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Rijkswaterstaat 

Inhoud 

• Wat, waarom prestatiemeten 

• Wat wordt er gemeten 

• Waarom de dialoog 

• Hoe werkt prestatiemeten in de praktijk bij aanbestedingen  

• Rekenmethodiek: contractmetingen, bedrijfskwartaalscores en 
uitvoeringsperformance 

• Kengetallen Prestatiemeten Rijkswaterstaat 
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Rijkswaterstaat 

29-9-2016 

Wat is prestatiemeten?  

• Instrument om de kwaliteit van de samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer te meten 

 

• Richt zich op de kwaliteit van het proces 

 

• Beoordeling werkt twee kanten op, opdrachtgever en 
opdrachtnemer beoordelen ook hun eigen functioneren 

 

• Scores getoetst tijdens de voortgangsgesprekken 
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Rijkswaterstaat 

Waarom prestatiemeten? 

29-9-2016 

• Sturen op een betere relatie tijdens de uitvoering 
van opdrachten en past goed in de marktvisie 

 
• Bevordert de communicatie over het project en over 

de wederzijdse verwachtingen 
 
• Goed presterende opdrachtnemers selecteren voor 

toekomstige opdrachten bij aanbestedingen 
 
• Weegt mee bij het verlengen van opdrachten 
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Rijkswaterstaat 

Wat wordt er precies gemeten? 

29-9-2016 

• Onderwerp van meting is de houding en het gedrag 
in de samenwerking tijdens de uitvoering van het 
project  

 
• De contractuele verplichtingen worden niet 

gemeten. Daarvoor bestaat de systeemgerichte 
contractbeheersing (SCB) 
 

• Op basis van de ingevulde vragenlijsten volgt een 
dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
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Rijkswaterstaat 
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Dialoog 

• Tijdens de dialoog worden de scores wederzijds toegelicht 

 

• Er worden wederzijdse gedragingen besproken: complimenten, 
aandachtspunten, ergernissen, wensen 

 

• Doel is de ander te begrijpen en te onderzoeken wat jezelf kunt doen 
om zaken soepeler te laten verlopen. Er worden afspraken gemaakt 
en vastgelegd 

 

• De dialoog is niet bedoeld om de scores aan te passen 

 

• Bij meningsverschillen kan er een klacht ingediend worden 
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Rijkswaterstaat 

Hoe werkt prestatiemeten bij aanbestedingen? 

Alleen bij de niet openbare aanbestedingsprocedure met nadere 
selectie 

  

• RWS wil met maximaal 5 aannemers verder het gunningsproces in 

 

• Selectie door ranken of een combinatie van ranken en loten 

 

• De uitvoeringsperformance is een van de selectiecriteria en weegt 
voor 25% of 50% mee 
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Rijkswaterstaat 

Op welke contracten wordt prestatiemeten toegepast? 

 

• E&C contracten  

 

• D&C contracten 

 

• Prestatiecontracten voor meerjarig onderhoud 

 

• Grotere opdrachten voor ingenieursdiensten 
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Rijkswaterstaat 

Contract- en bedrijfskwartaalscores 

• Metingen vinden plaats op een contract 

 

• Een contract wordt door 1 of meerdere bedrijven uitgevoerd 

 

• De metingen worden toegekend aan de verschillende bedrijven 

 

• Als een bedrijf in 1 kwartaal, 2 of meerdere metingen heeft gehad 
op verschillende contracten krijgt een bedrijf een 
bedrijfskwartaalscore 

 

• Een BKS is het gemiddelde van de metingen in dat kwartaal 
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Rijkswaterstaat 

Fictieve en reële uitvoeringsperformance 

• Heeft een bedrijf in de afgelopen 10 kwartalen 5 
bedrijfskwartaalscores behaald, dan krijgt hij een werkelijke 
uitvoeringsperformance 

 

• Een UP is het gewogen gemiddelde van de 5 meest recente BKS 
uit de laatste 10 kwartalen, waarbij de meest recente 100% 
meetelt, de daaropvolgende 80% etc. 

 

• Als het bedrijf geen 5 BKS heeft behaald in de afgelopen 10 
kwartalen krijgt dat bedrijf een fictieve UP met waarde 7 
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Rijkswaterstaat 

Prestatiemeten 12 12 12 12 12 

Voorbeeld berekening uitvoeringsperformance 

Kwartaal Score Qi 

 
Gewicht 

2016-Q2 - Qi-2 

2016-Q1 7,3 Qi-3 100% 

2015-Q4 7,1 Qi-4 80% 

2015-Q3 - Qi-5 

2015-Q2 8,4 Qi-6 60% 

2015-Q1 - Qi-7 

2014-Q4 7,8 Qi-8 40% 

2014-Q3 - Qi-9 

2014-Q2 6,9 Qi-10 20% 

2014-Q1 7,4 Qi-11 

 
Qi is het kwartaal van de uitvoeringsperformance 

• In 2016-Q3 wordt een 7,5 als 
uitvoeringsperformance toegekend, 
gebaseerd op de 5 laatste 
bedrijfskwartaalscores 

 

• Deze score is het gewogen gemiddelde 
van de 5 meest recente 
bedrijfskwartaalscores gedurende een 
periode van 10 kwartalen 
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Rijkswaterstaat 

Kengetallen derde kwartaal 2016 

• Aantal bedrijven met een uitvoeringsperformance: 42 

• Aantal bedrijven met alleen BKS’en, dus met een fictieve UP: 27 

• Aantal bedrijven die deelnemen aan prestatiemeten en minimaal 1 
meting hebben: 123 

• Aantal gemeten contracten tot nu toe: 330 

• Aantal contractmetingen tot nu toe: 1360 
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Rijkswaterstaat 

Aantal UP's versus fictieve UP's per kwartaal 
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Rijkswaterstaat 

Minimale en maximale UP’s per kwartaal 
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Rijkswaterstaat 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! 

• Meer informatie over PM te vinden op :  

www.rws.nl/prestatiemeten of op intranet: 
http://corporate.intranet.rws.nl/Projecten/Overig/Prestatiemeten/ 

 

• Mailen: prestatiemeten@rws.nl 

 

• Klachten: meldpunt-prestatiemeten@rws.nl 
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