculatie-uren prijsvorming ten opzichte
van calculatie-uren kwaliteit ook wel 50:50 zijn. Hoe gestuurd moet gaan worden op basis van waarde van
gunningcriteria is nog niet duidelijk.
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4.2.2.2 Relaties tussen de calculatoren onderling
Het contact tussen de calculatoren onderling is blauw gekleurd in Figuur 32 en hoofdzakelijk van technische aard.
Deze relaties zijn niet expliciet in de HUMS vastgelegd. Door middel van observaties van het calculatieproces en
interviews is deze informatie verkregen:
Nr.

Activiteit

Informatie

Documenten

3.1
3.2
3.3
3.5

Begroting maken
(B/E/W)

Werkzaamheden van andere disciplines (WAT)
Methode van uitvoeren (HOE)
Bijzonderheden, kansen & risico’s
Demarcaties

Aanvraagdocumenten

3.6

Tenderteamvergadering

Werkzaamheden van andere disciplines (WAT)
Methode van uitvoeren (HOE)
Bijzonderheden, kansen & risico’s
Demarcaties

Aanvraagdocumenten

3.4

Demarcaties

Daar waar de werkzaamheden van B/E/W bij elkaar
kwamen, werd overleg gepleegd

Opgaven demarcaties

3.7

Vragen versturen

Opstellen van een integrale vragenlijst

Vragenlijst

Tabel 27: Processtappen binnen het SADT-schema (zie Figuur 3) waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de calculatoren
onderling.

Bij het maken van de begrotingen en tijdens de tenderteamvergaderingen is er uit de observaties naar voren
gekomen dat de samenwerking nog niet goed verliep. De calculatoren deelden de projectinformatie nog niet op een
dusdanige manier dat er bij elke calculator een integraal beeld van het project was ontstaan. Naar mate er meer
projecten in samenwerking (integraal) gecalculeerd worden, is die samenwerking aan het verbeteren. De
calculatoren beginnen steeds meer informatie uit te wisselen, waardoor er wel een integraal beeld ontstaat. Er wordt
nu tijdens tenderteamvergaderingen gericht gevraagd door bijvoorbeeld een bouwkundige calculator wat de
installateurs moeten maken en hoe zij dat uit willen voeren. Zo ontstaat er bij de bouwkundige een beeld van de
installatietechnische installatie. Ook de bouwkundige lichtte daarna toe wat bouwkundige werkzaamheden waren en
hoe die uitgevoerd zouden moeten worden. Na deling van die informatie kon op een integrale manier naar het
uitvoeringsproces gekeken worden. Tevens konden uitvoeringsprocessen van bouw, elektrotechniek en
werktuigbouw beter op elkaar afgestemd worden gedurende de calculatiefase.
Het uitwerken van de demarcaties is een proces om de raakvlakken tussen de werkzaamheden van de verschillende
disciplines inzichtelijk te krijgen en er vervolgens afspraken over te maken. Zo wordt voorkomen dat er onderdelen
vergeten of dubbelop gerekend worden. Het proces dat doorlopen wordt om die demarcaties inzichtelijk te krijgen,
wordt verder behandeld in paragraaf4.3.
4.2.2.3 Relatie tussen tenderteam en projectleiders
Een in eerste instantie niet zo belangrijk geachte relatie tijdens observaties van het calculatieproces van Max
Planck, is die tussen de projectleider(s) en het tenderteam. Na andere calculaties geobserveerd te hebben bleek er
veel informatie van projectleider bouw vandaan te komen.
Heijmans Utiliteit Services focust zich op hechte klantrelaties. Het komt daardoor regelmatig voor dat er een
aanvraag binnenvalt van een vaste klant. Heijmans is zo georganiseerd dat elke projectleider een aantal vaste
klanten toegewezen krijgt. Dit heeft van de ene kant het voordeel dat de klant altijd in contact staat met die persoon.
Van de andere kant kent die projectleider de klant daardoor door en door. Hij/zij is veelal bekend op de terreinen van
die klant. Daardoor kan die het tenderteam voorzien van waardevolle informatie over het project en de locatie. Die
informatie dient gebruikt te worden om tot een goede strategie te komen voor het project.
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Daarnaast is de projectleider en zijn collega’s van de uitvoering (werkvoorbereider / uitvoerder) ook sparringpartner
om tot een uitvoeringswijze te komen voor het project. Zij is immers degenen die het project, nadat het gegund is,
moet gaan realiseren. Het afstemmen van de uitvoeringswijze waarborgt dat in de calculatiefase met een reële visie
op de uitvoering een aanbieding tot stand komt. Een aanbieding die na gunning ook uitvoerbaar en geaccepteerd is
door het uitvoeringsteam.

4.2.3 Momenten van samenwerking tussen calculatoren
De momenten waarop de actoren met elkaar in contact staan is echter niet enkel tijdens de kick-off of de
tenderteamvergaderingen die één keer per weer plaats vonden. Het model van het calculatieproces (Figuur 4) doet
dit echter we vermoeden. Gesteld is namelijk dat de calculatoren hun calculatiewerkzaamheden net zoals bij een
traditioneel calculatieproces uitvoeren, maar dat er ook integrale werkzaamheden bij komen kijken. Die integrale
aspecten komen ter sprake tijdens de kick-off en tenderteamvergaderingen. Er wordt echter ook gedurende de
individuele calculatiewerkzaamheden veel 1op1 overlegd tussen calculatoren van verschillende disciplines.
Uit de observaties van het calculatieproces van Max Planck was naar voren gekomen dat het onderlinge contact van
de calculatoren nog niet goed verliep. Men wist elkaar nog niet goed te vinden en projectinformatie werd niet goed
genoeg gedeeld. Hierdoor hadden velen geen integraal / multidisciplinair beeld van de werkzaamheden die
uitgevoerd moesten worden (de WAT vraag). Daarnaast was de wijze van uitvoeren ook niet helder bij iedereen (de
HOE vraag).
Inmiddels is die situatie verbeterd. De calculatoren staan veel nauwer in contact met elkaar. Zodra informatie
benodigd is van een andere discipline, dan wordt dat niet enkel bij een tenderteamvergadering opgevraagd, maar
ook gedurende hun individuele calculatiewerkzaamheden. Er wordt steeds meer multidisciplinair gedacht en
gehandeld. Om de plaatsing van deze verbetering in het model van het integrale calculatieproces aan te geven, zijn
er rode pijlen weergegeven in Figuur 33.

Figuur 33: Het model van het integrale calculatieproces met aanduiding van de momenten van contact tussen actoren.

In bovenstaand model is met rode pijlen benadrukt dat er gedurende de uitvoering van de individuele
calculatiewerkzaamheden veel informatie 1op1 tussen de calculatoren uitgewisseld wordt. Andere momenten
waarbij het gehele tenderteam bij elkaar zit zijn de kick-off(groen gekleurd) en de tenderteamvergaderingen (blauw).
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4.2.4 Samenwerking tussen calculatoren
Zoals in paragraaf 4.2.3 al is aangehaald, is uit het geobserveerde calculatieproces naar voren gekomen dat het
onderlinge contact van de calculatoren nog niet goed verliep. Men wist elkaar nog niet goed te vinden en
projectinformatie werd niet goed genoeg gedeeld. Hierdoor hadden velen geen integraal / multidisciplinair beeld van
het project.
Om die samenwerking te kunnen verbeteren, is onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van de calculatoren.
Gevraagd is aan te geven welke informatie zij van de andere disciplines benodigd hebben om een beter integraal
beeld te krijgen van het project nadat er een projectinventarisatie is gemaakt. Hiertoe zijn calculatoren van bouw,
elektrotechniek en werktuigbouw geïnterviewd. De interviewverslagen zijn in bijlage H opgenomen. Zij gaven aan de
volgende informatie benodigd te hebben voor de integrale beeldvorming van het project:
De informatie

Calculator B

Calculator E

Calculator W

1.

Uitleg over het werk dat gecalculeerd moet
worden (WAT)

x

2.

Uitleg over de methode van uitvoering (HOE)

x

3.

Raakvlakken tussen de werkzaamheden van
de disciplines

x

x

x

4.

Kansen, risico’s en bijzonderheden van het
project

x

x

x

5.

Planningsinformatie (bouwvolgorde)

x

Tabel 28: Informatiebehoefte van elke calculator betreffende het werk van de andere calculatoren.

1. Uitleg calculatiewerkzaamheden
De calculator bouw gaf aan te willen weten wat zijn collega’s van elektrotechniek en werktuigbouw moesten
calculatoren. Met die informatie kon hij vervolgens zelf bepalen of hun werkzaamheden invloed had op zijn
werkzaamheden. Wanneer er raakvlakken zijn, dan is er namelijk nader overleg nodig om het werk zo goed mogelijk
op elkaar af te stemmen. Voor de calculator B is het dus van belang een integraal beeld te hebben van het project.
De calculatoren van E en W gaven echter aan die behoefte niet te hebben. Zij gaven aan hun werkzaamheden
prima te kunnen verrichten zonder de uitgebreide voorkennis omtrent de bouwkundige werkzaamheden. Voor hen
had het niet veelal niet veel toegevoegde waarde om die kennis te hebben en hoefden daarom geen integraal beeld
te hebben van het project.
2. Uitleg methode van uitvoeren
Evenals bij de uitleg omtrent de calculatiewerkzaamheden, was het voor de calculatoren E en W niet noodzakelijk te
weten voor welke uitvoeringsmethode de bouwkundigen kozen. Elektrotechniek en werktuigbouw ‘hobbelden’
meestal achter de bouwkundigen aan. Voor de calculator B is informatie omtrent de uitvoeringsmethode van E en W
echter wel van belang. Wanneer zij groot materieel benodigd hebben dan dient bouw die op te nemen in de
begroting.
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3. Raakvlakken tussen de werkzaamheden
Alle calculatoren gaven aan graag te weten welke raakvlakken de werkzaamheden van B, E en W met elkaar
hebben en hoe die raakvlakken elkaar beïnvloeden. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op de kosten van elke
discipline.
4. Kansen en risico’s
Ook kansen en risico’s zijn belangrijke onderdelen die alle calculatoren willen bespreken. Wat een probleem voor
bouw is, kan wellicht door elektrotechniek en/of werktuigbouw beperkt of opgelost worden.
5. Planningsinformatie
Op het gebied van planningsinformatie gaf enkel de calculator van werktuigbouw aan geïnteresseerd te zijn in de
planning van de overige disciplines, Met name de planning van de bouw, daar zijn processen veelal achter de
processen van de bouw aan komen.
Knelpunten
Om sneller een integraal beeld te vormen van het project dient projectinformatie sneller gedeeld te worden.
Daaronder valt onder andere informatie omtrent de calculatiewerkzaamheden, de uitvoeringsmethode, raakvlakken,
kansen en risico’s en planning. De behoefte in de informatie zelf en hoe gedacht wordt over die behoefte ligt echter
erg uiteen. De werktuigbouwkundige calculator acht het bijvoorbeeld niet interessant om de globale informatie van
de werktuigbouwkundige installaties te delen met zijn collega’s. Hij is in de veronderstelling dat zij uit hun eigen
stukken wel kunnen opmaken wat voor werkzaamheden zij eventueel voor werktuigbouw moeten uitvoeren. Pas als
de informatie gedetailleerd in beeld is acht de werktuigbouwkundige calculator het interessant te delen.
De informatiebehoefte van de calculator bouw blijkt echter wel van globale en gedetailleerde aard te zijn. Allereerst
zou hij graag willen weten wat de andere disciplines moeten calculeren zodat hij voor zichzelf kan beslissen of hun
werkzaamheden invloed uitoefenen op zijn werkzaamheden. Die informatie mag in eerste instantie globaal van aard
zijn, maar gedurende de calculatie zal dat beeld steeds gedetailleerder worden.
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4.3

Demarcaties

Demarcaties, ook wel afbakening of grensscheiding genoemd (Leerderswoordenboek, Opzoeken, 2014). Binnen de
bouw hebben demarcaties betrekking op de grens tussen de werkzaamheden van de verschillende disciplines of
partijen. Waar houdt het werk voor de één op en waar begint die van de ander. Om het calculatie- en bouwproces
goed te laten verlopen, worden er afspraken gemaakt zodat er een duidelijk taakverdeling ontstaat. Als voorbeeld
een principeschema tussen bouw en werktuigbouw in onderstaand figuur.

B

A
Bouw

Bouw
object

Werktuigbouw

WerktuigBouw Bouw
bouw
object

C
Bouw

Bouw
object

Werktuigbouw

Situatie A en B: Door slechte afspraken kunnen
werkzaamheden vergeten (A) of dubbel (B)
gerekend
worden.
Situatie C: Goede afspraken scheppen een
helder beeld van de demarcaties.

Figuur 34: Schematische weergave demarcaties.

Het uitwerken van de demarcaties draagt dus bij aan de totstandkoming van een heldere taakverdeling en voorkomt
dat er gedurende de calculatie onderdelen vergeten of dubbelop geteld worden. Binnen Heijmans is er een
standaard demarcatielijst aanwezig. Die lijst kan gebruikt worden als een checklist en dient tevens ter vastlegging
van afspraken omtrent demarcaties. Het is namelijk een lijst met standaard raakvlakken tussen de verschillende
disciplines. Uit de eerdere observaties is al gebleken dat deze lijst bij de meeste calculatoren onbekend was,
waardoor er gewerkt werd met zelf opgestelde opgaven. En doordat die opgaven zelf opgesteld werden, zonder
gebruik te maken van een template die als checklist werkt, waren de opgaven vaak onvolledig.
In het vooronderzoek is het demarcatieproces reeds in kaart gebracht. Voor dit onderzoek is het demarcatieproces
nogmaals onderzocht. Het vermoeden bestond namelijk dat het proces zoals geobserveerd voor het project Max
Planck, niet de normale gang van zaken was. In subparagraaf 4.3.1 worden twee verschillende processen
toegelicht.
Er zijn vervolgens enkele interviews afgenomen om inzicht te verkrijgen in hoe de verschillende actoren binnen het
bedrijfsbureau over demarcaties en het proces denken. En wat de wenselijkheid is om voor een bepaald type proces
of mate van uitwerking van de demarcaties te kiezen.

72

J.B.W. Stams

4.3.1 Geobserveerde demarcatie processen
Project 1: Max Planck
Binnen het integraal calculatieproces van Max Planck was er een bouwkundige aanwezig die aan de demarcaties
werkte. De zogenaamde demarcatiecoördinator. Hij scande de bestekken op zoek naar demarcaties en noteerde die
op een demarcatielijst. Daarnaast stuurde hij de calculatoren aan om een opgave met demarcaties en bouwkundige
voorzieningen te maken. De demarcatie coördinator bundelde alle opgaven vervolgens tot één demarcatielijst.
Daarover werd vervolgens overlegd in het demarcatieoverleg, waarbij één calculator per discipline en de demarcatie
coördinator aanwezig waren. De afspraken die in dat overleg zijn gemaakt, zijn tevens opgenomen op de
demarcatielijst. Aan de hand van die demarcatielijst konden de calculatoren vervolgens de onderdelen die voor hun
discipline van toepassing waren, afprijzen en opnemen in hun begroting. Het proces omtrent het opstellen van de
demarcatielijst is in onderstaand figuur weergegeven.

Figuur 35: SADT-schema van het demarcatieproces, weergegeven processtapnummers komen overeen met de nummers in het
SADT-schema van het integrale calculatieproces in Figuur 3.

Overige projecten
Bij twee andere integrale projecten is het proces zoals weergegeven in Figuur 35 niet doorlopen. Voor die projecten
was er geen extra werknemer beschikbaar die het proces rondom demarcaties coördineerde. Dit is overigens ook de
normalere gang van zaken volgens de kostendeskundige van werktuigbouw. Uit gesprekken met de calculatoren
bouw en elektrotechniek blijkt dat daarom op eigen initiatief de demarcaties uitgewerkt werden. Dat proces is in
Figuur 36 weergegeven.
Daarnaast is gebleken dat het proces, zoals in is weergegeven, minder van toepassing is op de bouw, dan op
elektrotechniek en werktuigbouw. Het blijkt meer eenrichtingsverkeer te zijn voor de bouw. Die moet namelijk extra
werk verrichten voor de andere twee disciplines. De bouw krijgt daardoor een opgave van bouwkundige
voorzieningen die ze afprijzen en opnemen in de begroting.
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Figuur 36: Demarcatieproces 2, een vereenvoudigd proces dat
normaliter uitgevoerd wordt op het bedrijfsbureau, zonder
demarcatiecoördinator.

