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 Even voorstellen: 

 

 

 

 Projectmanager waterschap Brabantse Delta 

 Projectmanager waterschap de Dommel 

 



Toelichting op het project 

Renovatie 7 poldergemalen in West-Brabant 



Toelichting op het project 

Belangrijkste doelstellingen 

 

Gegarandeerd peilbeheer 

 

Bedrijfszekerheid 

 

Eigentijdse, veilige arbeidsomstandigheden 

 

Anno 2016 visvriendelijkheid afwegen 
 



Verwachtingen ten aanzien van BVP 

Waarom koos het waterschap in dit project voor BVP? 

1.BVP selecteert de best beschikbare expertise in de markt 

2.BVP zorgt ervoor dat inschrijvers hun beste team aanbieden 

3.BVP richt zich op inschrijvers die aantoonbaar in staat zijn 
hoge prestaties te bieden 

4.BVP maakt maximaal gebruik van expertise bij de 
geselecteerde contractpartij 

5.BVP vergroot de kans op een goed presterend project 

6.BVP zorgt voor kosten-efficiëntie bij alle partijen 

7.BVP sluit 100% aan op het inkoopbeleid van waterschap 
Brabantse Delta 



Verwachtingen ten aanzien van BVP 

Dominante prestatie informatie BVP 

 
Hier de tabellen van Marcus RHDHV memo met algemene ervaringen 



 Ervaringen met BVP in de aanbestedingsfase 

  

Fase 1 

Inschrijving 

Fase 2 

Beoordeling 

Fase 3 

Concretisering / 
Pre-planning 

Fase 4 

Uitvoering 

OG: 

-Uitvraag / NvI 

-Training inschrijvers 

 

Inschrijvers: 

-Best Team Approach 

-Inschrijving 

Gunningscriteria: 
-Prestatieonderbouwing 
-Risicodossier 
-Kansendossier 
-Interviews 
-Prijs 

Notitie VPI 
 
Projectplan  
beoogd ON: 
-Scope (in/out) 
-Planning 
-Risicodossier 
-Prestatiemetingen 

ON: 
Wekelijkse Rapportage 
Prestatiemetingen 
Kwaliteitscontrole 
 
OG: 
Risicobeheersing zeker stellen 



Een sleutelbegrip in BVP 

Dominante informatie 



Planning aanbestedingsfase 



Ervaringen met BVP in de aanbestedingsfase 

Een tussentijds resumé 

Nodig alle geïnteresseerde marktpartijen uit voor een 
marktconsultatie 
Het inbrengen van dominante prestatie informatie is een 
leerproces voor marktpartijen 
Interviews zijn tijdrovend maar leveren veel inzicht op 
Zorg dat de sleutelfunctionarissen daadwerkelijk de mensen op 
het project zijn 
Laat het initiatief in de concretiseringsfase aan de beoogd 
opdrachtnemer 
Neem de tijd voor de concretiseringsfase 
Zorg ervoor dat de methodiek goed bekend is in de eigen 
organisatie 
Bij starters in BVP: zorg voor instructie en begeleiding 
Betrek de keten vanuit de gehele branche 
 
 
 



 
Ervaringen met BVP in de uitvoeringsfase 
 
De metafoor van de farm: risico binnen en buiten invloedssfeer opdrachtnemer 



 
Ervaringen met BVP in de uitvoeringsfase 
 
De weekrapportage is de holy grail 

Wekelijkse rapportage op hoofdlijn (1 A4tje) 

Wekelijkse prestatiemeting 

Wekelijks aandacht voor risico’s opdrachtgever 
 



Ervaringen met BVP in de uitvoeringsfase 

Wekelijkse prestatiekentallen en risicorapportage incl. KTV score 

8 

6 



Ervaringen met BVP in de uitvoeringsfase 

Een tussentijds resumé 

 
Weekrapportage vergt discipline maar is het waard 

Continue aandacht voor risico en risicoverdeling 

Prestatiebeoordeling geeft helderheid, maar mag niet 
doorslaan in demotivatie. Evalueer tussentijds. 

De keten ‘achter’ de opdrachtnemer van BVP doordringen kost 
tijd en energie. De opdrachtnemer moet een samenspel van 
vele experts zijn, in alle fasen van het project. 

BVP toepassen in een gemaal dat tenminste 50% in gebruik is, 
vergt veel afstemming met beheerder. 

 

Project blijft binnen budget en planning. Doelstellingen 
worden behaald, tevredenheid over geleverde kwaliteit. 



 
Tips voor de vastgoedbranche 
 

Mobiliseer de eigen keten, in alle geledingen 

 

Profiteer van de voorsprong van andere branches, en analyseer 
de verschillen met de eigen branche. 

Bijvoorbeeld: in de infra zijn RWS en ProRail bepalende partijen, bij 
de ruim 30 waterschappen is al méér versnippering, laat staan in de 
vastgoedbranche. 

Anticipeer daarop: bundel de krachten. 

 

Doe ervaring op en deel die, voorkom versnippering. 

 

Dank voor uw aandacht! 
 



Vragen 


