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Personal Best Value metrics 

Name: Elske Bosma 
Title: Best Value Expert 
Organization: Rijkswaterstaat 
Location: Utrecht, The Netherlands 
Certification: A+ (2016) 

# Performance metrics Results 

1 # years in procurement- and contractmanagement in infrastructure 

industry 

11 

2 # procurements in public sector 14 

3 # projects as contractmanager 3 

4 # BV projects on client side 2 

5 # years manager BV core team Royal HaskoningDHV 3 

6 # BV sales support on vendor side 3 (1 successfull) 
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Programma vandaag: 

• Stand van zaken Best Value bij RWS (focus op waterbouw) 

• Uw vragen 

• Marktvisie 
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Strategisch Plan Best Value RWS 

• Verankeren van Best Value in de RWS organisatie, met focus 
op GWW 

• Per 2017 alle D&C’s > € 5,225 M 

• Per 2018 alle PC’s wegen en vaarwegen 

• Ingenieursdiensten > € 1M 

 

10-20 projecten per jaar in ir-diensten, D&C en PC’s 
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Vraag 1 

Bij de lancering van Best Value-systematiek is gezegd dat de inspanningskosten in 

de tenderfase lager zouden zijn dan bij andere aanbestedingsvormen, omdat pas 

in de concretiseringsfase een ontwerp moet worden gemaakt. In de praktijk blijkt 

dat zeker een zo grote investering in de tenderfase moet worden gemaakt ('het 

ontwerp moet je toch maken'). Bedrijven moeten veel details toch uitwerken om 

goed inzicht te hebben in de kansen en risico’s'. Ziet RWS mogelijkheden om het 

tenderproces bij Best Value goedkoper te maken? 

 

Antwoord: Tenderkosten blijken idd nu vaak nog vergelijkbaar te zijn. Maar er zijn 

ook al marktpartijen die aangeven dat de tenderinspanning omlaag gaat nu ze hun 

prestatie-informatie beter op orde hebben.  

Experimenten met trechtering (A9) en geen prestatieonderbouwing bij 

Twentekanalen.  
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Natte Best Value projecten 

In aanbesteding of uitvoering: 

• Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepvaartvoorzieningen 

• Twentekanalen Fase 2 

• Houtribdijk 

• Bundeling Sluizen & Gemalen 

• Beheer & Onderhoud Noordwaard 

• Hemelrijkse Waard 

• Overnachtingshaven Spijk 

en aantal bruggen: 

• Wilhelminabrug 

• Waalbrug 
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Natte Best Value projecten 

Afgerond: 

• 4 Maatregelen Nederrijn 

• Opwaardering Zuid-Willemsvaart 

• Wilhelmina kanaal Tilburg 

• Verhoging Julian J Ewellbrug (A50) 

• Verkeersbrug Doesburg 
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Natte Best Value projecten 

Prestatiecontracten in voorbereiding: 

• MN PPU NAT 2.0 2017-2020 

• WNZ Variabel Onderhoud Vaarwegen 2017-2020 

• NN Vaarwegen 2018-2021 

• ON Vaarwegen 2018-2021 
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Vraag 2 

Vindt RWS Best Value een goede methode om te voorkomen dat de OG een 

'slechte' aannemer krijgt? 

 

Vooraf: bij Best Value wint de beste partij die op dat moment beschikbaar is; 

Elke OG krijgt de ON die hij/zij verdient 

 

Antwoord: Ja, want  

• bij Best Value weegt de kwaliteit zwaar bij de gunning, 

• Metrics tonen aan dat we bijna altijd de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs 

krijgen (27 uit 28 projecten) 
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Waarom doen we eigenlijk Best Value bij RWS? 

• Benutten expertise in de markt én van RWS 

• Meer focus op organisatiedoelen: doelmatiger inkopen en uitvoeren 

• Creëren van transparantie over prestaties 

• Minimaliseren van risico's door gebruik van expertise en 
transparantie 

• Goede basis voor samenwerking  

 

 oftewel: meer succesvolle projecten! 
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Wanneer doen we Best Value niet? 

• OG is zelf ook expert op het betreffende gebied en zoekt een 
mede expert vanwege capaciteitstekort. Tegelijkertijd is OG 
niet bereid om los te laten.  

• Project vraagt om innovaties 

• Er is niet genoeg concurrentie  

• OG weet tot in detail wat hij in wil kopen en wil dit ook tot in 
detail voorschrijven 

• (wanneer we niet genoeg capaciteit bij het Best Value team 
hebben) 
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Wat maakt Best Value nu anders? 