Figuur 37: Opgave bouwkundige voorzieningen voor
het W perceel die per e-mail verstuurd is.

Voor elektrotechniek en werktuigbouw werken dus hoofdzakelijk aan de opgaven van de demarcaties voor de
andere disciplines. In dit geval is het geen eenrichtingsverkeer. Elektrotechniek maakt namelijk opgaven voor bouw
en werktuigbouw, en ontvangt ook een opgave van werktuigbouw die ze zelf afprijzen en opnemen in de begroting.
De opgaven die gemaakt zijn door de calculatoren E en W zijn niet opgesteld aan de hand van een standaard
formulier. Uit de analyse van de opgaven van twee projecten bleek namelijk dat er juist telkens opnieuw wordt
begonnen vanuit een blanco document. In Figuur 37 is bijvoorbeeld een opgave te zien die per e-mail opgesteld en
verstuurd is.
In de opgave die weergegeven is in Figuur 37 ontbreekt informatie. Voor het maken van een sparing dient namelijk
meer informatie opgegeven te worden. Dit betreft de dikte van de vloer, uit welk materiaal de vloer bestaat, of de
sparingen naderhand, al dan niet brandwerend, afgedicht moeten worden. Opvallend is dat ook de standaard
demarcatielijst niet borgt dat er volledige informatie opgegeven wordt omtrent sparingen. In bijlage I is namelijk te
zien dat het maken van sparingen opgegeven kan worden. Er staat bijvoorbeeld niet bij dat ook een materiaal
opgegeven moet worden waardoor de sparing gemaakt moet worden.
Achterliggende toedracht
Er blijken dus twee typen processen te worden gehanteerd voor de totstandkoming van een lijst met demarcaties.
Het tweede proces is vereenvoudigd. Er is geen extra werknemer benodigd (en beschikbaar) voor het uitwerken van
de demarcatielijst. De elektrotechnische calculator gaf aan dat er vanuit gewenning nog altijd gewerkt wordt zonder
template. Elke besteksparagraaf wordt doorlopen en zodra een demarcatie aanwezig is, dan wordt die genoteerd.
Een minder positief gevolg is dat het opstellen van de opgave door deze manier van werken vaak niet volledig is.
Door vanuit een blanco te werken is de kans groot dat er informatie vergeten wordt. Zo blijkt ook wel uit analyse van
de opgave die te zien is in Figuur 37. De bouwkundige calculator geeft tevens aan dat de opgaven vaak niet volledig
zijn waardoor ze herzien moeten worden.
Het is ook wel eens voorgekomen dat er geen opgaven door E en W worden gemaakt, vaak door de tijdsdruk. In die
gevallen gebruikt de bouwkundige calculator kengetallen om tot een bedrag te komen voor de bouwkundige
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voorzieningen, of wordt er niks voor opgenomen. De gevolgen van het inschatten of niet opnemen van de
bouwkundige voorzieningen zijn echter gering volgens de bouwkundige calculator. Geschat wordt dat de
bouwkundige voorzieningen minder dan 1% van de inschrijfsom vertegenwoordigen en daardoor te verwaarlozen
zijn. Daarnaast kan dat percentage net het verschil uitmaken tussen het winnen en verliezen van de aanbesteding.

4.3.2 Wenselijkheid gebruik demarcatielijst
Van de andere kant gezien zet Heijmans Utiliteit juist in op het uniformeren van bedrijfsprocessen. Daartoe is de
HUMS (Heijmans Utiliteit Management Systeem) opgesteld. Het is een systeem waarin onder andere alle processen
voor het calculatiebureau van Heijmans Utiliteit Services in omschreven zijn. Het moet ertoe dienen dat alle
bedrijfsbureaus op de Service vestigingen op dezelfde manier het calculatieproces doorlopen. Daarbij gebruiken ze
allen ook dezelfde documenten die de HUMS beschikbaar stelt.
Afwijken van de HUMS is echter wel toegestaan. Het ene project dient namelijk sneller en daardoor grover
gecalculeerd te worden dan het andere project. Wanneer er besloten wordt een of enkele processtappen niet te
nemen of documenten niet te gebruiken moet dit wel onderbouwd worden.
Uit gesprekken met het hoofd van het bedrijfsbureau is gebleken dat het uitwerken van de demarcaties niet zomaar
overgeslagen moet worden. Door een calculator is ingeschat dat de kosten die gepaard gaan met demarcaties
minder dan 1% van de inschrijfsom betreffen. Deze kosten lijken gering te zijn en daardoor niet zoveel effect te
hebben op de kostprijs van het project. Van de andere kant is de huidige aanbestedingsmarkt een vechtersmarkt. Er
wordt scherp ingeschreven met zeer geringe marges van onder de 10%. In 2012 waren de scherpste inschrijvingen
tot 35% lager dan de directiebegroting (EIB, 2013). In dat perspectief is 1% van de inschrijfsom niet meer gering
maar aanzienlijk. Het hoofd bedrijfsbureau acht het daarom wenselijk dat de demarcaties goed uitgewerkt worden.
Van de andere kant heeft het hoofd bedrijfsbureau tevens aangegeven dat meer werk (in euro’s) gecalculeerd moet
worden op het bedrijfsbureau, binnen dezelfde beschikbare tijd. Daartoe zal er onder meer grover gecalculeerd
moeten gaan worden. De calculatoren hebben dan minder tijd om alle ins en outs van het project te onderzoeken en
af te prijzen. Er zullen meer aannames gemaakt moeten worden en op basis van bijvoorbeeld m2-prijzen een raming
gemaakt worden. Wanneer dat gaat gebeuren is het daarom af te raden om de standaard toe te passen. Deze is
voor het maken van ramingen te gedetailleerd. Bouwkundige werkzaamheden zoals sparingen zullen in dat geval
ook op basis van m2-prijzen afgeprijsd moeten worden.

4.4

Conclusie

In voorgaande paragrafen is uiteengezet hoe binnen het huidige integrale calculatieproces de strategie voor een
EMVI aanbesteding opgesteld wordt. Ook het tenderteam en de wijze waarop wordt samengewerkt en de
demarcaties zijn behandeld. Op basis van het onderzoek zijn verbeterpunten naar voren gekomen omtrent die drie
aspecten. Die aanbevelingen dienen meegenomen te worden in het te ontwerpen hulpmiddel. Elk aspect wordt nu
nader toegelicht.

4.4.1 Knelpunten en aanbevelingen bij de strategie voor waardecreatie
De strategie voor waardecreatie bij een EMVI aanbesteding verloopt in vijf stappen, zoals reeds weergegeven in
Figuur 30. In de eerste stap wordt, om de strategie vast te leggen, het document ‘Tenderplan’ gebruikt. Hierin wordt
onder andere een korte projectbeschrijving gegeven, de partijen worden uitgelicht en de ‘Unique Selling Points’ en
strategie worden omschreven. In de vervolg stappen wordt het Tenderplan als leidraad gebruikt. Uit het onderzoek
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naar de strategie zijn knelpunten geïdentificeerd die bij de verschillende stappen van de strategie behoren. Deze
knelpunten zijn als volgt:
Nr.

Omschrijving knelpunt

Stap

K1

De analyse die uitgevoerd wordt op de gunningcriteria en het beoordelingsmodel is
zeer beperkt. Het criterium wordt enkel benoemd en de weging wordt erbij gezet
door de tendermanager.

Stap 1: Opstellen

K2

De strategie wordt omschreven door Heijmans, terwijl de aanbesteder op een
kwantitatieve manier de inschrijvingen beoordeelt.

Stap 1: Opstellen

K3

Er was een slecht tot geen beeld geschapen van het beoordelingsmodel, de
gunningcriteria en de strategie voor de aanbesteding.

Stap 2: Bekendmaken

K4

Invulling geven aan de gunningcriteria is vaak nog het achtergeschoven kind, er
wordt voornamelijk op prijs gefocust.

Stap 3:
Implementeren

K5

Er wordt gedurende de calculatie niet gepeild in welke mate reeds invulling is
gegeven aan de gunningcriteria.

Stap 4: Bewaken

K6

Uitkomsten van de aanbesteding worden, wanneer beschikbaar, niet uitgebreid
geëvalueerd aan de hand van de feedback van de aanbesteder. In kwalitatieve zin
de tenderproducten, in kwantitatieve zin de score van Heijmans in de
aanbesteding.

-

Tabel 29: Knelpunten omtrent de strategie voor een EMVI aanbesteding.

Uit de knelpunten is geconcludeerd dat het huidige Tenderplan de tendermanager en de calculatoren niet voldoende
ondersteuning biedt bij het opstellen, implementeren en bewaken van de strategie. Het is een statisch document dat
enkel bij het opstellen en bekendmaken van de strategie gebruikt wordt. Tevens worden geen kwantitatieve
doelstellingen verwoord voor de gunningcriteria. Een verwachting wordt dan ook niet geschapen hoe Heijmans denkt
te scoren op de gunningcriteria. Vanuit de knelpunten zijn verbeterpunten opgesteld die in Tabel 30 zijn weergeven.
Nr.

Omschrijving verbeterpunt

Betrekking
op knelpunt

V1

Klantinformatie, zoals informatie omtrent de beoordelingscommissie, inwinnen bij
projectleiders en die informatie gebruiken bij het opstellen van de strategie.

K1, K8

V2

Uitgebreidere analyse uitvoeren op de gunningcriteria, volgens de tien punten die
opgesteld zijn in hoofdstuk 3.

K1

V3

De strategie uitdrukken in kwantitatieve doelstellingen op prijs en kwaliteit daar
aanbesteders de inschrijving ook op die manier beoordelen.

K2

V4

De gunningcriteria nadrukkelijker bespreken met het tenderteam gedurende de kick-off en
de tenderteamvergaderingen.

K3, K4

V5

Gedurende het calculatieproces de strategie bewaken en wanneer nodig het tenderteam
bijsturen of de strategie aanpassen op basis van de tussentijdse bewaking.

K5

V6

De strategie evalueren aan de hand van de uitkomst van de aanbesteding.

K6

V7

De tenderproducten evalueren aan de hand van de eventuele feedback die de aanbesteder
daarop geeft.

K6

V8

De focus verleggen naar zowel de prijs als de kwaliteit van de aanbieding. Aan elk
gunningcriterium moet de nodige aandacht geschonken worden om te kunnen scoren bij
een EMVI aanbesteding.

K4

Tabel 30: Verbeterpunten omtrent de strategie voor een EMVI aanbesteding.

Voornoemde verbeterpunten dienen meegenomen te worden in de ontwerpfase. Op die manier kan tot een
hulpmiddel gekomen worden waarmee de strategie af te stemmen is op het beoordelingsmodel en de
gunningcriteria. Met een dergelijke strategie wordt de scorekans vergroot daar er met het integrale calculatieproces
beter ingespeeld wordt op de wensen van de klant.
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4.4.2 Knelpunten en aanbevelingen tenderteam en samenwerking
Uit het onderzoek naar het tenderteam en de samenwerking in het huidig integrale calculatieproces zijn knelpunten
gevonden die voornamelijk betrekking hebben op het delen van informatie binnen het tenderteam. Om een integraal
beeld te kunnen vormen van het project is het belangrijk dat calculatoren elkaar vertellen wat hun werkzaamheden
zoal zijn binnen het project. De werktuigbouwkundige zal bijvoorbeeld aan de bouwkundige en elektrotechnische
calculator uit moeten leggen welke werkzaamheden hij moet verrichten en hoe hij ze denkt uit te voeren. Vooralsnog
worden die aspecten enkel besproken wanneer een calculator een demarcatie vindt. Het op voorhand delen van die
informatie is nog niet gebruikelijk.
Wanneer gecalculeerd wordt aan een project van een vaste klant, kan een projectleider het tenderteam veelal van
belangrijke informatie voorzien omtrent het project en de locatie. Daarnaast levert de projectleider, werkvoorbereider
of uitvoerder vaak ook belangrijke informatie om tot een uitvoeringsmethode te komen voor het project. Bij EMVI
aanbestedingen kan dit belangrijke informatie opleveren voor het opstellen en implementeren van de strategie.
Nr.

Omschrijving knelpunt

K7

Op voorhand delen van projectinformatie is nog niet gebruikelijk. Calculatoren vertellen bijvoorbeeld niet uit
welke werkzaamheden het project bestaat en de methode van uitvoeren, wat de integraliteit van het project
niet ten goede komt.

K8

Bij het opstellen van de strategie wordt de input vanuit het uitvoeringsteam (projectleider, werkvoorbereider
en uitvoerder), zoals kennis omtrent de beoordelingscommissie voor de aanbesteding, nog niet altijd
gebruikt.

K9

Het uitvoeringsteam wordt nog niet direct betrokken bij het bedenken van oplossingen voor gunningcriteria
die betrekking hebben op de uitvoering.

Tabel 31: Knelpunten omtrent tenderteam en samenwerking.

Vanuit de knelpunten zijn vervolgens verbeterpunten opgesteld. De verbeterpunten met betrekking tot de
samenwerking binnen het tenderteam zijn in Tabel 32 weergegeven.
Nr.

Omschrijving verbeterpunt

Betrekking
op knelpunt

V9

Het beter en eerder delen van projectinformatie zodat alle tenderteamleden een integraal
projectbeeld krijgen met betrekking tot o.a. de werkzaamheden, de uitvoeringsmethode,
kansen en risico’s, demarcaties.

K7

V10

Met de gedeelde projectinformatie als tenderteam gezamenlijk oplossingen bedenken voor
de gunningcriteria.

K7

V11

Het uitvoeringsteam nadrukkelijker betrekken wanneer oplossingen voor gunningcriteria
bedacht moeten worden die betrekking hebben op het uitvoeringsproces.

K9

Tabel 32: Verbeterpunten omtrent tenderteam en samenwerking.

Verbeterpunten 9 en 10 dienen meegenomen te worden in de ontwerpfase. Op die manier kan tot een hulpmiddel
gekomen worden dat borgt dat sneller en beter ingespeeld wordt op de gunningcriteria volgens de opgestelde
strategie. Verbeterpunt 11 is een aanbeveling die aangedragen wordt vanuit het onderzoek en wordt niet
meegenomen in het hulpmiddel.
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4.4.3 Knelpunten en aanbevelingen demarcaties
Sinds het in werking treden van de HUMS is het normaliter verplicht te werken met de standaard demarcatielijst.
Vooralsnog wordt hiermee momenteel nauwelijks tot niet gewerkt. De calculatoren vinden de lijst te uitgebreid en
stellen liever zelf een opgave samen op basis van de demarcaties die zij vinden in de bestekstukken. Uit analyse
van zo’n opgave blijkt dat die vaak onvolledig zijn. Er worden demarcaties vergeten en als een demarcatie erop
staat, is het vaak ook nog zo dat die onvolledig is, waardoor de opgave herzien moet worden.
Nr.

Omschrijving knelpunt

K10

De standaard demarcatielijst wordt nog nauwelijks gebruikt. In plaats daarvan stellen calculatoren zelf een
lijst, een opgave, die vaak onvolledig is.

K11

De standaard demarcatielijst borgt bij het opgeven van sparingen niet dat alle benodigde informatie
opgegeven wordt.

Tabel 33: Knelpunten omtrent demarcaties.

Vanuit het knelpunt zijn vervolgens verbeterpunten opgesteld. De verbeterpunten voor de demarcaties zijn als volgt:
Nr.

Omschrijving verbeterpunt

Betrekking
op knelpunt

V12

Afhankelijk van het type calculatie dat gemaakt moet worden de demarcaties met de
standaard demarcatielijst uitwerken:
a. Zodra een calculatie tot op regelniveau uitgewerkt wordt de standaard
demarcatielijst hanteren.
b. Zodra er een grove calculatie/raming gemaakt moet worden demarcaties afprijzen
aan de hand van m2-prijzen.

K10

V13

Vervolgonderzoek verrichten om de huidige demarcatielijst te verbeteren, zodat die borgt
dat de informatie die opgegeven moet worden voor o.a. de sparingen, volledig is.

