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Inleiding  
Naar aanleiding van de vraag vanuit het KMT is de Werkgroep EMVI opgericht om het thema EMVI nader 
te onderzoeken en met aanbevelingen te komen hoe het middel EMVI verbeterd kan worden. In deze 
rapportage bespreken wij de volgende onderwerpen: 

1. Constateringen en oorzaken 
2. Objectiviteit vs Subjectiviteit 
3. Stappenplan Werkgroep 

4. Aanbevelingen 
 
 

EMVI, gezamenlijk naar een optimale meerwaarde! 

 

a. Onderscheidend zijn 
Hanteer alleen een EMVI uitvraag bij meerwaarde voor de Opdrachtgever, dus geen processen als 
uitvraag maar ruimte voor nieuwe oplossingsrichtingen. Stem de grootte (inspanning voor de 
Opdrachtnemer) van de EMVI uitvraag af op de complexiteit van de tender en maak deze product 
specifiek met heldere meetbare criteria. 
 
b. Beloond worden 

Houd de waardering (€) van de projectspecifieke EMVI uitvraag in verhouding tot de werkelijke 
meerwaarde die het oplevert voor het project. Een hoge kwaliteit van de ingediende stukken vraagt om 
een hoge kwaliteit van zijn opstellers en beoordelaars. 
 
c. Innovativiteit 
Geef ruimte en waarde aan niet-bewezen technieken tijdens de selectieprocedure. 

 

d. Handhaving 
Transformeer de meerwaarde in een aanvullende Programma van Eisen, voor toetsing van dit PvE is 
ruime uitvoeringkennis benodigd. 
 
e. Samen criteria opstellen 
Betrek de Opdrachtnemers bij het opstellen van criteria door marktconsultaties, aannemersforum of 

Early Contractors Involvement (ECI). 
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1. Constateringen en oorzaken 
Om tot concrete en gedragen aanbevelingen te komen zijn wij teruggegaan naar de constatering die wij 
als bedrijven zien, welke oorzaken hieraan ter grondslag liggen en op welke van deze oorzaken wij direct 

invloed hebben. In onderstaande overzicht staat dit uitgewerkt. 
 

Boven proportionele eisen vragen veel 
juridische ondersteuning en tijd van het 

tenderteam, denk aan verzekeringen, 
garanties etc.

Oorzaken

Constatering

B. Oplopende 
transactiekosten 

tenders

A. Dalende 
projectresultaten

Onder kostprijs inschrijven, 
scherpe aanbiedingen, meer 
aanbieders, kwaliteitsverschil

1. Markt staat onder druk door 
de crisis

OG is een dienstverlenende organisatie, via de 
contracten worden wij aangestuurd onze 

verantwoordelijkheid hierin te nemen = breder kijken 
dan alleen product

2. Maatschappelijke 
verandering: van producent naar 

dienstverlener

Ca. 80 - 90% van de verhoging van de 
transactiekosten zijn toe te dichten aan de 
verschuiving van contractvorm, het hoge 

detailniveau eisen OG (volledig uitwerken van het 
ontwerp) en de verschuiving van de 

verantwoordelijkheden (risico’s)

3. Verschuiving contractvorm 
van RAW naar D&C, E&C etc

EMVI vraagt een aanvullende inspanning 
van de ON, 5 - 10% transactiekosten 
afhankelijk van RAW+, D&C, E&C en 

uitvraag klant. 
4. Introductie EMVI

5. Boven proportionele eisen

 
 
 

Kijkend naar bovenstaande constateringen en oorzaken heeft de werkgroep zich de vraag gesteld; Welke 
oorzaken liggen binnen onze invloedsfeer? Uiteraard is dit alleen punt 4 – Introductie van EMVI.  
In de werkgroep hebben wij dit verder onderzocht, daarbij onszelf afvragend wat EMVI nu wel is en wat 
het ook nadrukkelijk niet is. Hiermee scheppen wij een duidelijk kader voor de aanbevelingen.  
 