BV-karakteristieken Manage, Direct en Control 
karakteristieken 

Juiste informatie Veel informatie 

Ervaring Verwachting 

Leiderschap Positie/Macht 

Prestatiemetingen Controle 

Continue verbetering Korte termijn 

Voorbereid Slechte coördinatie 

Plan, planning De schuld geven 

Kwaliteitsbeheersing Slechte coördinatie 

Best Value Werkt – Ervaringen uit de praktijk (Jeroen van de Rijt & Wiebe Witteveen, 2014) 
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Vraag 3 

Bedrijven zien veel verschillende toepassingen van Best Value bij de verschillende 

OG’s. Neemt RWS een coördinerende rol in de ontwikkeling van Best Value bij 

andere OG? (Toonaangevend OG)? 

 

Antwoord: Ja, het is wel de ambitie van RWS om als Centre of Exellence te 

fungeren voor Best Value. Het past ook bij de OG die de meeste Best Value 

projecten heeft gerealiseerd en de grootste Best Value ambitie voor de komende 

jaren heeft. Maar we kunnen de andere OG’s (en Best Value adviseurs!) niet 

veranderen.  

We zijn actief betrokken bij Best Value NL en werken samen met ProRail, NS en 

de Unie vd Waterschappen o.a. over de implementatie van het nieuwste boek 

“Best Value Stroomt” 
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Best Value sluit aan op de Marktvisie 
Van: Naar: 

Hiërarchische OG-ON relatie Samenwerken in de keten op basis van 
gelijkwaardigheid en complementariteit, met ieder 
een eigen rol en verantwoordelijkheid en waarbij 
de opgave voorop staat. 

Eigen belang voorop stellen Denken, werken, handelen en leren in ketens 

Zenden en reactief handelen Dialoog voeren en anticiperend handelen 

Vechtverhoudingen Excelleren in onze werken die gestart zijn vanuit 
reële randvoorwaarden 

Opportunistisch gedrag Vroegtijdig samen in gesprek over risico’s, 
informatiebehoefte en dilemma’s 

Handelen op basis van macht en 
sturen op contract 

Handelen op basis van kracht en sturen op houding 
en gedrag  

Concurrentievoordeel door bezit van 
kennis 

Concurrentievoordeel door snelheid van ontsluiten 
en toepassen juiste kennis 

Weinig ruimte voor diversiteit Oog voor verschillen en kwaliteit en ruimte 

voor maatwerk 
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Zo maar wat dingen die een OG ziet… (in het 
kader van de Marktvisie) 

• Marktpartijen zouden kritischer kunnen zijn op de hoeveelheid 
vragen die zij stellen 

• Essentieel voor een soepele samenwerking tussen OG en ON 
tijdens de uitvoering is dat beide partijen het 
risicomanagement serieus nemen. Nog te vaak wordt er een 
junior op het risicodossier gezet en is het risicomanagement 
geen levend onderdeel van het project 
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Aandacht voor de uitvoeringsfase! 

• ON is in de lead, OG faciliteert 

• Transparantie reduceert risico’s 

 

• Risicomanagement is verantwoordelijkheid ON;  

• Gezamenlijk risicodossier beheerd door ON 

• Wekelijkse Rapportage (risicosturing) incl. KPI’s 

– Instrument voor risicomanagement (sturing) 

– Documentatie (brengt transparantie) 

– Meting van de prestatie 

– Ketenpartijen komen in actie en een win-winsituatie wordt gecreëerd in de 
keten. 
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  Aanbesteding    Onderbouwing Uitvoering 

Verifieerbare prestatie-
informatie bij 
inschrijving 

Plan onderbouwen met 
verifieerbare prestatie-
informatie 

Meten! 

Evt. prestatie-
indicatoren noemen in 
aanbieding 

Prestatie-indicatoren 
ontwikkelen c.q. verfijnen 

Actie ondernemen wanneer 
nodig 

Indien nodig indicatoren 
verbeteren of veranderen 

        Bruikbaar in een volgende aanbesteding 

EMVI Gunning 
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Vraag 4 

Als tijdens de calculatiefase blijkt dat de beoogde aanbieding boven het 

plafondbedrag komt, mag de ON in de aanbieding de aan te bieden 

werkzaamheden opdelen in werkzaamheden die wel en niet worden 

aangeboden/uitgevoerd (de ON biedt dus eigenlijk een deel van het werk niet aan), 

met de gedachte dat daarmee wel aan de Best Value doelstelling 'zoveel mogelijk 

waarde aanbieden' wordt voldaan? (En in de 'hoop' dat er meer aanbieders boven 

het plafondbedrag uitkomen?) 

 

Antwoord: nee, wij zullen duidelijk zijn over of er varianten, opties, etc. zijn 

toegestaan. Als dit niet duidelijk is of ON berekent dat het realiseren van de scope 

meer kost dan het plafondbedrag, dan is het de taak van ON om dit te melden vóór 

inschrijving.  