K11

Tabel 34: Verbeterpunten omtrent demarcaties.

Aanbeveling
Uit het onderzoek is gebleken dat de demarcatielijst toegepast moet gaan worden wanneer een begroting tot op
regelniveau uit moet worden gewerkt. De demarcatielijst borgt dat heldere afspraken worden gemaakt en dat er
geen zaken vergeten of dubbelop geteld worden. Wordt ervoor gekozen een grovere begroting of raming te maken
voor het project, dan is de huidige demarcatielijst te gedetailleerd. Desalniettemin dient de standaard demarcatielijst
voor komende projecten toegepast te worden. Aan de hand van de ervaring die men er dan mee opdoet kunnen
wellicht punten voor verbetering aan het licht komen.
Afbakening
Vervolgonderzoek naar de demarcatielijst moet uitgevoerd worden zodat die ook daadwerkelijk borgt dat de
specificaties van de demarcaties volledig opgegeven worden. Voor dit afstudeerproject wordt het proces rondom de
demarcaties en de demarcatielijst vanaf nu verder buiten beschouwing gelaten.

78

J.B.W. Stams

5 EMVI AANBESTEDINGSTOOL
In voorgaande hoofdstukken is het onderzoek naar EMVI aanbestedingen, scoren op gunningcriteria en het integrale
calculatie behandeld. Vanuit die onderzoeksresultaten worden in dit hoofdstuk eisen en wensen opgesteld. Daaraan
dient het te ontwerpen hulpmiddel te voldoen. Het ontwerp van het hulpmiddel is gemaakt aan de hand van die eisen
en wensen.
In de eerste paragraaf worden de eisen en wensen behandeld voor het hulpmiddel. De tweede paragraaf gaat
vervolgens in op het ontwerp van het hulpmiddel. Toepassing van het hulpmiddel op een case wordt tot slot
behandeld in de paragraaf 5.4.

5.1

Programma van eisen en wensen

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn eisen en wensen geformuleerd voor het te ontwikkelen hulpmiddel.
Dat hulpmiddel dient aan de doelstelling van het afstuderen te voldoen. De eisen staan hieronder opgesomd.
Wanneer een eis is voortgekomen uit een verbeterpunt afkomstig uit het onderzoek, dan wordt de code daarvan (bv.
V1) weergegeven achter de eis. De toelichting op die verbeterpunten is terug te vinden in paragraaf 4.4.
Randvoorwaarde voor het gebruik van het hulpmiddel is dat de opdrachtgever in ieder geval de gunningcriteria en
het beoordelingsmodel bekend heeft gemaakt aan de inschrijvers.
Eisen


Een gedetailleerd beeld scheppen van het van toepassing zijnde beoordelingsmodel en gunningcriteria:
E1.

Het hulpmiddel dient de tendermanager van informatie te voorzien zodat die begrijpt hoe de
beoordelingsmodellen Gunnen op waarde, Puntensysteem, Prijs/kwaliteit verhouding en
Kwaliteit/prijs verhouding werken.

E2.

Het hulpmiddel dient te borgen dat klantinformatie, zoals informatie omtrent de
beoordelingscommissie, ingewonnen wordt bij iemand van het uitvoeringsteam. Die informatie is
bruikbaar bij het opstellen van de strategie. (V1)

E3.

Het hulpmiddel dient de tendermanager in te lichten wat voor soort gunningcriteria er gebruikt
worden bij EMVI aanbestedingen.

E4.

Met behulp van het hulpmiddel moet een uitgebreidere analyse te maken zijn op de
gunningcriteria, volgens de tien punten die opgesteld zijn in hoofdstuk 3
 . (V2)



Opstellen van de strategie:
E5.

Met behulp van het hulpmiddel dient een strategie opgesteld te kunnen worden voor een EMVI
aanbesteding waarbij het beoordelingsmodel Gunnen op waarde, Puntensysteem, Prijs/kwaliteit
verhouding of Kwaliteit/prijs verhouding wordt toegepast.

E6.

De strategie dient uitgedrukt te worden in kwantitatieve doelstellingen op prijs en kwaliteit. (V3)

E7.

De strategie dient afgestemd te worden op het van toepassing zijnde beoordelingsmodel en
gunningcriteria.

E8.

De focus verleggen naar zowel de prijs als de kwaliteit van de aanbieding. Aan elk
gunningcriterium moet de nodige aandacht geschonken worden om te kunnen scoren bij een EMVI
aanbesteding. (V8)
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Ondersteuning bieden aan de calculatoren gedurende de calculatie bij het implementeren van waarde
creërende oplossingen voor de gunningcriteria.
E9.

Hulpmiddel dient te borgen dat de gunningcriteria nadrukkelijker besproken worden met het
tenderteam gedurende de kick-off en de tenderteamvergaderingen, zodat er ook gezamenlijk
oplossingen worden bedacht voor de gunningcriteria. (V4, V9, V10)



Het bewaken van de voortgang van de implementatie van de strategie.
E10. De tendermanager dient m.b.v. het hulpmiddel gedurende de tenderteamvergaderingen een
voortgangsbewaking uit te kunnen voeren. Dit om te peilen of het tenderteam voldoende presteert
op de gunningcriteria, zodat uiteindelijk de opgestelde strategie gerealiseerd wordt in de
aanbieding. (V5)
E11. Eventuele aanpassingen in de strategie die voortkomen uit de voortgangsbewaking dienen door de
tendermanager verwerkt te kunnen worden in het hulpmiddel.



Presentatie van de rapportages die het hulpmiddel genereert.
E12. De ingevoerde informatie en de opgestelde strategie moet overzichtelijk gepresenteerd worden
zodat die informatie bruikbaar is tijdens de kick-off en tenderteamvergaderingen.



Het evalueren van de strategie en de tenderproducten.
E13. De strategie m.b.v. het hulpmiddel evalueren aan de hand van de uitkomst van de aanbesteding
en dat in het hulpmiddel vastleggen. (V6)
E14. De invulling die gegeven is op de gunningcriteria m.b.v. het hulpmiddel evalueren aan de hand van
de eventuele feedback die de aanbesteder daarop geeft en dat in het hulpmiddel vastleggen. (V7)



Verschijningsvorm van het hulpmiddel.
E15. Het hulpmiddel moet te implementeren zijn in de HUMS.

Het hulpmiddel dient te voldoen aan bovenstaande eisen. Wanneer het hulpmiddel aan die eisen voldoet, dan kan
met behulp van dat hulpmiddel een strategie opgesteld worden. Een strategie die is afgestemd op het
beoordelingsmodel, de gunningcriteria en de concurrentie van de EMVI aanbesteding. Zodra de calculatoren
invulling gaan geven aan die strategie tijdens de calculatiefase, biedt het hulpmiddel ondersteuning om te borgen dat
de gewenste resultaat behaald wordt. De informatie die beschikbaar is omtrent de gunningcriteria is hierbij van groot
belang, omdat daarin staat aangegeven hoe er aan die criteria voldaan moet worden. Gedurende de calculatiefase
peilt (oftewel bewaakt) de tendermanager de voortgang die de calculatoren maken om te borgen dat het gewenste
resultaat behaald wordt. Dat resultaat is een aanbieding die zo goed mogelijk aan de eisen en wensen van de klant
voldoet, zodat uiteindelijk de scorekans vergroot wordt voor de aanbesteding. Het te ontwerpen hulpmiddel zal
tevens aan voornoemde eisen getoetst worden.
Zodra aan die eisen voldaan wordt, kan gezegd worden dat er aan de doelstelling van het afstuderen voldaan wordt.
Er is dan namelijk een proces ondersteunend model ontwikkeld waarmee een strategie opgesteld en bewaakt kan
worden. Tevens biedt het ondersteuning bij het implementeren van die strategie gedurende het calculatieproces.
Daarmee wordt geborgd dat er een specifiekere aanbieding komt te liggen die beter aansluit bij de wensen van de
klant, waarmee vervolgens beter gescoord wordt bij een EMVI aanbesteding.
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Wensen
Naast de eisen is nog ook nog een wens geformuleerd. Hier mag het hulpmiddel aan voldoen, maar het is niet
noodzakelijk.
W1.

Een zo eenvoudig mogelijke opzet van het hulpmiddel voor het gebruiksgemak;

Op basis van voornoemde eisen en wens is een ontwerp gemaakt van het hulpmiddel.

5.2

Structuur van het hulpmiddel

Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat een proces ondersteunend model ontwikkeld moet worden. Met dat
model moet een strategie op te stellen zijn die afgestemd is op het beoordelingsmodel en de gunningcriteria van de
EMVI aanbesteding. Die strategie dient gedurende het calculatieproces bewaakt te worden met behulp van het
hulpmiddel. Dit om te borgen dat er uiteindelijk een aanbieding komt te liggen die zo goed mogelijk aan de wensen
van de opdrachtgever voldoet. Daarnaast dient het hulpmiddel gedurende het calculatieproces de calculatoren te
ondersteunen. Dit om te borgen dat de werkzaamheden die zij verrichten invulling geven aan de gunningcriteria.
Voor de afronding van het calculatieproces dient de eindstand van de implementatie van de strategie bekeken te
kunnen worden. Dit is de laatst geregistreerde voortgang vanuit de bewaking. Tot slot dient de strategie na
aanbesteding op basis van de feedback van de aanbesteder geëvalueerd te worden. In Figuur 38 zijn de relaties van
het ICP en de strategie weergegeven.
De tendermanager is degene die het hulpmiddel hoofdzakelijk gebruikt daar die de strategie opstelt en bewaakt en
het project evalueert. De calculatoren kunnen gedurende het calculatieproces het door de tendermanager
opgestelde plan van aanpak voor de gunningcriteria en de planning raadplegen.
Daar het hulpmiddel ondersteunend is aan zowel de tendermanager als de calculatoren bij EMVI aanbestedingen,
heeft het de naam ‘EMVI aanbestedingstool’ gekregen. In het verdere rapport wordt die naam afgekort tot EAT.
Deze is enkel op cd-rom beschikbaar die in bijlage N is opgenomen.

Figuur 38: Functionaliteiten van het hulpmiddel in relatie met het calculatieproces.
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Binnen de EAT dienen in essentie drie processen doorlopen te kunnen worden, namelijk:


Opstellen van een strategie tijdens de opstart van het ICP;



Bewaken van de strategie gedurende het ICP;



Evalueren van het project na aanbesteding.

Aan de hand van de drie voornoemde processen wordt er output gegenereerd dat gebruikt dient te worden bij de
volgende drie processen van het ICP:


De kick-off, waar de opgestelde strategie bekend wordt gemaakt;



Het uitvoeren van calculatiewerkzaamheden, waar de EAT bij ondersteunend moet zijn bij het
implementeren van de strategie;



Afronden van het project, waarvoor de eindstand van de implementatie van de strategie te bekijken is.

5.2.1 Functioneel ontwerp
Op basis van voornoemde zes punten is een
functioneel ontwerp opgesteld voor de EAT.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de te
doorlopen processtappen op basis van het
moment van uitvoeren. In het rechter figuur
is het functioneel ontwerp weergegeven. Het
hulpmiddel

herbergt

elf

functionele

processtappen, van 1 t/m 11.

Figuur 39: Functioneel ontwerp van de EMVI aanbestedingstool.
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5.2.2 Informatiestromen en processtappen binnen EAT
Met het functionele ontwerp als basis is vervolgens een informatiestroomschema opgesteld. Dit is gedaan aan de
hand van de SADT-methode. De hoofdstappen voor de gebruiker zijn de hoofd processtappen binnen het SADTschema, zie onderstaand figuur.

Figuur 40: Hoofd processtappen informatie stroomschema.

De achterliggende functionele structuur is vervolgens ondergebracht als subprocessen van de zes hoofd
processtappen. In onderstaand figuur is ´Stap 1: Strategie opstellen’ verder uitgewerkt. De overige processtappen
zijn eveneens uitgewerkt in een SADT-schema. Het volledige overzicht is opgenomen in bijlage J.

Figuur 41: Uitwerking van hoofd processtap 1, strategie opstellen.

In bovenstaand figuur is te zien dat onder ‘Stap 1.3: Plan van aanpak opstellen’ eveneens twee ondergeschikte
stappen zijn weergegeven in een gestippeld kader. Er zijn namelijk twee bladen in de EAT opgenomen voor deze
stap. Het te gebruiken blad is afhankelijk van het toegepaste beoordelingsmodel. Gunnen op Waarde drukt de
scores namelijk uit in euro’s (stap1.3A), de andere in punten (stap 1.3BCD). Zodra het beoordelingsmodel is bepaald
in stap 1.1, stuurt de EAT de gebruiker automatisch door naar het juiste blad voor stap 1.3. Deze functionaliteit is
eveneens ondergebracht bij de stappen 1.4, 4.1, 6.1 en 6.2.
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De relatie tussen de genummerde stappen van het functionele ontwerp en die van het SADT-schema is in
onderstaande tabel weergegeven.
SADT-schema

Functioneel ontwerp

Stap 1.1: Beoordelingsmodel bepalen
Stap 1.2: Gegevens kosten en gunningcriteria invoeren
Stap 1.3: Plan van aanpak opstellen voor gunningcriteria
Stap 1.4: Scenarioberekening uitvoeren
Stap 1.5: Gegeven t.b.v. planning invoeren
Stap 1.6: Planning opstellen
Stap 2: Strategie bekendmaken
Stap 3: Strategie implementeren
Stap 4.1: Bewaking plan van aanpak
Stap 4.2: Planning bewaken
Stap 6.1: Evaluatie plan van aanpak
Stap 6.2: Evaluatie scenarioberekening

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11

Tabel 35: Relatie tussen de opties voor de gebruiker en de functionele processtappen.

5.3

Ontwerp van het hulpmiddel

Om tot een ontwerp te komen is eerst een variantenstudie uitgevoerd voor de te ontwerpen onderdelen van het
hulpmiddel. Die studie is in bijlage K opgenomen. Die variantenstudie is op twee niveaus uitgevoerd, namelijk op
algemeen niveau en op gedetailleerd niveau.
Het algemene niveau gaat in op de vormgeving van het hulpmiddel in z’n totaliteit. Zo zijn oplossingen bedacht voor
een al dan niet digitaal hulpmiddel, de verschijningsvorm van het hulpmiddel. Afhankelijk van de verschijningsvorm
kon bijvoorbeeld voor de digitale variant gekozen worden uit diverse software. Een belangrijke eis die meespeelde
bij de keuze van de software is de bruikbaarheid voor Heijmans. Alle medewerkers beschikken over een laptop met
het Microsoft Office pakket. Logischer wijs zou de EAT dan ook uitgewerkt worden met behulp van die software.
Het gedetailleerdere niveau gaat in op het functioneel deel van het hulpmiddel. Per processtap uit het functioneel
ontwerp is onderzocht uit welke onderdelen die bestond. Voor elk onderdeel zijn vervolgens oplossingen bedacht.
Na de morfologische overzichten met oplossingen per ontwerponderdeel gemaakt te hebben zijn er vier varianten
opgesteld. Om een keuze tussen de varianten te kunnen maken zijn deze getoetst op de aspecten bruikbaarheid en
toepasbaarheid. Per ontwerponderdeel is eerst bepaald op welke criteria die getoetst diende te worden. Vervolgens
is een puntenscore toegekend van 1 (voor de minst ideale) t/m 4 (voor de meest ideale). De variant met de hoogste
puntenscore is de meest ideale variant die vervolgens uitgewerkt wordt. Variant 4 was in dit geval de beste variant.
Het verdere ontwerp en de uitwerking ervan is gebaseerd op variant 4. Dit betekende dat de EAT uitgewerkt is in
Microsoft Excel. In de volgende subparagrafen wordt de EAT stap voor stap doorlopen en toegelicht.
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5.3.1 Processtap 0: Hulpmiddel opstarten
Zodra het hulpmiddel is opgestart komt de gebruiker terecht op het startscherm dat weergegeven is in Figuur 42.

Figuur 42: Startscherm van de EMVI aanbestedingstool.