 

4. Introductie EMVI

Onderscheidend zijn: 
- binnen de functionele eisen
- meerwaarde bieden aan OG 
bovenop de functionele eisen

Wat is EMVI WEL?

- redactiewerk, vormgeving
- plaatjes, mooie figuren

- commercieel verkoop verhaal

Wat is EMVI NIET?

Projectspecifieke Prijs - Kwaliteit 
verhouding

= Professioneel Opdrachtnemersschap 
(keuze aannemer), Imago, uitstraling

Dit vinden wij als werkgroep

= Doel EMVI voor RWS
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Vanuit het willen leveren van de beste Prijs-Kwaliteit verhouding door de aannemers en hierbij aan te 
sluiten op het doel van onze OG, zijn wij verder gegaan. De OG is bereid om voor de door hem gewenste 
kwaliteit te betalen, en hiermee ongewenste situaties tijdens de realisatie te voorkomen. Om dit te 

kunnen doen zijn er twee aspecten belangrijk: Nakomen van de beloftes en het Handhaven van deze 
beloftes. Daarnaast zien wij vaak ruis ontstaan tussen de OG en ON over gemaakte afspraken en 
wensen, de doorvertaling naar eisen en de interpretatie van deze eisen. Terwijl wat wij eigenlijk willen is 
de OG te laten zien wat hij bij ons koopt en wij betrouwbare partijen zijn om mee samen te werken. 
Kansen voor onze aanbevelingen om juist hierop aan te sluiten! 
 
 

Projectspecifieke Prijs - Kwaliteit 
verhouding

Handhaving op beloftes en contract

Nakomen van beloftes

OG

ON RUIS:

Afsp
raken & W

ensen OG ->
 Verta

lin
g in

 eisen <- In
terpretatie

 ON

Specifie
ke bedrijf

skenmerken “verkopen” via EMVI

  
 
2. Objectiviteit vs subjectiviteit 
In de werkgroep, het bestuur van de vereniging en bij de opdrachtgever leven verschillende gedachten 
over het objectief en/of subjectief zijn van het middel EMVI en de onderliggende criteria wat leidt naar 

de “Roep om Objectiviteit”. Om hier een goed standpunt over in te kunnen nemen, zijn wij teruggegaan 
naar de oorsprong van de “Roep om objectiviteit”. Waar komt dit vandaan, welke oorzaken heeft het, 
wat zijn de goede punten en hoe kunnen wij hierin verbeteren? Onderstaande figuur schetst de huidige 
situatie. 
 

Wij willen alleen nog 

maar objectieve 

criteria!!

Tis zo subjectief als wat!!

Ze komen hun beloften niet na!
Ze gaan ons plan uitvoeren!

Wij zouden dit werk moeten hebben!
Waar is de Handhaving?

Ze komen hun beloften niet na!
Ze gaan ons plan uitvoeren!

Wij zouden dit werk moeten hebben!
Waar is de Handhaving?

EMVI planEMVI plan

HUIDIGE SITUATIE

Veel “Beloftes” 
hoge scores

Gunning

Realisatie project
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Wat hij kan, kan ik ook!
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Bovenstaande situatie leidt tot: 

- ongemotiveerde ON 

- EMVI wordt niet serieus genomen 
- alleen maar Window-dressing, mooie verpakking 
- OG raakt geïrriteerd door de ON 
- slechte samenwerking OG-ON, hierdoor afname onderling vertrouwen en minder inkomsten ON 
- neerwaartse spiraal (negatief gedrag lokt negatief gedrag uit) 
- lastenverzwaring voor de ON (hogere transactiekosten, geen opbrengsten) 

Wat blijkt is, dat het doen slagen van EMVI rust op twee pijlers: 
- Nakomen van beloften door de opdrachtnemer 
- Handhaven op de beloften door de opdrachtgever 

Voor de aanpak bij de bron zijn dit dan ook de twee pijlers waar onze aanbevelingen en 
randvoorwaarden op aansluiten. Wanneer wij dit bespreekbaar maken bij onze opdrachtgevers en allebei 
hierin onze verantwoordelijkheid nemen komt het middel EMVI beter tot zijn recht. Dit is vooral een 
procesmatige verbetering, inhoudelijk zien wij ook mogelijkheden tot verbeteren. 
 