NB. De doelstelling van Best Value is niet alleen ‘zoveel mogelijk waarde’. Het 

gaat erom dat het beoogde eindresultaat wordt behaald, en waar mogelijk zoveel 

mogelijk waarde aan de projectdoelstellingen wordt toegevoegd.  
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Eisen vs vrijheidsgraden 
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Vraag 5 

Wat gebeurt er als in de concretiseringsfase OG en ON het niet eens worden over 

de scope van het werk/risicoverdeling (wat zit er wel/niet in de scope van het 

werk). Mag de ON afscheid nemen/aanbieding intrekken, als de OG dat niet wil. Is 

dat wel eens aan de orde? Bijv. aanbieding is gebaseerd reële aanname op zand 

op een bepaalde locatie. OG wil dat risico uiteindelijk niet overnemen. 

 

Antwoord: Dit is zeer zelden aan de orde. ON kan na 5 dgn na gunningsbeslissing 

niet vrijblijvend terugtrekken.  

 

Als ON goed onderbouwd aantoont dat het een reële aanname is, zal het – 

normaal gesproken – een OG-risico zijn in het geval er toch onverwacht bijv. veen 

aangetroffen wordt.  
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Vraag 6 

PP en BVP sluiten tav de 'verifieerbare prestatie informatie' niet op elkaar aan. Bij BVP 

vraagt RWS de ON bij de aanbieding om verifieerbare prestatie informatie (voorheen een 

tevredenheidsverklaring). Ook andere OG vragen daarom in een selectie.   

Door de komst van PP geeft RWS zelf geen tevredenheidsverklaring meer af. Maar de 

uitkomsten van PP zijn in veel gevallen niet voldoende specifiek, zodat toch 

tevredenheidsverklaringen noodzakelijk zijn. Dat bijt elkaar. RWS wordt verzocht opnieuw 

tevredenheidsverklaring uit te geven. 

 

Antwoord: Uitgangspunt bij Best Value is dat de ON zelf bepaald welke KPI’s tijdens de 

uitvoering leiden tot nuttige VPI voor tijdens een volgende aanbesteding.  Een 

tevredenheidsverklaring op projectniveau zegt heel erg weinig; metrics van de SF-en en 

‘binnen budget’ en ‘binnen planning’ zeggen veel meer.  

• Bij het risicodossier is het vaak goed mogelijk om zonder tevredenheidsverklaringen aan 

te tonen dat een bepaalde beheersmaatregel heeft gewerkt bij een vergelijkbaar project  

• Tevredenheid van de omgeving en andere stakeholders is vaak veel relevanter 
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Beoogd 
eindresultaat 

Projectdoelen Werkzaamheden 
Opdrachtnemer 

Werkzaamheden 
Opdrachtgever 

detailspecificaties 
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Dominante info 

OUD 

Dominante informatie is simpel, gemakkelijk te verifiëren en te 
kwantificeren, vereist geen vakinhoudelijke expertise om de informatie 
te begrijpen en is te zien als “logisch”, “gezond verstand”, 
“overduidelijk” en/of bevat zo veel mogelijk verifieerbare 
prestatieinformatie.  

 

NIEUW  

Dominante informatie is simpel, gemakkelijk te verifiëren en te 
kwantificeren, vereist geen vakinhoudelijke expertise om de informatie 
te begrijpen en is te zien als “logisch”, “gezond verstand”, 
“overduidelijk”. Zeer dominante informatie is het gebruik van 
verifieerbare cijfermatige prestatieinformatie (metrics). Dit kan echter 
ook zijn een plausibele verklaring die voldoet aan de vereisten aan 
dominante informatie. 
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Vraag 7 

Is RWS zich bewust van het risico van de sleutelfunctionaris die door 1 ON 

tegelijkertijd bij twee (of meer) tenders wordt ' aangeboden'? (Van te voren kan 

een ON nu eenmaal niet weten of hij 0, 1, of 2 tenders gaat winnen). Wat moet een 

bedrijf doen als ze beide tenders bij RWS wint (gezien het hoge EMVI bedrag dat 

voor de interviews met sleutelfiguren staat)? 

 

Antwoord: 

• Transparantie 

• Met extra interview aantonen dat vervangende SF gelijkwaardig is 

• OG legt niet op hoeveel tijd een sleutelfunctionaris aan het project besteedt 
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Tot slot 

Willen jullie meer Best Value projecten? 
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Meer info? 

www.bestvaluenederland.nl  
www.rws.nl/bvp   

bvp@rws.nl  

http://www.bestvaluenederland.nl/
mailto:bvp@rws.nl


Beoogd 
eindresultaat 

Projectdoelen Werkzaamheden 
Opdrachtnemer 

Werkzaamheden 
Opdrachtgever 

detailspecificaties 

Prestaties 

Risico’s 

Kansen 