In dit scherm is het model van het integrale calculatieproces weergegeven en in relatie gebracht met de stappen die
gemaakt moeten worden voor de strategie voor een EMVI aanbesteding. De gebruiker weet op die manier welke
stappen binnen de EAT uitgevoerd moeten worden en op welk moment binnen het ICP. Alle stappen binnen de EAT
zullen nu nader toegelicht worden aan de hand van een voorbeeldproject, Project X. Voorbeelden van de output die
de EAT genereert, zoals het plan van aanpak en de planning, zijn opgenomen in bijlage L.
In het startscherm dient de tendermanager vier gegevens in te voeren: projectnummer, projectnaam, zijn eigen
naam en de datum. Vervolgens kan de die uit zes opties (oftewel stappen) kiezen. Deze opties zijn weergegeven in
de zes groene knoppen en zijn als volgt:


Stap 1: Strategie opstellen



Stap 2: Strategie bekendmaken



Stap 3: Strategie implementeren



Stap 4: Strategie bewaken



Stap 5: Eindstand implementatie bekijken



Stap 6: Strategie evalueren
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5.3.2 Stap 1: Strategie opstellen
De tendermanager start voor het opstellen van de strategie bij stap 1. Hiervoor drukt die op de groene knop. De
processtappen die vervolgens doorlopen worden zijn overeenkomstig met de substappen uit het SADT-schema. De
stappen zijn als volgt:


Stap 1.1: Beoordelingsmodel bepalen



Stap 1.2: Gegeven kosten en gunningcriteria invoeren



Stap 1.3: Plan van aanpak opstellen voor gunningcriteria



Stap 1.4: Scenarioberekening



Stap 1.5: Gegeven t.b.v. planning invoeren



Stap 1.6: Planning opstellen

5.3.2.1 Stap 1.1: Gegevens beoordelingsmodel invoeren
Zodra de tendermanager een strategie gaat opstellen begint die met het bepalen van het beoordelingsmodel dat van
toepassing is op het project. In Figuur 43 is het scherm weergegeven.

Figuur 43: Scherm van processtap 1.1, beoordelingsmodel bepalen.

Uit het onderzoek naar EMVI aanbestedingen, beschreven in hoofdstuk 2, is gebleken dat er verscheidene
beoordelingsmodellen toegepast worden bij EMVI aanbestedingen. Volgens PIANOO (2012) en EIB (2013) worden
drie beoordelingsmodellen het meest toegepast in de huidige bouwwereld. Dat zijn de modellen Gunnen op waarde,
Puntensysteem en Prijs/kwaliteit verhouding.
Om die reden zijn voornoemde drie beoordelingsmodellen opgenomen in het hulpmiddel. Het beoordelingsmodel
Prijs/kwaliteit verhouding wordt echter ook op een alternatieve wijze gebruikt. Kwaliteit wordt daarbij gedeeld door de
prijs. Daarom is Kwaliteit/prijs verhouding ook opgenomen in het hulpmiddel.
Uit het onderzoek naar de beoordelingsmodellen zijn kenmerken en aandachtpunten opgesteld. De kenmerken van
elk model zijn in dit scherm weergegeven om de tendermanager te helpen bij het bepalen van het
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beoordelingsmodel dat toegepast wordt bij het onderhavige project.

Voor meer informatie over elk

beoordelingsmodel klikt die op een informatieknop. Zodra het beoordelingsmodel bepaald is, dient de
tendermanager het betreffende model op te geven. In dit geval is het toegepaste model het Puntensysteem.
5.3.2.2 Stap 1.2: Gegevens kosten en gunningcriteria invoeren
De volgende stap is het invoeren van enkele kostengegevens en de gunningcriteria. In Figuur 44 is het scherm van
deze stap weergegeven.
Er wordt begonnen met het inschatten van de inschrijfsom. Dit om een gevoel te krijgen in de omvang van het
project. Daartoe wordt een grove raming gemaakt. Die kan ingevoerd worden op basis van het aantal m2 bvo en
wordt vermenigvuldigd met de kosten in €/m2 bvo. Dit wordt voor elke discipline gedaan.
Naast het beoordelingsmodel dat in stap 1.1 is bepaald, worden bij EMVI aanbestedingen ook gunningcriteria
toegepast. Dit zijn de aspecten waarop de aanbesteder de inschrijvingen gaat beoordelen. Als inschrijver is het
daarom van belang helder te hebben welke gunningcriteria er toegepast worden binnen het onderhavige project.

Figuur 44: Deel van het scherm van processtap 1, projectgegevens invoeren.

Om een helder beeld te scheppen van de toegepaste gunningcriteria is onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop
een analyse op gunningcriteria uitgevoerd moet worden. Dit is omschreven in hoofdstuk 3. Hieruit is gebleken dat elk
gunningcriterium op tien punten beschreven dient te worden. In deze stap dient de tendermanager de volgende vier
punten op te geven: code; titel met eventuele sub(sub)titels; soort criterium en afhankelijk van het
beoordelingsmodel de weging met maximaal te behalen puntenscore of de maximale kwaliteitswaarde.
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Code
Wanneer

de

aanbesteder

de

gunningcriteria voorzien heeft van
een code dan dient die overgenomen
te worden. Is dat niet het geval, dan
moet elk criterium voorzien worden
van een unieke code. Voor de
herkenning van de criteria in de
gunningleidraad
formulieren
aangeraden

in
de

en
de

op
EAT

code

die

de
wordt
de

aanbesteder hanteert over te nemen.
Titel
Elk criterium is voorzien van een titel
die overgenomen moet worden. Het
komt voor dat één criterium verder
onderverdeeld is in subcriteria en
mogelijk is een subcriterium weer
verder

onderverdeeld

in

Figuur 45: Informatiescherm voor de gunningcriteria.

subsubcriteria. Elk (sub)(sub)criterium
dient op een nieuwe regel ingevoerd
te worden op het blad.
Soort criterium
Uit het onderzoek naar EMVI aanbestedingen is gebleken dat de gunningcriteria onderverdeeld zijn in drie soorten:
prijscriteria, prestatiecriteria en kwaliteitscriteria. Per gunningcriterium dient opgegeven te worden onder welk soort
die valt. De tendermanager kan voor meer informatie omtrent gunningcriteria informatie opvragen in het hulpmiddel,
om zo voor elk criterium het goede soort te kunnen bepalen waartoe die behoort. Dat informatiemenu is in Figuur 45
te zien.
Te lezen is dat prijs- en prestatiecriteria op een zo objectieve manier beoordeeld worden. Met die kennis kan een
beeld geschapen worden van de wijze waarop de beoordeling van de inschrijvingen bij de aanbesteding zullen
verlopen. Een score op die twee soorten criteria wordt namelijk berekend met behulp van een formule.
Kwaliteitscriteria zijn van een subjectieve aard daar deze beoordeeld worden dooreen beoordelingscommissie.
Gewicht
Bij het Puntensysteem, Prijs/kwaliteit verhouding en Kwaliteit/prijs verhouding heeft elk gunningcriterium een
gewicht. Ze tellen bij de beoordeling namelijk niet allemaal even zwaar mee. Het gewicht geeft daarom ook aan in
welke mate de calculatoren zich moeten focussen op bepaalde criteria.
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Maximaal te behalen kwaliteitswaarde
Bij toepassing van het model Gunnen op waarde geeft de aanbesteder de maximaal te behalen kwaliteitswaarde op
voor de kwaliteitscriteria. Wanneer die waarden niet gelijk zijn, geven die aan welk gunningcriterium van groter
belang is voor de aanbesteder/opdrachtgever. Dit kan worden gezien als het gewicht dat bij de andere drie
beoordelingsmodellen toegepast wordt.
Maximaal te behalen aantal punten
Deze informatie dient opgegeven te worden zodra het beoordelingsmodel Puntensysteem, Prijs/kwaliteitverhouding
of Kwaliteit/prijsverhouding toegepast wordt. Het maximaal aantal punten dat te scoren is moet hier per
gunningcriterium opgegeven worden.
Max te behalen gewogen aantal punten
Bij toepassing van het model Puntensysteem, Prijs/kwaliteitverhouding of Kwaliteit/prijsverhouding wordt deze
waarde per criterium automatisch berekend. Hiertoe wordt het gewicht vermenigvuldigd met het maximaal te
behalen aantal punten. Wanneer gewichten in combinatie gebruikt worden met verschillende maximale waardes
voor de gunningcriteria, dan kan aan de hand van het gewogen aantal punten het werkelijke gewicht achterhaald
worden. Op basis van dit aspect wordt er dadelijk in het plan van aanpak voor de gunningcriteria ingeschat hoeveel
punten de tendermanager denkt te gaan behalen per criterium.
Bij Project X is een prijscriterium en een kwaliteitscriterium toegepast. Op prijs kunnen maximaal 80 punten
gescoord worden en op kwaliteit 20. Dat kwaliteitscriterium is vervolgens onderverdeeld in een viertal subcriteria. De
verdere onderverdeling van de punten per subcriterium kwaliteit is uit het overzicht te halen in Figuur 44.
5.3.2.3 Stap 1.3: Plan van aanpak voor gunningcriteria opstellen
In deze stap stelt de tendermanager een plan van aanpak op voor die gunningcriteria. In Figuur 46 is een fragment
van het scherm te zien. Het volledige plan van aanpak is opgenomen in bijlage L. Voor elk gunningcriterium kunnen
vijf activiteiten opgegeven worden die de calculatoren gedurende het calculatieproces dienen uit te voeren. Veelal
geeft de aanbesteder een uitgebreide uitleg bij de gunningcriteria, zodat de inschrijvers een duidelijk beeld hebben
wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast is het voor de aanbesteder ook van belang een goede uitleg te geven. Dit
borgt dat de inschrijvingen beter bij de wensen van de opdrachtgever zullen aansluiten.
Per activiteit dient ook de actiehouder aangegeven te worden zodat de taakverdeling binnen het tenderteam helder
is. Tot slot wordt er een inschatting gemaakt van de waarde die een activiteit vertegenwoordigd in de aanbesteding.
Per gunningcriterium worden de waardes van de activiteiten opgeteld. Bij Gunnen op waarde wordt die (kwaliteits-)
waarde uitgedrukt in euro’s. Bij het Puntensysteem, Prijs/kwaliteit verhouding en Kwaliteit/prijs verhouding in punten.
Door de waardes van alle gunningcriteria bij elkaar op te tellen wordt de totaal beoogde kwaliteitswaarde voor het
project verkregen. Die berekening wordt automatisch uitgevoerd en dat totaal is bovenaan in het scherm
weergegeven in de gele balk en onderaan de laatste activiteit van het laatste gunningcriterium. Op deze manier
wordt de kwantitatieve doelstelling op kwaliteit van het project inzichtelijk.
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Figuur 46: Deel van het scherm van stap 1.3, plan van aanpak voor gunningcriteria voor het model Puntensysteem. In bijlage L is
het volledige Plan van aanpak opgenomen.

5.3.2.4 Stap 1.4: Scenarioberekening uitvoeren
Aan de hand van het plan van aanpak voor gunningcriteria is een kwantitatieve doelstelling op kwaliteit verkregen.
Naast kwaliteit wordt ook de inschrijfsom beoordeeld bij de EMVI aanbesteding. Om te bepalen met welke
inschrijfsom, in relatie met de puntenscore of kwaliteitswaarde, het best ingeschreven kan worden, voert de
tendermanager nu een scenarioberekening uit. In Figuur 47 is het scherm weergegeven.
Boven in het scherm wordt aan de hand van een formule weergegeven hoe het beoordelingsmodel in elkaar zit. De
puntenscore op prijs wordt opgeteld bij de puntenscore op kwaliteit. Zo ontstaat de totale puntenscore. De inschrijver
met de hoogste totale puntenscore wint de aanbesteding. Voor meer informatie over het Puntensysteem kan een
informatiescherm opgevraagd worden.
In het veld ‘Scenarioberekening 1’ begint de tendermanager met het inschatten van de inschrijfsommen per
inschrijver (IS). De gemaakte raming van de inschrijfsommen van processtap 1 dient hiervoor als basis. Het
inschatten gebeurt op basis van zijn ervaring uit voorgaande aanbestedingen en de beschikbare informatie van de
concurrenten.
De puntenscore op kwaliteit is al in processtap 3 ingeschat. Die waarde wordt overgenomen bij de puntenscore op
kwaliteit (PK) van Heijmans. Vervolgens dient de tendermanager de puntenscore op kwaliteit van de concurrenten in
te schatten. Ook weer op basis van zijn ervaring met die concurrenten.
Wanneer er een prijsvechter deelneemt aan de aanbesteding, dan kan verwacht worden dat die met een lage
inschrijfsom, maar ook met een lagere kwaliteit zal inschrijven. Dit kan gevolgen hebben voor de strategie die de
tendermanager wil gaan hanteren voor de aanbesteding. Wellicht moet de inschrijfsom en de score op kwaliteit
bijgesteld worden. Door het maken van de scenarioberekening bepaalt de tendermanager dus de optimale
inschrijfsom in relatie met de score op kwaliteit. Daarvoor dient die de inschrijfsommen en de puntenscores op
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kwaliteit van de concurrenten in te schatten op basis van zijn ervaring. De ‘beoogde inschrijfsom’ en de ‘puntenscore
op kwaliteit’ vanuit de scenarioberekening dienen ingevoerd te worden in de gele balk boven scenarioberekening 1.
Zodra de geraamde en beoogde inschrijfsom gelijk zijn, evenals de puntenscore op kwaliteit uit stap 3 en de
scenarioberekening, kan pas verder gegaan worden met de volgende stap, 1.5.

Figuur 47: Scherm van stap 1.4B, het maken van een scenarioberekening voor het Puntensysteem.

Voor Project X is vastgesteld dat de beoogde inschrijfsom voor de aanbesteding € 447.500,-- euro is. De
puntenscore op kwaliteit bedraagt 18 punten. Dit zijn dan ook de gekwantificeerde doelstellingen op prijs en kwaliteit.
Deze waarden zijn eveneens boven het plan van aanpak te vinden.
5.3.2.5 Stap 1.5: Gegevens t.b.v. planning invoeren
In deze stap dient de tendermanager een drietal soorten gegevens in te voeren, zoals uit Figuur 48 valt op te maken.
Deze gegevens worden vervolgens gebruikt in stap 1.6 om de grotendeels geautomatiseerde planning op te stellen.
Het invoeren van die gegevens is in drie stappen verdeeld:


Stap A: Calculatiekosten bepalen;



Stap B: Calculatietijd per activiteit bepalen;



Stap C: Data invoeren.
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Figuur 48: Scherm van stap 1.5, gegevens t.b.v. planning invoeren.

Stap A: Calculatiekosten bepalen
Er wordt gestart met het bepalen van de beoogde calculatiekosten. Deze wordt berekend aan de hand van de
geraamde inschrijfsom. Als fictief % calculatiekosten voor Project X is 3% aangehouden. De inschrijfsom is nu een
vast gegeven, de laatste twee waarden zijn door de tendermanager nog aan te passen. Dit resulteert in circa 107
manuur voor bouw dat besteed mag worden aan de calculatie. De berekening is als volgt:
(Raming inschrijfsom) * (% calc. kosten) / (Uurloon) ≈ 107 manuur.
Stap B: Calculatietijd per activiteit bepalen
De te besteden manuren worden vervolgens verdeeld over de verschillende activiteiten uit het plan van aanpak voor
gunningcriteria. De verdeling van die manuren vindt plaats op basis van het gewicht van elk gunningcriterium. In
Figuur 49 is een voorbeeld gegeven. G1 - Prijs telt voor 80% mee, G2.1 – Kwaliteit – Projectorganisatie en management voor 5%. Als voorbeeld is aangenomen dat de calculatietijd evenredig verdeeld wordt met het gewicht
van elk gunningcriterium. Dit betekent dat 80% van de manuren van elke discipline besteed mag worden aan prijs en
5% aan het subcriterium Kwaliteit – Projectorganisatie en -management. Bouw mag bijvoorbeeld 80 manuur
besteden aan prijs. De tendermanager geeft de verdere onderverdeling op van de manuren onder de verschillende
activiteiten. Het aantal manuur per activiteit dient te allen tijde bepaald te worden door de tendermanager. In de
kolom ‘Gewicht’ geeft de EAT enkel op hoe zwaar een activiteit binnen het gunningcriterium meeweegt.
Daar de planning tot op een detailniveau van halve werkdagen (4 uur) nauwkeurig weergegeven wordt, worden de
manuren die de tendermanager per activiteit opgeeft omgerekend naar mandagen. Het verkregen getal wordt
afgerond tot op een halve mandag. Nadat de calculatietijd voor alle activiteiten is opgegeven, kan de EAT
automatisch een planning opstellen.
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Figuur 49: Deel van het scherm van stap 1.5B, bepalen van de calculatietijd.