Waar dit toe zal leiden is in onderstaande figuur weergegeven. Door de focus te leggen op het 
verbeteren van de twee pijlers, zullen zowel objectieve criteria als verscherpte “subjectieve” criteria 

naast elkaar leiden tot de beste aanbieding voor de opdrachtgever en opdrachtnemers. 
 

Dit werkt!

Wij leveren kwaliteit, 
en worden hiervoor beloond!

EMVI planEMVI plan

Wij doen wat we zeggen!
Kom ons maar controleren!
Wij zijn een professionele

Opdrachtnemer!
Ze leveren zelfs iets beters!

Wij doen wat we zeggen!
Kom ons maar controleren!
Wij zijn een professionele

Opdrachtnemer!
Ze leveren zelfs iets beters!

TOEKOMSTIGE SITUATIE

Veel “Beloftes” 
hoge scores

Gunning

Realisatie project
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Uitvoeringskennis over ON

Proceskennis over OG

 
 
 
De toekomstige situatie leidt tot: 

- gemotiveerde ON, hij krijgt vertrouwen in de OG 

- OG krijgt de kwaliteit die hij wil en meerwaarde op zijn projectdoelstelling 

- goede samenwerking OG-ON 

Hoe wij bovenstaande situatie vertalen naar concrete aanbevelingen is in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 
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3. Stappenplan 
Om te komen tot concrete aanbevelingen is het 
volgende stappenplan gehanteerd. Belangrijk 

daarbij is dat wij niet alleen naar onze 
opdrachtgevers kijken en daar onze 
aanbevelingen aan doen, maar dat wij ook 
nadrukkelijk naar ons eigen gedrag kijken en 
waarin wij dat kunnen verbeteren. Dit was 
eveneens een uitkomst van het overleg met RWS.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
4. Concrete aanbevelingen 

Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep is gediscussieerd over het thema EMVI en zijn concrete 
verbeterpunten besproken. Aan de hand van deze bijeenkomsten met de leden van de Vereniging en het 
gesprek met Rijkswaterstaat is gebleken dat er op twee niveaus verbeterpunten zijn: 

a. Aanbevelingen aan de opdrachtgevers 
b. Randvoorwaarden voor de juiste werking van EMVI (OG en ON) 

Daarnaast is ons door RWS gevraagd mee te denken over een drietal onderwerpen, innovativiteit, 
handhaving en samen criteria bepalen, en hoe wij hier als Vereniging tegenover staan. Vanuit de gehele 
vereniging is input geleverd bij het tot stand komen van deze aanbevelingen, die in dit document 
uitgewerkt zijn. Naast RWS hebben wij ook de Waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam gevraagd 

om met ons in gesprek te gaan over EMVI. Op dit moment is daar de tijd nog niet rijp voor, al het 
voorwerk en de aanbevelingen zoals die nu opgesteld zijn, vormen wel een stabiele basis. 

