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Best Value Procurement 

Aanbestedingsvorm waarbij u zelf de kwaliteit bepaalt 
 

“Elke opdrachtgever krijgt de opdrachtnemers die hij verdient” 
 



Best Value Procurement (BVP)  
 Filosofie ontwikkeld door Dean Kashiwagi van Arizona State 

University  
 18 jaar geleden gestart met onderzoek naar BVP 
 900 projecten uitgevoerd > inkoopwaarde 4,4 miljard 
 Filosofie: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: 

niet de opdrachtgever is expert maar de OPDRACHTNEMER 
IS DE EXPERT   

 Prestatieinkoop in Nederland sinds 2006 
 Samenwerking tussen Dean Kashiwagi, Jeroen van de Rijt en 

Sicco Santema (Scenter) 
 Circa 400 Prestatieinkoopprojecten in NL 

 RWS – Waterschappen – Gemeenten 
 Artikel Binnenlands Bestuur 25-4-2014 
“Overheden ontdekken voordelen prestatie-inkoop” 

 



Prestatieinkoop: 2 betekenissen 
 
 
1. Vinden en contracteren van een best presterende 
aanbieder (aanbesteding) 
 
2. Het faciliteren van de best-presterende aanbieder  
Belangrijkste onderdeel van prestatienkoop:  gedrag 
van opdrachtgever en opdrachtnemer na gunning 
 
 
 
 “Ervaring heb je, of heb je 

niet” 

Johan Cruyff 



Rol verandering 

Verander als adviseur bewust van van 

Verander bewust van rol tussen traditioneel 
(comfort zone, 

“doen we  al jaren  zo”)  en innovatief  

Moeilijk? 

Nee, doen we allemaal dagelijks 
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Inhoudelijk anders 
 Maximale budget in offerteaanvraag vermelden 
 Beperkt aantal randvoorwaarden (geen 1000 

eisen) 
 Focus ligt op kwaliteit (prijs is gemaximeerd) 
 Kwaliteit o.b.v. prestatiedocument, risicodossier, 

kansendossier en interview 
 Offertes zijn anoniem, slechts een beperkt aantal 

velletjes A4 en bevatten dominante informatie 
 Uitwerking aanbod na beoordeling 

(concretiseringsfase)  
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Verschillen 
 

Traditioneel 
 

 
BVP 

 
Opdrachtgever 

 

 
Specificeren 

Expert-rol 
Wat en Hoe 

 
Loslaten 

Faciliterende rol 
Wat 

 
Opdrachtnemer 

 

 
Reactief 

Aanpassend 
Hoe 

 
Pro-actief 
Expert-rol 

Wat en vervolgens 
Hoe 

Contractvorming Beoordeling 
Contractering 

Beoordeling 
Pre-contractuele fase 

Contractering 
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Wat willen we?  

Een EXPERT die boven de anderen uitsteekt. 

 

Dit is de leverancier/dienstverlener die 

 Verantwoording neemt 
Opdrachtnemer neemt opdrachtgever bij de hand EN opdrachtgever is pro-actief 

 Adequate oplossingen biedt 

 Marktconforme prijzen hanteert 
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DOEL VAN PRESTATIE INKOOP  

KRIJGEN WAT JE NODIG 
HEBT! 



Krijgen wat je vraagt 

11 



Krijgen wat je vraagt  
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Gebruik de expertise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditioneel: huur een glazenwasser en:  
WAT en HOE 

 Vertel hem hoe hij de ramen moet lappen 
 Vertel hem met welk gereedschap 
 Vertel hem dat je een betere manier hebt 
 Vertel hem aan welke eisen zijn beroepsgroep 

moet voldoen 
 Vertel hem hoe hij zijn team moet 

samenstellen 
 Vertel hem dat het best sneller kan 
 Vertel hem dat het best goedkoper kan 
 Huur anderen in om hem te vertellen hoe hij 

de ramen moet lappen en zemen. 

 Ik wil schone ramen en dit 
moet je doen 

BVP: Huur de beste glazenwasser in voor 
een glashelder reiniging 
WAT: ik wil schone ramen 
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Expert?  
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Het BVP proces 
Filter Onderwerp Kenmerk 

Filter I Minimum (inschrijvingseisen) 
(door aanbestedingsadviseur) 

Vormvoorschriften 
(pagina’s/anoniem) 

Filter II Toetsing Inschrijfprijs (door 
aanbestedingsadviseur) 

Boven plafondbedrag of 
voorwaarden = ongeldige 
inschrijving 

Filter III Beoordeling prestatiedocument, 
kansen/risico dossier 

Dominante informatie 

Filter IV Interviews incl. beoordeling Sleutelfunctionaris  

Filter V Beste pijs kwaliteit verhouding Toets op onderscheidend 
vermogen irt kosten 

Filter VI Concretiseringsfase Verificatie; uitwerking PVA, KPI’s  
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Anoniem 

De in te dienen Prestatiedocument en Kansen- en 
Risicodossier moeten anoniem worden aangeleverd. 