Stap C: Data invoeren
De laatste gegevens die nog ingevoerd moeten worden zijn enkele data die van belang zijn voor het project. Enkele
data worden opgelegd door de aanbesteder. Daarop afgestemd worden data vastgelegd omtrent de uit te voeren
activiteiten vanuit Heijmans, zoals de kick-off en de tenderteamvergaderingen, maar ook de vakantiedagen. Deze
data worden vervolgens automatisch in de planning voor het calculatieproces opgenomen. In onderstaand figuur is
een deel van het scherm van deze stap weergegeven.

Figuur 50: Deel van het scherm van stap 1.5C, data invoeren.
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5.3.2.6 Stap 1.6: Planning opstellen
Op basis van de ingevoerde activiteiten in stap 1.3 en de verdere gegevens voor de planning in stap 1.5.1 kan nu
een planning gegenereerd worden. Voor Project X is deze weergegeven in Figuur 51. In die planning heeft de
tendermanager nog enkele mogelijkheden om de planning en de weergave daarvan te manipuleren. De opties zijn
als volgt:
Aangepaste startdatum per activiteit
Standaard worden de activiteiten serieel in de planning gezet. Tijdens een integraal calculatieproces zijn echter
zowel bouwkundige als elektrotechnische en werktuigbouwkundige calculatoren tegelijk werkzaam. Dit geeft al aan
dat de serieel opgestelde planning aangepast moet kunnen worden zodat de tendermanager sommige activiteiten
ook parallel aan elkaar kan zetten. Hiervoor kan in de uiterst linker kolom een aangepaste startdatum voor een
activiteit aangegeven worden.
Standlijn tekenen
Gedurende het calculatieproces wordt de voortgang van de calculatiewerkzaamheden bewaakt. De tendermanager
peilt daarvoor per activiteit wat de stand van zaken is en geeft in het plan van aanpak voor de gunningcriteria de
voortgang in een percentage aan. Dat percentage wordt automatisch overgenomen in de planning en daarvoor
verschijnt een groene balk onder de tijdsbalk van betreffende activiteit aangeeft.
De standlijn wordt in de planning met een rode lijn weergegeven. Is de calculatietijd van een activiteit verstreken
maar is die nog niet voltooid, dan komt er een rode arcering achter de voortgangsbalk van de activiteit te staan tot
aan de standlijn. Dit om aan te geven dat er een achterstand op de planning is. In het voorbeeld in Figuur 51 staat
de standlijn op 24-10-2014 en lopen de activiteiten G1-1, G1-2 en G1-2 achter op schema.

Zodra de planning is opgesteld is de tendermanager klaar met het opstellen van de strategie. De producten die uit
dit proces voortkomen is het plan van aanpak voor gunningcriteria (zie bijlage L) en de planning (zie Figuur 51).
Deze producten worden vervolgens tijdens de kick-off gebruikt, tezamen met het tenderplan, op de strategie voor het
project over te brengen op het tenderteam.
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Figuur 51: Scherm van stap 1.5.2, de planning.

5.3.3 Stap 2: Strategie bekendmaken
Nadat een strategie is opgesteld is er dus het plan van aanpak voor gunningcriteria en een planning gereed. Deze
twee producten worden door de tendermanager gebruikt, in samenwerking met het tenderplan, om de strategie voor
de aanbesteding over te brengen op het tenderteam. Als optie kan ook de scenarioberekening gebruikt worden.
Wanneer de tendermanager op de knop ‘Stap 2: Strategie bekendmaken’ klikt krijgt die het scherm te zien dat in
onderstaand figuur is weergegeven. De tendermanager kan vervolgens het plan van aanpak en de planning te
exporteren naar een PDF die op het bureaublad van zijn computer worden opgeslagen. Deze kunnen vervolgens
geprint en gebruikt worden tijdens de kick-off. Op die manier krijgen alle tenderteamleden al bij de kick-off een goed
beeld van de gunningcriteria die toegepast zijn, de doelstellingen op zowel prijs als kwaliteit en de activiteiten die zij
daarvoor dienen uit te voeren.

Figuur 52: Opties voor stap 2 het bekendmaken van de strategie.

5.3.4 Stap 3: Strategie implementeren
Vervolgens gaan de calculatoren aan de slag en voeren daarvoor de werkzaamheden uit die in het plan van aanpak
opgenomen zijn. Mocht een calculator dat plan van aanpak en de planning gedurende die werkzaamheden nog
willen bekijken, dan kan die de EAT zelf opstarten en daar kiezen voor stap 3. Een vergelijkbaar scherm als in
Figuur 52 wordt vervolgens getoond voor het exporteren van het plan van aanpak en de planning. Omdat het voor
de calculatoren ook wenselijk is te weten wat de voortgang is van hun werkzaamheden vragen zij met deze
exporteerfunctie niet het gewone plan van aanpak uit stap 1.3 op. In dit nieuwe plan van aanpak, evenals de
planning, is de voortgang namelijk opgenomen. Meer hierover in de volgende subparagraaf.

5.3.5 Stap 4: Strategie bewaken
Gedurende het calculatieproces worden er tenderteamvergaderingen gehouden. Hierbij wordt het project met het
gehele tenderteam besproken. Om te borgen dat de opgestelde strategie daadwerkelijk uitgevoerd wordt, voert de
tendermanager gedurende die vergadering een voortgangsbewaking uit. Per activiteit controleert die de voortgang
bij de calculatoren. Die voortgang wordt vervolgens in het plan van aanpak vastgelegd. Het hulpmiddel neemt die
waarden vervolgens automatisch over in de planning.
Om de voortgangsbewaking uit te voeren kiest de tendermanager na opstarten van de EAT ‘Stap 4: Strategie
bewaken’. Door op betreffende knop te drukken wordt er eerst weer een scherm getoond met uitleg en de opties die
de tendermanager heeft, zie Figuur 53. Die opties zijn als volgt:

96

J.B.W. Stams

Figuur 53: Scherm van processtap 8, voortgangsbewaking uitvoeren.

De exporteer functies zijn bekend. Met de knop ‘Bewaking plan van aanpak’ komt de tendermanager uit bij stap 4.1.
5.3.5.1 Stap 4.1: Bewaking plan van aanpak

Figuur 54: Deel van het scherm van stap 4, bewaking plan van aanpak voor gunningcriteria.

In dit scherm geeft de tendermanager in het kader ‘Bewaking’ in procenten op wat de voortgang is per activiteit. Die
voortgang peilt die gedurende de tenderteamvergaderingen. Voor elke tenderteamvergaderig is een gele kolom
weergegeven. De berekende waarden van voortgang worden vervolgens automatisch overgomen in de planning.
5.3.5.2 Stap 4.2: Bewaking planning
Door op de knop ‘Bekijk planning’ te drukken wordt de planning in de EAT getoond. De planning met voortgang is
reeds weergegeven in Figuur 51.
Voor Project X zijn er twee tenderteamvergaderingen gepland. Namelijk op 24 en 30 oktober. De voortgang van de
actviteiten G1-1, G1-2 en G1-3 zijn respectievelijk 30%, 80% en 60%. Of deze voortgang voldoende is, is af te lezen
van de planning in Figuur 51. Al deze activiteiten liggen achter op schema.
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5.3.6 Stap 5: Eindstand implementatie bekijken
Voor de afronding van het calculatieproces kan de EAT geraadpleegd worden om de laatste stand van zaken te
bekijken. Ook hier krijgt de gebruiker weer de opties zoals die bij Stap 3 gegeven zijn. Het exporteren van het plan
van aanpak met voortgang en de meest recente planning waarin die voortgang verwerkt is.

5.3.7 Stap 6: Strategie evalueren
Na aanbesteding kan met de EAT een evaluatie uitgevoerd worden. Dit gebeurt op het plan van aanpak voor
gunningcriteria en de scenarioberekening. De tendermanager krijgt door te drukken op de knop ‘Stap 6 Strategie
evalueren’ ook weer een keuzescherm te zien, zoals in onderstaand figuur weergegeven is.

Figuur 55: Keuzescherm voor stap 9, evaluatie uitvoeren.

De stappen die hier genomen worden zijn als volgt:


Stap 6.1: Evaluatie plan van aanpak voor de gunningcriteria



Stap 6.2: Evaluatie scenarioberekening

5.3.7.1 Stap 6.1: Evaluatie plan van aanpak voor de gunningcriteria
Aan de hand van de ontvangen feedback en uitslag van de aanbesteding wordt een evaluatie uitgevoerd op het plan
van aanpak. In het rechter kader ‘Uitslag aanbesteding’ van onderstaand figuur is per activiteit is er een toelichting te
geven wat er goed / minder goed is verlopen. Daarnaast is per activiteit de werkelijke puntenscore aan te geven. De
aanbesteder zal echter op het niveau van de gunningcriteria feedback geven. De onderverdeling van de werkelijke
puntenscore van het gunningcriterium naar de activiteiten toe, zal dus op basis van inschatting verlopen. Er kan
echter ook voor gekozen worden één totale kwaliteitswaarde per gunningcriterium in te vullen.

Figuur 56: Scherm van stap 6, evaluatie plan van aanpak voor gunningcriteria.
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Stap 6.2: Evaluatie scenarioberekening
De evaluatie van de scenarioberekening wordt uitgevoerd in hetzelfde scherm van de scenarioberekening van stap
1.4. Hier is nu echter een extra veld ‘Uitslag aanbesteding’ aan toegevoegd, zoals weergegeven in Figuur 57.
In dit scherm dient de tendermanager zoals bij de scenarioberekeningen de inschrijfsom (IS) van Heijmans en haar
concurrenten in te voeren, evenals de puntenscore op kwaliteit (PK). De automatisch berekende uitkomst moeten
stroken met de uitkomst van de aanbesteding.
Het komt voor dat een inschrijving terzijde wordt gelegd door de aanbesteder. Mocht dit het geval zijn dan kan dit
aangegeven worden. Desbetreffende inschrijving wordt in dat geval niet meegenomen in de berekening van de
einduitslag.
In de onderste tabel in Figuur 57 worden nog enkele cijfers naast elkaar gezet van scenarioberekening 1, 2 en de
uitslag van de aanbesteding. De scenarioberekeningen kunnen op deze manier met de uitslag vergeleken worden.
Dit om te zien of de inschattingen die tijdens het opstellen van de strategie gemaakt zijn, reëel waren.

Figuur 57: Scherm van stap 8.4B: Evaluatie van de scenarioberekening voor het Puntensysteem.

Voor Project X is te zien dat Heijmans uiteindelijke met € 446.750,- heeft ingeschreven. De puntenscore op prijs
komt daarmee op 78,79 te staan. Op kwaliteit zij er 17,5 punten gescoord. Gezien de scores van de concurrenten
was dit genoeg om de aanbesteding mee te winnen. Heijmans heeft dus de economisch meest voordelige
inschrijving voor Project X ingediend!
Na het uitvoeren van de evaluatie komt er een eind aan het project en de toepassing van de EAT. Alle gegevens zijn
opgeslagen in de EAT en indien nodig naderhand nog te raadplegen. Voor het ontwikkelde hulpmiddel is nog een
onderhoudshandleiding opgesteld, die te vinden is in bijlage M.
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5.4

Toepassing van het hulpmiddel

De structuur en het ontwerp van de EAT zijn in de vorige paragrafen behandeld. Het resultaat, de EAT uitgewerkt als
een Excel applicatie, is vervolgens getest door het hoofd bedrijfsbureau. Deze test is benodigd om later te kunnen
toetsen of de EAT aan de gestelde eisen voldoet. In deze paragraaf wordt die test omschreven. De bevindingen
worden in het laatste hoofdstuk behandeld.
Om de EAT te kunnen testen is een oud project gebruikt. Heijmans heeft toentertijd deelgenomen aan de
aanbesteding. Voor het project was een EMVI aanbesteding uitgeschreven. Aan de hand van de gunningleidraad
van dat project heeft het hoofd bedrijfsbureau de EAT doorlopen. De case waarop die test uitgevoerd is wordt eerst
beschreven.

5.4.1 Casestudy project ‘Brandveiligheidsaanpassingen gebouw X’
Als case is het project ‘Brandveiligheidsaanpassingen van gebouw X’ gekozen waaraan Heijmans heeft
deelgenomen aan de EMVI aanbesteding. De opdracht betreft het integraal op orde brengen van de brandveiligheid
van het gebouw. Op die manier moet het gebouw in zijn geheel voldoen aan alle geldende eisen van bevoegd
gezag, als zijnde de gemeente en de brandweer. Alle bouwkundige oplossingen dienen voorzien te zijn van een
volledige attest/productcertificaten of goedgekeurd te zijn door middel van Expert judgement.
Het is een typisch servicebouwproject. In een bestaand pand moeten namelijk werkzaamheden uitgevoerd worden,
terwijl de bedrijfsprocessen onverhinderd door moeten kunnen gaan. Het gebouw bestaat uit een zestal
verdiepingen, zoals in onderstaand figuur te zien is.

Figuur 58: Doorsnede gebouw X.

Van elke verdieping is onder andere een plattegrond uitgewerkt waarin de brandveiligheidsvoorzieningen staan
aangegeven, tezamen met een nummering in de gele kaders. In Figuur 59 is een deel van de plattegrond van de
begane grond weergegeven. De gele kaders geven de locaties aan waar het gebouw niet aan de
brandveiligheidseisen voldoet. Van elk uniek nummer in de gele kaders heeft de aanbesteder een omschrijving
gegeven van het mankement en een mogelijk oplossing. Het is aan de inschrijvers om verder invulling te geven aan
de opdracht.
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De aanbesteder heeft de opdracht dan ook vormgegeven door middel van een prestatiebestek en prestatie-eisen.
Dit betekent dat de eisen waaraan het opgeleverde werk dient te voldoen, zijn omschreven en randvoorwaarden zijn
vastgelegd. Binnen dit kader moet de inschrijver zelf de meest optimale uitvoering vorm te geven. Het voldoen aan
de eisen dient door de inschrijver te worden gewaarborgd. De inschrijver heeft dus zelf grote vrijheid om de
uitvoering vorm te geven.

Figuur 59: Gedeeltelijke plattegrond begane grond gebouw X.

Aanbesteding van het project gebeurt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De
gunningleidraad wordt in de volgende subsubparagraaf behandeld.
5.4.1.1 Gunningleidraad
De belangrijkste aspecten uit de gunningleidraad worden hieronder uitgelicht. Dit betreft de gunningcriteria en het
beoordelingsmodel. Diepgaandere beschrijvingen van deze aspecten zijn te vinden in bijlage E.
Gunningcriteria
Er worden twee gunningcriteria gehanteerd, die in onderstaande tabel zijn weergegeven.
Gunningcriteria

Maximale puntenscore

G1 Prijs
G2 Kwaliteit
Totaal

80
20
100

Tabel 36: Gunningcriteria.