 
De volgende onderwerpen zijn vanuit de diverse overleggen geïdentificeerd, deze worden in de 
paragrafen uitgewerkt. 

a. Onderscheidend zijn 
b. Beloond worden 
c. Innovativiteit 
d. Handhaving 

e. Meedenken bij opstellen EMVI criteria 

 
  

Inventariseren meningen over 
EMVI

Waterbouwers
Sessie 1 – 9 januari

Inventariseren meningen over 
EMVI
RWS

Sessie 2 – 12-03-2014

Samenvoegen 
meningen, 

overeenkomsten en 
verschillen

Uitdiepen meningen 
door Werkgroep

Sessie 3 – 20-3-2014

Terugkoppeling met 
RWS

Sessie 4 – 24-4-2014

Aanbevelingen

Detailniveau

Stappenplan Werkgroep EMVI
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a. Onderscheidend zijn 

Aanbeveling 1: Alleen EMVI vragen als dit meerwaarde biedt voor de OG 
Stel alleen een EMVI uitvraag op, als dit voor het project meerwaarde kan bieden. Maak gebruik van de 

mogelijkheid “EMVI, tenzij…..” die de aanbestedingswet biedt. Kies voor het criterium laagste prijs als 
het contract de te leveren prestatie nauwkeurig omschrijft. Hiermee wordt een generieke uitvraag en 
daarmee hoge transactiekosten voor zowel OG als ON bespaart. 
 
Aanbeveling 2: Geen Proces als criterium 
Geen processen als EMVI criterium stellen als dit proces geborgd is in een certificaat wat jaarlijks 

geaudit wordt of als u helder in de eisen uit de Vraagspecificaties uw wensen heeft verwoord. 

Bijvoorbeeld: CO2, Veiligheid, Communicatie. Concreet bedoel wij hiermee dat: 

- processen die geborgd zijn in certificaten (VCA, ISO, CO2 enz) niet nogmaals als EMVI criterium 

gevraagd worden. 

- Processen die niet geborgd zijn in certificaten kunnen prima als EMVI criterium gevraagd 

worden, mits deze echt onderscheidend zijn voor dit specifieke project (planning, risico’s) 
 
Aanbeveling 3: Geef ruimte aan nieuwe oplossingsrichtingen 
Laat ons meedenken over de oplossingsrichtingen op het gebied van product en realisatie. Vraag alleen 
die onderwerpen als criterium waar de OG nog geen eigen beeld/oplossingsrichting voor heeft en die niet 
ingekaderd worden door bepaalde eisen uit het contract. Voorbeeld: als de OG afspraken met de 

omgeving heeft gemaakt over rijroutes en hinderbeperking, zet dit dan als eisen in het contract. Graag 
denken wij mee over een oplossingsrichting. Dit kan, als uw oplossingsrichting of beeld vrijblijvend is en 
niet bindend.  
 

Aanbeveling 4: Grootte uitvraag 
Stem de grootte (inspanning voor de ON) van de uitvraag af op de complexiteit van de tender. Deze 

inspanning betreft de kosten die de opdrachtnemer moet maken om de aanbieding conform de uitvraag 
in te dienen. Bij een hogere inspanning door de ON ook een hogere waardering voor de kwaliteit. 
Bespreek tijdens de marktconsultaties wat de verhouding prijs-kwaliteit moet zijn. Houdt ook het 
realisme van de uitvraag in balans met het project, een grootte uitvraag leidt tijdens de realisatie tot 
hogere kosten. 
 
Aanbeveling 5: Product specifieke uitvraag 

Stel een product specifieke EMVI uitvraag op met inhoudelijke project specifieke heldere criteria zoals: 
- Planning en werkwijze (meetbaar door: buffers, dagen eerder opleveren) 
- Robuustheid van het ontwerp (meetbaar door: materiaalgebruik) 
- Wijze van uitvoering (meetbaar door: gasolieverbruik, voertuigbewegingen, geluidsreductie) 
- Bijzondere technieken (meetbaar door: innovaties, minder hinder) 
- Risico’s  

Voor projecten waar het product en/of de constructie prijsbepalend is, als EMVI uitvraag een 

verificatiematrix vragen met afgeleide eisen. In deze verificatiematrix vraagt de OG om een 
verdiepingsslag te maken op zijn gegeven topeisen. Hiermee voorkomt de OG dat er een grijs gebied 
ontstaat en partijen buiten de eisen van de OG aanbieden en verplicht het de ON eisenconform aan te 
bieden. 
 