Dat betekent: 
Geen bedrijfsnamen, logo’s, productnamen, technische termen, 
materiaalbeschrijvingen, namen van personen etc vermelden 
waardoor de inschrijver kan worden herkend! 

Waarom anoniem 
Onbevooroordeelde toetsing ! 
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Prestatiedocument 
SMART ingaan op de projectdoelstellingen 

 Aan randvoorwaarden moet worden voldaan 

 Waarom is inschrijver in staat de opdracht goed 
uit te voeren 

 Hoe realiseert inschrijver de projectdoelstellingen 

 Welke relevante KPI’s hanteert inschrijver (deze 
moeten onderbouwd zijn met verifieerbare 
prestatie-informatie die is gerelateerd aan de te 
realiseren projectdoelstellingen.  
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Kansen 
Een optie die toegevoegde waarde geeft aan het project 
Bijvoorbeeld 
- Het overnemen van risico’s die eigenlijk bij de 

opdrachtgever liggen 
- De extra’s die voorbij de directe scope van de opdracht 

liggen 
Beschrijf kort op welke wijze de kans waarde toevoegt aan 
de opdracht (hoe wordt opdrachtgever er beter van? 
Welke extra (!) bedrage geeft het aan het realiseren van 
de projectdoelstellingen? Wat is de impact op prijs en op 
doorlooptijd?  
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Kosten R & K dossier 

Alles in het risicodossier 
(beheersmaatregelen) moet onderdeel zijn 
van de inschrijfprijs; 

Alles in het kansendossier vormt geen 
onderdeel van de inschrijfprijs. Hiervoor 
wordt in een aparte financiële onderbouwing 
aangegeven hoeveel elke kans kost. 

Opdrachtgever kan kiezen of de kans gebruikt 
wordt. 
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Voorbeeld dakbedekking 

 
Kans 1 Vervangen gebroken glas en repareren scheuren. 
 
Op welke wijze draagt 
deze kans extra bij aan 
het realiseren van de 
doelstellingen? 

Vervanging en reparatie zorgt ervoor dat u over 6 maanden niet 
dezelfde lekkage hebt en wederom uw budget moet aanspreken 
voor reparatie. 

Onderbouwing Het aanbrengen van nieuwe dakbedekking op dit gebouw, zal de 
waterlekkage niet voorkomen. Het merendeel van de lekkage 
wordt  veroorzaakt door scheuren in de borstweringen, gebroken / 
ontbrekende glas, en slechte afdichten.  

Impact op prijs € 20.000,- 

Impact op doorlooptijd 3 weken uitloop op het schema 



Filter IV - Interviews 
Interviews met sleutelfunctionaris(sen) 

Sleutelfunctionaris is de functionaris van de opdrachtnemer 
die een belangrijke functie vervult in de dagelijkse 
uitvoering van de opdracht en die daadwerkelijk wordt 
ingezet bij de uitvoering. 
Doel interview(s) 
Aan de hand van de interviews wordt beoordeeld op de 
sleutelfunctionarissen de uitvoering van de opdracht goed 
doorgronden en kunnen managen. Een interview is niet 
technisch van aard! 
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Inschrijving 
 Laagste fictieve inschrijfprijs wint 

 Laagste fictieve inschrijfprijs is uw inschrijfprijs minus Totale 
kwaliteitswaarde 

 Kwaliteitswaarde dus zo hoog mogelijk, die wordt 
afgetrokken van de inschrijfprijs 
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Criterium Max. 
kwaliteitswaarde 

Beoordelingscijfer Behaalde 
kwaliteitswaarde 

Totalen (€) 

Inschrijfprijs (plafondbedrag € 500.000,-) € 480.000 

Prestatieplan € 150.000 (30 %) 6 0 0 

Risico- en 
kansendossier 

€ 150.000 (30 %) 

 
6 0 0 

 

Interview € 200.000 (40 %) 

 
10 € 200.000 -/- € 200.000 

Fictieve Inschrijfprijs (inschrijfprijs-kwaliteitswaarde) € 280.000 



Filter VI - Concretiseringsfase 
 

 

 

 

 

 

 

 Opdrachtnemer moet verduidelijken / antwoord geven op alle zorgen 
van Opdrachtgever 
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Inschrijver met meeste 

toegevoegde waarde 

selecteren 

Fase 1 

Detailplanning en 
onderbouwing prestatie 

Fase 2 

Gunning, prestatie- 

meting en rapporteren 

Fase 3 



De uitvoeringsperiode 
De (beoogd) opdrachtnemer  
- verduidelijkt wat het voorstel inhoudt; 
- werkt de prestatie-indicatoren (KPI’s) tot in detail uit  en 

bepaalt op welke wijze er gemeten gaat worden; 
- identificeert de risico’s / issues die kunnen optreden; 
- identificeert wat hij nog niet weet en wat hij gaat doen om 

de benodigde informatie te achterhalen; 
- identificeert alle aannames die in de aanbieding zijn 

gemaakt, incl. een plan B (scenario-denken);  
- pre-planned de start en uitvoering van het project; 
- identificeert wat hij nodig heeft van de klant.  
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Partnership 

= 

de ander vertrouwen 

= 

controle op output 
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