Gunningcriterium G1 Prijs
Het gunningcriterium prijs wordt beoordeeld op basis van de inschrijfsom. De inschrijver scoort op dit criterium
volgens de volgende formule: (laagste Totale inschrijfsom) / (Totale inschrijfsom) * 80
Gunningcriterium G2 Kwaliteit
Het gunningcriterium kwaliteit wordt beoordeeld op basis van een Plan van Aanpak. Daarin dient omschreven te
worden hoe de inschrijver invulling geeft aan de opdracht. Hiervoor dient die zich te baseren op de uitgangspunten
en eisen zoals beschreven in het bestek. Het Plan van Aanpak wordt beoordeeld op een viertal subcriteria:
Subgunningcriteria

Maximale puntenscore

G2.1 Projectorganisatie en projectmanagement
G2.2 Werkwijze en risicobeheersing
G2.3 Planning
G2.4 Voorkomen van overlast en communicatie
Totaal

5
8
3
4
20

Tabel 37: Subgunningcriteria voor gunningcriterium G2 Kwaliteit.
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Wijze van beoordelen
De subgunningcriteria van ‘G2 Kwaliteit’ worden beoordeeld door een beoordelingsteam, bestaande uit meerdere
beoordelaars, op basis van expert opinion en op basis van onderlinge vergelijking tussen de inschrijvingen.
De beoordelaars beoordelen de subcriteria individueel en onafhankelijk. Een waarderingen wordt per subcriterium
toegekend in de vorm van een geheel cijfer tussen minimaal 1 en maximaal 10 punten, waarbij 1 = extreem slecht
en 10 = uitstekend. De individuele waarderingspunten worden vervolgens besproken, waarna individuele
waarderingspunten eventueel nog kunnen worden bijgesteld.
De door de beoordelaars toegekende waarderingspunten worden per subcriterium opgeteld en gemiddeld. Het
gemiddelde waarderingspunt per (sub)criterium wordt tenslotte vermenigvuldigd met de daarbij vermelde
wegingsfactor.
Een Inschrijver scoort volgens de formule:
G2.1 Projectorganisatie en projectmanagement:

(gemiddelde waardering / 10) * 5

G2.2 Werkwijze en risicobeheersing:

(gemiddelde waardering / 10) * 8

G2.3 Planning:

(gemiddelde waardering / 10) * 3

G2.4 Voorkomen van overlast en communicatie:

(gemiddelde waardering / 10) * 4

5.4.2 Opstellen strategie met EAT voor casestudy
Aan de hand van het hiervoor omschreven project is de EAT door het hoofd bedrijfsbureau doorlopen. Uit de
gunningleidraad heeft die opgemaakt dat het Puntensysteem is toegepast. Dit gegeven is bij stap 1.1 ingevoerd.
Na het doorlopen van stap 1.2 is er bij stap 1.3 een plan van aanpak opgesteld, zoals in onderstaand figuur is
weergegeven.

Figuur 60: Deel plan van aanpak casestudy

Na het plan van aanpak is er een scenarioberekening gemaakt, zoals in Figuur 61 is weergegeven.
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Figuur 61: Scenarioberekening casestudy

Een belangrijk onderdeel is dat de strategie voor het project nu uitgedrukt is in een kwantitatieve doelstelling op prijs
en kwaliteit. In de gele balk is namelijk af te lezen dat de beoogde inschrijfsom € 725.000 bedraagt en er 19 punten
gescoord moeten worden op prijs.
Vervolgens is een planning opgesteld voor de calculatiewerkzaamheden. In onderstaand figuur is die weergegeven.
Hierin is eveneens de reeds ingevulde voortgang te zien.

Figuur 62: Planning casestudy
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5.4.3 Strategie casestudy m.b.v. Tenderplan
In voorgaande subparagraaf is laten zien hoe een strategie opgesteld is met behulp van de EAT en welke output de
EAT hiervoor heeft gegenereerd. Voor ditzelfde project is bij de opstart van het daadwerkelijke calculatieproces
toentertijd een strategie vastgelegd in het Tenderplan. De opgestelde strategie zag er als volgt uit.

Figuur 63: Tenderplan, projectbeschrijving + scope

Uit bovenstaande projectbeschrijving is op te maken dat het om een EMVI aanbesteding ging. De gunningcriteria De
gehanteerd zijn is ‘prijs ‘ met een gewicht van 80% en ‘Plan van aanpak’ met een gewicht van 20%. Een
diepgaandere analyse van de gunningcriteria is niet uitgevoerd. Ten tijde van de kick-off was het daarom ook niet
duidelijk hoe precies voldaan moest worden aan de gunningcriteria.
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Figuur 64: Tenderplan, partijen

Wat goed is uitgevoerd is dat de beoordelingscommissie beschreven is. Maar hoe zij de inschrijvingen zullen
beoordelen is echter niet omschreven. Aanbevolen wordt het Tenderplan met dat punt uit te breiden.

Figuur 65:Tenderplan, USP’s en Strategie

Tot slot de USP’s en de strategie. Hierin stond enkel omschreven wat de strategie voor het project was. Een
kwantitatieve benadering van de strategie stond er niet in. Er was geen kwantitatieve doelstelling op prijs en kwaliteit
opgesteld. Hierdoor was het nog onduidelijk in welke mate gepresteerd moest worden op de gunningcriteria.
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Daardoor kon ook geen verwachting geschept worden van de uitkomst van de aanbesteding. Hoe er gescoord ging
worden met de aanbieding was dus onduidelijk.
Uit het plan van aanpak dat door middel van de EAT is opgesteld is duidelijk op te maken welke subgunningcriteria
tot het plan van aanpak behoren en hoe eraan voldaan moet worden. Zodat tijdens de kick-off die criteria al
uitgebreid besproken kunnen worden.
Aan de hand van de scenarioberekening is een voorspelling gemaakt van de uitslag van de aanbesteding. Ook kan
de strategie die Heijmans moet hanteren getoetst worden op de mogelijke scores van de concurrenten.
De opgestelde strategie kan vervolgens met behulp van de EAT tussentijds, tijdens de tenderteamvergaderingen,
gepeild worden op de voortgang van de werkzaamheden. Op die manier wordt inzicht verkregen of de
werkzaamheden volgens planning verlopen en kan wanneer nodig bijgestuurd worden. Tevens wordt geborgd dat er
eerder gefocust wordt op de kwaliteitsaspecten van het project. Zodat die aspecten niet meer uitgesteld worden tot
op het laatste moment. De gunningcriteria worden zo de rode draad die door het project heen gaat. En dat is ook
hetgeen waar de opdrachtgever bij de aanbesteding op gaan beoordelen.
De EAT borgt dat bij de opstart van het ICP een goede analyse op de gunningcriteria wordt uitgevoerd. Daaruit komt
een plan van aanpak voort voor het calculatieproces. Daarmee wordt geborgd dat ook daar de gunningcriteria
centraal staan en te bewaken zijn gedurende het calculatieproces. De kwantitatieve doelstellingen geven aan hoe
Heijmans denkt te scoren met deze aanbesteding. Deze kwantitatief opgestelde strategie sluit ook aan bij de wijze
waarop de aanbesteder de inschrijving beoordeeld. Daardoor is de strategie van Heijmans ook beter af te stemmen
op de gunningcriteria en het beoordelingsmodel dat de aanbesteder hanteert. De aspecten van een EMVI
aanbesteding gaan als rode draad door het project heen. Zodat er uiteindelijk een aanbieding komt te liggen die
beter bij de wensen van de klant aansluit. Tot slot is er tevens nog een evaluatie uit te voeren om te bezien of de
opgestelde strategie de beste was en waar die bij toekomstige projecten wellicht verbeterd kan worden.
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6 EVALUATIE AFSTUDEERPROJECT
In dit laatste hoofdstuk wordt het afstudeerproject geëvalueerd. Allereerst wordt het resultaat, de EMVI
aanbestedingstool, getoetst op de eisen en wensen. In de tweede paragraaf worden aanbevelingen gedaan met
betrekking tot de EAT, het ICP en voor nader onderzoek. Tot slot wordt in paragraaf 6.3 een persoonlijke reflectie op
het afstudeerproject gegeven.

6.1

Toetsing EMVI aanbestedingstool

De EAT is ontwikkeld om invulling te geven aan de doelstelling van dit afstudeerproject. Die doelstelling luidt als
volgt:
Het ontwikkelen van een proces ondersteunend model voor het opstellen, implementeren en bewaken van de
strategie voor een integraal calculatieproces, ten behoeve van een EMVI aanbesteding. Om zo tot een specifiekere
aanbieding te komen waarmee beter gescoord wordt bij een EMVI aanbesteding door Heijmans Utiliteit Services.
Vanuit die doelstelling en het uitgevoerde onderzoek is een programma van eisen en wensen opgesteld om te
borgen dat het uiteindelijke ontwerp aan die doelstelling voldoet. Om te kunnen beoordelen of met de EAT voldaan
wordt aan de doelstelling van het afstudeerproject, wordt die getoetst op de eisen en wensen. Aan de eisen moet
voldaan worden. Aan de wensen mag voldaan worden, maar dit is niet noodzakelijk voor het slagen van het
afstudeerproject. Om te kunnen oordelen of een eis of wens gehaald is, heeft het hoofd bedrijfsbureau een test
uitgevoerd. Mede aan de hand van zijn feedback is vervolgens per eis en wens een toelichting gegeven of er al dan
niet aan voldaan wordt. Daarbij moet vermeld worden dat het hoofd bedrijfsbureau geen onafhankelijk persoon is
voor deze test. Deze is namelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van de EAT.

6.1.1 Toetsing op de gestelde eisen
De EAT is op de eisen uit het programma van eisen en wensen in paragraaf 5.1 getoetst. In onderstaande tabel is
een overzicht gegeven van de betreffende eisen en of eraan voldaan is. Daarna volgt een omschrijving per eis.
Eisen

Voldaan?

01

Het hulpmiddel dient de tendermanager van informatie te voorzien zodat die begrijpt hoe de
beoordelingsmodellen Gunnen op waarde, Puntensysteem, Prijs/kwaliteit verhouding en
Kwaliteit/prijs verhouding werken.

02

Het hulpmiddel dient te borgen dat klantinformatie, zoals informatie omtrent de
beoordelingscommissie, ingewonnen wordt bij iemand van het uitvoeringsteam. Die informatie
is bruikbaar bij het opstellen van de strategie.

03

Het hulpmiddel dient de tendermanager in te lichten wat voor soort gunningcriteria er gebruikt
worden bij EMVI aanbestedingen.

04
05
06
07
08
09

Met behulp van het hulpmiddel moet een uitgebreidere analyse te maken zijn op de
gunningcriteria, volgens de tien punten die opgesteld zijn in hoofdstuk 3
.
Met behulp van het hulpmiddel dient een strategie opgesteld te kunnen worden voor een EMVI
aanbesteding waarbij het beoordelingsmodel Gunnen op waarde, Puntensysteem,
Prijs/kwaliteit verhouding of Kwaliteit/prijs verhouding wordt toegepast.
De strategie dient uitgedrukt te worden in kwantitatieve doelstellingen op prijs en kwaliteit.
De strategie dient afgestemd te worden op het van toepassing zijnde beoordelingsmodel en
gunningcriteria.
De focus verleggen naar zowel de prijs als de kwaliteit van de aanbieding. Aan elk
gunningcriterium moet de nodige aandacht geschonken worden om te kunnen scoren bij een
EMVI aanbesteding.
Hulpmiddel dient te borgen dat de gunningcriteria nadrukkelijker besproken worden met het
tenderteam gedurende de kick-off en de tenderteamvergaderingen, zodat er ook gezamenlijk

Technische Universiteit Eindhoven

Heijmans

107

10
11
12
13
14
15

oplossingen worden bedacht voor de gunningcriteria.
De tendermanager dient m.b.v. het hulpmiddel gedurende de tenderteamvergaderingen een
voortgangsbewaking uit te kunnen voeren. Dit om te peilen of het tenderteam voldoende
presteert op de gunningcriteria, zodat uiteindelijk de opgestelde strategie gerealiseerd wordt in
de aanbieding.
Eventuele aanpassingen in de strategie die voortkomen uit de voortgangsbewaking dienen
verwerkt te kunnen worden in het hulpmiddel.
De ingevoerde informatie en de opgestelde strategie moet overzichtelijk gepresenteerd worden
zodat die informatie bruikbaar is tijdens de kick-off en tenderteamvergaderingen.
De strategie m.b.v. het hulpmiddel evalueren aan de hand van de uitkomst van de
aanbesteding en dat in het hulpmiddel vastleggen.
De invulling die gegeven is op de gunningcriteria m.b.v. het hulpmiddel evalueren aan de hand
van de eventuele feedback die de aanbesteder daarop geeft en dat in het hulpmiddel
vastleggen.
Het hulpmiddel moet te implementeren zijn in de HUMS.

Tabel 38: Overzicht met eisen en of er al dan niet voldaan aan voldaan wordt.

Eis 01: Het hulpmiddel dient de tendermanager van informatie te voorzien zodat die begrijpt hoe de
beoordelingsmodellen Gunnen op waarde, Puntensysteem, Prijs/kwaliteit verhouding en Kwaliteit/prijs
verhouding werken.
Om aan deze eis te voldoen wordt aan de gebruiker bij stap 1.1 ‘Beoordelingsmodel bepalen’ uitgelegd hoe de
verschillende beoordelingsmodellen werken. In eerste instantie is enkel de formule van het beoordelingsmodel
weergegeven. Wilt de tendermanager diepgaandere informatie verkrijgen, dan is dat op te vragen met de
informatieknoppen. Op basis van de gegeven informatie kan de tendermanager bepalen welk beoordelingsmodel
van toepassing is op het project. Bij stap 1.4 ‘Score inschatten voor de aanbesteding’ wordt het beoordelingsmodel
eveneens toegelicht. Het hoofd bedrijfsbureau heeft na het uitvoeren van een test aangegeven dat die met de
beschikbare informatie in het hulpmiddel begrijpt hoe de beoordelingsmodellen werken.
Eis 02: Het hulpmiddel dient te borgen dat klantinformatie, zoals informatie omtrent de beoordelingscommissie, ingewonnen wordt bij iemand van het uitvoeringsteam. Die informatie is bruikbaar bij het
opstellen van de strategie.
In eerste instantie kon in de EAT de klantinformatie ingevoerd worden. Dit betrof de namen van de klant,
aanbesteder en beoordelingscommissie, alsmede de concurrenten. Tevens kon de ambitie van de klant omschreven
worden. Hierbij werd de instructie gegeven te informeren bij de uitvoering. Op die manier was er voldaan aan deze
eis.
Om een strategie op te stellen wordt echter naast de EAT ook het Tenderplan gebruikt. Daar de strategie op
kwalitatieve manier beschreven wordt in het Tenderplan is ervoor gekozen de klantinformatie enkel in het
Tenderplan onder te brengen. Op die manier is dubbel werk te voorkomen. Ook wordt de tijdsduur die benodigd is
om een strategie op te stellen in de EAT verkort. Dit was namelijk een punt van kritiek vanuit het hoofd
bedrijfsbureau. Meer daarover wordt onder wens 1 toegelicht.
Mits voor het opstellen van een strategie zowel de EAT als het Tenderplan gebruikt wordt, kan gezegd worden dat
aan deze eis voldaan is.
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Eis 03: Het hulpmiddel dient de tendermanager in te lichten wat voor soort gunningcriteria er gebruikt
worden bij EMVI aanbestedingen.
In stap 1.2 ‘Kostengegevens en gunningcriteria invoeren’ is hiertoe een informatiemenu opgenomen, zoals reeds
weergegeven in Figuur 45. Daarin wordt omschreven hoe de verschillende soorten gunningcriteria werken. Het
hoofd bedrijfsbureau heeft aangegeven de EAT voldoende uitleg over dit onderwerp geeft.
Eis 04: Met behulp van het hulpmiddel moet een uitgebreidere analyse te maken zijn op de gunningcriteria,
volgens de tien punten die opgesteld zijn in hoofdstuk 3
.
In de EAT zijn de tien punten onderverdeeld onder stap 1.2 en 1.3 en het Tenderplan. In Tabel 39 wordt toegelicht
hoe elk punt opgenomen is.
Punt van de analyse

Omschrijving

01: Code

In stap 1.2 dient van elk gunningcriterium de code genoteerd te worden die de
aanbesteder eraan heeft toegekend.

02: Titel

In stap 1.2 dient van elk gunningcriterium de titel opgegeven te worden. Wanneer de
aanbesteder een criterium uitsplitst in subcriteria, dan moet elk subcriterium op een
aparte regel genoteerd worden.

03: Omschrijving,
mogelijk puntsgewijs

In stap 1.3 dient per gunningcriterium activiteiten opgesteld te worden. Elk activiteit
wordt omschreven. In die omschrijving dient de informatie die de aanbesteder opgeeft
van het criterium meegenomen te worden.