Aanbeveling 6: Gebruik Prestatiemeten 

In de aanbiedingsfase worden de criteria door ON aantoonbaar gemaakt en onderbouwd hoe de beloften 
nagekomen gaan worden tijdens de realisatie. Bovenstaande criteria gaan hand in hand met een goede 
handhaving (meetbare criteria) vanuit de OG en het prestatiemeten. Als op prestatiemeten lager 
gescoord wordt dan de minimale score volgt een boete.  
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Bij iedere betalingstermijn kan de OG het meetmoment voor EMVI invoeren om het gesprek aan te gaan 
wat de stand van zaken is ten aanzien van de EMVI. Dit moet geen enorme administratieve last voor 
zowel de OG als de ON met zich meebrengen. Dit meetmoment kan ook worden toegevoegd aan de 

prestatiemeting. 
 
Randvoorwaarden 
 
Individuele inlichtingen 

- Bespreek met de ON wat het beste moment is tijdens de aanbestedingsperiode voor de 
individuele inlichtingen, dit moment is afhankelijk van het abstractieniveau van de EMVI criteria. 

- Geef bij iedere aanbesteding de mogelijkheid tot het houden van een of meerdere individuele 
inlichtingen. 

- Behandel individuele vragen van de ON met betrekking tot EMVI als vragen met een 
commercieel belang en bespreek deze tijdens de individuele inlichtingen, niet in de Nota van 
Inlichtingen. Hiermee krijgen alle partijen de kans om van gedachte te wisselen met de OG wat 
resulteert in een level-playing-field ten aanzien van EMVI. 

- Betrek de personen van de beoordelingscommissie tijdens de inlichtingen (kennisoverdracht). 

- Geef ON de kans hun aanbieding bij de beoordelaars toe te lichten en eventuele vragen te 
beantwoorden. 

Abstractieniveau 
- Stel de eisen op een hoog abstractieniveau zodat er, binnen de kaders, ruimte overblijft voor de 

ON om het project op zijn manier in te richten en hiermee een betere prijs-kwaliteit verhouding 
te kunnen bieden. 
 

b. Beloond worden 

 
Aanbeveling 7: Onderscheidende beoordeling 
Maak onderscheid in de scores tussen de beste en de slechtste partij (range 1-10). Stel een 
minimumgrens in waaraan de EMVI uitvraag aan moet voldoen (knock-out). Geef de project specifieke 
EMVI criteria ook een gepaste waarde mee. De investering in de EMVI door de ON kan alleen maar als 
de fictieve waarde dit kan compenseren. Houd de waardering (€) in EMVI in verhouding tot de werkelijke 
meerwaarde die het oplevert voor het project. Hierdoor doet de kwaliteit er ook echt toe binnen het 

project. 
 
Aanbeveling 8: Kwaliteit beoordeling 
Haal de specifieke kennis om de EMVI criteria op te stellen en inhoudelijk te kunnen beoordelen in huis, 
hoge kwaliteit ingediende stukken vraagt om een hoge kwaliteit van zijn opstellers en beoordelaars. 
 

Transparantie over de beoordeling door dit na de uitslag te delen (zowel inschrijfbedragen als 

kwalitatieve scores) met de inschrijvers. Het helder scheiden van de tijd tussen bekendmaken 
kwaliteitsscore en openen inschrijfbedragen én het bekendmaken van de scores in het bijzijn van de ON 
maakt het beoordelingsproces meer transparant. 
 
Randvoorwaarden 
 

Houding en gedrag 
- Professioneel Opdrachtnemerschap: nakomen van beloften, openheid richting OG over 

innovaties, kennis en kunde. 
- Niet per definitie klagen over de uitslag, wel om duidelijkheid vragen wanneer ON het niet eens 

is met bepaalde onderdelen van de uitslag. 
- Alle onduidelijkheden en/of discussies in het contract melden aan de OG. 
- Gericht op samenwerking. 

