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Waarom Best Value ? 

 

 
• Theoretisch had alles moeten werken….. 

• Complexe 24/7 en adhoc organisatie 

• Afhankelijkheid meerdere factoren: o.a. Mediapark, UPS, 
toeleverancier stroom, huurders 

• Interne (en extern ingehuurde) kennis is nooit voldoende 

• Maximale ruimte voor de leverancier 

• Te complex om je vingers te branden aan een PvE 

• Wens voor maximale kwaliteit binnen budget 
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Waarom Best Value ? 
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Best Value aanbesteding 

 

 
• Bepalen van de doelstelling: niet technisch en loslaten als het 

ingewikkeld en bedrijfskritisch is 

• Uitdaging:  technici iets niet technisch laten opschrijven maar toch 
compleet 

• Zorg opdrachtgever; iedereen denkt een noodstroom-oplossing te 
kunnen regelen  



Nooit meer op zwart 

Dilemma 

• Nieuwe informatie kwam beschikbaar 

• Welke expert geloof je? 

• Afblazen concretiseringsfase 
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Aandachtspunten voor opdrachtnemers 

• Lees het boek ! 

• Zet de juiste personen in 

• Lees goed het beschrijvend document 

• Niet teveel in technische details treden 

• Garanties geven dat je zaken kan waarmaken en hoe je dat doet 

• SMART maken 

• Alle 3 de onderdelen zijn van belang, prestatie, risico’s, kansen 

• Stuur de juiste personen/sleutelfunctionarissen 

• Zorg dat ze in detail zijn voorbereid, betrek ze van begin af aan 

• Deze personen moeten het hele traject betrokken zijn 
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Lessons learned 

• Niet doormodderen omwille van de procedure, gebruik de 
concretiseringsfase waar hij voor bedoeld is 

• Elke situatie is uniek, elke opdracht vraagt om verdieping, ook als het 
werk makkelijk lijkt 