04: Weging / maximale
score
05: Wijze van
beoordelen
06: Soort criterium
07: Optie: Wijze van
beoordelen
kwaliteitscriterium
08: Actiehouder
09: Oplossingsmogelijkheden

10: Beoogde score

In stap 1.2 dient van elk (sub)gunningcriterium een maximale score en/of weging
ingevoerd te worden. Dit kan in punten en in euro’s, afhankelijk van het
beoordelingsmodel.
De wijze van beoordelen wordt niet genoteerd in de EAT. Om bij punt 6 het soort
criterium te kunnen bepalen, dient de gebruiker wel te onderzoeken hoe elk criterium
beoordeeld wordt. Punt 5 wordt daarom indirect geborgd door punt 6. Daarnaast dient
de wijze van beoordelen ook in het Tenderplan omschreven te worden.
In stap 1.2 dient van elk gunningcriterium opgegeven te worden tot welk soort die
behoort.
Deze optie is niet meegenomen in de EAT. Deze omschrijving dient opgenomen te
worden in het tenderplan. Daar wordt projectinformatie namelijk hoofdzakelijk
omschreven.
In stap 1.3 moet voor elke activiteit een actiehouder opgegeven worden.
In stap 1.3 wordt voor elk gunningcriterium activiteiten opgesteld. In de omschrijving
van elke activiteit ligt een globale oplossingsrichting om aan het gunningcriterium te
kunnen voldoen. De verdere technische uitwerking vindt later gedurende het
calculatieproces plaats.
In stap 1.3 dient per activiteit aangegeven te worden welke waarde die representeert.
De beoogde score van het gunningcriterium is een optelling van de voornoemde
waardes.

Tabel 39: Wijze waarop voldaan is per punt van de analyse op gunningcriteria.

Uit de omschrijvingen blijkt dat alle punten, behalve punt 7, opgenomen zijn in de EAT. Punt 7 gaat in op hoe de
beoordeling van kwaliteitscriteria door de beoordelingscommissie uitgevoerd wordt. Die omschrijving kan het best
ondergebracht worden in het tenderplan. De beoordelingscommissie wordt daar tekstueel toegelicht. De
beoordelingswijze kan daar vervolgens aan toegevoegd worden. Dit punt is daarom meegenomen in de
aanbevelingen. De combinatie van de EAT en het verbeterde tenderplan zorgen ervoor dat ook aan deze eis
voldaan wordt.
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Eis 05: Met behulp van het hulpmiddel dient een strategie opgesteld te kunnen worden voor een EMVI
aanbesteding waarbij het beoordelingsmodel Gunnen op waarde, Puntensysteem, Prijs/kwaliteit verhouding
of Kwaliteit/prijs verhouding wordt toegepast.
De EAT is ontworpen zodat die te gebruiken is wanneer de aanbesteder het beoordelingsmodel Gunnen op waarde,
Puntensysteem, Prijs/kwaliteit verhouding of Kwaliteit/prijs

verhouding toepast. Voor elk van die vier

beoordelingsmodellen is daartoe een aparte rekenblad opgenomen voor de scenarioberekening. Om die reden
voldoet het hulpmiddel aan eis 5.
Eis 06: De strategie dient uitgedrukt te worden in kwantitatieve doelstellingen op prijs en kwaliteit.
De tendermanager dient voor de EMVI aanbesteding twee doelstellingen op te stellen. Een kwantitatieve doelstelling
op prijs en op kwaliteit. Die op prijs wordt uitgedrukt in euro’s. Kwaliteit wordt, afhankelijk van het beoordelingsmodel
uitgedrukt in euro’s of punten. Voor elk gunningcriterium schat de tendermanager daartoe in hoe die daarop gaat
scoren en welke score die daarbij denkt te behalen. De definitieve strategie wordt uiteindelijk boven het plan van
aanpak voor de gunningcriteria weergegeven in de gele balk. Zie Figuur 66 en Figuur 46 op pagina 90. Dit in de
vorm van een beoogde inschrijfsom in euro’s en een beoogde score op kwaliteit in euro’s of punten. Om die reden is
ook aan eis 6 voldaan.

Figuur 66: Kwantitatieve doelstellingen weergeven bij het plan van aanpak voor de gunningcriteria.

Eis 07: De strategie dient afgestemd te worden op het van toepassing zijnde beoordelingsmodel en
gunningcriteria.
Voor het opstellen van een strategie met de EAT moeten de stappen 1.1 t/m 1.5.2 doorlopen worden. In die stappen
wordt bepaald welk beoordelingsmodel van toepassing is. Ook de gunningcriteria worden onderzocht en er wordt
een plan van aanpak voor opgesteld. Daarin worden per gunningcriterium activiteiten met een beoogde score op
kwaliteit opgesteld. Op die manier wordt de strategie afgestemd op de gunningcriteria.
Met behulp van de scenarioberekening in stap 1.4 wordt de strategie vervolgens afgestemd op het
beoordelingsmodel. Tevens maakt de tendermanager een inschatting van hoe die denkt dat de concurrentie gaat
scoren. En daar stemt die de te hanteren strategie voor Heijmans op af. Die strategie wordt vervolgens uitgedrukt in
een inschrijfsom in euro’s en een score op kwaliteit in euro’s of punten. Op die manier wordt de strategie dus
afgestemd op het beoordelingsmodel en wordt voldaan aan deze eis.
Eis 08: De focus verleggen naar zowel de prijs als de kwaliteit van de aanbieding. Aan elk gunningcriterium
moet de nodige aandacht geschonken worden om te kunnen scoren bij een EMVI aanbesteding.
Het hoofd bedrijfsbureau heeft aangegeven dat de EAT goed inzicht geef in de samenhang in de beoordeling in
kwaliteit en prijs. Hierdoor is zichtbaar welke gevolgen bepaalde kwaliteitscriteria hebben op de uitslag. Daarmee
kan aangetoond worden dat prijs niet altijd de doorslaggevende factor is. Tevens zorgen het plan van aanpak en de
planning ervoor dat er mijlpalen gesteld worden voor de activiteiten van elk gunningcriterium. Op die manier wordt
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de calculatietijd verdeeld over zowel prijs als de kwaliteit van de aanbieding. Daarop kan vervolgens ook bewaakt
worden met behulp van de EAT.
Uit de feedback van het hoofd bedrijfsbureau is dus op te maken dat met behulp van het plan van aanpak de
calculatietijd te verdelen is over zowel de prijsvorming als de kwaliteit van de aanbieding. De planning zorgt ervoor
dat mijlpalen gesteld worden en dat die in samenwerking met het plan van aanpak ook bewaakt worden. De
calculatoren worden zo gestuurd ook al in een vroeger stadium van de calculatie na te denken over de
kwaliteitsaspecten. Om die reden kan gezegd worden dat aan eis 8 voldaan is.
Eis 09: Hulpmiddel dient te borgen dat de gunningcriteria nadrukkelijker besproken worden met het
tenderteam gedurende de kick-off en de tenderteamvergaderingen, zodat er ook gezamenlijk oplossingen
worden bedacht voor de gunningcriteria.
Om de gunningcriteria specifiek te kunnen bespreken bij de vergaderingen is het plan van aanpak en de planning
opgesteld. Die twee onderdelen dienen geprint en uitgedeeld te worden tijdens de vergaderingen. Op die manier is
het voor iedereen inzichtelijk welke criteria gehanteerd worden en welke acties ervoor genomen moeten worden.
Door de gunningcriteria tijdens de vergaderingen te bespreken kan elke calculator vanuit zijn perspectief toelichten
hoe die over elk gunningcriterium denkt en oplossingen ervoor aandragen. Aangezien aan elke activiteit een
actiehouder is aangewezen kan die de feedback van het calculatieteam verwerken in dat onderdeel. Zodat de
oplossingen die bedacht zijn ook meegenomen worden in de aanbieding. Het bespreken van de gunningcriteria
tijdens de tenderteamvergaderingen borgt dus dat er ook gezamenlijk over de oplossingen nagedacht wordt.
Gunningcriteria maken momenteel al deel uit van de agenda voor een vergadering. In het tenderplan worden die
criteria vastgelegd en besproken tijdens de vergadering. Er is echter gebleken dat daar te oppervlakkig op in wordt
gegaan. Het plan van aanpak en de planning moeten ervoor zorgen dat die diepgang er nu wel in zit.
Eis 10: De tendermanager dient m.b.v. het hulpmiddel gedurende de tenderteamvergaderingen een
voortgangsbewaking uit te kunnen voeren. Dit om te peilen of het tenderteam voldoende presteert op de
gunningcriteria, zodat uiteindelijk de opgestelde strategie gerealiseerd wordt in de aanbieding.
Om dit met het EAT mogelijk te maken is naast het plan van aanpak voor de gunningcriteria de kolom ‘Bewaking’
opgenomen, zie Figuur 54 op pagina 97. Bij elke tenderteamvergadering wordt de voortgang gepeild. Die voortgang
wordt per activiteit aangegeven in een percentage van 0% (nog niet begonnen) tot 100% (de activiteit is afgerond).
Dat percentage wordt vervolgens vermenigvuldigd met het beoogd aantal punten of de beoogde kwaliteitswaarde
van elke activiteit. Op die manier wordt de voortgang per gunningcriterium inzichtelijk en uitgedrukt in een score op
kwaliteit.
Na het invoeren van de voortgang per activiteit kan in de planning vastgesteld worden of activiteiten al dan niet op
schema liggen. Op die manier wordt het gedurende het calculatieproces inzichtelijk of het gewenste projectresultaat
ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Het hoofd bedrijfsbureau heeft aangegeven dat deze wijze van voortgangsbewaking goed bruikbaar is. Hij geeft aan
dat in het plan van aanpak met de kolom ‘Bewaking’ (stap 4) goed zichtbaar is wat er gebeurt gedurende het
calculatieproces en hoeveel restpunten overblijven als deze niet tijdig gereed blijken te zijn. Om die reden kan
gezegd worden dat een voortgangsbewaking uit te voeren is met de EAT en wordt er voldaan aan eis 10.
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Eis 11: Eventuele aanpassingen in de strategie die voortkomen uit de voortgangsbewaking dienen door de
tendermanager verwerkt te kunnen worden in het hulpmiddel.
Gedurende het calculatieproces kan het voorkomen dat de strategie aangepast moet worden. Het plan van aanpak,
de scenarioberekeningen en de planning zijn te allen tijde nog aan te passen door de tendermanager. Voor het
aanpassen van de strategie moet stap 1 opnieuw doorlopen worden. Belangrijk is wel dat het tenderteam hiervan op
de hoogte wordt gebracht. Eis 11 is op daarom ook gehaald.
Eis 12: De ingevoerde informatie en de opgestelde strategie moet overzichtelijk gepresenteerd worden zodat
die informatie bruikbaar is tijdens de kick-off en tenderteamvergaderingen.
Het hoofd bedrijfsbureau geeft aan dat het model wetenschappelijk ingestoken is. Voor sommige calculatoren zou
het te complex kunnen zijn wanneer ze onvoldoende op de hoogte zijn van de effecten van sommige gunningcriteria
op de einduitslag. Desalniettemin zijn het plan van aanpak en de planning goed te gebruiken om de calculatoren
tijdens een kick-off te informeren over gunningcriteria. Het geeft inzicht in de mogelijke positieve en negatieve
effecten door ergens extra tijd en energie in te steken.
Het hoofd bedrijfsbureau geeft dus aan dat het plan van aanpak en de planning goede hulpmiddelen zijn waarmee
die tijdens de kick-off gunningcriteria kan bespreken met het tenderteam. Om die reden wordt ook aan eis 12
voldaan.
Eis 13: De strategie m.b.v. het hulpmiddel evalueren aan de hand van de uitkomst van de aanbesteding en
dat in het hulpmiddel vastleggen.
Bij het opstellen van een strategie is de mogelijkheid gegeven om twee scenarioberekeningen uit te voeren Bij stap
1.4 Daarnaast is bij stap 6 een extra ‘scenarioberekening’ in te voeren met de daadwerkelijke uitslag van de
aanbesteding. Per inschrijver is de inschrijfsom en de score op kwaliteit in te voeren. Op die manier kunnen de twee
gemaakte scenarioberekeningen vergeleken worden met de daadwerkelijke uitslag van de aanbesteding. Zo wordt
inzichtelijk of per concurrent een goede inschatting is gemaakt op prijs en kwaliteit. De mate waarin geëvalueerd kan
worden hangt uiteraard af van de feedback die de aanbesteder geeft op de aanbesteding.
Eis 14: De invulling die gegeven is op de gunningcriteria m.b.v. het hulpmiddel evalueren aan de hand van
de eventuele feedback die de aanbesteder daarop geeft en dat in het hulpmiddel vastleggen.
Om dit mogelijk te maken is bij het plan van aanpak in stap 6 een kolom toegevoegd waarin per activiteit aan te
geven is hoe hierop gescoord is. De score kan ingevoerd worden, tezamen met een toelichting. In Figuur 56 op
pagina 98 is hiervan een voorbeeld gegeven.
Het hoofd bedrijfsbureau heeft aangegeven dat uitslagen een bijzonder fenomeen blijven. Het is voor de
aanbesteder achteraf altijd lastig om daadwerkelijk een eerlijke terugkoppeling te geven over wat echt goed of niet
goed ging. Uiteindelijk is met de EAT de daadwerkelijke beoordeling wel goed inzichtelijk te maken waar de
concurrentie beter op gescoord heeft. Op die manier is te zien wat prijstechnisch de mogelijkheden zijn geweest om
al dan niet te scoren of te verliezen.
Eis 15: Het hulpmiddel moet te implementeren zijn in de HUMS.
Het Heijmans Utiliteit Management Systeem is een kwaliteitssysteem dat inzicht geeft in de bedrijfsprocessen. Bij
elke processtap is een omschrijving gegeven en worden standaard documenten weergegeven die de medewerkers
dienen te gebruiken. Het gros van die bestanden zijn te gebruiken met het Microsoft Office pakket, waaronder Excel,
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PowerPoint en Word. Daar de EAT ontworpen is als Excel applicatie, is deze eveneens onder te brengen in de
HUMS. Om die reden wordt aan eis 15 voldaan.

6.1.2 Toetsing op de gestelde wens
Naast de eisen is de EAT ook getoetst op de wens uit het programma van eisen en wensen in paragraaf 5.1. In
Tabel 40 is een overzicht gegeven van de betreffende wens en of eraan voldaan is. Daarna volgt een omschrijving
per wens.
Wensen
01

Voldaan?

Een zo eenvoudig mogelijke opzet van het hulpmiddel voor het gebruiksgemak.

Tabel 40: Overzicht met wensen en of er al dan niet aan voldaan wordt.

Wens 1: Een zo eenvoudig mogelijke opzet van het hulpmiddel voor het gebruiksgemak.
Gewenst is het hulpmiddel zodanig te ontwerpen dat het makkelijk te gebruiken is. Het hoofd bedrijfsbureau heeft
aangegeven dat het invullen van de EAT best een opgave is. Er moet op verschillende plaatsen informatie ingevoerd
worden. Die informatie verschijnt vervolgens automatisch op andere tabbladen. Dit is handig, maar tegelijkertijd ook
omslachtig. Om bijvoorbeeld een automatisch verschenen waarde bij een stap aan te passen, kan het zijn dat
daarvoor een aantal stappen teruggegaan moet worden. Dit zorgt ervoor dat voortdurend door het bestand heen
‘gevlogen’ moet worden.
Op basis van bovenstaande feedback is de EAT verbeterd. In de eerste versie diende de data voor de planning bij
stap 1.1 ingevoerd te worden, terwijl die informatie pas bij stap 1.5.2 werd gebruikt. Om het ‘heen en weer vliegen’ te
beperken is de invoer van de data verplaatst naar stap 1.5.1. Eén stap voor de planning. Daarnaast is ook voor het
gelijkstellen van de beoogde inschrijfsom bij stap 1.4 een pop-up scherm opgenomen waarin de waardes van de
geraamde inschrijfsom te wijzigen zijn. Zie onderstaand figuur. Het hoofd bedrijfsbureau heeft aangegeven dat de
tweede versie van de EAT overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is geworden.

Figuur 67: Pop-up scherm om de raming van de inschrijfsom te wijzigen.