- Bij onvrede over een type uitvraag, zelf de keuze maken om niet in te schrijven. 

 



 

8 

 

c. Innovativiteit stimuleren 

De OG probeert in zijn uitvragen het innovatieve karakter van de markt te benutten. Tijdens het gesprek 
met RWS bleek dat daar de gedachte leeft dat de Waterbouwmarkt in Nederland behoorlijk conservatief 
is en met weinig innovatief vermogen. Om dit te doorbreken heeft RWS ons gevraagd mee te denken 
over hoe innovativiteit gestimuleerd kan worden in de aanbestedingen en wij de ruimte krijgen om te 

innoveren. 
 
Aanbeveling 9: Geef de ruimte aan niet bewezen technieken 
Stel als OG een aantal aparte pilotprojecten voor om de niet bewezen technieken te kunnen testen 
(buiten de aanbestedingen van projecten om). Is de proef geslaagd, sta de methode dan toe in de 

aanbestedingsfase van het project. Ook hier geldt het op hoog abstractieniveau houden van de eisen 
door de OG, een dichtgetimmerd contract werkt averechts. 

 
Aanbeveling 10: Reële risicoverdeling 
Maak heldere en vooral eerlijke afspraken over de risicoverdeling tussen OG en ON. Laat de risico’s bij 
de partij die ze het beste kan beheersen en dragen én bespreek dit met elkaar. Hier liggen kansen voor 
het verlagen van de transactiekosten van aanbestedingen. 
 
Aanbeveling 11: Innovaties als selectie criteria 

Maak op basis van de innovatieve oplossingen voor een project de selectie van de aannemers, start met 
die selectie het aanbestedingstraject op. 
 
Aanbeveling 12: Innovaties als EMVI criteria 
Neem de innovaties van de ON mee als EMVI criteria en koppel hier een bepaalde fictieve korting aan. 
Dit kan zowel projectspecifiek als bedrijfsspecifiek. In samenwerking met de OG dit verder uitwerken. 

 

 
d. Handhaving 

Hoge scores en goede beloftes uit de winnende aanbieding moeten ook buiten toegepast worden op het 
project. Zoals in de inleiding toegelicht is handhaving één van de pijlers waarop het doen slagen van het 

middel EMVI rust. 
 
Aanbeveling 13: EMVI beloften worden eisen 
Stel als eis in de EMVI uitvraag aan de ON verplicht om alle “beloften” om te zetten naar eisen en deze 
als tabelvorm bij de aanbieding te voegen als bijlage van het plan. Hiermee krijgt de OG in één 
oogopslag zicht op wat de OG nu werkelijk koopt en wordt de aanbieding objectief.  
 

Koppel de EMVI scores aan de “beloften” en onderliggende onderwerpen om zo een onderbouwde uitslag 
van de EMVI criteria te krijgen met de afweging van de OG. Dit biedt voordelen aan zowel de OG 

(helderheid in scores, onderbouwing voor EMVI-boetes) als de ON (begrip voor scores, geen slecht 
gevoel).  
 
Tijdens de realisatie van het project moeten de EMVI eisen geverifieerd worden, dus moet de ON deze 

uitvoeren. Wanneer blijkt dat niet voldaan kan worden aan de eis, stelt de ON een VTW op en legt deze 
voor aan de OG. Hierna kan overgegaan worden tot het geven van een EMVI boete of het honoreren van 
de afwijking. 
 
Voortschrijdend inzicht met behoud van kwaliteit van minimale dezelfde waarde moet binnen de eisen 
bespreekbaar zijn. 
 