Daarnaast gaf het hoofd bedrijfsbureau aan dat de EAT erg uitgebreid is. Het kost daardoor aardig wat tijd om tot
een plan van aanpak en planning te komen. Vooral bij kleine aanbestedingen gaat het daarom te ver om alles in te
vullen en bij te houden. Wel kunnen onderdelen goed gebruikt worden om bijvoorbeeld de planning onder schot te
houden en de calculatoren handvatten geven om niet teveel tijd in een bepaalde onderdeel te stoppen. Bij de grotere
aanbestedingen (>1.000.000 euro) is dit wel een erg handig document.
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Omwille van de feedback van het hoofd bedrijfsbureau is geconcludeerd dat na verbetering nu wel aan wens 1
voldaan is. Het hulpmiddel is geoptimaliseerd om het ‘heen en weer vliegen’ te minimaliseren. Vanuit het onderzoek
is daarnaast geconcludeerd dat het noodzakelijk is de stappen binnen de EAT te nemen om tot een aansluitende
strategie te komen voor een EMVI aanbesteding. Het gebruik van een deel van de EAT voor kleinere projecten kan
daardoor leiden tot een minder goed aansluitende strategie. Dit zou de uitkomst van de aanbesteding negatief
kunnen beïnvloeden.

6.1.3 Conclusie
Aan de hand van de hiervoor gegeven omschrijvingen kan geconcludeerd worden dat aan de doelstelling van het
afstudeerproject voldaan wordt.
De EAT ondersteunt de tendermanager bij het opstellen en tot uitvoering brengen van een strategie, die uitgedrukt
wordt in een gekwantificeerde doelstelling op prijs en kwaliteit. Om die doelstellingen te behalen wordt een plan van
aanpak voor de gunningcriteria opgesteld, tezamen met een planning. Met die twee onderdelen wordt het
tenderteam ingelicht met betrekking tot de van toepassing zijnde gunningcriteria. Tevens ondersteunt het plan van
aanpak en de planning de calculatoren bij het creëren van waarde. Per gunningcriterium heeft de tendermanager
namelijk activiteiten opgesteld die uitgevoerd moeten worden. Die activiteiten zijn door de tendermanager tevens in
een planning gezet. Dit om te borgen dat niet alleen gefocust wordt op prijs, maar ook op kwaliteit. Gedurende het
calculatieproces bewaakt de tendermanager de planning om te borgen dat de kwantitatieve doelstelling op prijs en
kwaliteit gehaald wordt. Zodat er uiteindelijk een specifieke aanbieding komt te liggen die aansluit bij de wensen van
de klant.
Gezien de uitgebreidheid van de tool en de tijd die het invullen daardoor in beslag neemt, gaf het hoofd
bedrijfsbureau aan dat de tool voornamelijk ingezet zal worden voor de grotere EMVI aanbestedingen (>1 miljoen
euro). Desalniettemin herbergt de tool ook voor de kleinere EMVI aanbestedingen goede functionaliteiten. Het plan
van aanpak en de planning kunnen namelijk gebruikt worden om de planning van de calculatie ‘onder schot te
houden’ en biedt de calculatoren handvatten om de calculatietijd te verdelen over de gunningcriteria. Tevens gaf het
hoofd bedrijfsbureau aan dat de belangrijkste pre van deze tool is dat de bedachte strategie om zo dicht mogelijk bij
de wensen van de klant aan te sluiten, zo gemakkelijk mogelijk in te plannen en te monitoren is gedurende het
proces. Het daadwerkelijk aansluiten wordt bedacht in een strategiesessie. Het opvolgen van die strategie om aan te
sluiten bij de klantwensen lukt via deze tool zeker wel.
De knelpunten die tijdens het onderzoek geïdentificeerd zijn bij het vastleggen van de strategie in het Tenderplan,
gaven echter aan dat het huidige tenderplan niet goed aansluit bij de eigenschappen van een EMVI aanbesteding.
Aan de hand van een strategiesessie dient inderdaad een strategie bedacht te worden. De uitkomsten van die
bedachte strategie moeten echter nader onderzocht worden om te inzicht te krijgen hoe daarmee gescoord wordt bij
de aanbesteding. Er moet een gekwantificeerde doelstelling op prijs en kwaliteit van gemaakt worden. Die
gekwantificeerde doelstellingen worden vervolgens in de scenarioberekening onderzocht en beoordeeld of het ook
de beste strategie is. Wanneer bijvoorbeeld een prijsvechter meedoet in de aanbesteding en Heijmans zet volledig in
op kwaliteit, kan het zijn dat de prijsvechter wint met een mindere kwaliteit. Door de strategie met het Tenderplan en
de EAT op te stellen kan een dergelijk scenario voorzien worden. Er kan mee onderbouwd worden waarom meer of
juist minder gefocust moet worden op kwaliteit. Vanuit het onderzoek naar EMVI aanbestedingen wordt dan ook
aangeraden de EAT toe te passen bij die aanbestedingen, in samenwerking met het (verbeterde) Tenderplan. Om
zo uiteindelijk ook beter te scoren bij EMVI aanbestedingen.
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6.2

Aanbevelingen

Om beter te scoren bij EMVI aanbestedingen worden enkele aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de
EAT en het ICP. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

6.2.1 Aanbevelingen EAT en ICP
De aanbevelingen aangaande de EAT en het ICP, hebben betrekking op het toepassen van het hulpmiddel en het
calculatieproces bij Heijmans Utiliteit Services Eindhoven om beter te gaan scoren bij EMVI aanbestedingen. Hiertoe
behoort eveneens een aanbeveling omtrent de demarcaties.
1.

Toepassen van de EAT bij EMVI aanbestedingen
Vanuit het onderzoek naar EMVI aanbestedingen wordt aanbevolen de EAT toe te passen bij toekomstige
aanbestedingen bij Heijmans Utiliteit Services. De strategie dient (mede) opgesteld en bewaakt te worden
met de EAT. Het plan van aanpak en de planning dienen bij de kick-off en tenderteamvergaderingen
toegepast te worden om het tenderteam in te lichten over de gunningcriteria en hoe zij daaraan invulling
moeten gaan geven. Op basis van de aanbestedingen waarbij van de EAT toegepast is, kan vervolgens ook
onderzocht worden of het hulpmiddel daadwerkelijk effect heeft op de scorekans van Heijmans Utiliteit
Services.

2.

Opstellen EAT-lite
Het hoofd bedrijfsbureau heeft aangegeven dat de huidige EAT te uitgebreid is voor de kleinere projecten. Er
zou om die reden ook een uitgeklede versie van de EAT opgesteld kunnen worden, de EAT-lite. Daarin zou
het hoofd bedrijfsbureau in ieder geval de scenarioberekening terug willen laten komen.

3.

Optimaliseren van het Tenderplan voor EMVI aanbestedingen
Het huidige Tenderplan dient geoptimaliseerd te worden voor het gebruik bij EMVI aanbestedingen. Bij
dergelijke aanbestedingen moet dat Tenderplan gebruikt worden in samenwerking met de EAT. In het
Tenderplan worden onderdelen hoofdzakelijk omschreven. Zo zou de wijze waarop beoordeeld ook
opgenomen

moeten

worden.

Omschreven

dient

te worden

hoe

de

beoordelingscommissie

de

kwaliteitscriteria beoordeelt. Worden de individuele rapportcijfers of puntenscores samengevoegd door
berekening van het rekenkundig gemiddelde, of in consensus.
Daarnaast moet ook antwoord gegeven worden op de vraag hoe de aanbesteder omgaat met de gunning
zodra de eerste inschrijving ter zijde wordt gelegd. Bij het Puntensysteem is het namelijk mogelijk dat de
rangordeparadox optreedt zodra gebruik wordt gemaakt van relatieve formules voor berekening van de
puntenscore op prijs. Wordt in dat geval de aannemer met de tweede inschrijving uitgenodigd of wordt de
uitslag opnieuw berekend?
4.

Uitvoeringsteam betrekken om invulling te geven op gunningcriteria
Om beter te scoren op gunningcriteria die betrekking hebben op het bouwproces wordt aangeraden leden
van het uitvoeringsteam te betrekken bij de vergaderingen. Zeker als het project in aanbesteding van een
vaste klant is waar het uitvoeringsteam bekend is op de locatie. Op die manier kan er tot een meest geschikte
uitvoeringsmethode gekomen worden.
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5.

Toepassen van de demarcatielijst
Uit het onderzoek is gebleken dat de standaard demarcatielijst uit de HUMS veelal niet toegepast wordt. Er
worden voornamelijk zelf gemaakte opgaven gebruikt die vaak onvolledig zijn. Daardoor moeten
herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden om de opgave alsnog af te kunnen prijzen. De standaard
demarcatielijst dient daarom toegepast te worden wanneer een calculatie tot op regelniveau uitgewerkt moet
worden.

6.2.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Naast de aanbevelingen voor de EAT en het ICP zijn tevens aanbevelingen te benoemen voor nader onderzoek.
Deze zijn als volgt:
1.

Onderzoek uitvoeren naar de demarcatielijst
Gedurende de onderzoeksfase is gebleken dat ook de huidige demarcatielijst niet borgt dat de informatie met
betrekking tot sparingen volledig wordt opgegeven. Zie bijlage I. Onderzocht moet worden of de
demarcatielijst op meer onderdelen geoptimaliseerd zou kunnen worden.

2.

Onderzoek uitvoeren naar objectiveren keuze van uitvoeringsmethode
Bij een EMVI aanbesteding heeft de inschrijver veelal de mogelijkheid het ontwerp te optimaliseren. Hazen
(2014) heeft een model ontwikkeld om onderbouwd een keuze te kunnen maken voor het ontwerp van de
draagconstructie met in acht neming de uitvoeringsmethode. Hiermee kan op een objectieve manier bepaald
worden welke uitvoeringsmethode het best scoort bij een EMVI aanbesteding, afhankelijk van de van
toepassing zijnde gunningcriteria.
Het model van Hazen zou in de EAT inpasbaar kunnen zijn bij het opstellen van een strategie. Op die manier
kunnen op een objectievere manier bepaalde ontwerpkeuzes gemaakt worden. Het model is echter nog
beperkt doordat het enkel toepasbaar is op de draagconstructie en kwantitatieve gunningcriteria. Omdat bij
Heijmans Utiliteit Services betonwerk nauwelijks de revu passeert is het model momenteel niet opgenomen in
de EAT. Wanneer het model uitgebreid wordt met uitvoeringsmethoden van de gevel-/dakfase en de
afbouwfase, dan zou die gecombineerd kunnen worden met de EAT.
Uit het onderzoek naar gunningcriteria is tevens naar voren gekomen dat veel van die criteria juist op een
kwalitatieve manier beoordeeld worden door de aanbesteder. Het is daarom van belang dat het model ook op
dit gebied uitgebreid wordt.
Om het model van Hazen uit te breiden voor betreffende bouwfases en voor kwalitatieve gunningcriteria is
vervolgonderzoek noodzakelijk. Evenals voor het uiteindelijk samen kunnen voegen van de twee modellen.

3.

Onderzoek uitvoeren naar de analyse op gunningcriteria
In hoofdstuk 3 is ondermeer onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop aanbesteders de gunningcriteria
verwoorden in de gunningleidraad. Hiertoe zijn drie gunningleidraden van EMVI aanbestedingen onderzocht.
Dit waren aanbestedingen voor service projecten. Vanuit de analyse van de toegepaste gunningcriteria is een
stappenplan opgesteld voor de analyse van gunningcriteria bij toekomstige projecten. Elk gunningcriterium
dient op tien punten omschreven te worden. De geldigheid van het stappenplan moet onderzocht worden
voor toepassing bij de grootschaligere projecten, waar ook criteria gehanteerd worden die betrekking hebben
op het ontwerp van het project. Dergelijke criteria zijn namelijk niet waargenomen bij de geanalyseerde drie
projecten.
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4.

Onderzoek uitvoeren naar toepassing EAT bij grote nieuwbouwprojecten
Daar voor dit onderzocht gefocust is op service projecten, is de EAT voor op dit soort projecten afgestemd.
Zoals al vermeld bij aanbeveling 3 zijn er in het onderzoek naar gunningcriteria geen criteria waargenomen
die betrekking hebben op het ontwerp. Onderzocht moet worden of dergelijke criteria invloed hebben op de
werkwijze die gehanteerd wordt binnen de EAT.

6.3

Reflectie op het afstudeerproces

In januari 2013 ben ik gestart met het masterproject ‘Participerend Observeren’. Daartoe zijn observaties uitgevoerd
gedurende het calculatieproces dat uitgevoerd is bij het bedrijfsbureau van Heijmans Utiliteit Services in Eindhoven.
Dit masterproject is afgerond in juli en bood genoeg aanknopingspunten om een afstudeerplan te schrijven. Het
heeft echter veel tijd gekost om vanuit de gevonden problematiek tot een gedegen afstudeerplan te komen. In
februari 2014 is het afstudeerplan uiteindelijk gepresenteerd. Daarna is de onderzoeksfase ingegaan. Deze fase
heeft zo’n zes maanden in beslag genomen. De onderzoeksresultaten zijn in augustus vervolgens gepresenteerd.
De laatste fase van het afstudeertraject, de ontwerpfase, is het snelste verlopen. In drie maanden is er een ontwerp
opgesteld en uitgewerkt van de EMVI aanbestedingstool. De eindpresentatie vond plaats in november 2014.
Al met al heeft het afstudeerproject veel meer tijd gekost dan gebruikelijk is. Het schrijven van het afstudeerplan en
het onderzoeksrapport hebben veel energie van me gevergd. De ontwerpfase is echter veel voortvarender verlopen.
Het uiteindelijke resultaat, de EMVI aanbestedingstool, is dan ook een resultaat waar ik zeer tevreden mee ben. Het
is een tool dat toepasbaar is voor de meeste EMVI aanbestedingen die in Nederland gehouden worden. Daardoor is
het echter ook een erg uitgebreide tool geworden. Het hoofd bedrijfsbureau gaf daarom ook aan dat de tool voor de
kleinere projecten (< 1 miljoen euro) te uitgebreid is, maar dat er onderdelen goed gebruik kunnen worden. Omwille
van die feedback heb ik de eerste versie van de EAT geoptimaliseerd naar de versie die in dit rapport gepresenteerd
is. Voor grotere projecten kan de EAT zeker gebruikt worden.
Ondanks dat het afstudeertraject meer tijd in beslag heeft genomen dan gebruikelijk is, heeft het een goed resultaat
opgeleverd. Een tool die door Heijmans gebruikt kan worden om tijdens een EMVI aanbesteding tot een specifiekere
aanbieding te komen. Om die reden kijk ik dan ook terug op een geslaagd afstudeerproject van mijn studie
Construction Technology aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

Technische Universiteit Eindhoven

Heijmans

117

AFKORTINGEN EN DEFINITIES
Afkortingen
EAT

EMVI Aanbestedingstool

EIB

Economisch Instituut voor de Bouw

EMVI

Economisch meest voordelige inschrijving

B

Bouwkundig

b&u

burgerlijke en utiliteitsbouw

bvz.

Bouwkundige voorzieningen

CCBW Heijmans Competence Center Bouwmethodiek Woningbouw
E

Elektrotechnisch

gww

Grond, weg & waterbouw

HUMS

Heijmans Utiliteit Management Systeem

ICP

Integraal calculatieproces

lev.

Leveranciers

oa.

Onderaannemers

SADT

Structured Analysis and Design Technique

SB

Services Bouw

ST

Services Techniek

W

Werktuigbouwkundig

Definities
Demarcatie
De scheiding tussen de werkzaamheden van verschillende disciplines.
Integraal
Iets dat alles omvat. In dit onderzoek de zowel de bouwkundige als de elektrotechnische en werktuigbouwkundige
werkzaamheden binnen het project.
Kwaliteitswaarde
Bij de beoordelingsmethode ‘Gunnen op waarde’ wordt voor elk kwaliteitscriterium een rapportcijfer gegeven. Dat
cijfer wordt vervolgens met behulp van een formule omgerekend naar euro’s, de zogenaamde kwaliteitswaarde.
Scoremethodiek
Ander woord voor beoordelingsmodel.
Servicebouw / service projecten
Binnen de utiliteitsbouw focussen de regionale vestigingen van Heijmans Utiliteit Services zich op kleinschaligere
projecten zoals verbouwingen, renovaties, onderhoud, aanbouwen en kleinschalige nieuwbouw.
Waardecreatie
(Integrale) oplossingen bedenken die invulling geven aan de gunningcriteria.
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