Aanbeveling 14: Inhoudelijke uitvoeringskennis tijdens realisatie 
Om goed te kunnen handhaven is het belangrijk dat de handhaver voldoende uitvoeringskennis heeft 
over het project en de uitvoeringswijze van de ON. Hierbij hoort ook de intensieve controle op 
aantoonbaarheid van de EMVI eisen.  
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e. Samen criteria opstellen 

De wens om een aanscherping van de EMVI criteria opent de mogelijkheid om samen met de OG de 
criteria op te stellen. Dit kan op een aantal manieren, deze worden per stuk besproken. 
 
Aanbeveling 15: Individuele marktconsultatie 

De OG krijgt de kans per marktpartij de uitdagingen van het project toe te lichtten en de hieraan 
gekoppelde EMVI criteria. Vervolgens krijgt de marktpartij de kans om hier zijn visie op te geven, 
aanvullingen te doen en samen tot een concrete projectspecifieke uitvraag te komen met bijbehorende 
beoordelingscriteria. 
 

Aanbeveling 16: Aannemersforum via de VvW 
De VvW kan tijdens de pre-contractuele fase van het project optreden als intermediair en, al naar gelang 

de uitvraag van de OG, haar specifieke leden om advies vragen. Dit kan bijvoorbeeld door een “sessie 
van wijze personen” te organiseren.  
 
Aanbeveling 17: Early Contractors Involvement (ECI) 
Door een vroege selectie van de aannemer op basis van een reëel budget en een beperkt aantal 
specifieke EMVI criteria kiest de OG de aannemer voor zijn project. De uitwerking van de aanbesteding 
gebeurd in een “light” alliantievorm, hierin kunnen ook de ingenieursbureaus aansluiten. Deze ECI is 

vooral geschikt voor complexe projecten (groot/klein) waar de onzekerheden voor zowel OG als ON 
groot zijn. In onderstaande figuur is dit verder uitgewerkt. 
 

Subjectief, vertrouwen 
geven, track-record, 

samenwerkingPlafondbedrag 
= Kwantitatieve criteria

EMVI-criteria 
= Kwalitatieve criteria

Selectie Aannemers

Aannemer en Opdrachtgever 
samen

(alliantie – light-heavy)

Kansen voor 
ingenieurs-

diensten

BEPAALD DOOR OG INVULLING DOOR ON

Restricties aan objecten en 
realisatie = kaders

Wat leveren wij voor het 
budget?

Eén Ontwerp (VO t/m DO)

D
ETA

ILN
IV

EA
U
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Voordelen van bovenstaande zijn: 
- lage transactiekosten marktpartijen en opdrachtgever 
- hoog abstractieniveau tenderen 

- goede samenwerking, versnellen van het project 
- actieve houding ON, wordt gestimuleerd mee te denken 
- OG bepaald mee over het eindproduct tijdens het project 
- tijdsbesparing OG en ON 
 
Randvoorwaarden: 
 

Houding en gedrag: 
- ON open tijdens de marktconsultatie en gesprekken 
- OG open in zijn probleemstelling en uitdagingen binnen het project 

 

 
 
 
Aanvullende advies aan KMT: 

1. Ga de dialoog aan met de OG over het detailniveau van zijn eisen en hieraan gekoppeld de 
verdeling van de risico’s. Als de risico’s beter worden verdeeld én de eisen op een hoger 
abstractieniveau opgegeven worden, kunnen de aannemers op een hoger abstractieniveau de 
aanbiedingen maken. Je hoeft dan namelijk niet meer iedere eis en ieder detail in de tenderfase 
volledig uit te werken om jouw risico’s goed te kunnen onderkennen. Dit levert een grote 
reductie van de transactiekosten op. 

2. Om met de OG een gelijk beeld te krijgen over de transactiekosten en de inspanning die wij 
leveren voor de tenders is het een optie om dit bespreekbaar te maken. 

3. Vooralsnog lijkt de combinatie ECI en EMVI alleen geschikt voor de complexe projecten. 
Onderzoek of ECI gecombineerd met EMVI voor alle typen projecten geschikt is en hoe deze 
uitgewerkt kan worden. 


